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RESUMO

Para o estudo do efeito de hidretos e do iodo no

comportamento mecânico do zirca]oy-4, foram realizados en

saios de deformação sob pressão em amostras hidretadas em au

toclave, amostras contendo iodo no seu interior, simulando o

produto de fissão e amostras sem hidretos e sem iodo que foram

usadas como amostras de referência, na faixa de temperatura

de 650 a 950°^

s amostras hidretadas e as amostras contendo iodo

testadas a 650 e 750°C comportaram-se de modo mais dútil que

as amostras de referência.

fAs amostras hidretadas e testadas a 850 e 950 C com

portaram-se de modo mais frágil que as amostras de referên

cia e as amostras contendo iodo testadas nestas temperaturas.

•'Foi desenvolvido um ensaio mecânico, para complemen

tar o estudo do efeito de hidretos e do iodo no comportamento

mecânico dos tubos de zircaloy-4. Os ensaios mecânicos foram

realizados a temperatura ambiente.

^ A temperatura ambiente, a hidretação diminuiu a du

tilidade do zircaloy-4.

temperatura ambiente, a amostra contendo iodo com

portou-se de modo mais dútil que a amostra sem iodo,

A ação conjunta de hidrogênio e iodo, a temperatura

ambiente, provocou uma forte fragilização das amostras de

zircaloy-4.
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SINOPSIS

To investigate the effect of hydride and iodine on

the mechanical behaviour of the zircaloy-4 tubes, deformation

tests under pressure of samples hydrided in autoclave and of

samples containing iodine were carried out, in order to

simulate the fission product. The same tests were carried out

in samples without hydride and iodine contents that were used

as reference samples in the temperature range of 650 C-950 C.

The hydrided samples and the samples containing

iodine tested at 650°C and 750°C showed a higher ductility

than the samples of reference.

The hydrided samples tested at 850°C and 950°C

showed a higher embrittlement than the samples of reference

and than the samples containing iodine tested at the same

temperatures.

A mechanical test has been developed to investigate

the effect of hydride and iodine on the mechanical behaviour

of the zircaloy-4 tubes. The mechanical test were carried

out at room temperature.

At room temperature the hydrition decreased the

ductility of zircaloy-4.

I At room temperature the sample containing iodine

showed a higher ductility than the sample without iodine.

I The combined action of hydrogen and iodine at room

temperature enhanced the embrittlment of the samples of

zircaloy-4.
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1. INTRODUÇÃO

O zircônio, por suas importantes propriedades tecno

lógicas, é o metal base das principais ligas utilizadas como

revestimento das pastilhas combustíveis em reatores nucleares

refrigerados a água [1].

A Tabela I mostra algumas propriedades físicas, quí

micas e mecânicas do Zr e das ligas zircaloy-2 e zircaloy-4

[1, 2, 3]. A Tabela II mostra a composição destas ligas [4].

Um dos problemas na utilização do zircônio e suas

ligas é a sua forte afinidade por gases, em particular, o hi

drogênio.

Quando absorvido pelo zircônio, mesmo em pequenas

quantidades, o hidrogênio pode alterar as propriedades meca

nicas deste metal, principalmente pela sua fragilização.

A formação de hidretos estáveis de zircônio é uma

das causas desta fragilização. Os hidretos podem ter a forma

âe placas ou agulhas e possuem planos e direções preferen

ciais de precipitação. A influência do hidrogênio nas propri£

dades mecânicas do zircônio e de suas ligas depende da quanti

dade, morfologia, distribuição e orientação dos hidretos for

mados [5].

No reator, além da influência do hidrogênio nas pro

priedades mecânicas do zircaloy têm-se outros fatores ligados

â interação pastilha/revestimento. Um desses fatores são os

produtos de fissão liberados pelo Ü C .



Tabela I - Propriedades físicas, químicas e mecânicas do zir
cônio, zircaloy-2 e zircaloy-4 [1, 2, 3]

Propriedades

Parâmetro de
rede

Densidade

Volume atômico

Raio atômico

Temperatura
de fusão

Condutividade
térmica

Resistividade
elétrica

Seção de cheque
de absorção de
neutrons térmi
COS

Limite de resis
tência

Limite de elas
ticidade

Dureza

Zircônio

a = 3,2Â
c = 5,1Á

6,5 g/cm3

14,8 Â3

1,6 Á

1850°C

0,050 cal/cm.g.°C
a 25°C

0,045 cal/an.g.°C
a 300°C

0,44fimmz/m

0,18 barn /atom

44 kgf/mm2

26,3 kgf/mm2

195 kg/mm2

a 20°C

Zircaloy-2

-

6,57 g/cm3

-

—

1710°C

0,028 cal/cm.g.oC
a 25°C

0,040 cal/cm.g.°C
a 300°C

0,72 Íton2/m

0,20 barn/atom

47 kgf/mm2

41 kgf/mm2

210 kg/mm2

Zircaloy-4

-

-

-

—

1710°C

0,020 cal/cm.g.oC
a 25°C

0,040 cal/cm.g.°C
a 300°C

0,72í2mm2/m

0,20 barn/atom

47 kgf/mm2

41 kgf/mm2

210 kg/mm2

Tabela II - Composição dos zircaloy-2 e 4 (% em peso) [4]

Zry-2

Zry-4

Sn

1,20-1,70

1,20-1,70

Fe

0,07-0.20

0,18-0,24

Cr

0,05-0,15

0,07-0,13

Ni

0,03-0,08

0,007- (máx)

Fe+Cr+Ni

0,18-0,38

0,28-0,37

c
I
I
t

í
í
I
í
I
í
I
I
I
I
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Os produtos de fissão podem reagir quimicamente com

o zircônio, especialmente o iodo e o césio [6].

Na presença de iodo, defeitos mecânicos ocorrem nos

tubos de revestimento causando uma redução de dutilidade e um

encurtamento da vida em serviço [7, tí].

O iodo pode, em especial, levar o zircaloy â falha

por fragilização devido ã corrosão sob tensão. Para isso, uma

tensão limite deve ser excedida e uma concentração crítica de

produtos de fissão deve estar presente na superfície interna

do revestimento [6, 8].

Nos acidentes do reator, como o LOCA (Loss of Coolant

Accident) e condições anormais de operação, a temperatura do

material de revestimento das pastilhas combustíveis pode exce

der a temperatura normal de operação do reator (^340°C). Por

motivo de segurança, é importante saber como o iodo e o hidro

gênio atuam nas propriedades mecânicas do zircaloy-4, nestas

condições.

Pretendeu-se, neste trabalho, fazer um estudo ini

ciai do comportamento mecânico do zircaloy-4 levando em conta

os efeitos da temperatura, dos hidretos e do iodo.

Para tanto, amostras de zircaloy-4 foram hidretadas

em autoclave. As mesmas condições de hidretação foram repeti

das para que se tivesse a mesma quantidade e qualidade de hi

dretos em todas as amostras.

Parte das amostras foram soldadas e seladas a uma

pressão de 20 atm. de hélio e submetidas a diferentes condi.



ções de temperatura em atmosfera de gás inerte para o estudo

do efeito de hidretos no comportamento mecânico dos tubos de

Zry-4.

Em algumas amostras foi usado o iodo, introduzidono

interior da amostra para simular o produto de fissão.

Os testes foram efetuados na faixa de temperaturade

650°C a 950°C.

Para complementar o estudo do efeito de hidretos e

do iodo no comportamento mecânico, dos tubos de Zry-4, foi de

senvolvido um teste mecânico. Os testes mecânicos foram reali

zados a temperatura ambiente.
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.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Interação do Hidrogênio com os Metais

O hidrogênio reage facilmente com os metais. Os pro

cessos que ocorrem durante a interação são [9, 10]:

a) adsorção superficial do H (adsorção física);

b) dissociação do H na superfície e difusão na rede

cristalina (adsorção química ou ativada);

c) saturação superficial e volumétrica;

d) formação da fase de hidretos, após a super-satu

ração.

Na adsorção física acredita-se que atuam as forças

de Van der Waals. As moléculas do gás aderem à superfície do

metal sem dissociarem. A taxa de adsorção diminui com o aumen

to de temperatura [10].

Na adsorção ativada as moléculas separam-se em áto

mos que reagem com os átomos da superfície do metal, saturan

do suas ligações livres. Há, então, a. difusão do hidrogeniono

cristal. O mecanismo de difusão não é ainda bem conhecido

Segundo alguns autores, o hidrogênio se difunde sob forma ato

mica e segundo outros, ionizado como próton [10].

A interação com hidrogênio quase sempre é prejudi.

ciai ao metal, devido às modificações introduzidas nas pro

priedades mecânicas. Essa modificação consiste basicamente no
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endurecimento excessivo e fragilização do metal. De um modo

geral os metais são capazes de sofrer deformações plásticas

consideráveis. As tensões aplicadas são aliviadas através do

movimento das deslocações ou de maclação. Quando a capacidade

de deformação de um metal é reduzida ele sofre fragilização .

Nesse caso, o acúmulo das tensões poderá provocar a nucleação

e propagação de fissuras que conduzirão o metal ã fratura

Este tipo de fratura constitui um dos aspectos mais críticos

do comportamento mecânico dos Metais, pois ocorre em condições

nem sempre controláveis [11].

A fragilização dos metais tem sido associada aos se

guintes fatores [11]:

- nucleação de fissuras pela coalescência de deslo

cações ou de lacunas;

- aprisionamento de deslocações por átomos interis

ticiais, provocando endurecimento excessivo do

metal;

- nucleação de fissuras pelo empilhamento de deslo

cações em contornos de grão, fronteiras de ma

cias e fases precipitadas.

No caso da interação dos metais com o hidrogênio, a

fragilização é devida, principalmente, âfases precipitadas [9].



2.2 Interação do Hidrogênio com Zircônio e Suas Ligas

O zircônio, como é esperado, pela sua posição na

tabela periódica (metal de transição), mostra uma forte af_i

nidade ao hidrogênio, formando hidretos estáveis [12].

Entre as ligas de zircônio é o zircaloy-4 que apr<e

senta menor absorção de H. Em vista disso, ele é o mais usado

como revestimento das varetas combustíveis nos reatores do ti

po água pressurizada (PWR).

