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SUMARIO - São apresentados dados sobre a influência da radiação neutrõ-
níca na microdureza do aço inox tipo AISI 321 com 0,05 e 0,11 em peso
de Nb. Medidas de microdirreza foram efetuadas entre 300 e 6S0»C, antes
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e após irradiações com fluxo integrado ao redor de 10 n/cm , Os resul-

tados indicam que picos de donos de radiação ocorrem ao redor de i80*C

para o aço no estado original, em torno de 500*C para a composição com

0,051 em peso de Nb e ao redor de 570»C para a composição com 0,11 em

peso de Nh

• Data about the influence of neutron irradiation an the
microharinc5S of stainless steel of type AIR! 321 with 0,05 and O.lvt.t
Nb additions are presented. The tnicrohnrdness measurements were made in
the range of 300 to 650T, before and after fast neutron irradiation
with flucncc» about 10 n/on , OUT results indicate that mdiatim damn
r,e peaks occur around 4S0*C for the stainless stcel of type AISI 3Z1
without Mb addition, aroma 5(W»C for the corfosition with 0.05 wt.t Nb
addition and around 57OT for the cen<position with 0,1 wt.l Nl> adtlition,
mcro!i.-»nlne»s data aro in ncrccrvnt with those obtained by means of
electrical resistivity incíwjrçwnt?, performed at the some conditions,
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1. Introdução

Vários são os trabalhos sobre as aplicações dos aços inoxidáveis
austeníticos Ni-Fe-Cr cm temperaturas elevadas (usinas elétricas, reato
res de potência, etc.,.). « » POUCO se fala de mudanças microestniturais
e conseqüentes alterações nas propriedades mecânicas desses materiais
durante irradiações'1"™. Os mecanismos de endurecimento, aunento da re
sisténda a corrosão e ao inchaço sob irradiação dos aços, são tr oprie-
dades de interesse na tecnologia nuclear**'.

Considerando que não é possível a observação direta dos efeitos das
adições de Nb nas propriedades do Material. tenta-se através de estudos
de microdureza una melhor compreensão dos efeitos dos mecanismos de pre-
cipitação em amostras pre-tratadas térmica, mecanicamente e irradiadas
con neutrons rápidos.

Apesar da técnica de microdureza apresentar resultados empíricos,
estes sac. Jtcis através da relação com outras propriedades de interesse
que são «duráveis somente por técnicas mais caras, complicadas e de-
rorodf; ? '.

':f *J» nnteriores antes, durante c após irradiarõcs nctitrônlcns,
por rvij JC resistividade elétrica, permitem a previsão de restrições ao
uso 4t «iteriais assim como a caracterização dos mesmos em omMentes nu-
darpr

Vocura-se através deste trabalho contribuir nara o desenvolvimento
de jf (nicas de fabricação e caracterização de aços especiais ndcroliga-
dos i«m Nb por meio de estudos de microdurezn, propriedade esta sensível
õs ntilanças microestnitiirais decorrentes de prc>tratnmentos térmicos,
mec& icos e irradiações.

As adições de nióbio nesses tipos de aços podem representar una me-
lhoria nas propriedades de dureza, resitencia 3 corrosão, resistência ao
inchaço (sob irradiação) e outras propriedades mecânicas.

2, Mntcrinis c Métodos

0 material em estudo é un aço inoxidável austenftico tipo AIS! 521

de procedência nacional de seguinte contosiçno:

Cr - 17,881 em peso; Ni- 11,021 em peso; Ti * 0,3H em peso;

C » 0,081 em peso.

O nioMo, tsfflhcm dv orírem nacional, foi rrcebido com ns sepiiintes

.características:
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a) reação alumino-téVmica de oxido de nióbio Cfo^i£ * CTW " cin*

Brasileira de Metalurgia e Mineração;

b) se i s fusões em forno de feixe eletrônico com vacua de 10 torr

na ultima fusão;
c) análise
Ag-
Si -
tf -
Ni -
Sn-
B -

3ppra
35 ppm
SOppa
10 ppm
3 ppm
5ppo

Co-
Ta -
C -
Pb -
Fe -
Ti -

40 ppm
800 ppn
80 ppm
5ppm
10 ppm
5 ppm

MD -
S -

Mg-
Al -

105 ppm
35 ppm
4ppm
8 ppm
3ppm

40 ppm
Preparou-se três lotes de amostras:

lote 1 - aço inox 321 sem Mb

lote 2 - aço inox 321 C3m O.OSt cm peso de Nb

lote 3 - aço inox 321 com 0,1% cm peso de Nh.

lissas adições foram feitas em forno de indução n 145O*C em atmosfera

corrente de arpônio.

Os lingotes dos tres lotes foram trefilados até 4 mm de área de

seceçãn transversal c cortmlos cn .pedaços de 2 mm de espessura.

0 material foi recozido a 1000»C cm ntrosfora de arfrônio por 3 horas

e resfrindo rapidamente.

