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RESUMO 

Com a finalidade de dar uma contribuição 5 tecnologia de fabrico e ca
racterização de materiais a serem utilizados em ambientes nucleares, foram 
estudados os efeitos da irradiação no aço inoxidável AISI 321, com adições 
de 0,05; 0,10; 0,20; 0,50 e 1,00', em geso, de Nióbio, por meio da microdure
za e resistividade elétrica, dois parâmetros sensíveis às modificações estru 
turais de materiais. As amostras foram irradiadas com neutrons rápidos 
(E > 1 McV) dentro docaroço do reator do IPEN, em atmosfera tie argonIo en
tre 200 e 600 °C (cinéticas isotérmicasdurante 710, um HuC-nciar. da ordem 
de 101' n/orr. Cinéticas isotérmicas idênticas, também foram realizadas sem 
irradiação. São apresentados também os resultados da microdureza Vicker da 
liga ZrNb (97,5 - 2,5 % em peso) e dos Zircalloys 2 e 4, não irradiados. 

ABSTRACT 

Data about the effect of neutron irradiation on the microhardncss of 
stainless steel of type AISI 321 with 0.05; 0.10; 0.20; 0.50 and 1.00 wt % 
of Nb additions are presented with the purpose of contributing to the techno_ 
logy of fabrication and characterization of materials intended to perform in 
nuclear environments. The samples have been irradiated with fast neutrons 
(E > 1 MeV) inside IPEN's reactor core in argon atmosphere and temperature 
range of 200 - 600 °C (isothermal annealings during 7 hours) with fluenccs 
of 1017 n/cm2. Identical isothermal annealings have been performed without 
irradiation. Present </ork also reports to Vickcrs microhardness of ZrNb 
(97.5 - 2.5 wt. I) alloy and zircalloys 2 and 4 before irradiation. 

1, INTRODUÇÃO 

Existem diversas evidências experimentais (1-4) de que adições de Nb 
melhoram as características mecânicas propiciando a um determinado aço uma 
melhor resistência ã corrosão era ambientes agressivos, tais como indústrias 
químicas c reatores nucleares de potência. 

Em primeiro lugar, relataremos o procedimento experimental para o fa
brico, em escala de laboratório, de aços com adições de Nb, e cm segundo lu
gar, faremos a caracterização dos aços dopados, e outros materiais nucleares 
por meio de métodos experimentais existentes na Area de Danos de Radiação do 
IPIiN. No presente caso, especificamente, a caracterização foi realizada por 
meio da microdureza Vickers no aço inoxidável AISI 321 com 0,05; 0,10; 0,20; 
0,50; 1,00 \ em peso de Nb, na liga Zr-Nb (97,5 - 2,5 \ emj>cso), em Zircal-
lovs 2 e 4 e na liga Ni-Cr (80 - 20 I em peso), antes e após irradiação neu-
tronica. 
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A resistividadc elétrica foi utilizada para caracterizar o aço AISI 321 com 
0^05 c 0,101 em peso de Nb, antes, durante e após a irradiação con neutrons 
rápidos (5,6). 

A análise da variação destes parâmetros permite a detecção de mudanças 
estruturais e também a previsão das suas limitações em vista da sua aplica
ção na Tecnologia Nuclear. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais estudados (com a exceção dos Zircalloy 2 e 4), têm as se
guintes composições: 

a) Aço inoxidável AISI 321 (l em peso) 
Cr - 17,88 
Ni - 11,02 
Ti - 0.3S 
C - 0,08 

b) Ni-Cr (80 - 20) (l em JXJSO) 
Ni - 79,500 P - 0,012 
Cr - 18,800 S - 0,005 
C - 0,140 Ti - 0,260 
Si - 1,020 Al - 0,060 
Mn - 0,030 N - \S6 ppm 

0 Nb adicionado ao aço AISI 321 foi fornecido pelo Departamento de Fí
sica da UNI CAMP, CUD as seguintes características: 
a) Reação aluroinotérmica de NbjKX da QMM^ _ 
b) Seis fusões por feixe eletrônico, em vácuo (10~5 torr. na última fusão) 
c) Analise (em ppm) 

Ag - 3 
Si - 35 
W - 50 
Ni - 10 
Sn - 3 
B - 5 

J< microdureza Vickers HV é definida como o quociente da carga aplicada 
peia área de índentação, dada pela expressão abaixo, 

HV • 1.854,4 P/d2 (kgf/mm2) 

onde: P - é* dado em gramas - força e 
d - cm micrometres. 