A Figura 1 mostra o comportamento de hidretação do

zircaloy-2 e zircaloy-4 e por ela pode-se observar o compor^

tamento superior do zircaloy-4. Este comportamento se deve à

ausência do níquel no Zry-4. Outros elementos como o ferro e ;

o cromo, segundo Smith [13], promovem a recombinação do hidr£

gênio, resultante da reação de oxidação pela água de refrige

ração, em moléculas de H2 que escapam através da água dimi

nuindo, portanto, a absorção de hidrogênio pelo tubo de zir

caloy-4.

Marshall [14] observou que a saturação superficial

ocorre rapidamente acima de uma pressão ou temperatura críti

ca (Figura 2) e então a formação da camada de hidretos prossie

gue num caráter uniforme.

A difusão do hidrogênio no zircônio foi estudada por

Schwartz e Mallet [15] e no zircaloy-2, por Sawatzky [16]. A

Figura 3 mostra o coeficiente de difusão em função da tempe_

ratura. Analiticamente, tem-se:
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D = 7,0 x 10"4 exp (-7060/RT) cm2/s

para o Zr, no intervalo de 305 a 610°C.

D = 2,17 x 10~3 exp (-8380/RT) cm2/s

para o Zry-2, entre 260 e 560°C.

O principal problema na interação do hidrogênio com

o zircônio e zircaloys parece ser o da orientação dos hidretos.

A distribuição dos hidretos na matriz de zircônio tem sido

muito estudada. Os hidretos precipitam-se, geralmente, segun

do orientações preferenciais. Bailey [17] , em um estudo sobre

morfologia de hidretos, verificou que o resfriamento lento pro

duz placas grandes e finas, enquanto o resfriamento rápido

produz hidretos aciculares com eixo na direção <1120>.

Os hidretos precipitados na superfície do zirca

loy-4, formando camadas e difundidos pelo tratamento de homo

geneização, distribuem-se, de modo geral, em forma de placa

e nos contornos de grão [7].

Pequenas concenJ rações de hidrogênio podem provocar

fratura frágil se os hidretos estão alinhados perpendicula£

mente ao eixo de tração [18]=

2.3 Diagrama de Equilíbrio Zr-H

A quantidade máxima de hidrogênio que pode ser ab

sorvida pelo zircônio corresponde aproximadamente à composjl

ção ZrH2. 0 hidrogênio dissolve exotermicamente no zircônio
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e em grandes quantidades.

O diagrama de equilíbrio Zr-H [19] está mostrado na

Figura 4. Contudo, como pode ser visto neste diagrama, a solu

bilida'ie do hidrogênio no zircônio-a é muito pequena. Uma vez

ultrapassado esse limite de solubilidade ocorre a precipitação

de uma segunda fase: os hidretos de zircônio.

Kearns [20] encontrou as seguintes expressões para

a solubilidade sólida do zircônio e zircaloy.

Zr : C = 2,61 x 10
5 exp (-8950/RT) ppm;

Zry-2 e Zry-4 : C = 9,9 x 10 exp (-8250/RT) ppm.

Como a curva para os zircaloys desvia-se pouco da

apresentada pelo zircônio, o efeito dos elementos substitu

cionais parece ser pequeno. A presença de outros elementos em

solução, tais como o oxigênio, o nitrogênio e o carbone redu

zem a solubilidade do hidrogênio [9]. Quando em solução o hi

drogênio ocupa os sítios tetraédricos da rede hexagonal do

Zr-a.

Além das soluções sólidas, a e 3, o diagrama de

equilíbrio mostra a existência dos hidretos a(cúbico de face

centrada) e e(tetragonal de face centrada). Eles podem ser

descritos como solução sólida de hidrogênio em zircônio cúbi.

co e tetragonal de face centrada em que os átomos de hidrogê

nio estão nos interstícios tetraédricos [9].

Para baixas concentrações de hidrogênio, nas ligas

de zircônio, sabe-se de uma outra fase, metaestável, chamada
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Y1 [20, 21]. Sua composição varia de ZrHQ 5 a ZrH. Este hidre

to parece ser o principal responsável pela fragilização do zir;

cônio [22].

De Boer e Fast [23] mostraram que o hidrogênio no

zircônio abaixa a temperatura de transição entre a fase alfa

e a fase beta.

Fitzwilliam et alii [24] acharam também que a tran

sição alfa-beta é acelerada pela presença do hidrogênio.

2.4 Influência do Hidrogênio nas Propriedades Mecâni-

cas do Zircônio e Zircaloy

Os reatores a água modernos exigem que o revestjL

mento de Zry seja útil por cerca de 3 anos [25]. Durante este

período, quantidades apreciáveis de hidrogênio serão absorvi.

dos pelo revestimento. A baixa temperatura (^100°C) é signi

ficante o efeito do hidrogênio nas propriedades mecânicas do

Zry. Contudo, com o aumento da temperatura, maiores quanti

dades de hidrogênio podem ser toleradas pelo Zry sem efeito

notável nas propriedades mecânicas necessárias ao uso contí

nuo do revestimento. Os limites de resistência e de escoamen

to de materiais trabalhados a frio ou recozidos decrescem com

o aumento da temperatura. Segundo Johnson [26] , o hidrogênio

não tem efeito significativo nestes limites a temperaturas re

lativamente altas.

O acentuado efeito de transição frágil/dútil das
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ligas de Zr com hidretação, segundo Parry e Evans [27] , está

relacionado com a temperatura acima da qual é observada defor_

mação plástica substancial dos hidretos (Figura 5). Acima dejs

ta faixa de temperatura, o efeito de fragilização dos hidre

Í
tos precipitados é geralmente reduzido e depende de modo com

plexo da textura, do sistema de tensão, da quantidade, di£

I
I
I
I
I

\
\
• Quando os planos basais estão orientados paralela

1 mente ã direção tangencial, as placas de hidretos estão orien

tadas nesta mesma direção. Quando os planos basais estão orien

t tados paralelamente â direção radial, há predominância dé hi

dretos radiais. Assim, a melhor textura é aquela em que os po

los basais estão orientados paralelamente ã direção radialI
I

tribuição e orientação dos hidretos.

Johnson e Lowe [28] estudaram o efeito da concen

tração de hidrogênio sobre a dutilidade do Zry-4, para dife_

rentes temperaturas. A Tabela III ilustra seus resultados.

Marshall [29] observou que o comportamento das li_

gas de zircônio como tubo de revestimento pode ser criticamen

te dependente do modo de fabricação. A rede cristalina HCP

do Zr-a mostra uma anisotropia pronunciada, tal que a exis

tência de uma orientação preferencial (textura) em um tubo

acarretará variações nas propriedades de resistência e dutili

dade. As Figuras 6 e 7 apresentam estes resultados. O conceâ.

to de um conteúdo efetivo de hidrogênio foi introduzido usan

do o parâmetro f , que define a razão entre a proporção de

lamelas entre os ângulos (por exemplo) 50 e 90 a partir do

eixo de tensão para o número total de lamelas.
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Tabela III - Alongamento (%) em 2-polegadas de tubos de zry
trabalhadas a frio [8]

Conteúdo de H2

ppm

20

150

350

500

750

1000

Temperatura ( C)

21

16

17

11

6

4

4

121

15

17

12

9

11

12

260

16

14

14

14

12

11

343

15

12

12

13

10

11

371

14

14

13

11

11

11.

427

14

14

14

15

12

12

I
I
I
f
í
I
I
I
I
I

I
I
I
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Figura 5 - LameIas de hidretos em zircônio hidretado (200 ppmH)
testado a:

(a) - 100°C (falha frágil);

(b) - 150°C (falha dútil) [27].
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Figura 7 - Influência do conteúdo de H e orientação das lamelas (f )
na dutilidade do tubo de Zry-2 [37] .
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(Figura 8). Sob estas condições os hidretos serão tangenciais

e paralelos ã tensão circunferencial, podendo ter pequeno

efeito na dutilidade [30].

Marshall e Louthan [M] mostraram a reorientaçao dos

hidretos sob a aplicação de tensões. Eles tendem a ficar per

pendiculares à direção de tensões.

Slattery [32] estudou o efeito do hidrogênio nas pro

priedades mecânicas dos tubos de revestimento, sob pressão

interna. Os resultados dos testes de arrebentamento estão mos_

trados nas Figuras 9 e 10. Existe um pequeno aumento na ten

são de arrebentamento quando se compara amostras com 460 ppmH

com as de 20 ppmH.

2.5 Aspectos da Corrosão do Zircaloy no PWR

Além das características gerais da interação do

hidrogênio com zircaloy, quando a reação se dá no reator, há

aspectos específicos que precisam ser levados em conta. Assim,

a corrosão do tubo de zircaloy pode realizar-se interna ou ex

ternamente.

A corrosão externa pelo refrigerante pode iniciar

ou contribuir para falhas através dos seguintes mecanismos:

a) perda de espessura da parede;

b) absorção de H e sua influência nas propriedades

mecânicas;

c) deposição de crosta e o conseqüente aumento da

temperatura.
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Figura 8 - Textura preferencial do zijr
caloy em que os polos b;a
sais estão orientados para.
lelamente a direção radial
[39].
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A corrosão interna segue os seguintes mecanismos:

a) absorção de H a partir da umidade ou impureza do

combustível;

b) fissuramento sob tensão induzido por produtos de

fissão ou contaminantes.

2.5.1 Corrosão Externa

A corrosão do Zr pelaágúa ou vapor segue uma reação

que pode ser expressa por:

Zr + 2H2-O •*• Zro 2 + 2H 2

0 hidrogênio liberado na reação difunde-se parcial,

mente através da camada de oxido e é absorvido pelo metal.

Em temperaturas próximas de 200°Cf o filme de oxido

formado é aderente, estável e protetor, dificultando oprogre^

so da reação. A partir de 500°C ele perde sua ação protetorae

a reação de ôxidação se processa mais facilmente [33] (Figura

11). A taxa de corrosão do Zryf ou seja, o aumento específico

de peso pela formação de uma camada de oxido é dependente da

temperatura.

