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R E S U M O

O Niõbio e algumas de suas ligas tem encontrado um vasto
<.aini>o di- 0|>Hcacoc. em tlivursn'. Indústrias, COMO a aeroespacial. a
química «r a nuctt-ar. l%to ü duvido n boa rosistonda necínica vm
temperaturas elevadas c uma razoável ductilidade em baixas tempera
turas.

Apresentamos neste trabalho, os principais aspectos da re

lacào resistência mecânica - subestrutura e» Niõbio e suas ligas,
levando en conta a presença de Impurezas( a Influência dos trata_
mentos térmicos e termomecãnleos Iniciais bem como a incidência de
partículas energéticas nestes materiais.

A B S T R A C T

Niobium and some of Its alloys have been used In several
fields of technological applicaticns such as the aerospace,
chemical and nuclear industries. This is due to Its excelent
mechanical strength at high temperatures and reasonable ductility
at low temperatures.

In this work, we -eview the main features of the
relationship mechanical strength - substructure in niobium and its
alloys, taking into account the presence of Impurities, the
influence of initial thermal and thermo-mechanical treatments as
well as the irradiation by energetic particles.



I. INTRODUÇÃO

0 n1õb1o Metálico í utilizado como Material estrutural nas iii
düstMas aeroespacial, quT«1ca e nuclear. 0 uso extensivo de estni
turas de niõbio é devido ao seu elevado ponto de fusão, a resistêi>
cia mecânica mantida eu teMperaturas elevadas, a UMB plasticidade
excepcional, mesmo em teMperaturas criogênicas (-200°C), uma supe£
condutividade razoivel, uma baixa seccão de choque de captura para
neutrons térmicos, uma densidade relativamente pequena comparada
com outros metais de aplicação em temperaturas elevadas, o que as-
segura uma economia considerável em peso,aliada a uma alta conduti,
vidade térmica (1). Em temperaturas Inferiores ã 900°C, a Intera-
ção química do niõbio com urânio é Insignificante e portanto o n1õ
bio pode ser usado na fabricação de revestimentos protetores para
elementos combustíveis d2 urânio nos reatores nucleares (2). A' ex
celente resistência ã corrosão em ácidos e outros meios o tornam
um material valioso para a fabricação de equipamentos químicos *.
mulo IÜry1coi (aquocodortrs , agitadores, rovostImcntos , etc.) (3),

Ligas de niõbio o alguns de seus compostos Intcrmotalicos e_s
tão sendo empregados para a construção de magnetos usados em tomo-
grafo*, em aceleradores lineares e em pesquisas sobre geradores de
potência a fusão nuclear (4),

<)
0 niobio, como alguns outros elementos, apresenta suporcondu-

tiv-idade (perda de toda a sua resistividade) .baixo de uma tempera
tura crítica, próxima do zero absoluto. Os supercondutores ã base
de niõbio permitem um projeto mais simples e de custo mais baixo
do que os sistema* convencionais. 0 metal puro tem uma temperatura
crítica, T(, de 9,15 K\ e uma boa resistência a campos magnéticos,
No entanto, utilizando-se ligas de niõbio, obtém-se Maior tempera- .
tura crítica em presença de. campos magnéticos de elevada Intinsidii
de (5).

As ligas de nlóbio COM titânio e zircõnio e os compostos 1n-
termetilicos NbjSn, Nb,Ge e Nb,Al parecem ar os mais promissores
no que tange a exploração comercial cm Jarga escala. Aplicações em
campos magnéticos moderados normalmente exigem supercondutores mul_
tifilamentarcs do tipo Nb-T1 embutidos CM uma matriz de cobre (6)
enquanto campos mais elevados (8 a 12 tesia) requerem superconduto
res do tipo "do NbjSn (7).
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forateio • frio. Este boa coaportaaento ta trabalho a frio « uaa
•roprtedade Importjnte do niôbio pois a sua deformação i quente
causa reação coa a aaioria dos gasts ativos. 0 niõbio pode ser fa-
ctlaeate forjado e •• seguida laainado. 0 niõbio i um aetai alta-
aeste reativo coa gases (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio) e carbo-
no e par Isso necessita sofisticada tecnologia para ser produzido.
Teores totais aciaa de 0.04X atônico (0 • H • C) de gases em solu-
cio jâ Inviabiliza a fabricação de pecas de niõbio por conforaacão
plástica 1 frio. devido a alta fragilidade resultante (8, 9).

