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SUMARIO

Estuda-se a influência d» parânetroa microeatruturais controlados a partir d*
tratamentos mecanotétwicos | i |> no comportamento em fluencia do aço DIN-Oerkatoff-
Nr. 1.4981, material candidato ao revestimento d» alementos cmbustiveia de reatores
nucleares. Os efeitos dos tratanentos d» solubiiiz .ção, da pré-def'armação, da pri~de_
formação e envelhecimento e d» ciclos de vré-ãefomação e envelhecimento na fluincia
a 930 K, eób tensões na faixa de 70 Ma a 310 MPa são discutidos.

INTRODUÇÃO

Os aços inoxidáveis aueteníticos contendo molib-
dênio tem sido largamente utilizados na indúscria, em
aplicações que demandam uma resistência ã corrosão oti
mizada, resistência oecinica, dutilidade • estabilida-
de cm serviço ã temperaturas elevadas. Entretanto em
tempos prolongados em serviços a altas temperaturas,es
te* aços apresentas uma extensiva precipitação de fa-
ses intenaetálicas e carbonetos que comprometeu suas
propriedades mecânicas [2 ] . De nodo a contornar este
problema, tem-se procurado desenvolver aços inoxidá-
veis coa composição química balanceada, isto é, com
teor de cromo mais baixo do qu« os dos aços AtSt-316,
ao lado de um teor mais alto de níquel e um melhor ba-
lanceamento de molibdinio, juntamente com a adição de
escabilizantes tipo titânio e nióbio [3 ] . Nesta linha
encontra-se o *ço DIN-1.4981 estabilizado com niõbio.

Na indústria nuclear, os aços inoxidáveis tem si.
do utilizados em elementos estruturais e mais recente-
mente em revestimentos de elementos combustíveis de
reatores regeneradores rápidos. Neste tipo de reator,o
revestimento do elemento combustível opera em tempera-
turas Dedias de 893 K, podendo em alguns pontos atin-
gir teeperaturas da ordem de 983 K [4] , sendo que o
aco DIN 1.4981 é candidato a ser empregado neste tipo
de revestimento

No presente trabalho o comportamento em fluincia
após variados tratamentos mecanotérmicos tão investiga
dos no aco DIN 1.4981, objetivando-se encontrar condi
ções que permitam um melhor desempenho deste aaterial.

MATERIAL E MÉTODOS

0 a a t e r i a l u t i l i z a d o f o i um aço inoxidável auste_
n í t i c o e s t a b i l i z a d o com n i ó b i o , t i p o X8 Cr Ni Mo Nb
1616, DIN 1.4981 cuja composição química em X peso é
apresentada na tabela 1 , em comparação com a e s p e c i f i -
cação para o uso nuclear des ta l i g a [ 5 ] .

Tabela 1. Composição química em peso da corrida u t i l i -
zada neste trabalho cm comparação com a espe
c i f i c a ç ã o para o uso nuclear. ~
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Ot corpo» de prova foram usinados da barras, ori
ginaloente recebidos com 13,5 mn de diâmetro, confor"
Be figura 01.

Figura 01. Forma e dimensões nominais dos corpos de pro
va de fluencia.

Os corpos de prova usinados foram inicialmente so
lubilizados a 1423 K por 0,25 horas em forno tubular ~
sob atmosfera de argônio e resfriados ea água. Após es -
te tratamento térmico, os corpos de prova foram dividi-
dos em quatro séries:

- Série S: corpos de prova somente solubilizados.
- Série D: idem a série S mais 5Z de deformação

uniaxíal a frio.
- Série DE: idem a série S mais 10Z de deformação

uniaxial a frio e envelhecimento a 1073 K por
24 horas.

- Série C: idem a série S asis tratamentos mecano
térmicos múltiplos de cinco ciclos de 2Z de de-
formação uniaxial a frio, seguido de envelheci-
mento a 1073 K por 1 hora.

Deve ser ressaltado, que em todos os tratamentos
térmicos e ensaios, o gr*<Jiente de temperatura ao longo
do corpo de prov» foi da ordem de 3 X.

A deformação a frio uniaxíal foi feita a uma taxa
de deformação de 3,3 . 10"5 S~l, controlada por um ex-
tensómetro.

Os ensaios de fluencia foram executados sob condjL
ções de carga constante, ao ar, na tenperatura de 990 K,
sendo a temperatura monitorada por dois termopares tipo
K aferidos, posicionados próximos aos ressaltos e amar-
rados aos corpos de prova.

A deformação ea fluência foi «adida por um exten—
sõmetro preto aos ressaltos dos corpos de prova por cas_
tanhas bipartidas e operado eletromecanícaaeote com sei»
sibilidsde mulher que 0,027 de deformação. _ *~
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos ensaios d* fluência ao ar a
990 K para os diversos tratamentos são resumidos na ta
bela 02 .

