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RESUMO

lltudou-sz o envelhecimento apôs dz£oAmacão na liga zincaloy-4, Azto -

mutdo-sz ainda o pnoblema geAal quz envolvz o apatizcimznto dzssz £znd-

neiir no zincônio z nas dataU Ligaò.

Conitatou-it o apaJttcimtnto de. um ponto de. ucomento no zJüicaloy - 4,

quando iubmeXido a um ttuvbmvnto dz znvzthzcÁmznto apõi dzionmaqão, na

faixa, dz tempesiatuAa& dz 200° a 400°C.

fato. una du/iação dztíAminada dz envelhecimento, o uatoK máximo do pi-

to dz ucoamznto Aitua-òz em tonno dz 300°C. A uma tempenatuna. dztomi

nada, o valo* do pico aumenta com o tempo dz envelhecimento até quz

êt atinja um z£zito dz òatunacão, obizfLvZvzl apÔi alguns tzgundoA nat

tapznatuAO6 dz $36°C z 349°C. A amplitude do pico dz escoamento z pou

co sensível ao valox da pní-dz£oAmacão, quando esta í in£e/UoiL a

3,1 x IO"2.

UM equação semi-empZfiica da iotma:

60 max'09
 ée-tf/Tolm

to
max.

(oi utilizada pana a cinttica do envelhecimento após dzionmacâo dzs -

vuvendo adequ&damzntz o cmpontmento do züiualoy-4.



SYNOPSIS

Tfce *t*ain-aging in zificaloy-4 ha& been investigated in this utonk and a

ktitdy oi the genital pnoblems involving this phenomenon has been KealL-

ztd in ZiAconium and iti alloy*. I

it has been ve/tc£ted that a yield point appeaM in the ZíAcatoy-4, when

it is Sttbm

tod 400°C.

it U submitted to òtnain-aging Ueatnent beJbaten the tvnpeAatuA.es 200°C

«o.lhe. oMaiest value, oi the yield point is situated at about 300VC, ion a

ApeeliUd aging time..

To*, a, 6pttU&ied tmpvuvtune, the value oi that peak Increases laUh the

aging-time until a saturation eiiect takes place. This eiitU is observed

*t the tempetuLtutiu oi 356°C and 349°C a^ten. a iett seconds oi aging.

The amplitude oi the yield point is not ve*y sensitlvi to the. value oi

the pne-iViain, when this value is less than i, 1 x Í0'1.

A stmi-etipiAltMl equation oi the

"max .

been used to descAlbt tiie bthaviouK oi the s&uUn-aging in zUca -
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1 - INTRODUÇÃO

Os últimos anos viram um desenvolvimento considerável da me
tolurgia do zircônio e de suas aplicações, especialmente nu
clcares A partir da descoberta de que a adição de esta-
nho melhora a resistência ã corrosão do zircônio, foram de*,
sonvolvidas as ligas zircaloy, entre as quais assumem gran-
do importância as ligas Zry-2 e Zry-4. 0 Zry-2 foi desenvc4
vido con base na limitação da velocidade de corrosão, Intro
duzida pelos pares Sn-Fé, Sn-Cr e Sn-Ni. Com a finalidade
do se reduzir a absorção de hidrogênio, desenvolveu-se a U
9« Zry-4, que é essencialmente um Zry-2 com redução do teor
do Ni, compensado por um ligeiro aumento do teor de ferro.

A liga Zry-4 apresenta importante aplicação tecnológica CO-
MO Material de revestimento do elemento combustível nuclear.
A faixa de temperatura desses componentes em operação nos
reatores PWR, como o Angra I, está compreendida entre 272°c
o 340°C, onde sofre ainda esforços mecânicos internos bas -
tante significativos.

Ora, tem se tornado cada vez mais evidente que o zircônio e
tuas ligas apresentam anomalias no comportamento mecânico,
900 têm sido observadas numa faixa de temperatura compreen-
dida entre cerca de 200°C a 500°C.

E»ta« anomalias têm sido analisadas em termos de mecanismos
* •nvelhecimento após-deformação, sendo assim devidas, es-
'onclalnente, a uma interação dos defeitos do cristal.



efeito# um fato bem conhecido é que os cristais reais a-
prcsentam um conjunto de defeitos, tais como : lacunas, des-
locações, fainas de empilhamento e impurezas* fazendo com
aue suas propriedades físicas, mecânicas e químicas sejam ,
As vezes, bem diferentes daquelas que apresentaria um cris -
tal perfeito.

Mguns metais e ligas apresentam um comportamento anômalo em
relação a certas propriedades mecânicas e físicas, intimameri
to associado a essas imperfeições presentes. '.'"'.••'

Das anomalias apresentadas por estas ligas e metais, algumas
são de maior interesse teórico e prático, principalmente quan
áo estas ocorrem em faixas de temperatura de operação de com
ponentes .fabricados coro estes metais e ligas, modificando
•uos propriedades físicas e mecânicas. - "

Neste trabalho, procurou-se estudar o comportamento sob tra-
ção da liga Zry-4 na faixa de temperatura entre 200°C a 500°C.
fcste estudo S de interesse tanto na aplicação tecnológica da
liga como- também do ponto de vista da análise teórica do fe-
nômeno de envelhecimento apôs deformação a ser pesquisado .
aos este estudo, procurou-se assim, contribuir para a anpliação do qua
dro de propriedades e características das ligas de zircônio,
quo vêm sendo obtidos através de uma série de pesquisas rea-
lizadas para o zircônio í1/2} e o Zry-2 í 2 - 8 ) , referentes ao
fenômeno de envelhecimento após deformação.

'rocurou-se, assim, fazer um estudo sistemático da liga, zir
Céloy-4 com o objetivo de se confirmar a ocorrência do fenô-
••w de envelhecimento após-deformação e precisar as caracte
rístlcas do fenômeno nessa liga.

onos OÍ rôs



Outro objetivo do trabalho foi o de rever os estudos ante-
riores para o zircônio e suas ligas, fazendo um estudo dos
podclos apresentados para interpretar o fenômeno de envelhe
cimento nestas e em outras ligas, compará-los com os resul-
tados obtidos no presente trabalho e, se possível, apresen
tar alguma contribuição para descrever os processos respon-
•Avois pelo fenômeno, sugerindo modificações nos modelos
existentes e introduzir uma análise semi-quantit.ativa, ba -
ooada neste modelo, compatível com os resultados experimen-
tais obtidos.



2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. O EFEITO DE ENVELHECIMENTO APOS-DEFORHAÇAO

DS-BO o nome de envelhecimento após deformação ao fenômeno
do mudança nas propriedades físicas e mecânicas dos metais
e ligas submetidos a um tratamento termomecãnico, sem in -
terferência de uma causa externa.

j

. í
Esto fenômeno ê o responsável por diversas «edificações nas
propriedades de muitos metais e l igas, manifestando-se sob
diferentes aspectos.

Pode-se classificar o envelhecimento em dois tipos

* Envithtcimznto titãiico apÓò defatunaçâo, que oánuiz

*e « uma de£ofmaçío pHitica. do moXvúat.

Dinâmico, que. ocovit duAante a deformação ptíutica..

No primeiro caso, deforma-se o material até a região piásti
c* o interrompe-se a deformação. Após. um certo intervalo de
tempo (tempo de envelhecimento) verificam-se mudanças em pro
priedades físicas e mecânicas desse material.

"° ••gundo caso, essa mudança de propriedades ocorre simul-
taneamente com a deformação plástica do material.



fcnômcno de envelhecimento após deformação pode r e f l e t i r -
em diversas propriedades dos metais í 9 ' 1 2 } , t a i s como :

. Apaxeciinanto ou reaparecimento de um limite de escoamento

- Mirento da temperatura de transição ductil-frãgil

- Ausento da resistência â fadiga

• DccréscinD da deformação total até a ruptura

- Jtamento da tensão de fluxo plástico (endurecimento permanente)

61 iíUtoi dinãmicoi s

m Escoamento descontínuo

- Baixa sensibilidade da tensão à velocidade de deformação

- Resistência ã f luência anormalmente elevada

- Resistência ã fadiga anormalmente elevada

- Aunsnto da tensão de escoamento na curva tensão de escoamento x tan
peratura.

