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SUMARIO - A cinétíça de oxidação de tubos de zircaloy-4 foi es-
tudada em testes isotérmicos realizados em temperaturas deS00°C
a 900OC. Vapor d1água e oxigênio seco foram utilizados como agen
tes oxidantes» Os resultados mostram uma lei cinétíça de oxida*
çôo entre cúbica e parabólica para as temperaturas e intervalos
de tempo dos experimentos. Observou-se também que o oxigênio
apresenta um efeito oxidante mais intenso que o do vapor d'água.
l'oi utilizuilo um tvste mecânico especial para estudo Ua fragiH
ração do zírcaloy.

SUMMARY - The oxidation kinetics of zircaloy-4 tubes was studied
by means of isothermal tests in the temperature interval SOOoc
to 900OC, Dry oxygen and water steam, were used as oxidant agents.
The results show that the oxidation kinetics law exhibits a
behaviour from cubic to parabolic in the range of the time and
temperatures of the experiment. Dry oxygen shows a stronger
oxidation effect than water steam. A special mechanical test
to study the embrittlement effect in the small samples of zircaloy
tubes was used.
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1. Introdução

Muitos pesquisadores têm investigado a oxidação do
zircônio e suas ligas sob atmosfera de oxigênio seco e va-
por d'água visando conhecer-s^ o efeito de absorção do oxî
gênio e hidrogênio na rede cristalina [1,2,3]. Diferentes
condições experimentais têm sido usadas e os resultados não
formam um quadro plenamente consistente. Este fato consti-
tui um motivo para a continuação das pequisas em torno do
comportamento de oxidação do zircaloy.

Para a oxidação do zircóiio e suas ligas sob atmosfe-
ra de oxigênio seco, Nomura et alii [4] e Rosa [5] encon -
traram uma lei cinética de oxidação parabólica. Outros pe£
quisadores sugeriram uma' lei cinética de oxidação interme-
diária entre parabólica e cúbica [6], enquanto que outros
ainda sugeriram uma cinética cúbica [7]. Para a oxidação do
zircônio c suas ligas sob atmosfera de vapor d'água,
Leistikow et alii [8] e Westerraan [9} registraram com boa
aproximação, uma lei cinética cúbica nas temperaturas de
7009C e 9009C, enquanto que Urbaiuc [10] eTucker et, alii [11J,
encontraram uma lei cinética parabólica.

A cinética de oxidação pode geralmente ser descrita
pela equação empírica Wn « Kt [9], onde W é o ganho de pe
so por unidade de arca da superfície original, t é o tempo
de oxidação, n e k são constantes a uma dada temperatura .
Esta equação empírica é mais convenientemente usada em sua
forma logarítmica:

log W - i log k + i log *.

Esboçando o gráfico de log W versus log t, encontra-se uma
reta cuja inclinação é l/n, 0 valor da constante n deternü
na* que tipo de lei segue a íinética de oxidação ou seja,
para n«1, a lei cinética é linear, para n»2 é parabólica ,
para n«3 é cúbica.

0 propósito deste trabalho foi obter a cinética de oxi_
dação do zircaloy-4 e verificar que tendência existe ã fra
gilização, quando o zírcaloy-4 e oxidado nas condições de
oxigênio seco e vapor d'água fluindo sobre a amostra



de -1 l/min).
Os testes sob atmosfera 4e oxigênio seco foram efetua

dos a S009C, 6009C, 7009C e 9$09C, enquanto que os testes
sob atmosfera de vapor d'água foram realizados a 7009C e
9009C.

Foram realizados testes mecânicos para verificar-se o
comportamento mecânico do zircalóy-4 oxidado.

2. Procedimento Experimental

Amostras tubulares (aproximadamente 30mm de comprimen
to, diâmetro externo 10,75mm e espessura 0,725mm) foram cor
tadas de tubos de zircaloy-4 como recebidos do fabricante.
Em seguida foram limpas com água destilada c acetona. Para
a análise metalográfica fez-se polímento químico utilizan-
do uma solução de 60ml de glicerina, 20ml de HF, 10ml de
HNO, e 10nl de H,0.

As í edidas de ganho de peso fórum feitas através de
testes r /avimétricos descontínuos. Para os testes isotérnü
cos ei; ínosfera de oxigênio seco utilizou-sca montagemilii£
trada U figura 1, e para os testes isotérmicos cm atmosfe
ra de apor d'água utilizou-sca mesma montagem substituin-
do a>:'ias a entrada de oxigênio por uma de vapor d'água. O
forn: utilizado nas duas montagens foi do tipo tubular dan
do UAI variação de temperatura de S29C.