- a forma geral da curva A i similar â da curva •
B, i s to é , ambas evidenciam uma mudança no comportamen

Condição dos ensaios

Tabela 02. Resultados dos ensaios de fluência

Resultados dos ensaios

Série

S

S

S

S

S

S

S

D

D

D

0

D

DE

DE

DE

DE

DE

C

c
c
c

Tensão
inicial
Aplica-

78

144

142

193

214

250

288

173

193

232

260

277

171

193

222

260

' 270

145

173

214

250

Tempo

2,16

1,30

4,72

6,70

3,24

9,72

3,60

1,44

7,31

1,58

2,56

2,59

1.13

5,33

7,92

4,32

3.42

8,46

6,55

1,19

3,17

de ruptura
(s)

. IO6 <*)

. 105 (*)

. 105

. 104

. 104

. 103

. 103

. 1 0 5

. 104

. IO4

. 103

. 103

. IO5

. IO4

. IO3 (*)

. IO3

. IO3

. IO4 (*)

.IO 4

. IO4

.IO 3

Def. real
inicial (Z)

0,1

0,2

0,2

1,4
2,0

5.4

0,1

0,2

0,3

1,3

1.9

0,2

0,2

0,4

0.7

0.8

0.1

0,2

0,2

1.5
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-
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12,6

21.5

Redução
em área
(2)

-
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Estão incluídos nesta tabela os valores da tensão
no início do ensaio (tensão inicial aplicada), a tensão
real na taxa mínima de fluência, a deformação real ini-
cial que ocorre no :»rrega»ento, a taxa mínima de fluên
cia e o tempo ie ruptura. De modo a caracterizar a dutT
lídadc do material estão incluídas a deformação apô*_ a
ruptura e a redução em área. As taxas mínimas de fluên-
cía foram obtidas diretamente nos registros dos ensaios
logo após o estágio primário d* fluência.

Na figura 02 são apresentados os resultados obti-
dos para a taxa mínima de fluência em função da tensão
real, em escala log-log para as diversas séries analisa
das. Estão incluídos nesta figura, resultados publica-
dos por outros autores no aço AISI-316 para possibili-
tar uma comparação [6] , [7], (8] , [9] .

As curvas A e B da figura 02 representam o compor
tamento do material deste trabalho e o do aço 316 {4}
respectivamente, na» condições solubilizadas. Analisan-
do-se estas curva» pode-se verificar que;

- no intervalo d« tensões investigados, o» valo-
res da taxa mínima de fluência do aço DIH 1.4981 são
sempre superiores aos do aço 316. t importante notar
que os dados apresentados para o aço 316 foram obtido*
â temperatura de 977 K, enquanto que o» resultados do
aço deste trabalho o foram a 990 K. Isto implica que es
te-aço estabilizado com Nb, nestas temperaturas, tea
una resistência ã fluência superior ao aço 316, sendo
esta observação válida também quando comparada aos da-
dof do* outro» autores.
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Figura 02. Variação da taxa mínima de fluência (cmin)
con a tensão, real (J) a temperaeura de* 99OK.
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•o que ocorre a partir de um certo nível de tensão. Es-
te nível de tensão ê de aproximadamente 110 MPa para o
316 a 977 K e de 190 MPa para o aço DIM 1.4981 a 990 K.

£ um fato ben estabelecido na literatura (10],
[11]. [12], que os metais puros e ligas de classe II,
para temperaturas homólogas superiores a 0,5, apresen-
•in uma transição no comportamento em fluincia, a. deter
-ir.ad.os níveis de tensão. Em geral, para tensões abaixo
c* transição, a taxa mínima de fluência £aini apresenta
una dependência em potência na tensão a, enquanto que
?.cima de transição, os resultados são melhor ajustados
por uma função exponencial. Assim:

(tensões abaixo da transição) (1)

mm
B exp (S a) (tensões acima da transição) (2)

onde os parâmetros A e B incluem a dependência em tempe
ratura e n e 0 são constantes. Para os metais puros
e ligas de class* II, o valor de n, é em geral, da or-
dem de 5.

Mo caso do aço inoxidável 316 e do aço D1S 1.4981,
os resultados podem ser perfeitamente ajustados às equa
ções (1) e (2) nas respectivas regiões do intervalo de
tensões analisados. Na região de fluência potencial os
autores obtiveram n igual a 5,4, enquanto Garofalo
[6] obteve n igual a 4,0 num intervalo maior de ten-
sões. Na região situada após a transição, em intervalos
de tensão aplicada não muito extensos, os dados podem
tar.béra ser ajustsd»» a uma lei de potência com valores
cie n maiores. D:\-se citar que o método de mínimos
quadrados foi (( e ;ado no ajuste dos dados de ensaio
i. equações. C .-a» t este procedimento foi aplicado aos
dados de Gare ' , jenaitiu a determinação de um valor
ie n igual t ' . enquanto que para os dados do aço
deste trabal" - j ficou igual a 8,4.