Cono ilustração do e fe i to es tát ico do envelhecimento, c i t a -
-te o seguinte exemplo t

So durante a deformação plást ica de um aço, à temperatura am
blonte, Í retirada a carga acima do ponto de escoamento e
«"•aplicada em seguida, esta retorna ao seu valor i n i c i a l ,
co"o • • o descarregamento não t ivesse acontecido (Figura 1 ) .

• • «ntanto, se S mesma temperatura, se repetir o ensaio, dei,
••ndo porém passar um intervalo de tempo entre o descarrega-
•ento • o recarregamento, ver i f ica-se um novo pico de escoa-
mento « um aumento permanente na tensão de fluxo plást ico (PI
9««ra 1) .
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Mgura 1 - Curva de tensão - defcrnação do aço-carbono de
baixo teor da carbono» deformado a 5% e envelho
ei do pare diversos tempos, ã temperatura an.bJ.en
te.

(KOCKRZTZ, apud LUSA11M {9}). .



rrm ainda em aços-carbono de baixo teor de carbono manifes^

•" <B do envelhecimento dinâmico : quando este material ê sub

titlo a um ensaio de tração em torno de 200°c, . curva tensão

«loíormação apresenta serrilhados.- como mostra a Figura2.

0 fenômeno de envelhecimento foi inicialmente estudado em me -

iAln cúbicos de corpo centrado, principalmente no aço, e acre

.Ui.»v.rRc que era um fenômeno exclusivo desses metais. Contudo,

,VA o desenvolvimento tecnológico, outros metais e ligas torna

i«n-fte importantes, passando a ser estudados com cuidados espe

«'Min. Uma conseqüência deste estudo mais acurado foi mostrar

•!«<• o fenômeno de envelhecimento não era exclusivo dos metais

tVC, ocorrendo também em metais cúbicos de face centrada e he-

»4>)onal8 compactos.

7,2. MODELOS PROPOSTOS PARA INTERPRETAR 0 FENÔMENO DE ENVELHE-
CIMENTO

N« tentativa de explicar as diversas manifestações do fenômeno

«te onvelhecimento, surgiram alguns modelos que interpretaram

í>*rclaIntente os resultados observados experimentalmente. Em to

•V>» os modelos considerou-ce que a interação das deslocações roõ

**t« com os átomos de soluto ê responsável pela ocorrência

*» fonôneno.

0 |>rimciro modelo proposto para interpretação do fenômeno foi

•l'r«aontado por COTTRELÍ,{1 *} em 1948.

ft.1.0 UodUo d

* *•••« que em torno de uma deslocação existe um campo de ten-

**• No caso de uma des locação em hélice tem-se um campo de ei

•imento simples; no caso de uma deslocação em aresta existe

"* cútapo cuja natureza depende da posição considerada, podendo

••f «•« compressão simples, tração simples, cisalhamento sim -

»»•• ou uma combinação destes.
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Figura .2 - (a) Envelhecimento dinâmico, a 200°C, de um aço-carbono com 0,03*C>

(b) Envelhecimento estático, a 25°C, do mesmo material»

(LESLIE e KEií {13} opud VEADO {6}). •



A introdução de um átomo de so luto no campo de tensão dç uma
doolocação, provoca um alivio desta tensão, diminuindo a ener

elástica de deformação devido â interação da deslocação
o átomo de soluto.

0 modelo de Cottreli é fundamentado sobre o alivio do campo
«In tensão em torno de uma des locação em aresta» provocada
pela introdução, nesse campo, de um átomo de soluto que de -
(orne a rede de forma isótrõpica.

Estudando a interação de uma deslocação em aresta com átomos
de soluto que deformem a rede isotropicamente, COTTRELL e
BlLBY{15} obtiveram para a energia dessa interação o valor
B,, dado pela equação (1).

E. - A §SZÜ (1)
* r

onde A é uma constante cujo valor depende dos coeficientes
olãsticos do material (G,X,e) e das características da des -
locação; (r/9) são as coordenadas polares do soluto em rela
ção 2 linha da deslocação.

gradiente de energia elástica criado pelo campo de ten-
••© da deslocação induz um fluxo de átomos de soluto para a
4*«locaçSo com dois efeitos distintos.*

1 * Deposição de átomos ao longo de linha da deslocação, um a dois áto-
" * por espaçamento cristalino.

2 - fbntaçSo da una atmosfera de atemos de soluto o i tomo da desloca -
ã cuja oonoentração é dada pela equação (2).



C « CQe~ KT

é o valor da concentração média inicial dos átomos de

soluto. .

Co« • formação dessas atmosferas em torno da deslocação, tor

w-«e mais difícil seu movimento e uma tensão adicional terá
quo ser empregada para mover essa deslocação e liberá-la de

"atmosfera".

ttnbora o aprisionamento das deslocações por "atmosferas" de
Átomos de soluto desempenhe um papel importante no fenômeno
•Io envelhecimento, conforme proposto por Cottrell, o proces-
•o total responsável pela ocorrência do fenômeno é muito mais
complexo e não é completamente entendido.

Mqumas modificações do modelo de Cottrell foram então pro -
|K>»tos.HARPER {16} levou em conta o empobrecimento progressi-
vo da matriz em átomos de soluto. Esta proposição foi desen
volvida mais tarde por BULLOUGH e NEWMANÍ17}, que considera
r«m o enriquecimento em soluto da região próxima ã linha da
«k» locação e o emprobrecimento da zona que rodeia esta região,
Introduzindo assim um gradiente de concentração decrescente
A partir da deslocação. A saturação do fenômeno é atingida
quando o fluxo de átomos de soluto devido ã interação elãsti
r* Be igualar ao fluxo oposto devido ã presença do gradien-
*• de concentração.

*»*» dessas modificações na cinética do modelo de Cottrell ,
0111 rai forai« apresentadas por COCHARDT, SCHOBCK ,WIECERSICH {16}
• outros que estenderam o cálculo de Cottrell, para o poten-
C»M elSstico,determinando » en^rçía de interações entre ãto
• *« soluto • deslocações em aresta e em parafuso; consi -
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mio A deformação hidrostática e de cisalhamento associada
«.>» átomos de carbono e nitrogênio.

*<.aiaa sofrendo diversas modificações, o modelo de Cottrell não
•« no:itrou capaz de interpretar todas as manifestações apre -
•«ntadas pelo fenômeno de envelhecimento. Nesse modelo, o me-
»4nl0iM> de interação entre deslocações e átomos de soluto en-
v»|vo difusão de longo alcance, o que explica bem os efei-
!.<• causados pelo envelhecimento em aços que ocorrem em tem -

maiores.

i.Utrnll chamou a atenção para a complexidade do problema, su
•̂rtntlo que outras manifestações do fenômeno necessitam de uma
lnl«rprotação que escapa ã aplicação do seu modelo.

Katutioo posteriores { 1 9~ 2 2}, mostraram, efetivamente, que efei^
••<« da envelhecimento podem ocorrer em tempos muito curtos pa-
•4 «»rrm explicados pela cinética de Cottrell. A partir des -
••• tonultados surgiram novos modelos nos quais foram levados
•* conta mecanismos de difusão de curto alcance.

lembrar que esses modelos não são, em geral, competiti -
o nodelo de Cottrell, mas apenas o complementam, pois
uma faixa de tempo em que o fenômeno ocorre de forma

•»•» l»»«vi«ta por aquele modelo.



, i i OfdeJto dt Snoefc-Sc/icecfe

*., mtudo dos fenômenos de fricção interna do ferro, SNOEK{23}

, ,><tóa um modelo que mais tarde foi aplicado por SCHOECK{19}e,

•ft *c«|Uida#por SCHOECK e SEEGERÍ
2*1} ao fenômeno de envelheci -

v*nio opôs deformação.

r;n>H»k observou que a distribuição aleatória dos átomos de solu

to «' modificada pela aplicação de uma tensão externa em um me-

lai que tenha os sítios intersticiais assimétricos.

r« qcral, os átomos de soluto se encontram distribuídos aleato

lUnwnte nos sítios octaêdricos dos metais CCC, Figura 3. Como

<•••«• sítios são assimétricos, 'os átomos de soluto deformam e

lotto ossimetricamente.