0 principal trataaento térmico para o nieb'c * -i r-a.j .-.
no vácuo ou .ea gás Inerte. 0 niõbio 5 geralaente recozido a
1800 - 2000°C no vácuo (10 a 10" torr), COM ua teapo de enchtr-
que variando de 5 a 10 horas, dependendo do taaanho do Unge te e
da purez: As preprieaades aecãnleas do Niõbie são fortemente In-
fluenciadas pela sua pureza. Coao a pureza í deterainada pelo meto
do de produção, é* laportante estabelecer as várias foraas pelas
quais o niõbto pode ser preparado e fornecer os níveis típicos de
iapurezas intersticiais que podea ser atingidos ea cada processo.
No Inicio dos anos 60 havia 3 métodos principais: Metalurgia do
põ» fusão a arco e fusão por feixe eletrônico. A pureza final de-
pende .do aaterial de partida e o aãxiao grau de purificação i obtV
do pelo aêtedo de fusão por feixe eletrônico (Tabela I}. Material
de pureza ultra elevada produzido por fusão por zona tea sido usa-
do ea escala de laboratório para preparar aonocristais (10).

Oados experiaentais sobre produtos de niôbio aetálico recoti-
do estão Ilustrados na tabela II, alêa disso pode-se citar que a
teaperatura de recristalizacão do niõbio puro, a qual ê dependente
do grau de encruaaento prévio, ocorre no Intervalo 0,35 - 0,50 Tf.
0 recoziaento do niôbio ea teaperaturas iguais ou superiores a
1300°C causa ua crescimento excessivo de grão coa uaa severa red\j
cio aa r,-istência ao impacto. Por exeaplo após recoziaento a 120<Pc
tea-se uaa resistência ao iapacto de 30 0 e apôs recoziaento a
13P0*C. cal para 1.2 J (11).

A resistêrcia aecãnica do niõbij ê aantida ate' temperaturas
de 1000°C. 0 niõbio apresenta uaa transição dúctil - frágil ea tea
peraturas baixas quando ensaiado ea condições de Iapacto (12).

Os metais do grupo Va, do qual faz parte o niôbio, apresentaa
uaa alta solubilIdade para iapurezas interstidais e Isto se refle_
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tt nas propriedades mecânicas, alterando fenômenos COMO ponto de e£
coametito, produzindo enveiheciMento dinâmico, endurecimento por so>
lúcio sólida t efeitos de fragilização, MCSUO a baixas taxas de d£
forMaçio. COM relação ao efeito das Impurezas intersticiais (C, 0,
N, H) ni resistência mecânica, podemos dizer que elas desempenham
UM papel iMportantt na deterM1nação da resposta dos Metals do gru-
po Va (Hb, Ta, V) enquanto que os Metals do grupo Via (Ho, W, Cr)
sio afttados pelo hidrogênio (13).

A solubilidade do hidrogênio no nióbio e vanãdio diminui com
temperaturas crescentes enquanto que no molibdênio ela aumenta COM

*oeraturas crescentes (14). No niôbio a temperatura de 600°C, é
, -%»í.-1o una pressão parcial menor que IO*6 torr de nitrogênio r£
iioudl para evitar a formação de nitretos. no Nb, e para o oxigênio,
a pressão de gãs teria que ser mantida abaixo de 10 ' torr para
evitar a formação de oxido (15).

A presença de C, N e 0 no niôbio e .ÍO vanãdio dâ origeM aos fe
nõmenos de endurecimento por solução sólida e de envelhecimento,Foi
observado também a ocorrência de uma fragilização ã baixa taxa de
deformação, na faixa de temperatura de 300 • 750°C com nlóbio con-
tendo oxigênio em nTveis abaixo do limite de solubilidade. A adição
de elementos'de liga reativos como o hãfnio, titânio e z1rcôn1o,ten_
de a baixar a solubilidade do oxigênio c em alguns sistemas a adição
de elementos de liga resulta em um decréscimo no limite de solubilj,
dade do nitrogênio, por exemplo. Ir e Hf no niõbio (16).