A figu * •*- mostra claramente também, que os tra
caaentO3 mec <\ c« ."micos alteram sensivelmente o compor-
tamento em it "w ia. Na faixa de tensões analisada, os
tratamentos to yi.wtérmicos não beneficiaram as proprie-
dades de fluí '. .a, acelerando a taxa de deformação quan
do comparai 1* J material solubílizado, sendo a seguin~
ce a ordem decréscimo em resistência ã fluência: so-
lubilizado i. /ríe S) > deformado (série D) > deformado
e envelhec 4 (série DE) > ciclado (série C). Entretan-
to, os dado1; indicam uma tendência, em tensões menores,
de ocorrer tia inversão neste comportamento. Isto é,
particulann*Ate evidenciado para o material deformado
('série D), r.de para tensões inferiores a 200 MPa, onde
esce se apr* anta ligeiramente mais resistente em fluên
:ia. 0 coop^camento em fluência para os diversos trata
•nencos mecai. j'ermicos em tensões mais baixas ainda es-
tá sendo avaliado.

A variação da deformação inicial e dos parâmetros
<U dutilidade em função da tensão inicial aplicada é
TO st rada na figura 03. Esta figura indica que os trata-
r.entos mecanotérmicos reduziram as deformações iniciais
que sofre o material por ocasião do carregamento. Esta
figura mostra também que a dutilidad* após a ruptura,
no material solubilizado apresenta um mínimo em tensões
da ordem de 190 MPa, aparentemente na faixa de tensões
-mde ocorre a transição na taxa de deformação. Os mate
riais nas condições, deformado (série D) e deformado e
envelhecido (série DE), sofreram uma sensível redução
na dutilidade quando ensaiados a tensões menores. 0 ma-
terial ciclado (série C) apresentou uma excepcional du-
cilidade.

Comparando-se a deformação inicial que ocorre du
rante o carregamento, com a taxa mínima de fluência, no
ta-se qut: o material solubilizado deforna-se oais du-
rante o carregamento, mas apresenta uma taxa mínima
de fluência em geral menor, ao passo que no material
tratado aecanotérmícamente, ocorte um comportamento in
verso, isto i, ele deforma-se nano» durante o carrega-"
mento, ma» aprese.ita <m» taxa mínima de fluência maior.

A nicroestrutura da* amostras das diversas série»
••ti sendo avaliada com o uso de vária» técnica» da ani
Use microestrutural e será objeto de uma futura publi-

IMCMlMM»

Figura 03. Variação da deformação inicial e doa parâ-
metros de dutilidade em fluência, coa a>
tensão inicial aplicada para os diversos
tratamentos mecanotérmicos.

cação. Evidências experimentais tem mostrada qu*1 para
metais puros e ligas de classe II, a microescrutura i
caracterizada pela presença de subgrãoa equiaxiais na
região abaixo da transição e de subgrãos alongados e
discordãncias livres na região acima [10). Algumas
idéias tem sido aventadas para explicar esta mudança
no comportamento [10, [13], nas a comprovação dos di-
versos modelos associados a estas idéias ainda é obje-
to de discussão na literatura. Para o aço 316,
Kestenbach [14] observou com o aumento da tensão apli-
cada uma mudança nas características de subestrutura,
indo de subgrãos equiaxiais para uma subestrutura dual
de subgrãos alongados e distribuição homogênea de dis-
cordãncias. A análise microestrutural por microscópio
eletrônico de transmissão das amostras deste trabalho
não evidenciou a formação de subgrãos e nenhuma áa» si
ries, nas tensões investigadas. Neste cato, a raicroes-
trutura característica consistiu de um arranjo homogê-
neo de discordãncias em alguns casos e em outros uma
estrutura celular incipiente.

A interpretação dos resultados obtido» neste
trabalho somente será possível após o término da anál_i
se microestrutural e da subsequente busca de correla-
ções entre os resultados mecânicos e as microestrutu-
ras.

CONCLUSÕES

Os ensaios de fluência evidenciara* que:
- o material solubilizado oojtrou um* resistên-

cia a fluência superior ao aço inoxidável austanítico
AISI-316.

- o material solubilizado apresentou uma mudan-
ça no coeportanento em fluência a partir de uat certo
nível de tensão (a- 190 X?a).

- o comportamento est fluência do mataria! »olu-
bilizado pode ser descrito por uma função em potência
do tipo i nin - A O n com n igual a 5,4.^

- em geral os trataaentos oecanotennico» não be
nefícíram a resistência ã íluência.

- a subestrutura do material ensaiado não evi-
denciou a presença de subgrãos. .
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SUMMARY

The influence of microstructurat parcnetere
controlled by meehtmiaal-themal treatments \\\ on
the creep beheaior of DIS-Merkstoff-tlr. 1.4981 etain-
lee» steel (material candidate for uee as cladding of
font breeder reactor (fuel elements), is studied. The
effect» of the eolation treatment, predeformaticn,
predeformation plus aging and cyalee of
pvadeformation - ageing an the creep resulte obtained
at 990 X, for applied stresses in the range
70 MPc. - 310 MPa, are discussed.