Além da formação do oxido ocorre a formação da so

lução sólida:

Zr + 0 2 -*• Zr-0
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DIFUSÃO DE IONS DE OXIGÊNIO
DIFUSÃO DE ELÉTRONS

SUPERFÍCIE INICIAL

METAL

Z r O 2 . n UONO CLÍNICO

DIFUSÃO DE HIDROGÊNIO
PARA O METAL

í
> 5 0 0 * C DIFUSÃO OE OXIGÊNIO

PARA O METAL

Figura 11 - Corrosão do zircônio e suas ligas era
água pressurizada e vapor d'água 133].
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O oxigênio dissolvido no zircônio e suas ligas pro

voca o endurecimento da rede cristalina, sendo a dureza tão

mais elevada quanto maior for o conteúdo de oxigênio [34].

O aspecto geral da microestrutura do revestimento

oxidado a altas temperaturas (>1000°C) está ilustrado na Figu

ra 12 [35]. A camada externa é ZrO^. Adjacente a esta camada

de oxido está a camada alfa estabilizada pelo oxigênio

(Zra-O). No centro do revestimento, vê-se o material que se

transformou em fase beta a alta temperatura e reverteu a

zircaloy alfa no resfriamento. A camada de zircaloy alfa esta

bilizado pelo oxigênio na superfície interna do revestimento ê

devido à reação zircaloy-UO^. Incursões alfa na fase beta

estão evidentes na Figura 12. O aparecimento destas incursões

está ligado ao conteúdo de oxigênio na fase beta [36].

As medidas de microdureza para as diferentes fases

encontradas na Figura 12 são apresentadas na Tabela IV [35] .

Vê-se, também, nesta tabela, os valores de microdureza para

a microestrutura da Figura 13, correspondente ao material li

vre de tensões residuais, a aproximadamente 350°C e para a

microestrutura da Figura 14 que é o zircaloy alfa recozido

à temperatura de aproximadamente 640°C [35].

A fração absorvida de H, após a super-saturação do

Zr, leva â precipitação de hidretos de zircônio na interface

õxido/metal e esta hidretação produz uma perda de coerência

entre o oxido e o metal, e de certo modo acelera a ocorrên

cia da descamação da camada de oxido fbreak-away") [35].

Sob condições normais de operação de um PWR, a cor
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Figura 12 - Aspecto geral da microestrutura do
revestimento de zircaloy oxidado a
altas temperaturas (>1000 C) [35].
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0.1 mm
i-

Figura 13 - Micrcestrutura do zircaloy livre de
tensões residuais, a aproximadamente

[35],350°C

I

t

I
í

0.1 mm

Figura 14 - Microestrutura do zircaloy alfa reco
zidp a temperatura de aproximadamente
640°C [35],

I
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-Tabela IV - Medidas de microdureza [33]

i

i
i

Amostra

Material livre de tensões resi
duais (Fig. 13)

Zircaloy-alfa recozido (Fig.14)

Zircaloy oxidado
a altas tempera-
turas (M200°C)

(Fig. 12)

Fase beta

incursões alfa

Zircaloy-alfa
^estabilizado

Microdureza (HV)

232

191

350

550

/ou

Tabela V - Especificação química do refrigerante inicial dos
PWR's [35]

LiOH

H2

°2 *
Cloro

Ácido

1-2

2-4

0,0£

< o,

ppm Li

ppm

> ppm

2 ppm

bórico 0-2500 ppmB

pH a 25°C 5-1

condutividade

<30 ys cm

0

a 25°C
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rosão externa de tubos de Zry-4 não é um aspecto limitador

do tempo de uso para uma vareta fabricada adequadamente.

Altos níveis de oxigênio no refrigerante do PWR au

mentam a taxa de ganho de peso. Normalmente não se tem pro

blemas quando são mantidas as condições iniciais do refrige

rante (Tabela V) [33].

A influência do hidrogênio nas propriedades mecâni

cas se dá mais fortemente a baixa temperatura, uma vez que com

o aumento da temperatura, aumenta a solubilidade do H e os hi.

dretos tornam-se dúteis. Assim, a fragilização é reduzida

para as temperaturas usuais de operação (̂ 340 C). Um limite

de projeto do conteúdo de H é usualmente 500-600 ppm [33] .

2.5.2 Corrosão Interna

A umidade do combustível, os produtos de fissão ,

os contaminantes ou água que penetre por um defeito podem

produzir a falha da vareta combustível por corrosão interna

do tubt,

A formação de defeitos como resultado de hidreta

ção interna depende de vários fatores, especialmente da exis

tência de tensões no revestimento, resultantes da interação

pastilha/revestimento, caso em que a hidretação interna pode

ser a origem única da formação de defeitos.

Além disso, os produtos de fissão liberados pelo U02

podem reagir quimicamente com o Zr e atenção especial tem sjL

I
i
I
I
I
I
l
l
I
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do dada ao iodo e ao césio. Esses efeitos serão discutidos

posteriormente.

2.5.2.1 Hidretagão Interna

Os defeitos oriundos de hidretação interna são ca

racterizados por protuberâncias ou bolhas na superfície inter

na do revestimento, resultante da variação volumétrica de 13%

da reação Zr •*• ZrHn c [6]. As Figuras 15 e 16 [38] mostram de
I/O —

feitos resultantes de hidretação, comumente conhecidos como

"sunburst".

A Figura 17 [38] mostra o mecanismo de desenvolvi,

mento de uma falha do tubo por hidretação.

O efeito do campo de tensões localizadas na orienta

ção dos hidretos é visto na Figura 18 [31].

A experiência mostra que os pontos iniciais de

"sunburst" podem estar aleatoriamente distribuídos pela supe£

ficie interna do revestimento, concentrados junto às extreiai

dades frias do tubo, particularmente na extremidade inferior,

ou concentrados em virtude de diferenças na condição superfi

ciai, temperatura ou estrutura do revestimento, como por exem

pio em zonas termicamente afetadas. Outra possibilidade é a

formação de defeitos junto ã pastilha combustível com um con

teüdo de umidade excepcionalmente alto.

A hidretação interna pode não tomar a forma de um

"sunburst" clássico. A Figura 19 [25] mostra trincas causa



Figura 15 - Defeito "sunburst" em zircaloy causado pela
umidade interna no revestimento [38].
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Figura 16 - Defeitos âe hidretação interna mostrando
a difusão progressiva de H2 para a super_
fície externa do revestimento e a forma_
ção de protuberância típica [38].
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CROSTA E ÓXIOO

REVESTIMENTO

HIORETO

ESTÁGIO I

TRINCAS COMBUSTÍVEL

ESTÁGIO II

HIORETO

ESTÁGIO I I I

ESTÁGIO IV

Figura 17 - Desenvolvimento de falha secundária no re
vestimento de Zry [31].
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Figura 18 - Efeito do campo de tensões loca
lizadas na orientação dos hidre
tos [31].

.'- • 4 .- _-

Figura 19 - Trinca causada por ataque interno
de umidade, mas sem desenvolvimen
to de um defeito "sunburst" {25]7
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das por ataque interno de umidade.

Alguns casos iniciais de defeitos em varetas com

bustíveis contendo UO2 vibro-compactado contaminado com hi

drocaibonetos apresentaram severa hidretação na fenda entre

revestimento e tampão terminal. Isto pode originar-se a partir

da dissociação do oxigênio do vapor de água que penetre na

fenda e produza uma atmosfera rica em hidrogênio, ou, por um

mecanismo postulado por B-<in [38] , no qual a hidretação ocor

re em um ponto junto ao centro da face do tampão e por difu

são atinge a superfície da fenda na junção tampão/revestimen

to. A hidretação junto aos tampões é especialmente danosa ,

pois o tamanho grande de grãos em zonas de solda termicamente

afetadas, permite a formação de grandes lamelas de hidretos

através da parede do tubo (Figuras 20 e 21) com valores ele_

vados de f̂ » Para a zona afetada termicamente tem-se fn =

0,31; para a região junto ao cordão de solda, fn = 0,47 [30],

2.5.2.2 Produtos de Fissão (Corrosão Sob Tensão)

Em testes de laboratório para o estudo da Corrosão

Sob Tensão no zircaloy (CST) ficou evidente que o iodo pode

levar o zircaloy à falha por fragilização [6, 41, 49], A indu

ção de fissuras por corrosão sob tensão pelo iodo ocorre so

mente sob circunstâncias onde sejam obtidas tensões no re

vestimento, suficientemente altas e ela tem sido associada a

rampas de potência no reator.
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Figura 20 - Distribuição de hidretos no tubo e no início da região
afetada termicamente na soldagem. Aumento de 250X [30].
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Figura 21 - Distribuição de hidretos junto ao cordão de solda. Aumento
de 250X [30].
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O césio e o cãdmo podem também fragilizar o zirca

loy levando-o a falhar [45, 46]. Porém, como a produção do Cd

na fissão nuclear é baixa, comparada ã de Ce e I [47], ele não

é muito importante.

O césio gerado na fissão nuclear pode se combinar

com o iodo assumindo a forma de um composto termodinamicamen

te estável, Csl, nas varetas combustíveis irradiadas [48].

Alguns testes de laboratório [49] e investigações

em reator [50] mostraram ainda que o Csl pode se dissociar pa

ra formar um composto termodinamicamente mais estável, libe

rando iodo.

2.5.2.3 As Reações Entre Zircônio, Iodo e os Iodetos

0 iodo é fortemente ligado em todos iodetos de Zr ,

sendo o mais estável Zrl2 [51]. Zrl^ e Zrl^ podem reagir com

o zircaloy. Se não houver metal em excesso Zrl^ poderá decom

por-se em uma mistura de iodo, Zrl3 e Zrlg [48]. São conhecjL

dos os seguintes tipos de ataque do Zr pelo iodo:

- corrosão localizada;

- corrosão no contorno de grão;

- corrosão sob tensão.

A 340°C, a taxa de reação entre iodo e zircaloy de

pende do tratamento superficial do zircaloy [48] . Para tubos

acabados a jato de areia o iodo elementar era consumido em

poucos minutos, correspondendo a um consumo de aproximadamente



42

10 mg/cm2. Com tubos de zircaloy decapados a taxa de reação

era menor, aproximadamente 1 mg/cm2. Com amostras autoclavja

das o iodo era mantido por dias.