Durante as medidas experimentais, a carga era aplicada no interior de 
grãos, vizualizados apôs ata;ue químico (7). O comprimento da diagonal foi 
medido através do fotomicro«cópio Zeiss mod. Ill, e a microdureza obtida re
presenta o valor medio de 10 medidas das diagonais das pirâmides invertidas. 
0 método descrito, é o método da carga constante. 

A microdureza pode também ser obtida pelo método da carga variável (8): 
como o valor da microdureza é medido opticamente após a remoção da carga, 
existe um CITO sistemático (do) da diagonal, devido & recuperação elástica 
A« , ,« , , . .1 .1 r ^ k T T T , ^ - « « ,„«-, « « T » ? t t 1 g ^ | , rl**«A„r.a-,a p/vJo *»r e scr i ta 
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W - 1.854,4 p/(d*D)2 (kgf/mm2) 

onde: D • do ± Ad (Ad - é o erro experimental) 
D • do para d « d^ 

0 método da carga variável foi utilizado para as amostras da liga NiCr 
(80-201 em peso). A microdureza de todas as outras amostras foi medida pc 
Io método da carga constante. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

As medidas no Zr, Zircalloys 2 e 4, e Zr-Nb (97,5-2,51 em peso) fora* 
efetuadas no estado fornecido pelo fabricante e a microdureza (HV) obtida re 
presenta o valor médio de dez diagonais com carga aplicada de 25 gf. 

As adições de Nb no aço inoxidável austenítico AISI 321, foram realiza 
das num forno de indução a 1.450 °C, em cadinho de cobre refrigerado a aguaT 
em atmosfera de argônio, seguidas por um recozimento a 1.300 °C durante 2 ho 
ras para melhor solubilizar o Nb na rede cristalina. 

Nove lotes do aço AISI 321, com diferentes teores de Nb foram prepara
dos: 
lote Ia - aço inoxidável AISI 321, no estado fornecido pelo fabricante, sem 

Nb. 
lote lb - AISI 321, sem adição de Nb, com uma redução a frio de 851 da sua 

secção transversal por trefilação. Recozido a 1.000 °C durante 2h 
em a' j úio e temperado, 

lote 2a - AIS' C. com 0,051 em peso de Nb. 
lote 2b - AI5 l\ com 0,051 em peso de Nb com uma redução a frio (trefila

ça» </ /? 851 da sua secção transversal. Recozido a 1.000 °C por 2h 
em K xsfera de argônio e temperado, 

lote 3a - AIST 721 com 0,101 em peso de Nb. 
lote 3b - AIS '»21 com 0,101 cm peso de Nb, com uma redução a frio (trefila-

çâc: de 851 da sua secção transversal. Recozido a 1.000 °C duran
te Z horas cm atmosfera de argônio o temperado, 

lote 4 - A\ / 321 com 0,201 cm peso de NI), 
lote 5 - A.? I 321 com 0,501 cm peso de Nb. 
lote 6 - AI;X 321 com l,00t em peso de Nb. 

Os recs-zimentos a 1.000 C durante 2 horas dos lotes lb, 2b, e 3b, fo
ram feitos pr-a aliviar as tensões internas do material congelando-se o mes
mo estado tes .«dinâmico para todas as amostras p/ tçr.^ra. Em seguida a es
tes tratamentos, as amostras foram submetidas a cincticas isotérmicas duran
te aproximadamente 7 horas, com fluências da ordem de IO17 n/cm2 em atmosfe
ra de argônio ã pressão de 1 atmosfera entre temperaturas de 200 - 550 °C , 
para os lotes Ia, 2a, 3a, 4, 5 e 6 e de 300 - 600 °C para os lotes lb, 2b c 
3b. Cinéticas isotermicas idênticas foram realizadas sem irradiação. 

Uma carga constante de 25 gf, foi aplicada no interior dos grãos evi
denciados pelo ataque químico com a seguinte solução: 
1 parte de ácido nitrico 
5 partes de ácido clorídrico 
6 partes de água destilada . . Êkmm 

A liga Ni-Cr (80 - 201 cm peso) sofreu uma redução de 851 na sua sec
ção transversal, por meio de tref ilação. Cinco amostras seguintes foram medî  
das pelo método de carga variável: 
amostra 1 • material original fornecido pelo fabricante 
amostra 2 - encruada por tref ilação , 
amostra 3 - rccozida a 900 °C durante 2 horas em vacuo (10 o torr.), resfrln 

da lentamente (durante 6h) no forno. m 
amostra 4 - rccozida a 900 °C durante 2 horas em vacuo e temperada. 



amostra 5 - rccozida a 900 °C durante 2 horas e temperada; irradiada a 560 
°Cjdurante 4 horas e S20 °C durante 3 horas; reco2ida a 550 °C, 
após a irradiação. 