As varias finalidades desse recozinento são:

1) aliviar as tensões mecânicas;

2) melhorar a conformabi lidíulc;

3) aumentar a duetilidado, particularmente restaurar a condição nor

mnl do aço após o trabalho a frio;

4) eliminar a hetcro^encidndc química;

5) alterar a microestrutura e desenvolver ura estrutura mais dese-

jável para dureza;

6) melhorar todas as propriedades mecânicas^ .

Após o processo do normalização, as amostras tios tres lotes (sen Nb,

com 0,05 e 0,11 em peso de Nb) foram submetidas c tratamentos térmicos

com c sem irradlnçrío entre 300 <? 650»C jmr 7 hoias a pressão de 1 atm

de nr^óiiio, A temperatura era cnntrnlíuio nor um tenropar Ni-CrM.

As irratUaçScs foram feitns no posição l do H'líNR-1 (fluxo inte-

grado ao redor de I0*'n/on),

As amostras fora» embutidas , noHdns o atacadas quimicajnente com

'água répía" na sc^itinte pronoreno de renpentesÍ
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ácido nítrico - 1 parte
ácido clorídrico - 5 partes
água destilada « 6 partes
A microdureza dos materiais foi Medida a te^nerntura ambiente cor»

um fotosúcroscopio III da Carl Zeiss, e era determinada nelo valor médio
de dez identaçoes de pirâmide com carga aplicada de 25 gf no interiro
dos grãos delineados.

3. Resultados

Ka figura 1 nota-se que há um ligeiro acréscimo no valor da micro-
dureza a medida que aumentamos o teor de niõhio para as composições não
irradiadas.
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Figura 1. Microdureza em função da temperatura de recozí-
nento e teor de Nb para o material rmo irradiado,
lota 1 - aço itnx MM nióbio
lote 2 - aço inox com ft.OSI •» PM© de NI»
lote 3 - aço inox com 0,11 «m peso de Nb
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Observa-se ainda nestn fifural, qiic a microdureza para cada cosposi
çâa vão variou em função da temperatura de recozimento de 7 horas sen
irradiação.

A figura 2 conte» as medidas para as «ostras submetidas a irradia-
ção( fluxo integrado aproximado a 10 n/ciir) e verifica-se que ocorrem
afhimos de microdureza localizados ao redor de 480'C para o aço sem Nb,
e» tomo de 500*C para o aco com 0,051 Nb e ao redor de 570*C para o aço
com 0,11 es peso de Nb.
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Figura 2, Variação da microdureza com a tesmeratura de
irradiação e conposição.
lote 1 - nc.0 inox sem Kh
lote 2 - aço inox com 0,051 em nexo de Nh
lote 3 - aço inox com 0,H em peno de Nb

Penh-mo» nimla nl>sorvar qi«c díí m ifcKlocflmentn desse jtfninv num
maiores temperaturas A medida ouc mmcntnmos a adiç»o d« niStáo no aço.

Estudos do danos do radiação par mio de resistivictode e l?tr icp^
nesse mesmo mntcrinl, indicornm qw r»i<pf do danos ocorreram ao reânr de
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49S*C para o aço no estado oripinai, ao redor de 500*C paia a cosjiosiçâo
com adição de 0,051 en peso de Nb, e ao redor de S6S*C para a composição
co» adição de 0,lt em peso de Mb (figura 3), o que «ostra um boa concor
dância com resultados obtidos nesse trabalho.
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Figura 3. Variação do quociente entre as constantes de tenr«
apôs (tyyl e durante (r^) a irradiação das curvas de relaxnção
isoténdcas da resistividade elétrica con a temperatura de irra-
diação,
lote 1 - aço inox sem Nb
lote 2 - aço inooc com 0,0Sl cm peso de Nb
lote 3 - aço inox com 0,11 em peso de Nb

4. Conclusões

o niõhio quando adicionado em pequenas quantidades provoca um endu-
recimento neste tino de aço.

Mudanças estruturais perceptíveis não ocorrerei» durante o tempo de
recosinento de 7 horas sen irradiação.

Durante a irradiação neutrõnica há um região de temperatura onde
a supenaturaçSo lacunnr* " ' , os neeanisnns de transfcrmnçao de fase
e aniquilaçio de defeitos^11' proporcionam \m pico de daro caracteriza-
do por im mfnimo no parâmetro de microdurexa, resultante deites proces-
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sós aliados.
O deslocamento do nico de dana (mínimo da iricrodureta) para regiões

de altas temperaturas, em função da adição de Nb ê devido a precipitação
de partículas de Nh na austenita pois descwpenha panei de inibidora do
inchaço, mantendo menores concentrações de lncunas, menor supersaturação
lacunar, retardando assim o processo de dano.

Pode-se através desta técnica, estudar e prever com satisfatória
confiabilidade, restrições ao uso de mnterinis de interesse determinant
do-se as regiões de temperatura onde o dano por irradiação por neutrons
rápidos toma-se mais pronunciado.
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