Quando o zircaloy é exposto ao gás de iodo a 340 C

a primeira reação parece ser [48]:

Zr = ZrI2(s)

Quando o iodo elementar está presente o filme de

Zrl2 será muito fino porque ele vai para um estado de oxida

ção mais alto [48]:

Zrl2 +

Zrl.

1 = Zrl3 (gás e sólido)

= Z r I e sólido)

Estudos recentes na termoquímica do sistema iodo

zircônio [52] mostraram que, nas temperaturas e concentrações

de iodo em que ocorre a CST do zircaloy pelo iodo, a formação

de iodetos sólidos é favorecida e que a pequena quantidade de

iodo que permanece na fase de vapor é quase inteiramente na

forma de Zrl4.

Os filmes de iodetos sólidos formados são contínuos

e protetores [53].
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2.5,2.4 Resultados de Testes de CST do Zircaloy pelo Iodo

Jones et alii [53] concluíram que a diferença na com

posição química entre zircaloy-2 e zircaloy-4 não influencia

no processo de CST pelo iodo. Testes com o revestimento irra

diado confirmaram este resultado [54].

Wood [55] realizou experiências com anéis de zirca

loy tensionados internamente. À temperatura de 300°C os anéis

de zircaloy trincavam na presença de vapor de iodo quando a

tensão aplicada era maior que 217 M.N.m . As trincas eram

trans e intergranulares, mas a maioria era transgranular. A

concentração mínima de iodo necessária para a CST era de

-•} - 2
3 x 10 g.cm

Jones et alii [56] realizaram testes em tubos de

zircaloy-4 pressurizados internamente por hélio e iodo a

360Í5°C. Seus resultados estão mostrados na Figura 22. A con

centração nominal mínima de iodo disponível de ^10 mg/m2 de

zircaloy é requerida para CST [40, 57].

Uma tensão limite de %295 yPa foi encontrada para

a CST induzida pelo iodo; não ocorreram falhas para tensões

<290 pPa para o tempo de 605 ks.

Hofmann [58] realizou testes em tubos de zircaloy

pressurizados internamente por argônio e iodo, na faixa de

temperatura 600 a 1000°C. Os resultados encontrados estão ilus

trados nas Figuras 23 e 24. Para pequenos valores da pressão

interna vê-se, na Figura 23 que as amostras contendo iodo so

frem uma deformação circunferencial maior do que as amostras
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Figura 22 - Resultado de testes de CST pelo iodo em
tubos de Zry-4, livres de tensão residual,
pressurizados internamente e expostos a

[56].
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sem iodo. Acima de 850°C praticamente não há influência do

iodo na deformação e comportamento de ruptura (Figura 24).

2.5.2.5 Mecanismos de Ataque do Iodo

Vários modelos foram criados para explicar o raeca

nismo de ataque pelo iodo ao zircaloy.

Videm [48], em suas investigações/ encontrou que a

CST ocorre quando o ambiente consiste predominantemente de

iodetos corrosivos. A reação inicial com o iodo elementar cau

sa somente corrosão localizada. Na Figura 25 vê-se a seqüên

cia do ataque do iodo ao zircaloy proposto por ele.

Engell et alii [59], para interpretar a CST do

zircaloy pelo iodo/ assumiram que o papel principal do iodo

consiste no acesso direto ã ponta da trinca e redução da ener

gia das ligações atômicas formando a ponta da trinca. A redu

ção na resistência de ligação entre os átomos é um resultado

da absorção química do iodo.

Van Arkell e de Bôer [61] sugeriram que o iodo pode

reagir com o zircaloy para formar um iodeto volátil como o

Zrl2 que pode, então, migrar para uma região de baixo poten

ciai químico. O iodeto pode ou decompor-se termicamente ou

reagir com qualquer oxigênio disponível (do combustível) para

liberar iodo. Se o ciclo ocorre dentro da trinca as distân

cias de difusão e a quantidade de iodo envolvidas podem ser

extremamente pequenas. O oxido de zircônio pode depositar-se
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too*/.

C$T-TRANS E INTER GRANULARCORROSÃO LOCALIZADA

TEMPO

Figura 25 - Seqüência do ataque de iodo ao zircaloy [48]
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nas paredes da trinca, protegendo-a e possibilitando assim um

ataque localizado do iodo ã ponta da trinca. A Figura 26 mos_

tra este esquema de ataque.

2.6 Equação da Taxa de Deformação

Para o estudo das deformações sofridas por tubos

psfessurizados internamente, a diferentes temperaturas, vários

autores [62, 63] usaram a analogia com .a fluência.

A principal suposição é que as deformações são

primeiramente devidas ao segundo estágio da fluência.

A equação que representa este estágio é:

onde:

e = deformação

t = tempo

T = temperatura absoluta

R = constante dos gases

Q = energia de ativação para a fluência

a = tensão efetiva

A,n= parâmetros do material.

Emmerich et alii [63] usaram, para o zircaloy-4 ,

n = 3,97, enquanto Hvu't'e Foote [62] usaram n = 4.
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COMBUSTÍVEL U02

TENSÃO

INICIO DA TRINCA

PAREDE DA TRINCA

PONTA DA TRINCA

TENSÃO
O

Figura 26 - Possível mecanismo para CST do zircaloy
em vapor de iodo em que I» é reciclado
dentro da trinca [61],
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 Materiais Utilizados

As amostras foram retiradas de tubos de zircaloy-4,

fabricadas pela Sandviken jernverks Aktiebolag, Suécia. A com

posição da liga está indicada na Tabela VI. Os valores nesta

tabela representam, para cada elemento, a média dos valores

determinadas no topo, na parte central e na parte inferior do

tubo de zircaloy-4. 0 diâmetro do tubo é 10,75 mm e sua espejs

sura 0,725 mm.

O tubo de zircaloy-4 foi usado como recebido do

fabricante, isto é, sem qualquer tratamento preliminar de r«2

cozimento e com uma fina camada de oxido (ZrO2 = 30 ym) na

parte interna, pré-formada por autoclavagem como procedimento

usual de fabricação.

Os cilindros de argônio foram adquiridos da White

Martins, com pureza SB (3 ppm de H2O, 0 2 < 1 ppm).

Foi usado iodo resublimado (I2) de pureza para anã

lise (P.A.) (99,5% de I2) / marca Merck, (partes não voláteis

max.: 0,01%; cloro e bromo máx.: 0,005%).



1: 52

I

i
I
I
I
1
I
I
I
I
I
i
I
I
I

Tabela VI - Análise do zircaloy-4 (dados do fabricante)

Composição

Sn

Fe

Cr

Fe+Cr

Impurezas

Al

B

C

Cd

Cl

Co

Cu

w
H

Hf

Hg

Mn

Mo
N

Ni

Pb

Cb

Si

Ta

Ti

O

U

V

(em percentagem)

1,55

0,22

0,12

0,34

(em ppm)

52

0,3

113

<0,2

<5

<10

18

<25

10,3

48

<10

<25

<25

43

<35

<50

<50

50

<100

<25

1153

0,9

<25
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3.2 Preparação das Amostras

3.2,1 Amostras para os Testes de Deformação Sob Pressão a

Alta Temperatura

As amostras consistiram de tubos de 120 mm de com

primento que foram fechados por soldagem de tampões nas extre

midades. Um dos tampões permitia a entrada de gás inerte para

pré-pressurização das amostras que, foram seladas em He a 20

atm. Para que não houvesse perigo de explosão no caso de rup

tura do tubo, foi introduzido, no interior da amostra, um t£

rugo de zircaloy-4 de 102,5 mm de comprimento e 8,8 mm de e£

pessura. A Figura 27 mostra o aspecto final da amostra. Estas

amostras foram usadas como amostras de referência.

Para o estudo da influência de hidretos no compor

tamento mecânico do zircaloy-4 foram usadas amostras hidreta

das em autoclave (ASTM G2).

Parte das amostras foram preparadas com tubos já hi

dretados (hidretados nas paredes interna e externa do tubo) e

a outra parte das amostras foram hidretadas depois de prepa

radas (hidretos na parede externa do tubo).

Nas amostras hidretadas abertas foram introduzidos,

aproximadamente, 1.100 ppm de H2« Nas amostras hidretadas

fechadas foram introduzidos, aproximadamente, 700 ppm de H_ .

A distribuição dos hidretos nas amostras antes dos testes es_

tá mostrada nas Figuras 28 e 29.
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SELAGEM

e.e

CORTE "A"-"A"

Figura 27 - Aspecto da amostra
usada no ensaio de
deformação sob prei»
são.

ITEM DENOMINAÇÃO

I TAMPÃO OE ZIRCALOY

2 TUBO OE ZIRCALOY

5 TARUOO OE ZIRCALOY

4 TAMPÃO OE ZIRCALOY
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Figura 28 - Distribuição de hidretos nas amostras hidretadas abertas, antes
dos testes. Aumento 262X.

in



Figura 29 - Distribuição de hidretos nas amostras hidretadas fechadas, antes
dos testes. Aumento 262X.

o»
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r A determinação da quantidade de H 2 foi realizada

pelo método de fusão sob vácuo, na Divisão de Química, NUCLE

í
í
í

r

i

i
Í

i

i

BRÁS, Belo Horizonte (precisão -20%).

Para o estudo da influência do iodo no compoxtamen

to mecânico do zircaloy-4 foram usadas amostras preparadas

com iodo no seu interior,

A quantidade de iodo introduzida foi, aproximadamen

te, 2,3 mgl/cm2 da superfície interna do tubo de zircaloy

Esta quantidade está acima do mínimo necessário para a corro

são sob tensão do zircaloy pelo iodo [44, 56, 58].

Para a colocação do iodo no interior da amostra

foi utilizada uma pinça cuja ponta era resfriada no nitroçê

nio líquido para evitar a evaporação do iodo.

Para a determinação da quantidade de iodo introcu

zida, soldava-se o tampão 1 (Figura 27) e pesava-se este con

junto antes e depois da colocação do iodo. Resfriava-se esta

extremidade soldada para impedir a evaporação do iodo durante

o processo de solda da extremidade oposta.

