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- 0 uso de tubos de zircaloy-4 an reatores nucleares é revisto com
respeito a sua condição microestruturnl e textura cristalografia. Seu compor
tamento plástico anisótropo c estuú:iJo através do lev:intamento experimental
Jo seu lugar geométrico de escoamento por ensaios mecânicos e dureza Knoop e
comparados com o critério anisótropo de Hill.

SUMMARY - The use of zircaloy-4 tubing as cladding nuiterial for fuel elements
is reviewed with respect to its wiicrostivctural, texrural and loading
conditions. Its anisotrqiic plastic behaviour is studied through the
experimental determination of its yield locus by mechanical testing aid Knoop
hardness and compared to Hill's anisotropic yield criterion. ( i.u/A' ••'>•• }
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Ligas ã base de zircónio são hoje extensamente utilizadas con» ma-
teriais estruturais para componentes do caroço de reatores nucleares re-
frigerados a água, em virtude de sua baixa absorção de neutrons, combina-
da com uma satisfatória resistência ã corrosão e uma adequada resistência
mecânica. 0 Zircaloy-4 ê uma das ligas de zircônio que encontram maior a-
plicação, moderanmente, nos reatores refrigerados a água, sobreturj como
material dos tubos de revestimento do combustível nuclear. Serão de Zir-
caloy-4 os tubos de revestimento dos reatores a serem instalados no Bra-
sil.

Durante o serviço em reatores nucleares o revestimento de Zircaloy
sofre deformação plástica por estar submetido não só a pressão externa
da água de refrigeração e ã pressão interna dos gases provenientes da fi£
são, nas também ã carga de contacto devido à expansão das pastilhas de
UO.. listas solicitações se combinam para produzir um estado complexo,
multiuxiul, ile tensão. No projeto do revestimento, portanto, u os tintura
do tubo c as condições de serviço devem ser bem determinadas de modo que
a solicitação do tubo jamais o leve a falhar. Isso exige um bom entendi-
mento do comportamento plástico do tubo de Zircaloy sob solicitação mui-
tiaxial.

As propriedades mecânicas do zircônio e de muitas de suas ligas,
entre as quais está o Zircaloy-4, estão basicamente relacionadas à estru-
tura da sua fase alfa, estável abaixo de 862°C, no metal puro, que é hexa
gonal compacta cem relação c/a«l,59 e apresenta uma pronunciada direciona
1idade, ou anisotropia, das propriedades mecânicas e da dutilidade.

A anisotropia do monocristal da fase alfa 6 facilmente transmitida
ao policristal através da textura cristalográfica que se forma por ocasi-
ão da deformação plástica para a fabricação das peças (1).

Para que um tubo de Zircaloy apresente propriedades mecânicas ade-
quadas ao seu uso em reatores, deve possuir uma orientação preferencial
dos grãos com os pólos basais concentrados na direção radial(2). Sua fa-
bricação c feita por extrusão u quente, seguida do redução o frio du es-
pessura e da circunferência(2). A extmsào produz una textura em que os
pólos basais ficam preferencialmente perpendiculares ao eixo longitudinal
do tubo c, usualmente, próximos ã direção t;inj;iMiciíil(2). A textura ade-
quada c obtida no processo de redução do lulu», tjiie é exec itado de tal mo-
do que nos últimos passe» u reuução da espessura seja mui:o maior que u
da circunferência. A orientação preferencial dos grãos e, geralmente, com
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o eixo c no plauo formado pelas direções radial e cangcncial (seção trans
vcrsnl) e formando um ângulo de cerca de *_ 50°C com a direção radial, sen
do a direção <10l0> paralela à direção axial do tubo. Essa textura não se
altera na temperatura de operação dentro do reator nuclear, a qual, como
parâmetro de projeto, e da ordem de no máximo 300°C em reatores tipo BKR
("boiling water reactor") e SSO^C era reatores tipo PWR ("pressurized
water reactor")(3).

0 presente trabalho tem por objetivo investigar aspectos do compor-
tamento plástico anisótropo, à temperatura ambiente, de um tubo de Zirca-
loy-4 destinado ao uso como revestimento de combustível de um reator nu-
clear tipo PWR, através Jo levantamento da primeiro quadrante do seu lu-
gar geométrico tie escoamento (tensão axial versus tensão tangenciai) a-
través de ensaios de tração e de compressão plana, sendo os resultados
comparados com o critério de Hill e com loci obtidos por dureza knoop.

MrVniMAI. li
Foi usado um tubo de Zircaloy-4 de produção comercial, do tipo usa

9 cm reatores PWR, fabricado pela firma Sandvik AB da Suécia, com diâ-
ictro externo de 10,72mm e espessura de parede igual a 0,625mm. 0 mate»
rial foi fornecido pelo Instituto de Pesquisas Radioativas da Nudebras
>.A., em Belo Horizonte, a quem agradecemos penhoratlamente. 0 tubo foi u-
tilizado conforme fornecido, encruado e com alívio de tensões após a redu
ção a frio.