A|tttcando-se uma tensão externa na direção de um dado eixo cris

<«ltno, criam-se, segundo essa direção, sítios preferenciais

Mi* ot átomos de soluto em virtude da diminuição da distorção

•U rode, por estes átomos, segundo aquela direção.

assim, uma redistribuição dos átomos de soluto na re -

quando ê aplicada uma tensão externa.

rcdlstribuição dos átomos de soluto se faz através de um

salto atômico, com liberação de energia elástica da rede.
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Figura 3 w Rêáo de -ferro mostrando tua sitio
oetaêdrico.
X « a/2 (maior dimensão do sitio)
Y • a (menor dimensão do sitio)•

(GONZALEZ, BEREHICE {12}).
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gCHOBCK e SEEGER{**} estenderam o modelo sugerido por SNOEK{
23}#

opondo que o campo de tensões em torno de uma deslocação tam

hf* pode reordenar os átomos intersticiais que a rodeiam. Pro-

,1,,,-nc assim» uma nova configuração dos átomos de soluto e um

decréscimo na energia elástica interna do metal,tornando, des-

ta forma, mais estáveis essas deslocações.

A quantidade de energia elástica liberada para cada átomo que

•«lta é AEi , dado pela equação (3).

i
AB. « -i (3)

1 r i í

ondo AA é uma constante que depende de interação soluto-deslo-
CflÇ

çio
e r. é a distância entre o soluto e a linha de desloca -

Cria-se dessa forma uma "atmosfera" de átomos de soluto ao re -
dor da deslocação, cuja concentração C é dada pela equação (4) .

C «Coexp< - j±),

ondo Bi • » energia liberada por salto e CQ a concentração de
•©luto fora do campo da deslocação.
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U.S. CuVto Uodtü»

i», dos modelos de Cottrel l e de Snoek-Schoeck,que têm sido
ilixados na análise do envelhecimento apôs deformação do
«•únio e suas l i g a s , outros modelos têm s ido sugeridos,com

.licnbilidade variável. A t i t u l o de exemplo podemos c i tar:

. o rodeio de McCOBMKJÇ25}, que cozesponde a modificações no modelo de
iWticll, pela introdução da idéia de um processo descontínuo de blo -

<(irlo das deslocações. Esse modelo baseia-se num apdsionanento tempo-
das deslocações em obstáculo transponíusis.

• 0 efeito SUZUKÍ{26> está fundamentado na interação de ãtanos de solu-
IA ca» falhas de enpilhamento. Ora, na região perfeita do cristal tem-
*M ma concentração de atemos de soluto em equilíbrio diferente daoon
«vntxaçâb destes ãtanos proximo ã falha de uipilhamanto. Durante o en-
vwUwdJaento esses átomos se redistribuem e um novo equilíbrio é atin-
9><b dentro do cristal. A nova configuração ê mais eaftável, pois hou-
m uns diminuição na energia livre do sistema, consequentemente cria -
"M m bloqueio ao movimento da

•) . Anomatiu do CompoManeMo Uexànico do lüicJònJLo e 'de ÒUOA \Á%<U>

0 «Ircônio e suas ligas apresentam certas anonalias de com -
!«rioncnto mecânico que vêm sendo estudados por vários pes -
1«*»i«dores{»-«). Entre essas anomalias, diversas manifesta -
t«» de envelhecimento após deformação foram observadas :0 es
•• *r«nto serrilhado, a baixa sensibilidade ã velocidade de

ão, a fragilidade ao azul, a presença de ponto de es
uma diminuição anômala na velocidade de fluência,au

da resistência ã fadiga são algumas dessas manifesta -
*'•• encontradas no zircônio e em suas l iga».
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_ (1955),í27) observou a existência de uma faixa n í t i -
do um pico de escoamento para o Zircaloy-2, de tamanho

~o pequeno ( 3 P ) , quando ensaiado a temperaturas em tor
M .ie 300°C

í c colaboradores í 2 8 } , estudando o ponto i e escoamen
to v* ensaio de tração do Zircaloy-2, observaram o seu apa-
iftclnento entre 230°C e 400°C (sendo esta a máxima tempera-
tura estudada). .

rAULA c SILVA í 1 } observou que o zircônlo, submetido a es -
forços de tração a 300°C e sujeito a tempos de envelhecimen
lo do 1» 2 e 3 minutos, apresenta picos de escoamento con-
formo indicado na Figura 4. Essas anomalias desaparecem,con
t»uto, quando o material é ensaiado em temperaturas abaixo de
iO0°C.

«'(>•<> rvações semelhantes foram fe i tas por VEEVERS e t a l { 3 ' u }
• • ligas de Zry-2 recozido e Zry-2 resfriado bruscamente a

de 750°c.

0 VAlor do pico de escoamento ^ ou AflL é influenciado por
•Uvorsos fatores, que são analisados a seguir.

'•'•'. Inttuincix do Tempo de EnveJlhtaüneMto

IlER o t *1Í28> notaram que o tempo de envelhecimento influi
4 «Itura do pico de escoamento, sendo que o valor máximo do

t!l° Pat* ° Zry"2 r e c o z i d o <815°c " 1 5 «i») ocorre para um
* H> do envelhecimento de 15 min, a uma velocidade de defor

• • * * <J« 1 x IO"* (min-1).
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Pig ura 4 * Curva de tração para ura araostra de zirconio'
contendo ferro (2r - 140 . 10 Fe), submeti,
da a testes de envelhecimento para tempos de
1 min, 2 min e 3 min, a una temperatura de '
300°C.

(Apud PAÚ1A e STLV* {!)}. '
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e BOTSEYÍ3} verificaram que para o Zry-2 recozião du-

rtnte 3 horas a 650°C o valor do parâmetro '&* , para envelhe
entre 50 e 2000 segundos apresenta um crescimento até

um pouco acima de 300 segundos a uma temperatura de 300°C. Pa-
ra tempos maiores notaram-se evidências de saturação (t ) ,
*i>nforme i lustra a Figura 5.

t:n um estudo do zircônio, PAULA e SILVAÍ1}, mostrou que o pa-

rátnotro ^* cresce com o tempo de envelhecimento até certo

valor t_, a partir do qual o parâmetro ê praticamente cons tan

to, 0 valor do tempo de saturação, tg, é sensível à mudança

«Io temperatura» A Figura 6 mostra a variação de — com c tem

|*> do envelhecimento para diversas temperaturas.

VtXVERS e SNOWDEN verificaram que, para o Zry-2 resfriado
bruscamente a partir de 750°C e ensaiado a 300°C, Ao cresce
rapidamente com o tempo de envelhecimento, passando por um má
ktno para um tempo de envelhecimento t = 100S e decrescendo
lentamente até 600 s , tornando-se constante a partir deste
tcnpo, A Figura 7 i lustra a variação de Aa com o tempo de
envelhecimento.

lnlliãntia da. TmpeAatuM. de Emaio

Para o Zr e suas l igas foi observado em diversos tratoalhosí1"5/8}
T«o fenômeno de envelhecimento só é observado em determina -
d«» faixas dè temperatura.

P â r« * liga Zry-2 recozida, VEEVERS e ROTSEYÍ3} observaram
1U« o fenômeno ocorre na faixa de temperatura 150 °c a 500°c
l M r a ) f 'empo de envelhecimento de IO3 segundos. De 150°C



OfiG

0,04

0,02 -

» • i í i i r

Zry-2 recozido

Ts 3001c

1.0 00 2.000

TEMPO DE ENVELHECIMETO (sec.)

S - Variação do parâmetro La/a cm função da tempo de envelhecimento.
(Zircaloy-2 recozido ensaiado a uma temperatura de 300°C).