Para o estudo da influência do iodo e de hidretos,

simultaneamente, foram usadas amostras hidretadas e contendo

iodo no seu interior.

3.2.2 Amostras para Metalografia

Das amostras, depois de ensaiadas, foram retiradas
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i
q seções longitudinais, na região de maior deformação. Se a

amostra sofreu ruptura, a região de ruptura coincide com a

U região de maior deformação.

Uma das metades foi embutida a frio para polii^ento.

1
» Seguiu-se polimento mecânico com lixas d'água de
•» carboneto de silício até n9 600.

As amostras não hidretadas foram atacadas quimica^

W mente com a solução:

50 ml H-O;

I
I

45 ml HNO3;

5 ml HF.

O ataque durou cerca de 10 segundos.

£ As amostras hidretadas, depois do polimento químico

com.a solução química descrita acima, foram atacadas com a se

guinte solução:

50 ml ácido lático;

10 ml HNO3;
I
T 10 gotas HF.

Y O ataque durou cerca de 25 segundos.

l
I
r
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3.3 Ensaios Realizados

3.3.1 Deformação Sob Pressão a Alta Temperatura

Foi utilizado um forno tubular, Lindberg Hevy-Duty,

SB, provido de um tubo de aço inoxidável de 1.500 mm de com

primento 60 mm de diâmetro e 2 mm de espessura. Em uma das

extremidades do tubo foi acoplado um cilindro de ^rgônio e

na outra, uma bomba de vácuo (Figura 30).

As amostras foram colocadas na região central do

forno por meio de um suporte de aço inoxidável, onde a tempe_

ratura foi medida por um termopar de cromel-alumel acoplado a

um potenciômetro, Figura 30. A variação da temperatura na par

te central do tubo foi de Í2°C.

Primeiramente era ligado o sistema de vácuo, esta

-2belecendo um vácuo de 10 Ibrr no interior do tubo de aço inoxi^

dável. Depois de 5 minutos era aberta a válvula do cilindro

de argônio com uma vazão de 10 l/min. A bomba de vácuo conti

nuava ligada por mais 2 minutos. Depois desse tempo, o sist£

ma de vácuo era desligado e logo em seguida ligava-se o forno.

Durante o ensaio e o resfriamento da amostra, a vazão de argô

nio era mantida em 1 l/min. As amostras foram retiradas do

forno depois de frias.

Em seguida, a deformação máxima e a deformação uni

forme das amostras eram medidas em comparador ótico Mitutoyo,

PJ-300.
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Figura 30 - Esquema do ensaio de deformação sob pressão.
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Depois de examinadas e fotografadas, as amostras

eram cortadas para a preparação metalográfica.

3.3.2 Ensaio Mecânico

Para complementar o estudo da influência de hidrçs

tos e do iodo no comportamento mecânico do zircaloy-4 foi

desenvolvido um ensaio mecânico, visando-se determinar a de

formação uniforme do tubo após diferentes tratamentos. Os tes_

tes foram realizados a temperatura ambiente.

Este ensaio consistiu na compressão de uma borracha

bastante macia, moldada a partir de dois componentes, de boa

reprodutividade quanto à moldagem e deformação plástica e pría

ticamente sem poros, marca Xantopren/Bayer, utilizada nor

malmente para moldes dentários. A moldagem era efetuada na

própria amostra do ensaio mecânico. A amostra para os testes

mecânicos era retirada do tubo-amostra no comprimento de 5Omm.

O comprimento de 50 mm foi determinado após vários

testes preliminares, como sendo o tamanho mínimo onde se asse

gura uma deformação uniforme do tubo, com as forças radiais

de deformação isotropicamente distribuídas. Estes ensaios se

mostraram bastante repetitivos. Para vedação, foi usada uma

borracha de poliuretano, de resistência adequada para supoj:

tar a carga de teste. A compressão foi feita utilizando-se

dois punções de aço para Matriz Villares VC 130. Tanto as bor

rachas quanto os punções devem ser dimensionados de modo a
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S entrarem bem justos à parede do tubo e devem ter as bases

planas e paralelas.

a As dimensões e o esquema da amostra e dos punções

são mostrados na Figura 31.
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Para a execução do ensaio utilizou-se uma maqui

na universal de ensaios de tração INSTON TTML com um sistema

de controle carga-deformação.

Durante o ensaio, com a compressão da borracha de

xantopren, esta expande, transmitindo ao tubo uma tensão cir

cunferencial que faz com que este se deforme uniformemente.

deformação circunferencial do tubo e grande o bastante para

a borracha de xantopren começar a vazar.

A deformação circunferencial das amostras foram

medidas no comparador ótico Mitutoyo, PJ-300.

As superfícies de fratura das amostras foram exanú

nadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV).
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CORPO-DE-PROVA

ESQUEMA 00 ENSAIO

Figura 31 - Componentes para en
saios mecânicos de
amostras de Zry.

ITEM

I

DENOMINAÇÃO

PUNÇAO DE A Ç 0 - V C I 3 0

ZIRCALOY-4

BORRACHA DE POLIURETANO

BORRACHA DE XANTOPREN

FORMATO = A4- 210 i 197 mm. - COPIAOOPA BRASILEIRA
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 Deformação Sob Pressão a Alta Temperatura

As amostras testadas a alta temperatura sofreram âi

ferentes deformações circunferenciais em função da temperatu

ra de teste e das condições iniciai? da amostra. As Figuras

32 a 39 mostram o aspecto de algumas amostras após o

teste.

As amostras foram seladas a uma mesma pressão de

He (20 atm). Com o aumento da temperatura, durante o teste ,

houve também um aumento da pressão. Quando a temperatura esta

bilizou-se, a pressão adquiriu o seu valor máximo, supondo

que não houve variação apreciável no volume durante o aumen

to da temperatura. Este valor inicial da pressão pode ser

calculado pela equação de Van der Walls, para gases reais [64]:

- RT -. JL
V - b v2

para o hélio, a = 0,0340 litro2.atm mol e

b = 0,0234 1/rapl. .

Com os valores da pressão inicial pode-se determi

nar a tensão circunferencial nominal inicial, o , . que é cal
nom —

culada a partir da expressão utilizada para a tensão circun

ferencial na superfície interna de um cilindro pressurizado

internamente [44]:



Figura 32 - Amostra de referência tes
tada a 850°C.

Figura 33 - Amostra contendo iodo
no seu interior testa
da a 850°C.

Ul
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Figura 34 - Amostra hidretada aberta,a
testada a 850 C.

Figura 35 - Amostra hidretada aberta,
contendo iodo no seu inte
rior, testada a 850 C.



Figura 36 - Amostra de referência tes
tada a 950°C.

Figura 37 - Amostra contendo iodo
no seu interior, tes_
tada a 950°C.
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Figura 38 - Amostra hidretada aberta
testada a 950°C.

Figura 39 - Amostra hidretada aberta,
contendo iodo no seu inte
rior, testada a 950 C.

00
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nom - Ri

onde Ri e Ro são os raios interno e externo do cilindro, res_

pectivamente, e Pf é a pressão interna. A incerteza na estima

tiva dos valores de o ê -5%. Nesses testes de deformação

sob pressão, a tensão axial é igual a o /2 [44].

A Tabela VII mostra o valor da pressão inicial e o

valor da tensão nominal inicial para cada temperatura de te£

te.

Tabela VII - Variações com a temperatura da pressão inicial
(P_) e da tensão nominal inicial (a 1x nom

T(°C)

650

750

850

950

Pf(atm)

63

70

77

84

anom í l l P a )

41

46

50

54

A deformação máxima foi obtida utilizando-se a

fórmula [44]:

ef = " R°)/Ro»

onde Rf é o raio externo na região de maior deformação cir

cunferencial.

A deformação circunferencial uniforme foi obtida
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conforme mencionado no item 2.6. Esta equação, tormada na for

1 ma logaritmica, torna-se:

I

de modo análogo.

Os valores da taxa de deformação média, ê -,.

foram obtidos usando a relação [44]:

emédia = t£ '

onde tf é o tempo de teste, ou seja, 4 horas.

As Tabelas VIII, IX, X e XI, mostram os valores da

deformação circunferencial máxima (e_- ) e a da taxa de defor

mação média (t_- ) em função da temperatura, para as dife

rentes condições de teste.

As Tabelas XII, XIII, XIV e XV, mostram os valores

da deformação circunferencial uniforme (e ) e da taxa de defor

mação média (ê ) em função da temperatura, para as diferentes

condições de teste.

Os resultados marcados por um asterisco, são das

amostras que sofreram ruptura. Nestas amostras, a deformação

máxima coincidiu com a região de ruptura.

As deformações sofridas pelas amostras podem ser as

sociadas ao segundo estágio da fluência, que pode ser repre

sentado pela equação:

an,

= inA + n l n a - ~ x - ^
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Tabela VIII - Amostras de referência

Temperatura (°C)

Deformação máx.

Taxa de .deformação
max. (H" )

650

0,039

9,75x10~3

750

0,093

2,3x10"2

850

1,318

3,3x10"1

950

0,878*

2,2x10~1

Tabela IX - Amostras contendo iodo

Temperatura (°C)

Deformação máx.

Taxa de .deformação
máx. (h~ )

650

0,059

1,48x10"2

750

0,098

2,45x10~2

850

1,458

3,6x10"1

950

0,745*

1,9x10"1

Tabela X - Amostras hidretadas abertas

Temperatura (°C)

Deformação máx.

Taxa de .deformação
máx. (h~ )

650

0,182

4,55x10~2

750

0,421

1,05x10~1

850

0,870

2,17x10"1

950

0,720*

1,8x10"1

Tabela XI - Amostras hidretadas abertas contendo iodo

Temperatura (°C)

Deformação máx.

Taxa de_ .deformação
mãx. (h* )

650

0,211

5,28x10"2

750

0,562

1,41x10~1

850

0,230*

5,75x10"2

950

0,590*

1,48x10"1

Tabela XII - Amostra de referência

Temperatura (°C)

Deformação unif.

Taxa de deformação
uniforme (tí~ )

650

0,035

8,75x10~3

750

0,086

2,15x10"2

850

0,338

8,45x10"2

950

0,612*

1,53x10"2
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Tabela XIII - Amostras contendo iodo
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Temperatura (°C)

Deformação unif.