II. ENCRUAMENTO, RECUPERAÇÃO E RECRISTALIZACAO

II.1 - Energia Armazenada Devido ao Trabalho a Frio (Cold Work)

A maior parte da energia cm trabalho a frio Aparece na forma
de calor, mas uma fração finita ê armazenada no metal como uma ener
gia de deformação assoefada com vários defeitos cristalinos criados
pela deformação. Essa quantidade de energia depende do processo de
deformação e de um número grande de outras variáveis: composição do
metal bem COMO a taxa e a temperatura de deformação. A fração de
energia que permanece no metal varia de 0 a 101 do total.Ela cres-
ce C O M o aumento da deformação e decresce com a temperatura de de-
formação crescente.

0 trabalho a frio aumenta grandemente o número de discordãn-
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lias •• ua metal. Urn metal bem recozido pode ter densidades de £

cordincias da ordem de IO6 a 10 /c« e os netais altamente laalna-

dos pode* ter aproximadamente 10 /cm . COMO cada discordância re

present* um defeito cristalino con una deformação da rede associa*

<i» a ele, se aumentarmos a densidade de discordância* aumentaremos

J energia de deformação armazenada no metal. Por outro lado, a

energia de deformação associada com uma vacância i muito menor do

que aquela associada com um átomo intersticial; podemos assumir

que vacâncias serão fornadas em maior número do que itomos Inters-

ticiais durante deformação plástica.

Como a energia livre dos metais laminados a frio i maior do

que a dos metais recozidos. eles podem amolecer espontaneamente.Un

•etal usualmente não retorna a condição recozida por una simples

reação devido a complexidade do estado laminado a frio. 0 aqueci-

mento de um metal deformado, entretanto, acelera enormemente o seu

retorno ao estado de amolecimento. A energia máxima perdida apare-

ce simultaneamente com o crescimento de un novo conjunto de cris •

tais completamente livre de deformação que crescem is expenses dos

cristais originais mal deformados, Isto ê a recristalização, o roa

Hnhancnto dos itomos dentro dos cristais com uma energia livre

oais baixa. Os três estágios do recozimento são: Recuperação, Re-

cristalizacão e Crescimento de Grão.

0 tamanho do grão recristalizado depende da quantidade de de

formação dada nas amostras antes do recozimento, Isto c, existe

uma quantidade critica de laminacão a frio que pode ser definida

coso a quantidade mínima de deformação não dependendo portanto do

metal «ais sim do tipo de deformação e da taxa (17).

As propriedades mecânicas do niôbio e ligas â base de nlóbio

são Influenciadas peles tratamentos mecano-têrmico*. Iniciais. 0

niôbiv puro pode ?er trabalhado a frio com grandes reduções cm es-

pessuas sem a necessidade de recozimentos Intermediários. A defor-

mação do niôbio puro por meio de reduções sucessivas em área trans_

versa!, foi analisada por Monteiro (18) utilizando medidas de mi-

crodureza. Observa-se pela curva da figura 1 que ocorre um patamar

extenso desde as menores deformações a frio, no caso 2,iX de redu-

ção cm área transversa1, até 60S. A seguir há uma subida lenta do

valor da mlcrodurera ale UOX, |>«ra «lopoi cievar-lt rapidamente «ti

atingir um valor constante em 84X, surgindo um novo patamar até a

deformação f1*al que foi de 92X



Di$cut«-it a stfuir * formação t a estabilidade tinafca das
subestruturas induzidas pcia deformação que di origem a aste com-
portamento.