Todas as irradiações foram feitas no caroço dojreator de pesquisa do 
IPEN, com fluxo instantâneo de 5 x 101Z n/cm2.s de neutrons rápidos 
CE > 1 McV). 

Nas amostras de Ni-Cr (80 - 201 cm çeso) foram aplicadas cargas, va
riando de 10 a 100 gf, no interior dos graos evidenciados pelo ataque quími^ 
co com a seguinte solução: " 
112 ml - de ácido nectico glacial 
28 ml - de ácido pcrclóYico 
80 ml - de água destilada 

4. DISCUSSÃO DCS RESULTADOS 

O estudo dos efeitos destrutivos da radiação (Danos de Radiação) con
siste essencialmente cm teste de materiais antes, durante e após a irradia
ção com partículas de alta energia. Esta seqüência não é* sempre realizável, 
devido principalmente à peculiaridades experimentais; tal e o caso da micro 
dureza (HV), a qual não podescrmeüida durante a irradiação. Por outro lado, 
a variação da resistividade elétrica (p) pode ser acompanhada nos três ca
sos, dando valiosas informações sobre mudanças críticas da estrutura em con 
dições de difusão acelerada, que ocorrem exclusivamente durante a irradia ~ 
ção. Este procedimento (na seqüência citada) fornece um conjunto completo 
de informações permitindo uma boa caracterização do material estudado. 

Inicialmente, todas as amostras foram testadas no estado fornecido pe 
Jo fabricante. A Figura 1 mostra a microdureza do Nb, Zr, Zircalloys 2 e 4~ 
Zr-Nb (37,5 - 2,51 cm poso) e Ni-Cr (80-201 cm peso) nas condições iniciais 
Ao fabricante. O estudo das amostras irradiadas destas composições, está a-
tualmente cm andamento, com a exceção do Ni-Cr (80-201 cm peso) (Fig. S). 
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E 4, Zr-Nb(97,5-2,Sl IM PESO) E Ni-Cr(80-ZOt EM PESO) , 
COMO FORNECIDO PELOS FABRICANTES. 
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As figuras 2, 3 e 4 mostra» resultados importantes do aço inoxidável 
M S I 321 puro e com adições de 0,05 e 0,101 em peso de Nb, com diferentes 
tratamentos térmicos. Na figura (lotes lb, 2b e 3b) as amostras têm a micro 
dureza praticamente constante para cada composição, com valores da microdur 

reza crescentes diretamente proporcionais ao teor de Nb. 
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FIG. 2 - MICR0DUREZA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE RECOZIMENTO 
DO MATERIAL NJfo IRRADIADO, 
(lb) - AISI 321 PURO 
(2b) - AISI 321 CONTENDO 0,05* ÍM PESO DP, Nb. 
(3b) - AISI 321 CONrENDO 0,10$ 1M «ISO DR Nb. 

Durante irradiação com neutrons rápidos (figura 3), três picos, bem 
definidos são detenninados nas temperaturas de 400, 500 e 570 °C, obtidos 
a partir da resistividade elétrica. Estes resultados estão em perfeita con
cordância com os obtidos por meio da microdureza (figura 4), que apresenta 
picos análogos, mas invertidos, o que nos leva a con' ,uir que as figuras 3 
ej evidenciam o mesmo processo de danos por irradiação, por meio de dois 
métodos diferentes. A parte o trabalho de Pokrovskíj (**), esta c a primei
ra vez a caracterização de um material estrutural, c feito com sucesso cm 
ambientes nucleares, por meio da microdureza. Este método, quando comparado 
com outros métodos (inclusive a resistividade elétrica) é mais prático e 
conveniente. 
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A variação invertida dos dois parâmetros, p e HV, 5 atribuída à forma
ção e migração de carbctos de Nb para as regiões intergranulares, nas condi 
ções de difusão acelerada durante a irradiação. Nestas condições, a microdu" 
reza, medida no interior dos grãos tende a decrcsccr, ao contrário da resis-
tividade elétrica, que enxerga o material com um todo, tende a crescer cm 
vista do aumento da concentração de carbetos de Nb e outros defeitos nas re
giões intergranulares, que contribuem para o espalhamento dos elétrons de 
condução, diminuindo o seu livre caminho médio. A conseqüência disto é* o au
mento das constantes de tempo (T 3) das cineticas isotermicas, apôs a irradia 
ção. ~ 
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FIO. 3 - VAMAÇAO DO QUOCIENTE ENTRE AS CONSTANTES DE T W O 
APÓS A IRRADIAÇÃO ( t a ) E DURANTE A IRRADIAÇÃO ( t d ) 
lUiSPiicrivAMFjmj, cm A TJMPERATURA. 
(lb) - AISI 321 PURO 
(2b) - AISI 321 CONTENDO 0,05t EM PESO DE Nb 
(3b) - AISI 321 CONTENDO 0,101 EM PESO DE Nb 