.•.pós os testes isotérmicos, os tubos oxidados foram
submetidos a um teste mecânico. As dimensões do corpo de
prov^ v o esquema de ensaio suo mostrados na figura 2. Pu
ra a realização do teste foi utilizada uma máquina de tes-
te de tração Instron TT-DML com um sistema de controle car
ga - deformação. Os testes foram realizados a temperatura
ambiente e a velocidade do cabeçote foi mantida constante
durante os ensaios.
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3.1. Cinctica de Oxidacão

0 objetivo de so obterem equações cinéticas que <Ies -

crivnii a dependência do j;anho de peso com o tempo de oxida

cão c fornecer dados necessários 5 análise da evolução da

reação do zircaloy com o meio oxidante durante o LOCA.

Xo presente trabalho, as equações cinéticas foram obtî

das através das inclinações das isotcrmasde oxidacão apre-

sentadas na figura 3.
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dera ;i reação do oxidacão a t é c e r t o pon to , jendo i»iiejwraumn
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oxidação será íorteex-nte acelerada. Alem disso, segundo
Kawasaki et alii [12] o hidrogênio do vapor d'ugua contri-
bui fortemente para fragilização üo zircaloy, nas isto só
foi observado em condições experimentais com vapor d'água
estagnado sobre a amostra.

3.2. Metalografia

Nas figuras 4 e S são apresentadas as microestruturas
das amostras oxidadas a 7009C e 9009C sob oxigênio seco. Po
de-se observar que a 7009C (figura 4) a camada oxidada apre
senta-se muito fina e de difícil medição enquanto que a
9009C (figura 5) a camada de oxido é mais espessa (-25-30u).

FIGURA 4 - Aspecto microestruturai do zircaloy-4 oxi-
dado a 7009C em oxigênio durante 1(5h(102x)
Seção transversal.

Abaixo da camada de oxido das amostra» oxidadas a 9009C,
surge uma camada a estabilizada pelo oxigênio sobre o zir-
caloy bifl»ico a • 0 (zircaloy-a •* estrutura hexagonal com
pacta; zircaloy-6 •*• estrutura cúbica de corpo centrado). No
ta-se nas bordas um sensível crescimento de tamanho de grão,
diferenciando-as da região central. Ocorre também o apare-
cimento de trincas quo se iniciam na camada de oxido e



propagam na direção central, yn.le a concentr.ic.u» do oxige
nio c menor.

FIGURA 5 - Aspecto microestrutural do zircaloy-4 oxida
do a 9009C, em oxigênio durante 3,0h(102x).
Seção transversal.

No caso das amostras oxidadas sob vapor d'água a quan-
tidade de hidrogênio absorvido não foi suficiente para mani
festar mudanças perceptíveis na microestrutura do lircaloy,
como por exemplo, lamelas de hidretos. Assim, as microestru
turas correspondentes â oxidação sob vapor d'água são seme-
lhantes às estruturas geradas sob atmosfera de oxigênio.

3.3. Teste Mecânico

A superfície de fratura da? amostras oxidadas sob atmos
fera de oxigênio seco o 6009C, observada no microscópio ele
trôníco de varredura, apresentou "dimples" característicos
de fratura dútil (figura 6) enquanto que, á 9009C a superfí!
cie de fratura apresentou facetas de clivagem Uigura 7) ca
racterísticas de fratura frágil. Das amostras oxidadas sob
atmosfera de vapor d'água apenas as oxidadas a 9009C fratu-
raram, revelando na superfície de fratura facetas de cliva-
gem semelhantes às mostradas» na figura 7,
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tado um ganho de peso inferior. Isto mostra que neste caso
(vapor fluindo sobre a aaostrs) o hidrogênio absorvido não
contribui para fragilização.

4; Conclusões

A cinêtica de oxidacão s«b atmosfera de oxigênio seco
segue aproximadamente uma lei parabólica para as temperatu
ras de 6009C, 7009C e 9009C. A lei cinêtica de oxidacão ê
aproximadamente cúbica para a temperatura de 5009C.

A lei cinêtica de oxidaçto sob atmosfera de vapor
d'água ê aproximadamente cúbica para a temperatura de
7009C c parabólica (quasi cúbica) para a temperatura de
9009C.

A oxidacão em vapor d'água é menos intensa do que a
oxidacão sob oxigênio seco.

As amostras oxidadas sob oxigênio a 6009C fraturaram
de modo dútil, enquanto que as amostras oxidadas a 9009C
fraturaram de modo frágil.

Das amostras oxidadas sob vaper d'água apenas as oxi-
dadas a 9009C fraturaram, sendo a fratura de modo frágil .
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