11.2 - Subestrutura de Deformação

0 mecanismo d« endurecimento en matais CCC esti associado com
a formação de certos defeitos estruturais tais COMO junções de d1s_
cordindas, "superjogs", aneTs e emaranhados de discordancies e es
truturas celulares. Nos estágios Iniciais de deformação as discor-
dância; são geralmente retorcidas ("kinked") e distribuídas ao a ca
so. A estrutura celular ê desenvolvida com o aumento da quantidade
de deformação. Os grupos de cmpilhamentos de discordância! não são
observados devido a facilidade com que sofrem escorregamento trans,
versai (cross-slip) nos obstáculos presentes. A formação das es-
truturas celulares sem dúvida advím do desenvolvimento dos emara-
nhados de discordãncias. Para cada estado de tensões aplicado ob-
tém-se uma evolução diferente da estrutura celular. Isto é, a de-
formação por tração nio 6 diroUmente comparável com a deformação
por laminação a frio.

Uma vez formada a estrutura celular, para acomodar a deforma-
ção adicional, o emaranhado de discordancies nas paredes celulares
pode-se mover cooperativamente sem gerar novas discordancies. Apa-
rentemente os emaranhados de discordancies na estrutura celular f£
nal tem a tendência de se reunirem nos planos de escorregamento t
então se mover cooperativamente. Para uma mesma quantidade de de-
formação plástica, a densidade de discordância* i independente da
temperatura de deformação abaixo da temperatura di recuperação,mas
i dependente da tamanho dt grão. Quanto menor o tamanho de grão,
maior a densidade de discordancies. Os campos de tensões de longo
alcance dos emaranhados de discordancies contribuec mais para 0 tjj
cruamento dos metais refratírios. Quanto 2 enero/.a de falha dt tm-
pilhamento para os metais CCC (refratãrios) .sabemos que « multo »i
ta. Has a presença de segregações de impurezas nas discordancies,
as vezes abaixa a energia de falha de empilhamento, causando a se
paração das discordancies em parciais (19),

0 il«««rivulvlmcnl0 <i* »ubatlrutur« do tllfttartlaiicias $ tempera-
tura ambiente no niõbio policristalino tem sido objeto de alguns
estudos, como por exemplo, o de Thompson e rlewitt (20). Eles tra



de frio Inicial de 90 um e teor de oxtgêrie «baixo de SO ppm e con
«• total de Impurezas presentes menor que 115 ppsa. Os dados sobre
os arranjos de discordância» formados ea'tiras laminadas a frio sob
deformações crescentes estio resumidos na tabela III. O aspecto
mais significativo destas observações foi o desenvolvimento de uma
estrutura celular em deformações maiores que 20X (redução em área),
e a pequena mudança na estrutura celular com o nível de deformação
crescente. Berghezan e Fordeux (21) relataram uma progressão seme -
lhante na deformação em traclo embora eles tenha* observado um de -
senvolvtmento celular em deformações ligeiramente menores (8í). Inu
gina*se que o contorno celular não seja um forte obstáculo ã propa-
gação de discordândas móveis (22) e Isto ê claramente um fator im
portante no desenvolvimento da estrutura celular. 0 trabalho de Van
Thorne e Thomas (23) demonstrou que o desenvolvimento desta subes-
trutura celular ê importante na determinação da resposta mecânica
do niõbio. Eles observaram que uma rede celular se forma somente cm
material impuro contendo precipitados e que encrua com uma tensão
de escoamento dependente da raiz quadrada da densidade de discordai)
cias. Células não se desenvolvem em material puro, não encruando
portanto do mesmo modo que o impuro e exibindo uma tensão de escoa-
mento não tão dependente da densidade de discordândas. Estes resui^
tados também realçam o papel Importante que os elementos intersti-
ciais desempenham na formação da subestrutura.

E*iste pouca informação a respeito da subestrutura produzida
pela deformação em ligas de Nb; estruturas celulares são formadas
em Nb-UN-UZr (24) deformado até 10S em tração Indicando uma dife-
rença pequena do comportamento do niõbio deformado em tração. Em
Nb-lXZr-0,1XC, Glazunov (25) encontrou uma estrutura celular foriaa
da apôs 30X de laminacão I frio com desenvolvimento de subestrutura,
em níveis mais elevados de deformação, semelhante àquele encontrado
em niõbio puro laminado a frio. Contudo, o 1 Imite de escoamento e a
resistência mecânica real mostraram-se Independentes da deformação,
indicando que as paredes celulares eram barreiras fracas para o e±
corregamento, como no caso do Nb puro.