(VL'EVERS e HUTSEY { 3 } ) .
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400 800 1200 2600 20CQ

'» 7 - Vcr.lação do Ac era função do tempo de envelhecimento para o

z irca loy-2 res fr indo bruscamente», a p a r t i r ds 750°C. Tcwpo-

r.itur.i <2e t c s t e « 300°C.

( VLi'vjiRs e S::O::DL'N Í-J}).
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cresce até 450°C, onde in ic ia um decrescimento rápido ,
larnando-se desprezível a 500°C, Figura 8.

rara o Zry-2 resfriado bruscamente a partir de 750 C,VEEVEPS

0 SNOWDBNíM observaram o crescimento rápido de Ao a partir
,U> 14O°C até um valor máximo em torno de 300°C, decrescendo

A partir desse ponto e tomando-se nulo a uma temperatura de
4?0°C , conforme Figura 8.

rAULA e SILVAÍ1} observou para o zircõnio a influência da
temperatura sobre o valor de ^3-, na faixa de temperatura en
tro 200°C e 400°C e t e - 2 min.

0 parâmetro — aumenta rapidamente de 200°c a 290°C, passan
«Io por um máximo em torno desta temperatura, decrescendo a
|>«rtlr deste ponto até 400°C, como indicado na Figura 9.

e salientar que o zircaloy-2 recozido e o zircaloy- 2
(esfriado bruscamente a partir de 750°C, como foi mencionado,
«presentam resultados bem diversos quanto â variação do pico
•<• escoamento com a temperatura.

lnlluincia ia. Pnz-

*tê o zircõnio {*} o pico de escoamento cresce com a taxa

pre-defornação até que essa pré-deformação atinja um va -

*' crIt*co, en torno de lit. Para pré-deforroações maiores

*' *̂ *# permanece sensivelmente constante, como se mos
'•• »w Pigura 10.



1«O

220 .

600

Figura 8 - variação Ü2 Ao cem a temperatura para o zircaloy-2 recozido,

(curva.a) e para o zlrcaloy-2 resfriado bru3cinontç a partir*

de 750°C, (curva b).

ÍVEEVER3, ROTSEY, SBOWDE» {3,4}). NI
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Figura 9 - Variação do parâmetro Ao/o'em função da temperatura de envelhecimento

(Sr-Kroll; tempo <2c envelhecimento •» 2 min; ensaios sob vácuo)*

(PAULA o SILVA {!)).
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Pré-deformaçõo(£)

Figura 10 - influência da prê-deformação sobre o valor de òo/a
(Zr Kroll; tempo do envelhecimento » 5 min; tempe-
ratura de ensaio * 234°C; ensaio sob vácuo)

(PAUIA e SILVA {*) ) .



Vt'KVERS et a l i 3 ) verificaram que, para o zircaloy-2, -§• de -
. cace quando aumenta o valor da pré-deformação; a Figura 11

tra seus resultados obtidos em amostras irradiadas . e em
««ostras não irradiadas.

•te estudo da l iga Zr-0 , KELLY e SMITH{2} mostraram que Ao é
praticamente independente do valor da prê-deformação para teo

r*» baixos de oxigênio, entre 350 ppm e 1.890 ppm. No entan-
to» para maiores teores de oxigênio (da ordem de 5.000 ppm),
ê dependência de Ao com a taxa de pré-deformação torna- se

acentuada, como i lustra a Figura 12.

f.J.4. tnittãnda da TexAÕo Aplicada dunante. o Env&lhtcimznto

f«rft o zircônio PAULA E SILVAÍl} observou que o valor de —
4 bastante sensível ã tensão aplicada durante o envelheci -
•vnlo como se evidencia na Figura 13.

Jl em seus trabalhos sobre as l igas'de Zr-0, KELLY E SMITH{2}
«*>«ervaram que a influência do nível de tensão aplicado du-
Mnto o envelhecimento afeta pouco o valor do parâmetro de
•ftvelhecimento. VEEVERS, ROTSEY e SNOttDEN í 2 9 } , tomaram co-
•» linear a variação de ~ em função da tensão aplicada
4wr4itte o envelhecimento no Zircaloy-2. Determinaram que o
MrÂmetro -f passa de um valor 0,01, quando não se tem ten
•*» «PÜcada, para um valor de 0,026 quando a tensão aplica
*• < de 1.600 Kg/cm2, conforme indicado na Figura 14.

CUWSDC rôs
,")* Uf MO
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Co)

BOO irrodiotfo

•rrodioio

§ • _ • • _ • •

vu

(b)

irrodiodo-f recozidc

0 OfiZ 0JO4 0,06 0

Dtfcrmoçõo plástico £p

002 0,04 0,06

Deformoçoo plostica f p

i'i«i«r-j 11 - VsriaçSo do r>.ir?.r.otro da onvclhocinonto Aff/o en;
função dá prc-dcífornnção. (r.ircaloy-2 rccozitío ;
tojr.poratura de tes to »* 30C°C e tcr.po de envoihrj
cimento * 10'segundos).
(a) Aros trás lor.çitudir.nis
(b) /vi.ODtras transversais

(VElíVEUS o ROTSE? Í3} ) .
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tfi

(3)
tfi

T»ltS»C

IP

MHÍ-DEFORMAÇÃO

Figura 1 2 - 0 efeito da prõ-deformação sobre o va-
_ lor de Ao para ligas Zr-O. As amostras

foram envelhecidas durante 1.000S a u-
ma temperatura de 325°c

(KELLY e SMITH {2}). -
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flT

13 - Kfclto da tensão aplicada durante o envelhecimento,
o

sobre o valor de Ao(Zr Kroll; temperatura « 254 C;'

tonpo de envelhecimento » 5 min)

(PAULA e SILVA {1}J.
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.-/sr

200 COO IOOC 1400 ioCO

cm-2

i'Hi»«i 14 - Variação do parâmetro Aa/cr em função da tensão ti-

plicada durante o envclhocincnto, (zircaIoy-2,

. T._ «= 300°C, t. « 103s.)

I

4
1

(VEEVERS, ROTSEY c SKOWDL':;, {29}),



. jR{{uêncía do Tamanho de.

influência do tamanho de grão sobre o parâmetro -— foi es
\v\n por PAULA e SILVAÍ1} , para o caso do zircõnio. Os re

t|tados são mostrados na Figura 15.

,ve-sc observar que o valor de —• varia de 0,02 para 0,14
n.mdo o tamanho de grão passa de 10y para 50y e ainda, que
valor de — é praticamente constante para tamanhos de
rÃo maiores que 50u.

«tos anomalias no comportamento mecânico do zircõnio e suas t,
iq&B têm sido analisadas em termos do fenômeno de envelhe- >,
I men to apôs deformação. . •.,

IA, MECANISMOS DE ENVELHECIMENTO NO ZIRCÕNIO E EM SUAS LIGAS 2
4
I

Cono visto anteriormente, diversos modelos foram sugeridos pa
t* interpretação do fenômeno d», envelhecimento apôs deforma-

modelos foram propostos levando em consideração roeca -
A>inot que envolvem difusão de longo alcance. Nesses modelos,
° lCmPO previsto para que se dê o fenômeno é aquele para o
•Ivwil ocorram diversos saltos atômicos dos átomos de soluto;
picamente para o aço,o tempo de saturação do fenômeno ocor
• P*ra tempos de envelhecimento maiores que 104 segundos
**'• temperaturas compreendidas na faixa de -20°C a 40°C{12}.
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Hgura \5 . Variação da amplitude de pico de escoamento

(òa/a) cn função do diâmetro nedio de grão.

(Zircônio Kroll; Te • 285°C; tenpo de enve-

lhecimento * 10 min; ensaiado em atmosfera1

de argônio).

(PAUIA e SILVA {!}).



tros modelos., envolvendo mecanismos de difusão de curto ai

• nCO, foram propostos, para interpretar resultados experi -

ntais nos quais os tempos de envelhecimento são pequenos .

ã o caso do Zircônio e suas ligas, este teapo ê da ordem

i|<t 10 segundos a uma temperatura de 300 Cí1"*).