Corpos de prova para tração longitudinal e transversal - com 20mm
de comprimento útil e 5mm de largura - feram usados para determinação das
características de encruamento e do coeficiente de anisotropia plástica,
R. Para compressão plana - realizadas segundo o método descrito por Ford
(4) - foram usadas tiras de largura mínima igual a 7ma. Neste ensaio u-
sou-se fita de PTFE como lubrificante, corrigindo-se os dados para atri-
to ("Friction Hill"). Em umbos us casos, pares (o,ej foram usados em re-
gressão linear para ajuste da relação o"kcn aos dmlos experimentais.

Lugares geométricos du escoamento (U-) experimentais foram obtidos
para diferentes valores do truhulito plástico

«lc 'i\tn*1 (1)

o para diferentes valore» da deformação de un corpo de prova de
truçõo axial tomado como padrão, Üc posso dos valores de w o dos valores
de k c n dos demais corpos de prova, calcurun-sc os valores de c pela e-
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quação acima e de o pela equação anterior, para cada uni deles. São portan
to L.E. isoenergéticos, que é a maneira mais adequada de àof.ní-los(5).
Assim, primeiros quadrantes dos L.E. foram obtidos usando-se duas tensões
de tração, duas de deformação plana e valores das tangentes nesses pontos,
conforme descrito por Lee c Backofen(6). Paralelamente. L.E. experimentais
foram também obtidos por raacrodureza assimétrica knoop, em amostras espe-
cialmente preparadas, cem uma carga de Skg. Neste método, aperfeiçoado
por fiackofcn e colaboradores(7), o valor da tensão tnngcncial, ot, para
as diversas trajctorisa de carregamento mostradas na figura 1, é dado por

ot a KIN ( 1 - P + 0 2 ) " 1 / 2 (2)

- °a
onde KWI e o numero de dureza Knoop. e B 3 — corresponde a pontos de de-

"tformação plana(7)*

(a) (b)

Vig.l (a) Orientação das impressões Knoop e
(b) correspondentes trajetórias de carregamento

Os L.ii, de Hill foram traçados a partir da expressão:

2
Ya (3)

onde Y e Yt sào tensões de escoamento nas direções axial e tangencial,
respectivamente, para int dado valor do trabalho plástico, e R;| c o coefi-
ciente do anisotropia plástica na direção axial.

Um iníiiinio dv cinco testes foi usado nu detcmiinação dos dados
riincntuisi A tabela 1 mostra os resultados obtidos em tração ; deformação
plana uxial (TAc-DJ'A) e transversa/ (Tf eDPT), Os valores médios de R nas

s .'ixiai c tjansviTsa) ÍOI;UII lt̂ -.?,:> v Ú(*1.H,
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CP.

TA
TT
PPA
DPT

K(kg/tnm2

127,6

134,8

136,0

129.6

n

0,1215

0.1437

0,0504

0.0595

p(coef.correi)

0.998

0,990

0.997

0,998

Tabela I: Valores de fc.n e P para tração
e deformaçãojilana axial (Aj e transver-
sal (T). TA c o c.p. tis ado como padrão.

A figura 2 mostra os L.E. experimentais isoeneijjc-ticos e os de Hill
para valores da dcfonoçao axial do corpo cie prova padrão (e-..) iguais a
0,002; 0,010 e 0,020, respectivamente. Observe-se que a diferença entre o
L.K. experimental e o critério de liill diminui com o uunento do iúvcl de
deformação considerado. De fato, o reforço \tor textura c noior ijiu* o in-
dicado pelo cri tério de Hill, ruis menores dcfornwiçõcá. A aproxinvi^no dos
L.H. pani t...« crescentes se deve [irinciMiilmi'iite, aos IKHXOS valores tie n
li» dtífomiuçno plana, mostradas na Tabela L, c(iie provocim o menor cresci-
mento reJativo dessas tensões com u variacSo da defuniuição.

i

li u 40
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I T , . >t'<*>'

(b)

(T t . »,<..»•

(C)

Fig.2: Liig.ires de Escoamentos experimentais
e de Hill energéticas para valores de cT ,
iguais a: (a) 0.002 (b) 0.010 (c) 0,020lA

A figura 3 mostra o L.E. cbtido por dureza Knoop, comparado com o

L.E. experimental para tw=0,010. lirafoora normalizado para a tensão expe-

rimental em deformação plana axial, vc-so que o L.E. de Knoop apresenta

forma c níveis dd tensão consideravelmente diferentes do L.E. experimen-

ta l , tendendo a um maior arredondamento e superestimaçâo das tensões em

tração.

Fig.3: Lugar de Escoamento
do dureza Knoop (Skg) c L.E.
experimentai para c ^ - 0 1 0
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Dos resultados podemos concluir que o critério de Hill só expressa
adequadamente o escoamento generalizado do zircaloy-1 para níveis isoencr
góticos correspondentes a deformações do c.p. padrão da ordem de 0,02. £
importante considerar que. sendo zircaloy-4 um material com apreciável o-
rientação preferencial e deforraando-se por deslizamento e maclagen», gran-
des níveis de deformação representa.'!, diferentes historias nas diversas
trajetórias de carga, o que abala o conceito de lugar geométrico de esco-
uinetito.
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