Taxa de deformação
uniforme (h"~ )

650

0,049

1,23x10~2

750

0,093

2,3x10""2

850

0r478

1,20x10"1

950

0,547*

1,37x10":|

Tabela XIV - Amostras hidretadas abertas

Temperatura (°C)

Deformação unif.

Taxa de deformação
uniforme (h~* )

650

0,116

2,90x10"2

750

0,352

8,80x10"2

850

0,417

1,04x10"^

950

0,379*

9,48x10"2

Tabela XV - Amostras hidretadas abertas contendo iodo

Temperatura (°C/

Deformação unif.

Taxa de deformação
uniforme (h )

650

0,135

3,38x10"2

750

0,421

1,05x10""1

850

0,382*

9, 55x10"2

950

0,341*

8,53x1 0"2

Tabela XVI - Amostras hidretadas fechadas

Temperatura Í°C)

Deformação máxima

Taxa de_ .deformação
mãx. (h~ )

750

0,201

5,03x10"2

850

0,553*

1,38x10~1

950

0,562*

1,41x10"1

Tabela XVII - Amostras hidretadas fechadas contendo iodo

Temperatura ( C)

Deformação máxima

Taxa de deformação
máx. (h~ )

850

0,520*

1,30x10-1

950

0,382*

9,55x10"
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Os valores de lnê^e lnêu foram colocados contra

1 1/T, nas Figuras 40 e 41, para as amostras de

* referência, para as amostras contendo iodo e para as amostras

^ hidretadas.

I Os tubos que foram hidretados depois de soldados so

freram corrosão externa por motivo de vazamento, no vaso do

I autoclave de iodo, do interior de uma das amostras.

_ O aspecto da corrosão está mostrado na Figura 42

• O oxido formado era de cor azulada, com pontos esbranguiça

I dos.

Depois de localizada a amostra com o vazamento, fo

ram realizados os testes de deformação sob pressão a alta tem

peratura, com as amostras restantes. A Figura 43 mostra o ajs

pecto das amostras depois do teste. As Tabelas XVI e XVII mos

tram os valores da deformação circunferencial máxima em função

da temperatura de testo para estas amostras.

Nota-se que a região de ruptura não coincidiu com a

região de maior corrosão externa.

4.2 Influência de Hidretos e do Iodo na Deformação no

Ensaio Mecânico

As amostras para o ensaio mecânico consistiram de

tubos de 50 mm de comprimento. Para estudar a influência de

hidretos na deformação circunferencial, durante o ensaio mecâ

nico, foram utilizadas duas amostras sem tratamento prévio

(amostras n9s 1 e 2) e duas amostras hidretadas abertas (amos;
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^ AMOSTRAS DE REFERÊNCIA

O AMOSTRAS HIDRETADAS

* AMOSTRAS IODADAS

0

•i.,
•o»

-2-

-3-

-4-

-5 .

\

A

10 15

l/T(Kxl04)

Figura 40 - Taxa de deformação máxima em função da temperatu
ra no ensaio de deformação sob pressão.

I
I
I
I

l
I
r
i



75

1
1
I
I
I
I
I
I

T

Í

I
I
I

• AMOSTRAS DE REFERENCIA

O AMOSTRAS HIDRETADAS

% AMOSTRAS IODADAS

e
a

-3

IO 15

l/T(KxlÕ4)

Figura 4.1 - Taxa de deformação uniforme em função da temperatura
para o ensaio de deformação sob pressão.

I



Figura 42 - Aspecto da corrosão externa sofrida pelas amostras, pelo vaza
mento de iodo, no vaso do autoclave.
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Figura 43 - Aspecto das amostras hidretadas fechadas,
que sofreram corrosão externa, após a de
formação sob pressão.

(a) Amostra testada a 750°C;

(b) Amostra testada a 850°C;

(c) Amostra contendo iodo no seu interior
e testada a 850°C;

(d) Amostra testada a 950°C;

(e) Amostra contendo iodo no seu interior
e testada a 950 C.
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Para o estudo da influência do iodo e de hidretos

j na deformação circunferencial, durante o ensaio mecânico, fo

ram utilizadas três amostras, preparadas corno a descrição de

£" item 3.2.1. Foram preparadas uma amostra de referência (antos

tra n9 5), uma amostra contendo iodo no seu interior (amostra

I. n? 6) e uma amestra hidretada aberta e contendo iodo no seu

interior (amostra n9 7). Estas amostras (5/ 6 e 7) foram colo

• cadas no autoclave, antes do ensaio mecânico, para simular as

condições no reator.

As condições, no autoclave, foram as seguintes:

Meio: água desmineralizada;

Temperatura: 360°C;

Pressão: 2.705 psi;

Tempo: 36 horas.

I
I

1

I
As Figuras 44 e 45 mostram o aspecto das amostras

1 após o teste mecânico. Nota-se que a amostra n? 1 não sofreu

Depois de autoclavadas, as amostras foram abertas

e retirou-se 50 mm de comprimento na região central, para a

realização do ensaio mecânico.

A Tabela XVIII mostra os valores da carga máxima

(kgf) e da deformação circunferencial, para as diferentes

amostras.

l
ruptura. O teste foi interrompido quando a borracha de xanto

pren começou a vazar.
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Figura 44 - Amostras após o teste mecânico, realizado
a temperatura ambiente.
(a) Sem tratamento (amostra 1);
(b) Hidretada (amostra 3).

Figura 45 - Amostras após "o teste mecânico,realizado
a temperatura ambiente.
(a) Pressurizada e autoclavada (amostra 5 ) ;
(b) Pressurizada com iodo no seu interior

e autoclavada (amostra 6);
(c) Hidretada, pressurizada com iodo no seu

interior e autoclavada (amostra 7).
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Tabela XVIII - Valores da carga máxima e da deformação circun
ferencial para cada amostra

N9 da
Amostra

1

2

3

4

5

6

7

Carga Máxima
(kgf)

833

820

780

760

784

840

750

Deformação
Circunferencial

0,739

0,728

0,675

0,649

0,672

0,751

0,072

A Figura 46 mostra o gráfico carga x deformação pa

ra as amostras 1 e 3.

A Figura 47 mostra o gráfico carga x deformação pa

ra as amostras 5 e 6.

, A Figura 48 mostra o gráfico carga x deformação pa

as amostras 6 e 7.
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Figura 46 - Carga X deformação longitudinal das amostras
1 e 2 durante o ensaio mecânico.



Figura 47 - Carqa X deformação longitudinal das amostras
5 e 6 durante o ensaio mecânico.
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Figura 48 - Carga X deformação longitudinal das amostras
6 e 7 durante o ensaio mecânico.
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4.3 Observações Metalográficas

Í

r

As Figuras 49 a 67 apresentam o aspecto microestru

tural das amostras do ensaio de deformação sob pressão a alta

temperatura.

A Figura 49 mostra a fotomicrografia do material sem

hidretação e sem iodo (material de referência), testado a

750°C.

Figura 49 - Amostra de referência testada

a 750°C. Aumento de 262X.

A Figura 50 mostra a fotomicrografia do material

iodado, testado a 750 C. Observa-se que não há uma diferença

acentuada entre as microestruturas das Figuras 49 e 50.

A Figura 51 mostra a fotomicrografia do material

hidretado aberto e testado a 750 C.

A Figura 52 mostra a fotomicrografia do material hi

dretado aberto e iodado, testado a 750 C.
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Figura 50 - Amostra iodada, testada a 750 C.

Aumento de 262X.

I
Figura 51 - Amostra hidretada aberta, testada a

750°C. Aumento de 262X.
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Figura 52 - Amostra hidretada aberta, iodada e

testada a 750°C. Aumento de 262X.

A Figura 53 mostra a fotomicrografia do material hjL

dretado fechado e testado a 750 C.

Figura 53 - Amostra hidretada fechada e testada

a 750°C. Aumento 262X.

I
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A Figura 54 mostra a distribuição dos hidretos, em

forma de placas, nos contornos de grão, para as amostras hi

dretadas e testadas a 750°C.

Figura 54 - Amostra hidretada aberta e testa_

da a 750°C. Nota-se a distribui-

ção dos hidretos, em forma de pia

cas, nos contornos de grão. Au

mento de 262X.

A Figura 55 mostra a fotomicrografia do material de

referência testado a 850 C.

A Figura 56 mostra a fotomicrografia do material hi

dretado aberto testado a 850°C.

Nota-se a diferença de estrutura entre as bordas e

o centro da amostra.
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Figura 55 - Material de referência testado

a 850°C. Aumento 130X.

Figura 56 - Amostra hidretada aberta e testada

a 850°C. Aumento de 130X.
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As Figuras 57 e 58 mostram apresença de trincas nas

bordas interna e externa do material hidretado aberto e testa

do a 850°C. Nota-se, nestas bordas, a ausência de hidretos.

Figura 57 - Borda interna do material hidretado

aberto e testado a 850°C. Aumento de

262X.

Figura 58 - Borda externa do material hidretado
aberto e testado a 850°C. Aumento
de 262X.
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A Figura 59 mostra a fotomicrografia do material hd

dretado fechado e testado a 850°C. Nota-se que, apenas a bor

da externa apresenta uma estrutura diferente do resto da amos

tra.

Figura 59 - Amostra hidretada fechada e testa

da a 850°C. Aumento de 130X.

A Figura 60 mostra a borda externa do material hi

dretado fechado e testado a 850 C. Nota-se a presença de triri

cas e a ausência de hidretos nesta borda.

A Figura 61 mostra a fotomicrografia do material de

referência testado a 950°C.
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Figura 60 - Borda externa do material hidretado

fechado e testado a 850°C. Aumento

de 262X.

Figura 61 - Amostra de referência testada a

950°C. Aumento de 130X.
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A Figura 62 mostra a fotomicrografia do material hi

dretado aberto e testado a 950°C. Nota-se a diferença acentua

da da estrutura do centro e das bordas, desta amostra.

Figura 62 - Amostra hidretada aberta e testada

a 950°C. Aumento de 130X.

As Figuras 63 e 64 mostram as fotomicrografias das

bordas externa e interna do material hidretado aberto e testa

do a 950°C. Nota-se a presença de trincas e a ausência de hi

dretos, nestas bordas.