Ho caso do zircônio e ligas zircaloy-2, desde as primeiras

análises do fenômeno, mostrou-se que o envelhecimento após -

•deformação está associado a um bloqueio das deslocações pe-

lou átomos de oxigênio intersticialmente dissolvidos na re -

,k. 0 mecanismo preciso, através do qual esse bloqueio é pro

duzido, não é ainda, contudo, bem conhecido.

Km seus primeiros trabalhos, VEEVERS e colaboradoresí3'29}

l*«i como SHOBERÍ28}, analisaram o fenômeno em termos de um

mecanismo de Cottrell. Levando em conta, porên, os curtos tem

pôs de envelhecimento necessários para a saturação do fenôme

«o, bem como a não obediência a uma lei cinética de Cbttrell,

PAULA e SILVAÍ1} propôs que os efeitos de envelhecimento após

do formação em ligas de zircônio sejam explicados a partir de

uma ordenação tipo Snoek..

Como o átomo de oxigênio deforma a rede do zircônio isotrop̂ L

Cftmentep} sugeriu-se que o mecanismo de envelhecimento,ne£

*o caso, ocorre pela intervenção da presença de pares de áto

*»• intersticiais (i-i) e/ou para intersticiais-substitucio-

i«l« (i-g) que deformam a rede anisotropicamente. Um mecanis

*> análogo foi utilizadp por BROWNBÍ30}, para a análise de

•feito de fricção interna em ligas de zircônio.VEEVERS et ali1*}

•• «eus trabalhos mais recentes, bem como KEUiY e SMITHÍ2} ,

tU esse modelo de interação tipo Snoek, das desloca-

novela com os pares de átomos (i-i) e/ou (i-s).



Veevers sugeriu, assim, que o primeiro pico da curva Ao x T,

a 30O°C, para o Zirealoy-2 recozido, Figura 8, ê devido ã in

tcração entre as deslocações móveis e os pares de átomos de

oxigênio (i-i). Sugeriu ainda, que o segundo pico desta cur-

va» * 450°C pode ser, atribuido â interação dos átomos de fer

to com as deslocações, e que, o mesmo não ocorre com o Zirca

loy-2 resfriado bruscamente a partir de 750 C, por estarem

os átomos de ferro retidos, em defeitos introduzidos por "têm

pcra", tal que a concentração residual desses átomos na re-

do é insuficiente para causar uma interação significativa com

AS deslocações móveis.

Ouanto ao Zircaloy-4 , embora a presença de efeito de envelhe

cimento tenha sido constatada em ensaios dinâmicosí5'6'8} ,

nenhum estudo sistemático, que descreva e analise as caracte

rlsticas do envelhecimento estático após deformação, foi en-

contrado na literatura técnica consultada.

Por outro lado, um aspecto importante do mecanismo de Snoek

Aplicado ao envelhecimento após deformação, e que inclui tam

U*m o caso de outros metais além do zircônio, não tem sido a

4*quadamente analisado. Trata-se do aspecto cinético do en -

velhecimento, em que a especificidade dos Movimentos atõmi -

<*»» implicados pelo mecanismo de Snoek não tem sido discuti-

da» ora trabalhando-se ainda com uma cinética, tipo

CWTTW:i.L{2'S»3 ,3-j o r a n S o s e a n a l i s a n d o a l c i dnêtica en-

divida (3»29r35)
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5, OBJETIVOS DO TRABALHO

>m base nas idéias propostas, fez-se no presente trabalho» um

itudo do comportamento da liga zircaloy-4 em relação ao fenô-

»no de envelhecimento, determinando a faixa de temperatura em

ic ocorre o fenômeno, a forma segundo a qual ele se desenvol-

} con o tempo, comparando os resultados com os já obtidos pa-

i outros investigadores para o zircônio e ligas zircaloy-2.

rocurou-se, ainda, analisar a cinética envolvida no envelhe-

imcnto após deformação das ligas de zircônio, numa tentativa

e contribuir para a colocação do problema do estabelecimento

essa lei cinética.

—«

1



3 - MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. MATERIAL UTILIZADO

o Material utilizado no presente trabalho foi retirado de
una barra de Zry-4 recozida, fabricada pela Sandvikens
junverks Aktiebolag, cuja composição química ê apresentada
n« Tabela 1.

3.2. PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA

A barra de Zry-4 utilizada tinha originalmente uma secção
transversal circular com 12,30mm de diâmetro. A parte da
turra utilizada nos testes teve seu diâmetro reduzido para
t.OOmm, utilizando-se nesta operação uma maquina de forja-
"*nto rotativo ("Swaging"). Esta redução do diâmetro permi
tlu Maior facilidade na usinagem dos corpos de prova e eco

de material.

°* corpos de prova/ de forma cilíndrica/ foram . retirados
longitudinalmente da barra; a Figura 16 ê um modelo dos cor

de prova, com as respectivas dimensões.

• usinagem/ os corpos de prova foram submetidos a um
lfC02i«ento a 600°C durante 3 horas.

*r* «vitar a oxidaçao, o» corpos de prova foram encapsula
* c« um tubo de pirex, em atmosfera de argônio, antes de



TABELA 1 - COMPOSIÇÃO MÍDIA DO ZIRCALOY-4 UTILIZADO NOS TESTES

DE ENVELHECIMENTO APÕS-DEFORMAÇÃO (INDICADA PELO FA

BRICANTE)

Componintt I ppn

Sn . 1 , 4 0
Fe • 0,20 - -

Cr 0,09

Al - 59

B - < 0,5
C - < 200
Ca _ K 30

Cd - < 0,5

Cl ' - < 15

Co - < 5

Cu - < 10

H - 3

Hf - < 50

Mg - < 20

Mn - < 10

Mo - ' < 20

N r . 4 1
Na - < 20

Nb - < 50

Hi - < 40

O - 1300

Pb - < 20
Si - 43

» - 16

" - 2,2

V - < 20

* - < 50



Figura 16 - Modelo dos corpos de prova utilizados nos testes

de envelhecimento estático» apôs deformação.

— é
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«este tratamento obteve-se um recristalizaçao completa a

tamanho médio de grão de 9,5w-

i obtenção do tamanho médio de grão foram utilizadas mi -

ografias (Figura 17) sobre as quais foram realizadas as

ídidas, utilizando-se a equivalência de áreas, através do

intador granulométrico Zeiss TGZ-3 e o mini computador

«ig-720.

.3. CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

is ensaios de tração foram feitos em uma máquina "Instron

loor Model - TTD-Standard" coro o esquema de montagem mos

;rado na Figura 18.

essas operações, o tubo de testes era introduzido no

(orno vertical da máquina de tração. 0 controle da tempera

era realizado com precisão de + 1°C.

°* ensaios de tração foram conduzidos da seguinte forma

•1

-cs
3s corpos de prova eram colocados dentro do tubo de teste , "*

9 ar era evacuado com uma bomba mecânica, injetando-se em ""

seguida, argônio até se atingir uma pressão de 1 atm. A ope \

ração de produção de vácuo e injeção de argônio era repeti-

da por três vezes, com a finalidade de se obter uma atroosfe

ra mis neutra, evitando-se assim a oxidação dos corpos de

prova durante os testes.



*&
fd Vü.

17 - Micrografia do Zircaloy - 4, utilizado neste tra-
balho, apôs o tratamento termo-necânico (luz pola
rizada; aumento: 327 X ) .
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i J CABEÇOTE
I MÓVEL
I

da montagem u t i l i z a para os t e s te s de
•*»Wolheciniento.