II.3 - Recuperação, Recristalização e Crescimento do Grão

Com o aumento da temperatura o material pode baixar sua ener-
gia livre por redução e rearranjo dos defeitos da rede. Os proces-
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sos fundamentais envolvidos que descrevem os fenômenos situado*
«baixo do ponto de fusio do material sio:

1. ReicÕet dos defeitos puntiformes e aglomerados de defei -
tos puntifornes; em particular a aniquilacSo desses defei
tos.

2. A aniquilação das discordâncias de sinais opostos e a con-
tração dos anéis de dijcordincits.

3. 0 rearranjo de discordância* para formar conHguracfies
energeticamente mais favoráveis.

4. A absorção dos defeitos puntiformes t> discordândas por
contornos de grãos migrando através do metal.

5. A redução de área total de contorno de grão.

Geralmente um metal policristal1no deformado não se atem a um
estado termodinamicamente mais estável por um simples processo.Sc
o aumento de energia livre ê feito por tempera ou bombardeamento
com partículas, então serão essencialmente observados os processos
1. e 2. apôs os recoziroentos.

De uma maneira geral, os processos 1 c 2 são chamados "roeu
peração* e os processos 4 e 5, recristalização (migração dos con
tornos de grande ângulo}. Se o processo intermediário 3 contribui
para a formação de contornos de grande ângulo, então podemos enten
der que ele faca parte da recristaiização.

Normalmente» no curso do recozimento do um metal.trabalhado a
frio suficientemente alto, núcleos discretamente localizados se
forman e crescem, consumindo o material deformado. 0 núcleoconpreen
de uma região da rede que ê capaz de crescer, deixando uma dens1da_
de pequena de defeitos (principalmente discordândas) comparando
con a matriz deformada. Isto é a recristalização primária. Nuclea
ção e crescimento primário de grãos durante a recHstalizacão pri-
mária, corresponde aos processos fundamentais 3 e 4. 0 potencial
termodinâmico para crescimento primário de grãos resulta essencial
mente da diferença entre as densidades de discordãncias no núcleo
e na matriz.

Desvios do caso geral acontecem com multo ou pcuco traba-
lho • frio: apôs forte deformação, as discordândas ocasionalmente
se re»franjam de tal forma que durante o recozimento são fornadas
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pequenas regiões de baixa densidade de discordância* que são dividi-

das pelos contornos de grandes ângulos. 0 rearranjo de discordân-

cias levando a formação de contornos de pequeno ângulo (formação

de subjrão) ê chaaado poligonização. Apôs fraca deforaacão, con

tornos de grande ângulo que estão presentes desde o inTdo do re_

cozimento podem ser deslocados levando a eliminação de defeitos

através da região. Esse processo ê chaaado "migração do contorno

de grão induzido por deformação".

Se o recozimento ê continuado apôs completar a recristaliza-

câo primária, o grão pode aumentar dando lugar ao "crescimento de

grão (processo 5)". A estabilidade térmica da subestrutura de de_

formação i de vital importância na retenção do aumento de res Is -

tência mecânica obtido pelos tratamentos termo-mecãnicos prévios.