A Figura 65 mostra a distribuição dos hidretos na

parte central do material hidretado aberto e testado a 950 C.
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Figura 63 - Borda interna do material hidretado

e testado a 950°C. Aumento de 262X.

Figura 64 - Borda externa do material hidretado
o

aberto e testado a 950 C. Aumento

de 262X.
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Figura 65 - Distribuição de hidretos no centro

do material hidretado aberto e

tado a 950°C. Aumento de 262X.

A Figura 66 mostra a fotomicrograf ia do material h_i

dretado fechado e testado a 950°C. Nota-se a diferença acen

tuada da estrutura do centro e da borda externa desta amostra.

Figura 66 - Amostra hidretada fechada e testada

a 950òC. Aumento 102X.
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A Figura 67 mostra a fotomicrografia da borda exte£

na do material hidretado fechado e testado a 950°C. Nota-se a

presença de trincas e a ausência de hidretos nesta borda.

Figura 67 - Borda externa do material hidreta

do fechado e testado a 950°C. Au

mento de 205X.

As Figuras 68, 69, 70, 71 e 72 apresentam o aspecto

das superfícies de fraturas observados no MEV, das amostras

do teste mecânico.
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Figura 68 - Amostra n9 1 - Sem tratamento.
Aumento de 1000X.

Figura 69 - Amostra n9 3 - Hidretada. Aumen
to de 1000X.



I
I

I
I
I

f

I
t
I
I

Figura 70 - Amostra n9 5 - Pressurizada e
autoclavada. Aumento 1000X.

Figura 71 - Amostra n9 6 - Pressurizada, io
dada e autoclavada. Aumento
1000X.
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I Figura 72 - Amostra n9 7 - Pressurizada, h_i

dretada aberta e iodada. Aumen
to de 1000X.
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4.4 Medidas de Microdureza

Foram realizadas medidas de microdureza com o obje

tivo de identificar as diferentes fases das amostras hr.dreta

das e testadas a 850 e 950°C (Figuras 56-60, 61-65), em com

paração com os resultados apresentados no item 2.5.1.

Os resultados das medições de microdureza, HV, mos

trados na Tabela XIX, representam a média de cinco medidas. O

desvio padrão no cálculo das médias foi

Tabela XIX - Medidas de microdureza

Tratamento

Sem tratamento

Hidretada aberta (Fig. 28)

Hidretada fechada (Fig. 29)

Amostra de referência, testada a 750°C
(Fig. 49)

Amostra contendo iodo, testada a 750°C
(Fig. 50)

Amostra hidretada aberta, contendo io
detestada a 750°C (Fig. 52)

Amostra de referência, testada a 950°C
(Fig. 61) .

Amostra hidretada aberta, testada a
850°C (Fig. 56)

Amostra hidretada aberta, testada a
950°C (Fig. 62)

Amostra hidretada fechada, testada a
950°C (Fig. 66)

Amostra hidretada fechada, contendo io
do, testada a 950 C

Microdureza (HV)

borda
centro

borda
centro

borda
centro

borda
centro

246

242

256

193

199

256

351

599
256

720
485

590
366

648
374

>

I
I
I
I
I
I
I

I
I

t
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4.5 Medidas de Tamanho de Grão
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Foram realizadas medidas de tamanho de grão para as

amostras apresentadas nas figuras do item 4.3. Foi usado o me

todo de interseções de Hilliard. Os resultados estão apresen

tados na Tabela XX.

Tabela XX - Medidas de tamanho de grão

Tratamento

Amostra de referência, testada a 750°C
(Fig. 49)

Amostra contendo iodo, testada a 750°C
(Fig. 50)

Amostra hidretada aberta, testada a
750°C (Fig. 51)

Amostra hidretada aberta, contendo i£
do, testada a 750°C (Fig. 52)

Amostra hidretada fechada, testada a
750°C (Fig. 53)

Amostra de referência, testada a850°C
(-ig. 55)

Amostra hidretada aberta, testada a
850°C (centro) - (Fig.56)

Amostra hidretada fechada, testada a
850°C (centro) - (Fig. 59)

Amostra de referência, testada a 950°C
(Fig. 61)

Tamanho de Grão
(Norma E112-63 ASTlty

10,5

1ü,5

10,5

9,5

10,5

8,5

9,0

10,0

8,0

l
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5. DISCUSSÃO

Discute-se a seguir os resultados obtidos quanto à

hidretação do zircaloy-4 em autoclave e à introdução do iodo ,

simulando o produto de fissão, estudando-se a influência dess

ses na estrutura e comportamento mecânico do zircaloy-4.

Os dados da literatura relativos ãs condições em

que o problema foi aqui tratado são escassos. Pode-se constei

tar, entretanto, que o comportamento observado sob hidretação

é semelhante aquele relatado por Hobbins et alii [35], quando

amostras oxidadas são tratadas a altas temperaturas (>1000°C).

Quanto à adição de iodo, os resultados apresentados na litera

tura são, principalmente, ligados às condições em que ocorre

a CST do zircaloy, na faixa de temperatura de operação do rea

tor (^340°C) e a altas temperaturas [41, 42, 43, 44, 58], mas

Hofmann [58] e outros [44, 56] encontram resultados em que a

CST do zircaloy é suprimida pela ausência de tensões críticas,

nas diversas faixas de temperatura.

Em vista da impossibilidade de comparação direta

dos resultados com dados disponíveis em literatura, foi neces

sário recorrer a efeitos similares (fiuência, por exemplo) ob

servados por outros autores em condições comparáveis àquelas

aqui utilizadas. Embora esse tipo de análise apresente limita

ções evidentes, permite no entanto situar as características

aqui encontradas, dentro do quadro mais amplo de propriedades

do zircaloy.
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5.1 Análise Metalografica

As micrografias das amostras de referência e das

amostras iodadas não apresentaram diferenças marcantes (Figu

ras 49 e 59). O tamanho de grão, para cada temperatura de tes_

te, era praticamente o mesmo para- as amostras de referência

e para as amostras iodadas. O tamanho de grão aumentou com

a temperatura de teste. Para as amostras, testadas a 750°Cera

MO,5; a 850°C ^8,5 e a 950°C ^8,0 (Tabela XX).

As micrografias das amostras hidretadas e testadas

a 750°C mostram a distribuição dos hidretos em forma de placas,

nos contornos de grão. Este fato está em acordo com observa

ções feitas por outros autores [17], ou seja, há difusão epre

cipitação de hidretos nos contornos de grão, criando ali ten

soes maiores. Este fato é tanto mais evidente quanto maior é

a temperatura de teste, conforme mostrado nas Figuras 54 e 65.

As micrografias das amostras hidretadas e testadas

a temperaturas mais elevadas, de 850 e 950°C, apresentam tam

bém diferenças de estrutura (Figuras 56, 59, 62 e 66). Na bor

da vê-se pequenos grãos equiaxiais. Para o material testado a

850°C, o tamanho de arão e ^10,0, para o material testado a

950°C %9,0. No centro vê-se grãos•maiores e alongados e a pre

sença intensa de hidretos, nos contornos de grão (Figura 65).

Pode ter havido perda de hidrogênio para a atmosfera de gás

inerte. Isto é sugerido pela não observação de hidretos nas ca

madas externas (Figuras 63 e 67).

Nao foram encontrados na literatura exemplos desse

I
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tipo na interação zircônio-hidrogênio, mas para a interação

zircônio-oxigênio, quando amostras oxidadas são testadas a al̂

ta temperatura, vê-se a formação de uma estrutura semelhante

(Figura 12) [35]. Esta estrutura diferenciada surge de mudan

ças induzidas pelo oxigênio na transformação alotrópica a-*$ .

Como no caso presente a amostra é hidretada em autoclave, e

portanto, em ambiente oxidante, forma-se uma camada de oxido

na parte externa e interna do tubo quando este é hidretado

antes da soldagem (amostra hidretada aberta) e apenas na par_

te externa quando a amostra é hidretada depois da soldagem

(amostra hidretada fechada). Desta maneira a formação da estru

tura se assemelha ao caso em que se tem apenas a camada de õxjL

do citada na literatura. A oxidação severa pode fragilisar o

revestimento levando-o a falhar [35].

As medidas de microdureza apresentaram para a borda

valores maiores que para o centro (Tabela XIX). Estes valores

são comparáveis aos apresentados por Hobbins [35] para o zir

caloy oxidado e testado a <\>1200°C (Tabela IV).

5.2 Deformação Sob Pressão a Alta Temperatura

As deformações circunferenciais máxima e uniforme

para as amostras de referência e as amostras iodadas aumen

taram com a temperatura.

As Tabelas VII, VIII, XII e XIII mostraram que tan

to a deformação circunferencia1 máxima quanto a uniforme, fo
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ram maiores para a amostras contendo iodo guepara as amostras

de referência testadas a 650, 750 e 850°C. Este resultado ,

a princípio, parece contradizer a literatura [45, 55], obser

va-se, contudo que Hofmann [58] e outros [44, 56] também en

contraram um valor maior da deformação circunferencial de amcs^

trás iodadas, quando comparando-se com as amostras normais.

Estes resultados podem ser interpretados quando se

considera a formação do filme de iodetos sólidos, durante os

testes [44]. Os filmes de iodetos sólidos são contínuos e,por

tanto, protetores. A presença desses filmes assegura a prote

ção do zircaloy, impedindo que o iodo penetre no material ,

permitindo desta forma um comportamento mais dútil [44]. As

sim, a ruptura desses* filmes pode estar relacionada ã CST do !

zircaloy quando o iodo está envolvido [44].

Em muitos casos de CST em que o fissuramento envol_

ve a ruptura de um filme, uma taxa de deformação plástica mi

nima deve ser obtida e sustentada para que haja ruptura mecâ

nica do filme de superfície. Assim, a CST pode iniciar-se e

se desenvolver [65]. Em alguns casos, as tensões limites para

a CST são as menores tensões que podem gerar as taxas de defor

inação requeridas [65] .

Wood e Hardy [66] acharam que a CST do zircaloy p<2

Io iodo é completamente suprimida para pequenas taxas de de

formação.