BORATO {5} ) .
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ia temperatura determinada, aplicava-se carga ao corpo de

;a até se produzir uma pré-deformação e = 2 x 10 . A

Lcação da carga era então interrompida, (ponto A da Figu-

19), deixando o material envelhecer sob tensão.

jnte o período de envelhecimento ocorria uma pequena rela

ío da carga, passando de A para B (Figura 19).

srrido o tempo de envelhecimento reaplicava-se a carga

ultrapassar-se o pico de escoamento (ponto A' da Figura

, onde a aplicação da carga era novamente interrompida

um novo intervalo de tempo. Eram assim realizados até três

tamentos de envelhecimento para um mesmo corpo de prova .

scolha destas condições de ensaio e discutida a seguir. \-s
\ H

. PARÂMETROS EXPERIMENTAIS

/. TonpviatuM dt zn&aio

o as ligas Zry-2 e Zr-0 apresentam manifestações do fenô-

o de envelhecimento após deformação na faixa de temperatu

200°C - 500°C ll"h} esta foi a faixa escolhida neste tra

ho, para se estudar o fenômeno de envelhecimento após de-

•açao no Zircaloy-4.



ALONGAMENTO (cm)

M 19 - Cyrvj» csoucnStica '3a cnrqa, P, vcrnvis alongamento. '.L,

nos tirando os pontos do escoamento induzidos por envu-

lhccinonto após-dofo::;:iaç?.o no sircaloy-4.



i t. VtlotHadi Jí Ví^onmção e Hvmxo dt TuteA pof. Conpo de Ptiova.

Testes preliminares mostraram que, para um determinado, tem
•H> de envelhecimento, o valor do parâmetro Ao era sensivel^
ponte independente da prê-deformação, para valores de c in-
feriores a 1,4 x 10~ sob velocidade de deformação de
1,3 x 10 8 . Observa-se ainda que, a essa velocidade de
(!oformação, era possível realizar até três testes sucessi -
vos em um mesmo corpo de prova, sem que o valor de Ao em um
teste fosse influenciado pelos outros testes .

Este comportamento é semelhante ao citado na literatura pa-
ra o caso de outras l igas í 1 » 1 2 » 2 0 } .

Escolheu-se,assim, a velocidade de deformação de
i • 1,3 x 10~ s~ , uma vez que com essa velocidade era pos_
•Ivel realizar mais de um ensaio por corpo de prova, dentro
da faixa de deformação citada.

M.3. UZvet da linião Aplicada Vu/iante. o ínvtíhtoimznto

Inicialmente foram realizados envelhecimentos sem tensão a-
Pliçada ao corpo de prova, mas o fato de o pico de escoamento
*P«recer para tempos de envelhecimento muito curtos, da or-
fom de alguns segundos, tornou pouco adequado este tipo de
teste.

ao
o r outro lado, o valor do pico de escoamento ê sensível

•llnhamento do corpo de provai1}, que poderia ser modifica-
r i a ação de descarregamento. A nwinufr*»nçSn da airc«tra sob
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ga durante o envelhecimento possibilita também, a perma-
icia do mesmo alinhamento.

tratamentos de envelhecimento foram, então, realizados
j a carga no instante em que se interrompia o teste. Esse
jcedimento tem sido utilizado em casos semelhantes ao
oi descritos í ^ 1 2 * 2 0 } .

ve-se , contudo, lembrar a ocorrência de uma relaxaçâo da
rga ao longo do envelhecimento. 0 efeito dessa relaxação,
tando ocorrendo em níveis comparáveis aos observados no
,rcaloy-4, tem sido considerado pouco\ importante{3'*»>29»31}.

,5. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DO LIMITE DE ESCOA

MENTO INTRODUZIDO PELO ENVELHECIMENTO APÕS-DEFORMAÇÂO

valor Ao» 0^- o2, ilustrado na Figura 20 foi tomado nes-

e trabalho como parâmetro de medida do efeito causado pelo

nvelhecimento , ou seja, do aparecimento do pico de escoa-

ento.

tanto este parâmetro, como os parâmetros Ao' = u3 - o. ,

— — L já foram utilizados para me-O J O J e

Uda do fenômeno, apresentando resultados equivalentes. Pa-

ra o envelhecimento em Zircaloy-2, por exemplo, Veevers et

»i utilizaram tanto Ao <M, como ^ (3'29ÍPAULA e SILVAÍ1) ,
o

«o estudo do zircônio utilizou o parâmetro ^ enquanto , B.
o

GONZALEZ {12} no caso do aço-silicio, empregou o parâmetro

:*
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( DEFORMAÇÃO , % ) S

Figura 20 r Esquema da curva tensão - deformações durante um tes to tio
envelhecimento e s t á t i co apos-deforroaçcos.

AO • O , - 0 2
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>resente trabalho, o parâmetro Ao = o - o mostrou-se ade

Io para descrever o fenômeno, especialmente quanto â ciné

a de envelhecimento.



- RESULTADOS EXPERMTAIS

ensaios âe envelhecimento estático após-deformação do Zir

oy-4 mostraram o aparecimento de anomalias no comporta -

to dessa liga. 0 tratamento de envelhecimento, em condi-

s determinadas, induz o aparecimento de um ponto de es -

mento â tração. Figura 19. 0 endurecimento representado

• esse ponto de escoamento é transitório: após o envelhe-

tento, a deformação prossegue sem que haja um aumento per

lente no nível da tensão de fluxo plástico. 0 valor do pi

assim produzido depende das condições experimentais, sen

especialmente sensível ã temperatura de ensaio e ã dura-

> do envelhecimento.

1. EFEITO DA TEMPERATURA

fenômeno de envelhecimento após deformação do Zry-4, nas

ndições utilizadas,ocorre na faixa de temperatura 200°C -

0°C.

figura 21 ilustra a variação do parâmetro Ao com a tempe-
itura para um determinado tempo de envelhecimento (150 s).

valor deste parâmetro cresce âe 200 C a 300°C, passando

*r um máximo nesta temperatura, e decresce de modo seme -

* de 300°c a 400°c.

•r« temperaturas inferiores a 200°C e superiores a 400°c pa

° tempo He envelheciuieutu considerado não se observou o

•^•cimento do pico.

•A



tooj

200 220

Figura 21

260 340 330 420
TEMPERATURA (°C)

Variação d o M e n função da temperatura de envelhecimento
para o zircaloy-4 tempo de envelhecimento • 150 segundos.
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EFEITO DO TEMPO DE ENVELHECIMENTO

gura 22 ilustra a variação do valor do parâmetro Ao com

ppo de envelhecimento para diversas temperaturas.

odas as temperaturas, nas quais foram realizados testes,

ficou-se que Ao cresce com o tempo de envelhecimento até

erto valor t , a partir do qual ocorre uma saturação do

meno de envelhecimento e La passa a ter um valor aproxi-

jnente constante.

«po t assume valores que dependem da temperatura de te£

! é denominado ttmpo de iatuiação. Pode-se observar também a

iação de t com a temperatura de teste. >

EFEITO DA PRÉ-DEFORMACÃO

ílor de Ao é também sensível ã pré-deformação sofrida

i amostra até a interrupção do ensaio para o envelheci-

to do material. A Figura 23 ilustra este comportamento pa

» temperatura de 338°C e tempos de envelhecimento de 10

ndoe . Observa-se ali que o valor de Ao é, a princípio,sen

cimente constante e decai, em seguida, para os valores

de pré-deformação.

VARIAÇÃO DO LIMITE DE ESCOAMENTO COM A TEMPERATURA

° •» manifestações do envelhecimento estático após defor-
30 implicam a existência de várias már.j



A 2

« - Variação do parâmetro Ac
do para ai* valores
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Q

>•- .

O»

—«

•

10 2 0

•

3 0 4 0

. £ XI0-3
Figura 23 - Variação do parâmetro Ao com o valer da prê-deformação (Zlrcaloy-4;

tempo de envelhecimento " 10 S; temperatura de teste * 338 O .
v
N

* -



ronforme § (2.1) ] , foi escolhida e estudada uma des -

iifestações, a titulo de confirmação do fenômeno. A es-

recaiu sobre a determinação de variação do limite de es_

to ( 0Q 2%) c o m a temperatura. 0 resultado obtido é mos

na Figura 24. Vê-se ali que o valor de aQ ~»
 c a i °°m °

o da temperatura de ensaio. Essa queda no valor de oQ 2%

tudo, marcada pelo aparecimento de uma anomalia, visl -

• intervalo de temperatura compreendido entre 245°C e

, quando se observa um efeito de endurecimento.