Ea material altamente deformado, a estrutura celular de d1scordín_

cias não ê estável ea temperaturas elevadas; a energia armazenada

na deformação a frio ê reduzida pelos processos de recuperação e

de recristalizacão primária. Os estudos de recuperação disponí-

veis estão restritos ao Nb puro. Em niõbio altamente deformado

(9SX de laninação a frio). Fotedar e Monteiro (26) não observaram

nenhuma mudança no tamanho mcdio da célula apôs recozimcntos de

uaa hora na faixa 25 - 400°C. Acima desta temperatura, o tamanho

da cêlula/subgrão aumentou linearmente até 680°C apôs a qual o ta_

ma*no de subgrão tendeu a saturação (Figuras Z e 3). Ninakov e co

laboradores (27) estudaram a cinêtica de crescimento das células

de deformação (deformado até 90S) na faixa de temperatura

500 - 900°C, e mostraram que as células cresciam â uma taxa cons-

tante com uma energia de ativação Igual a ?8,1 kJ/mol. Este valor

é muito mais baixo que a energia de ativação para auto difusão ou

para difusão ea contorno, recristalizacão e poligonização. Os au-

tores observaram que o valor foi semelhante ã energia de ativação

para migração de itomos Interstteiais. Eles consideraram que o

crescimento celular continuaria enquanto fosses criados átomos i£

tersticiais. dentro dos contornos celulares, pelo movimento das

discordãncias. Com a diminuição da densidade de discordãnctas, as

paredes tornar-se-iam como uma parede poligonal ou contorno de

grão, o que requerirta uma energia de ativação nais elevada para

a sua movimentação (145 a 500 W/aol).

A recristalizacão do Nb segue o padrão clássico esperado.Ela

ê controlada pela composição, nível de trabalho a frio, tempo de



recozimento e principalmente da temperatura dt recozimento.

Os dados de recristalização para as ligas de nlóbio se reladp_
nau principalmente con o efeito de adições de alguns elenentos. Os
dados combinados de SavitskH (28) e Bartlet (28) estão apresenta •
dos na figura 4. As temperaturas de recristaiização mais elevadas
do Nb puro relatada no trabalho russo podem ser atribuídas i Influ-
ência de elementos de Impurezas como o carbono, o oxigênio e o nj_
trogênio. Ambos confirmam que o tungstênio e o molibdênfo aumentam.
a temperatura de recristalização.

Partículas de segunda fase também afetam o comportamento de re
cristalização. Dados sobre temperaturas de recristalização em ligas
Nb-Zr são apresentados na tabela IV (30). Os valores mais elevados
de temperatura de recristalização no sistema Nb-Zr apôs 80S de de -
formação podem indicar que os carbonetos presentes nesta liga esta-
bilizam a estrutura celular em níveis elevados de deformação.

Poucos estudos sistemáticos tem sido relatados na literatura
sobre o comportamento da recristalIzacão de ligas «ult1-componentes
em função do trabalho ã frio, tamanho de grão e temperatura de reco
zimento.

i

III. PROPRIEDADES MECÂNICAS EN TRACX0

As propriedades de tração do niõbio e ligas ã base de nlóbio
em temperaturas elevadas tem sido largamente estudadas. No nlóbio
puro.o efeito importante das impurezas intersticiais tem sido invés,
tigado bem como a influência de outros parâmetros metalúrgicos e de
ensaio tais como o tamanho de grão e a taxa de deformação. 0 efeito
no aumento da resistência de uma faixa ampla de elementos de liga •
partículas de segunda fase tem sido estudados e as propriedades dt
tração de ligas especiais tem sido catalonadas.

Os dois principais mecanismos de endurecimento envolvidos com
os elementos de liga no nióblo são o endurecimento por solução sõlj^
da e o endurecimento por partículas de segunda fase. Os endurecedo-
res por solução sólida mais potentes sio os elementos do grupo Via
e Va, No e V que são completamente solúveis no nióblo, Os elementos
do grupo IVa, Ti, Ir e Hf, em concentrações baixas (menores qut Z a
31 era peso) são considerados endurecedores por dispersão devido ãs
suas interações com elementos intersticiais quo resultam na forma •