Se a CST do zircaloy pelo iodo envolve a ruptura de

um filme protetor, os valores mínimos da taxa de deformaçãomé

dia em que a CST é observada devem aumentar com o aumento de
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temperatura, para balancear o aumento do processo de formação

I do filme [44].
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Para os testes realizados neste trabalho, as tensões

aplicadas não foram suficientes para gerar as taxas de defor

inação requeridas, não possibilitando assim a ruptura do filme

protetor. Desta forma, as amostras contendo iodo comporta^

ram-se de modo mais dútil que as amostras de referência.

As amostras hidretadas abertas e testadas a 650 e

750°C se comportaram de modo mais dütil que as amostras de re_

ferência. Este resultado está em acordo com as observações de

Parry e Evans [27] de que para as temperaturas acima de 100°C

é observada uma deformação plástica substancial dos hidretos

e assim as ligas de zircônio hidretadas comportam-se de modo

mais dútil a altas temperaturas (>100°C).

A amostra hidretada aberta o testada a 850°C mos_

trou um comportamento diferente (Tabela X): deformou-se menos

que a amostra de referência.

Observa-se que, embora a temperatura seja inferior

àquela em que se esperaria mudança de fase do zircaloy-4

(T = 862°C), a microestrutura encontrada mostra que essa tran

sição pode ter ocorrido (Figura 56). O aspecto é semelhante à

microestrutura do material oxidado e testado a altas tempera

turas (>1000°C)(Figura 12) [35].

O aspecto metalográfico do material mostra a presen

ça de deis tipos de estrutura. Medidas de microdureza (Tabela

XIX) dão para a camada externa o valor médio de HV = 599 e

para a camada interna HV = 256. Vê-se, assim, que a deforma
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í • .
P ção ao longo do teste envolveu um processo de deformação hete

*• rogênea, onde uma capa externa mais dura restringiu a dutili

r dade da amostra. Isso ê evidenciado pela presença de trincas

na camada exterior (Figura 58). Como conseqüência, a deforma

I çao apresentada pela amostra, nesse caso, foi inferior â dos

casos anteriores.

Todas as amostras testadas a 950°C romperam. As de

formações máximas circunferenciais sofridas pelas amostras de

referência e iodada estão em acordo com os resultados encon

trados por Hofmann [58]. Este autor prevê, que entre 900 e

1000°C as deformações máximas das amostras de referência e

iodadas estariam na mesma faixa, variando em aproximadamente

75% a 100% da deformação circunferencial anterior ao teste.

Observa-se que a região de ruptura não coincidiu

com a região de solda (Figuras 38, 39 e 43). Devido a distri

buição dos hidretos nesta região (Figuras 20 e 21) poderia se

esperar que os tubos rompessem aí, como foi sugerido por Gazja

rolli em [30]. Ele salientou que é mais ou menos freqüente

falhas em varetas combustíveis na região de solda.

A amostra hidretada aberta deformou-se menos que a

amostra de referência e que a amostra iodada, o que sugere que

esta amostra sofreu maior fragilização. Isto reforça o resû L

tado encontrado para a amostra testada a 850°C desde que seus

aspectos são semelhantes (Figura 56 e 62). Neste caso há tam

bem a presença de trincas na camada externa e interna do ~ re

vestimento (Figuras 63 e 64).

As amostras hidretadas abertas e iodadas, testadas
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a 650 e 750 C sofreram deformações circunferenciais máxima e

uniforme maiores que as amostras hidretadas abertas livres de

iodo. Este efeito pode ser entendido da mesma forma que para

as amostras iodadas testadas a 650, 750 e 850°C, isto é, pela

formação do filme de Zrl2, que contribuiu para o comportameri

to mais dütil dessas amostras.

As amostras hidretadas abertas e iodadas, testadas

a 850 e 950°C romperam antes de atingir esta temperatura

(Mi00oC) . As deformações sofridas foram menores que das amos»

trás hidretadas abertas sem iodo. Este comportamento mais frá

gil pode estar ligado ã penetração do iodo através das micro

trincas formadas no revestimento, nesta faixa de temperatura

(Figura 54).

As amostras hidretadas fechadas sofreram corrosão ex

terna por motivo de vazamento, no vaso do autoclave, de iodo

do interior de uma das amostras. Estas amostras, testadas a

750, 850 e 950°C apresentaram resultados que confirmam os

resultados discutidos anteriormente (Tabela XVI e XVII). A cor

rosão externa sofrida por estas amostras aparentemente não

afetou seu comportamento nas temperaturas estudadas. Mas, à

temperatura ambiente, a fragilização foi total como observa-

se na Figura 73. Este tubo se partiu quando tentava-se pren

dê-lo para realização de um ensaio de trarão.

A análise do hidróxido de lítio (LiOH) do vaso do

autoclave, realizada pela Divisão de Química, NUCLEBRÂS, Belo

Horizonte, não acusou a presença de iodo, o que sugere que

o iodo foi absorvido pelas amostras de zircaloy.
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Figura 73 - Tubo hidretado, que sofreu corro
são pela presença de iodo no va
so do autoclave e se partiu quan
do tentava-se prendê-lo para rea
lização de um ensaio de tração.
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O comportamento mecânico do material pode ser assjL

milado aquele observado durante a fluência linear em alta tem

peratura (da ordem da metade da temperatura absoluta de fusão).

Nesse caso, a taxa de deformação uniforme do material pode

ser aproximadamente relacionada com a temperatura de teste e

a tensão aplicada através de uma equação do tipo [62, 63]:

• Ae- Q / R T an

Os Gráficos de 40 e 41 descrevem a velocidade de

deformação em função da temperatura na faixa de 650-850°C.

O Grafico 74 mostra que a dependência da taxa de

deformação uniforme com a tensão, para a amostra de referên

cia, é bem descrita por um valor de n = 3,97, característico

do zircaloy-4 (Emmerich et alii [63]).

5.3 Ensaio Mecânico

As Figuras 44 e 45 e os gráficos 46, 47 e 48, moss

traram o comportamento do material no ensaio mecânico. Como

o ensaio foi realizado a temperatura ambiente, os hidretos

precipitados são frágeis [27]. Observa-se que a amostra de

referência deformou-se mais que a amostra hidretada e não che

gou a fraturar. Constata-se, assim, que a hidretação dimi

nuiu a dutilidade da amostra.

A amostra contendo iodo deformou-se mais que a amos
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com a tensão, para as amostras de referên-
cia (n = 3,97).
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tra sem iodo. Este efeito pode ser entendido da mesma forma

que o item 5.2, isto é, pela formação de filme de Zrl2, que

contribuiu para o comportamento mais dútil dessa amostra.

Fato notável é a ação conjunta de hidrogênio e iodo,

como pode se constatar na Figura 45. Houve fratura da amostra

praticamente sem deformação plástica.

As Figuras 68 a 72 mostraram o aspecto das superfí

cies de fratura no MEV. Observa-se que o mecanismo de fratura

das amostras que sofreram deformação foi semelhante. As foto

micrografias mostraram a formação de microcavidades conheci

das como "dimples". Os "dimples" caracterizam, microscópica

mente, una fratura dútil [61].

A Figura 72 sugere que o mecanismo de fratura da

amostra hidretada aberta, pressurizada com iodo no seu inte_

rior foi, microscopicamente, frágil. Vê-se, nesta figura, fa_

cetas de clivagem que é o aspecto mais característico da su

perfície de uma fratura frágil. A fratura se propaga, conti

nuamente, ao longo de planos cristalinos paralelos, que se

unem formando degraus [61].

Os mecanismos da forte ação fragilizante do hidrogê

nio e iodo não são conhecidos, mas pode-se supor que a combjL

nação hidrogênio e iodo a baixa temperatura, pode levar o

material a total fragilização devido a tensões internas resul

tantes e a natureza frágil dos hidretos e iodetos precipitei

dos.
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6. CONCLUSÕES

Considerando-se a deformação sob pressão, em que

foram utilizadas amostras com adição de iodo, amostras com fo£

maçâo de hidretos e amostras de zircaloy-4 como recebido do

fabricante, que foram chamadas amostras de referência, con

clui-se que:

- As amostras contendo iodo e testadas a 650, 750 e

850°C comportaram-se de modo mais dútil que as

amostras de referência. Este efeito é possivelmente devido ã

formação de um filme de iodetos sólidos que impede que o iodo

penetre no material.

- A amostra contendo iodo e a amostra de referência

testadas a 950°C sofreram ruptura durante o teste.

As deformações máximas circunferenciais, neste caso, estão

em acordo com os resultados da literatura.

- As amostras hidretadas abertas e testadas a 650

e 750°C se comportaram de modo mais dútil que as

amostras de referência. Esse efeito parece associado ã defor

inação plástica dos hidretos em temperaturas superiores at1 00°C

- As amostras hidretadas abertas e testadas a 850 e

950°C sofreram maior fragilização que a amostra

de referência e que a amostra contendo iodo. Este comportamen

to está associado ao processo de deformação heterogênea onde

uma capa externa mais.dura possivelmente restringiu a dutili

dade da amostra.
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- Nas amostras hidretadas fechadas, a corrosão ex

terna sofrida pela presença do iodo no vaso do au

toclave, aparentemente não afetou seu comportamento nas tempei

raturas estudadas.

- A temperatura ambiente, as amostras hidretadas

que sofreram corrosão externa pela presença do

iodo no vaso do autoclave, comportaram-se de modo totalmen

te frágil.

- A região de ruptura em nenhum caso coincidiu com

a região de solda, o que poderia ser esperado ,

considerando-se a desorientação dos hidretos nesta área pelo

aquecimento na soldagem.

- A presença do iodo, no interior das amostras ,

não introduziu modificações sensíveis no seu ajs

pecto microestrutural, nas temperaturas estudadas.

Considerando-se o teste mecânico descrito, realiza

do a temperatura ambiente, conclui-se que:

: - A hidretação diminui a dutilidade da amostra na

temperatura ambiente.

- A fragilização foi muito mais intensa devida a

ação conjunta de hidrogênio e iodo, possivelmente

devido as tensões internas resultantes e a natureza frágil dos

hidretos e iodetos precipitados.

I
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