•
t
*
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1200 260 320 3 CO 420 ' 460

Tenp«rotura(*C)
Figura 24 - Variação da tensão de escoamento (cr. ,.) em

função da temperatura para o Zircaloy - 4«.



5 - DISCUSSÃO

i CARACTERÍSTICAS DO ENVELHECIMENTO APÕS-DEFORHHÇÃO

} ZIRCALOY-4

tou-se, no presente trabalho, que o zircaloy-4 apresen

comportamento mecânico anômalo na faixa de temperatura

a 400°C, quando ensaiado a uma velocidade de deforma -

! 1,3 x 10 s . Dentro desta faixa, um tratamento de

lecimento de uma amostra previamente deformada induz o

:imento de um ponto de escoamento, bem como observa -se

iriaçâo anormal do limite de escoamento com a tempera -

Observou-se ainda que esse comportamento anômalo é mais

uado em torno de 300°C.

da TempeAatuAa.

to ao efeito da temperatura, o comportamento encontrado

o zircaloy-4 é semelhante ao observado porVEEJWEFS et ali3'

o zircaloy-2. Nota-se, contudo, que no caso dto zirca -

2 recozido, por um lado, o fenômeno é observadto nuna fai-

e temperatura mais ampla (200°C - 500°C) e, pair outro Ia

« curva Â9*f(T) mostra o aparecimento de dois máximos ,

ocalizado a 300°C e outro a 450°C, contrariamente ao ca-

lo zircaloy-4, onde apenas um máximo é obervadao (a 300°C).

* o zircaloy-2 resfriado bruscamente a partir oBe 750°C ,
tu<So, embora a faixa de aparecimento do fenômemo seja ain

íe 200°c a 500°C, observa-se um único máximo at 300°C,apre

tando assim um comportamento mais proximo do záircaloy-4.
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sito da temperatura sobre Ao, no caso do zircaloy-4, apre

i uma semelhança maior cora o observado para o zircônioí1},

> ponto de escoamento aparece entre 200°C e 400°C e seu va

íáximo situa-se próximo de 300 C.

do T:«po de. EnvelhecÁJnento

mportamento do zircaloy-4 observado nesse trabalho, o do
aloy-2 í 3»*» 2 9} e o do z ircôniof 1» 2} são semelhantes quan
omparados do ponto de v i s t a do tempo de envelhecimento. A
itude de Ao cresce ã medida que se aumenta o tempo de en-
ecimento até at ingir um máximo correspondente a um tempo
aturação do fenômeno. O valor desse tempo de saturação é
ndente da temperatura de• t e s t e , conforme observado nesse
ialho, em acordo com o que se observa tarbém no caso do
:aloy-2 í 3 ' * ' 2 9 } e do z ircônioí 1 ' 2 K

5. tkiito da Piê-de-^ofunaçãx) B

I

feito da pré-deformação sobre o valor de âa observado para
Lrcaloy-4 apresenta semelhanças com o comportamento descri^
para o zircônio e o zircaloy-2. Nos três casos existe uma
Ka de deformação onde o valor de Ao permanece aensivelmen-
constante. No caso aqui estudado, o domínio de relativa

ensibilldade de Ao com relação a e esta localizado nos
melros estágios da deformação. Para o zircônio,, contado ,
e domínio situa-se depois de uma faixa de prê-^deformação
que Ao cresce com e (Figura 10).



230 290 320 300 380 410

TEMPERATURA (°C)

Figura 26 - variação do Ao em função da temperatura para a liga zircaloy-4.
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200 260 320 380 420 480

Figura 25 - Variação da tensão âe tento (o

Temperatura (°C)

) en função da tenperatura:
<a) Curva experimental para o zircalçf/r4.Qj) Curva representativa

de um ouiiAjx Lamento normal de Oesc em função-ãa temperatura.
o»
o»
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fc/tfoçõo do Unite, de. Eàcocmwto com a Tmpvutiu** '

ortamento observado para o Zircaloy-4, qvttnta S evolução
i te de escoamento (aQ 2%) em função da tt>m***tmt inoS"
desvio típico dos casos em que ocorre onv«̂ J»»'CÍniento di-
. Para a velocidade de deformação empreg.-.ii" d / 3 - 1 0 " « " ^
rvalo de temperatura (250°C - 380°c) em <|'<" li0 o b s e r v à a

ão anômala de aQ 2% e s t á compreendido frnt«> d a f a i x a

: - 400 C) onde surgem os efeitos do envr1»""; imento e s t â ~
Para tornar mais visível o efeito, tomou-»*' " d i f e r e n c a

os valores de aQ2i medidos e os valorcn «»<loB P°r e x t r â
»o da curva que descreveria a queda do 11w>«o de escoamen
n a temperatura na ausência de envelheciw»nl« ( c u r v a t r a ~
* da Figura 25). O resultado obtido é nord r«^« n a F i * u r a

ínstata-se que a curva assim produzida 6 «««*»*hante â

8 descreve a evolução de Ao com a temper/»Ltirfl, P a r a

nado tempo de envelhecimento, no caso dor» «"»aioB e s

paração deste resultado com aqueles citarf"» n a l l t e r a t u r a

icultada pelo fato de os limites do domí"*" *« observação
'velhecimento serem extremamente sensível» * volocidade de
•nação eropregadaí3* }. Podemos observar, coti**»**0' ^ ^ t a l s

»ios tem sido encontrados, por vários few\nt*»*>***' em x i
te zircônio. Assim é que VEEVERS et ai í*"'i «ncontraram
patamares para a tensão de escoamento íO,i*> em t e n5> e r a t l!

>r6ximas de 300° e 450°c, para o z ircaloy-^ ***** ° 2 i r c a "
I, BORAfTO {5} determinou a tensão de fl»*" " °'5i en £un"
»a temperatura e encontrou um domínio sc«^^'« n t 0 *° a « u i

fvado, entre cerca de 300°c e 650°c.



aso do comportamento anômalo da tensão de escoamento na

a de temperatura 250°C - 380°C a Interação da desloca -

B átomos de soluto deve estar ocorrendo simultaneamente

a deformação, estando assim associado ao fenômeno de en

ecimento dinâmico.

orrência desse fenômeno nessa faixa de temperatura vem

rçar a suposição de que o processo de interação entre os

os de soluto e as deslocações na liga zircaloy-4 se faz

difusão de curto alcance, o que levaria a obter enve -

intento estático após deformação para tempos curtos de

lhecimento (da ordem de 10 *segundos).

OS MECANISMOS DE ENVELHECIMENTO APOS-DEFORMAÇAO NO ZIR

CALOY-4

«nportamento da liga zircaloy-4 apresenta características

.cas de um processo de envelhecimento após deformação pro

.do por interações das deslocações móveis e átomos de so-

> do cristal. Neste caso, como no caso das outras ligas de

»nio, o envelhecimento possivelmente envolve uma intera

das deslocações com os átomos de oxigênio. As caracterls

is encontradas sugerem que estas interações ocorrem em

>os bastante curtos, (o tempo de envelhecimento é da or -

d« alguns segundos, a 300°C) o que implicaria mecanis -

<iu« envolvem difusão de curto alcance.
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se dos resultados obtidos neste trabalho sugere, assim,

enômeno de envelhecimento apôs deformação no zircaloy -
s ser interpretado através de um efeito do tipo Snoek -
:k. Neste caso, como para as outras ligas de zircônio ,
lendo o oxigênio ser o único elemento responsável por e£
Lto {*'23}esteseproduziria pela ação de pares de átomos
s/ou (i-s),capazes de distorcer a rede assimetricamente e
çjir com as deslocações.

quivale a dizer que o envelhecimento apôs deformação do
oy-4 parece passível de análise segundo o modelo que vem
recentemente aplicado ao caso do zircônio e do zircaloy-
1 aspecto desse modelo não tem recebido, contudo, um tra-
;o adequado: trata-se da lei cinêtica que deve governar o
rolviroento do processo de bloqueio das deslocações. Des-
primeiras aplicações do efeito Snoek ao envelhecimento a
sformaçao, o aspecto cinético tem sido ou ignoradoí3'29 )
atado segundo uma lei de Cottrell [Ao= f (t2/3)]^'1»'^'21

a tentativa de ajustar os resultados experimentais, inter
dos segundo o modelo de Snoek, a uma dependência do tem-
gundo t2'3 parece inadequada. Com efeito, os fenômenos de
ião induzida por um gradiente de campo elástico, base do
Io de Cottrell O1*}, são diferentes dos movimentos atômi-
le rediatribuições de soluto em sítios preferenciais, base
tàelo de Snoekí23}. Uma cinêtica adequada ao efeito Snoek
cado ao envelhecimento após deformação, deveria ser compa-
1 com a cinêtica de migração de átomos de soluto caracte -
ica dos fenômenos de fricção interna originalmente analisa
por Snoek. Embora possa ainda ser prematura a tentativa de
«terminar a forma precisa dessa lei, alguns elementos de
exao podem ser propostos como uma contribuição para uma
'»ada do problema.



i. U M Anótúe VneJUminax do EnveJthzcímento t&aundo uma Cinztica de.