cio de õxtdos, etc. Ca concentrações superiores parte<dos seus efei
tos pod* vir d* ua aecanisao de endurecimento por solução sólida.En
durecimento. por precipitação taabêa tea sido obtido por melo de au-
mento d» teor de lapurezas Intersticiais fornecendo uaa 119a conte*
do «ao fração voluaétrica elevada de partículas dispersas. No n1ô-
bto, RbC» HbO e RbN precipitaa coao partículas grandes tanto dentro
dos grãos coao taabêa nos contornos e dão ua efeito endurecedor aui
to pequeno. Ua* distribuição adequada de precipitados finamente d1s_
persos pode ser obtida adidonando-se elementos reativos ã liga que
contêa teores crescentes de Intersticiais. Isto tea sido demonstra-
lo coa maior sucesso por melo de adição de carbono, uma vez que as
tolubilidades de oxigênio e nitrogênio são reduzidas dramaticamente
tela adição de elementos reativos e i extreaaaente difícil obter
uaa distribuição ótima de õxidos ou nitretos. 0 carbono retém uma
tolubilidade elevada ea teaperaturas altas e ligas tea sido desen-
rolvidas que respondea bea aos trataaentos terao-aecânicos.

0 tipo de vácuo eapregado ea trataaentos térmicos de niõbio de
U a pureza, tea uaa Influência marcante na resistência mecânica
leste material. 0 niõbio recoil do ea vácuo estãticc (IO*5 torr) tr£
:1onado i mais "duro" que aquele tratado em vicuo dinâmico, mas não
ifeta sobreaaneira o coaportaaento no encruaaento (31) (Figura S).
1ementos Intersticiais podem ser capturados no ambiente de ensaio
uaa vez que Isto pode ter ua efeito profundo nas propriedades de

ração, soaente dados obtidos ea uaa ataosfera Inerte ou em vácuo
leitor que 10 Torr serão relevantes.As propriedades de tração em
eapcraturas elevadas do ntõbio comercial recHstalizado, fundido a
rco e fundido ã feixe eletrônico (32,33°) são apresentados nas f1gu
as 6,7 0.8.0s níveis de impurezas são dados na legenda da figura 6.
1 característica aais notável da dependência da resistência mecãni-
a e do limite de escoamento coa a temperatura é a perda de resis •
ência ea teaperaturas acima de 400 - 600°C devido ao Inicio dos
rocessos de recuperação e recristalizacão. Isto ê evidenciado no ca_
o de materiais fundidos ao feixe eletrÕnUi. Os aateriais menos pu
os exibea uaa resistência mais elevada ea teaperaturas abaixo do
ialar da recuperação e recristalizacão coao pode ser visto comp*-
ando o niôbio fundido a arco ou o niõbio comercial coa o material
undido no feixe eletrônico. Isto reflete o efeito Importante que
s eleaentos Intersticiais tea no auaento da resistência mecânica
esta faixa de tcaperatura. Os eleaentos inter.lidais presentes ea
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materials menos puros também i*ão origem a picos de envelhecimento <ji(
nãnico (em torno de 300°C). Existem numerosos estudos sobre o aumen.*
to de resistência por adições de elementos ao niõbio. A resistência
adicional fornecida pelos elementos do grupo IVa, Va e Via é mostra*
da na figura 9 para um* temperatura de ensaio de 1095°C. Observa-se
que todos os elementos estudados com excedo do TI e Ta dio um aumen
to de resistência considerável. A figura 10 apresenta os resultados
compilados por English (30) sobre o efeito de partículas de segunda
fase formadas pela adição de metais reativos c da temperatura de en
saio de tração na resistência mecânica de ligas de niõbio. A presen-
ça de carbonetos e nitretos dispersos na matriz fornecem um incre -
mento adicional na resistência .da liga. Os elementos intersticiais
en solução sólida influenciam fortemente as propriedades de traciu
do Nb c suas ligas em temperaturas elevadas. 0 fenômeno do ponto de
escoamento, endurecimento por solução sólida e envelhecimento dinâmj,
co são observados no Nb e ligas de Nb contendo teores significativos
de impurezas intersticiais. 0 fenômeno do ponto de escoamento pronun
ciado exibido pelo Nb (e outros metais refratãrios) quando testados
cm temperaturas baixas é devido ao aprisionamento do discordâncias
pela segregação de impurezas. Quando as discordâncias se livram da
atmosfera aprisionante, o ponto de escoamento ê sobreposto e a ten
são aplicada ilecresce. Blanter e colaboradores (34) estimaram que a
energia de ligação entre átomos de impurezas intersticiais e disco£
dâncias no niobio é de (0,32 • 0,03) eV para o oxigênio e (0,15 •
0,05) eV para o nitrogênio. No caso do Nb puro, Szkopiak (35) e
Eisner e Horz (36) demonstraram que o nitrogênio foi um endurecedor
por solução sólida mais efetivo que o oxigênio. Além disto, Szkopiak
(37) mostrou que a tensão de escoamento aumentou linearmente com teo
res crescentes de oxigênio e nitrogênio e que os coeficientes dos eti
durecedores por solução sólida foram independentes da taxa de dcfo£
nação mas variam com a deformação plástica; o . nitrogênio 5 duas ve
zes mais efetivo que o oxigênio. A redução das solubilidades das im
purezas Intersticiais em ligas contendo elementos reativos tais como
o zircõnio, limita o endurecimento por solução sólida possível.