Uma conseqüência de interesse tecnológico, c o deslocamento do "pico, 
de dano" para a região de temperaturas mais altas, mesmo com pequenas adi
ções de niõbio, tomando mais confiável o desempenho do material em tempera
turas inferiores a do pico. 
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FIG. 4 - VARIAÇÃO DA MICRODUREZA HV, EM FUNÇÃO DA TIMPERATURA DE 
IRRADIAÇÃO, 
(lb) - AISI 321 PURO 
(2b) - AISI 321 CONTENDO 0,051 Bi PESO DE Nb 
(3b) - AISI 321 CONTENDO 0,10* BI PESO DE Nb 

Medidas de microdureza foram feitas na liga Ni-Cr (80-201 em peso) 
(fig. 5). Como pode ser visto, a irradiação ncutronica oroduz um endurecimen 
to relativo mesmo para uma fluência bastante baixa (IO17 n/on2) (amostra 5)7 
As amostras 1 (no estado fornecido pelo fabricante) c a 2 (encruada por tre-
filação) apresentam, como era de se esperar, maiores valores da microdureza. 

Novos lotes do aço inoxidável AISI 321, foram fundidos com as seguin
tes adições de Nb; 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 e 1,001 cm peso. Os novos lotes 
(Ia, 2a, 3a, 4, 5 e 6) não foram trefilados nem submetidos ao rçcozimento de 
alívio das tensões internas, a i.000 °C em atmosfera de argõniol9»10). 

A variação no comportamento da microdureza da figura 6 é atribuída ao 
diferente tratamento.e a ausência da trefilação, alem de outros fatores. Ou
tras amostras, dos mesmos lotes foram submetidas â irradiação com neutrons 
rápidos (fluência IO17 n/cm2 » 8h). 
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FIG. 5 - VARIAÇÃO DA MICRODUREZA DA LIGA NiCr (80-201 EM 
PESO) 
AMOSTRA 1 - COMO FORNECIDA PELO FABRICANTE 
AMOSTRA 2 - ENCRUADA POR TREFILAÇÃO 
AMOSTRA 3 - RECOZIDA A 900°C (2h) EM VACUO - RES 

FRIADA DURANTE (6h) 
AMOSTRA 4 - RECOZIDA A 900°C (2h) EM VÁCUO - TEM 

PERAÜA 
AMOSTRA 5 - IRRADIADA A 566°C (4h) - A 522°C (3h) 

(0 - 1017 n/cm2) RECOZIDA APUS IRRADI 
AÇÍD A 550°C (4h) 

A figura 7, como era de se esperar (devido à difusão acelerada durante 
a_irradiaçao) f apresenta uma maior amplitude de variação. Tanto as amostras 
nao irradiadas (fig. 6) como as irradiadas (fig. 7) mostram tna tendência co 
mum que e a de aumento da microdureza após recozimentos isotérmicos cm tem" 
peraturas mais altas. 
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FIG. 6 - MICRODÜREZA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE RECOZIMENTO 
ISOTERMICO (8h), DE AMOSTRAS NAO IRRADIADAS. 
(.) - AISI 321 PURO 
(X) - AISI 321 CONTENDO O, 
CO - AISI 321 CONTENDO O, 
(A) - AISI 321 CONTENDO O, 
(O) - AISI 321 CONTENDO 0,50» EM PESO DE Nb 
(®) - AISI 321 CONTENDO 1,001 EM PESO DE Nb 
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FIG. 7 - MICRODUREZA.EM FUNÇÃO DA TB4PERATURA DE IRRADIAÇÃO 
FLUENCIA 10 1 7 n/an* (• 8h) - NOTAÇÃO IDÊNTICA A E 
FIGURA 6. 
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