Snoek

inãlise de Snoek, o número de átomos i n t e r s t i c i a i s que
tara para os s í t i o s preferenciais ê dado pela equação (5).

t
Ari • An #1 -T

P P(max) ( 1 ~ e °

* 3H),onde

E o n9 de. ãtomoi que pd&sean pata <u po&içõeA ptekitizncia.it,.

t o nfí deA&u átomo* quando o pMceA&o atinge um utágio de.

iatun/ição.

T 0 é o tempo de. fietaxação do fenômeno.

dedução dessa equação, Snoek considera o efeito de uma ten
o constante ao longo do cristal. Ora, no caso que intereç,|a
retamente ao envelhecimento após deformação, esta hipótese
0 pode mais ser conservada. Neste caso, a tensão responsa -
1 pela redistribuiçao dos átomos de soluto é aquela associa
i às deslocações, existindo assim um gradiente: a tensão se-
> máxima na vizinhança imediata da deslocaçâo, decaindo com
inverso da distância. Assim o número de átomos,An , que pas

P "~
'» para as posições preferenciais não deverá mais obedecer à
luação do tipo tn(An ) a t, pois, para posições mais afasta -
'* da linha de deslocaçâo, a interação dos átomos de soluto
destas deslocações será mais fraca. Para se levar em conta

«feito, em uma primeira aproximação, uma equação do tipo

p tw poderá descrever a cinética de migração dos ãto -
°« intersticiais considerados, onde o coeficiente m assumirá
M menores que a unidade (m<l).



Io COTTRELL (1949) {lk}, Ao e An são proporcionai^ e, as

i equação (5) pode ser escrita na forma da equação (6)

Ao = Ao m a v (1 - e To ) (6)

do-se em consideração as modificações sugeridas para a

ão <5) de Snoek, tem-se :

iode ser escrita na forma :

Ao
max _ _*., (8)

Ao ão
max *

àa é o valor do acréscimo da tensão de escoamento pamax ?f\ —
im tempo t (t e o tempcr^de envelhecimento para o qual
re saturação). ; ,

i

:aso em que esta análise é aplicável/ construinão-se um

fico ln(lny) x lnt deve-se obter uma reta, cuja inclina-

da o valor do coeficiente m e, a interseção com o eixo

dá o valor de lnT
o.

quação (8) é formalmente análoga a proposta por HAM í35 },

a descrever o crescimento de partículas não esféricas con

>lado por difusão. Na equação de Ham, a fração transforma-

X/ S dada pela equação (9).

X - 1 - e" t (9)

^ ' í o tempo de relaxação e m uma constante.
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;ãgio atual do problema, parece pois razoável supor que:

»<t*e* de õtomoâ U-i) t/ou te-a), dUtoicendo a nedt

nejtte Atjam OÒ Kupon&avtis ptta ocomihicÁa do fenômeno dt tnvtíht

cimento apÕi-difamação no zincaloy-4, ao intotag-üi com a* dtòloca

çõe* môveii.

Ao
Una tquação da. ioftm. •—===• « e { ± )m

jalneça um prUmeÁAa ducfUção da dnttica. do fenômeno; ntita equa

çâo, A o e o vato/i do peco de -teruão, induzido ptlo tnvtlhicl

•tento, apãâ atingüi a tatunação, &<? o vaCo/t <íe44c pico p<ua um ícjn

po t, T ê um êmpo de Aeíaxação e m £ um cotfaciznte. a itíi

minado txptuimvUaJimentt.

•resente trabalho, a saturação do fenômeno foi estudada em
t temperaturas, 336°C e 349°C, send<
a equação (8) nessas temperaturas.
( temperaturas, 336°C e 349°C, sendo possível então verifi

lgura 27 mostra o gráfico de ln(lny) x lnt para essas tem
aturas; pode-se observar que esses resultados estão em a-
do coin o modelo apresentado. Observa-se, ainda, que o va-
de m é o mesmo para as duas temperaturas, sugerindo, as-

h que um único mecanismo seja responsável pelo fenômeno
envelhecimento nessas temperaturas. Através dessas re -
» obtém-se m « 0,59 e para as temperaturas de 336°c e
(0C» obtendo-se ainda T • 10 segundos para 336°C.

o

t tempo de relaxação, é o tempo de envelhecimento necessã-
° para que o valor de Ao atinja 63% de seu valor máximo ,
*° ilustrado na Pigura 28.
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Figura 27 - Variação de Y« In [ln (AtTmax-Aff) / A(T max ]
com ln t , para o aircaloy-4, nas tempctaturas do 336°CÍ 349°C.
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6 - CONCLUSÕES

>resente estudo sobre envelhecimento apôs-defomação da

Lrcaloy-4, pode-se concluir que:

> fenômeno, oonun a outras ligas de zircônio, apresenta-se de modo
3ente no zircaloy~4 na faixa de temperatura entre 200̂ C a 400°C ,

—4 —1
não deformado a una velocidade de 1,3 x 10 s , submetido a uma
são uniaxLal.

nooesso responsável pela ocorrência do fenômeno parece ser uma in-

cação das deslocações móveis cem pares de atemos ( i - i ) e/ou (i-s) ;

jere-se que este processo obedece a un mecanismo tipo Snoek, onde

canpo de tensões i criado pelos deslocações, conforme modelo propôs

> por Schoeck, sendo que una modificação na cinética de Staoek deve

a: considerada. Assim propõe-se que a equação utilizada para descre-

*r o fenômeno na liga zircaloy-4 seja da forma:

1 - exp - TO I ' s e n * ) E ^^ ooeficiente1 - exp - TO I '

e correção, quando se aplica o mecanismo de Snoek ã campos de ten

ões variáveis ao longo do cristal

l equação sugerida apresenta-se em acordo com os resultados experi -
•tentais cbtidos para as tenperaturas em que se fez o estado do fenône
"o ate atingir a saturação. Além disso, supõe-se que uni «bico mscanis
*> deve ocorrer nessas tenperaturas, jã que o valor de • se manteve
constante.



7 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

base nos resultados obtidos no presente trabalho, fazem-
a seguir, algumas sugestões de futuras investigações ,

poderão permitir o aperfeiçoamento das idéias aqui pro -
as sobre o envelhecimento após-deformação.

Estudar o fenômeno para tina faixa de velocidade de deformação maio -
ces que 1,3 x 10" s" , pois um aumento nesta velocidade inplica em
un aumento sensível em Ao, o que poderia implicar na determinação da
ocorrência do fenômeno em outras faixas de temperatura.

\ferificar a validade da equação, sugerida para o fenômeno , para ou-
tras temperaturas, determinando o valor de m para cada temperatura.

Estudar o presente trabalho, realizado para um estado uniaxtal de
tensão, para un estado biaxial de tensões, tendo em vista que ê es-
te o estado de solicitação a que o zircaloy é submetido nos reato -
res. -
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