IV. EFEITOS DA IRRADIAÇÃO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS 00 NI06IO E

SUAS LIGAS

Quando um metal ê Irradiado com um fluxo de neutrons rápidos,e£
tes neutrons perdem energia por melo da Interação deles com os átomos
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do sõüdo. As principais fontes de. danos de radiação no interior do

sólido são os deslocamentos de átomos dos sítios da rede cristalina

e a introdução Ce ãtomcs estranhos i rede por «elo das reações de

transmutação. Todos os processos são fortemente dependentes do es_

pectro de energia dos neutrons e da composição atômica do sólido.

Freqüentemente em colisões dos neutrons ripidos com átomos da rede,

a energia fornecida ao ãtomo-alvo é suficiente para deslocá-lo de

sua posição da rede, criando um defeito Frenkel, Isto ê, vacância

(sítio vago da rede) • átomo intersticial (átomo ocupando uma posi-

ção que não ê sitio do reticulado). Dai a importância da avaliação

do número de átomos deslocados que ê dependente do número de coli

soes havidas, do espectro de energia dos átomos de rede atingidos e

da energia necessária para deslocar os átomos da rede. Nas colisões

não elásticas, ocorre um outro efeito em razão da irradiação neutrçí

nica, que ê a formação de produtos de transmutação. Os mais impor-

tantes produtos de transmutação são as impurezas gasosas, hidrogê-

nio e hélio, que afetam as propriedades do metal mesmo em baixas

concentrações. A maior barreira para a utilização do Hiõbio como m»

terial estrutural em um reator a fusão ê o demorado decaimento da

radioatividade induzida. Cem relação às propriedades dos defeitos

puntiformes gerados pela irradiação podemos dizer que as energias

de formação e de migração de defeitos puntiformes sio multo Impojr

tantes para se determinar o efeito da radiação em qualquer metal.

Devido a penetração muito baixa de partículas energéticas nos

materiais torna-se bem difícil a realização de ensaios mecânicos

de amostras irradiadas. Apesar disso, irradiações com partículas

tom sido empregadas para estudar-se o efeito de altas concentrações

de hélio, típicas de um reator a fusão. Tem sido dada uma atenção

maior ao efeito da irradiação com neutrons rápidos nas propriedades

mecânicas. A maioria oos estudos sobre o efeito dos neutrons nas

propriedades mecânicas utiliza ensaios de tração de materiais pôs-

Irradiado. Os dados em niõbio cobrem uma grande variedade de micro-

estruturas, temperaturas e flucncias neutrônicas enquanto que pouca

informação ê disponível para as ligas de niõbio.

Foram realizados estudos de tratamentos térmicos em Nb e ligas

de Kb (Nb-IQXTI, Nb-10SV), levando-se em conta o trabalho a frio

(951 redução em área) e a incidência de neutrons rápidos (fluência



ncutrõnica dt 10 8 nvt), utilizando-se Medidas dt microdureza e *±

croscopia eletrônica de transMissão, visando a Inter-relação resis-

tência Mecânica - subestrutura (Figura 11). Os resultados Indica*

que hí UD aumento de endurecimento do niõbio Irrradiado em relação

ao não Irradiado (18). Alia disso observou-se UM endurecimento «ais

pronunciado na Uga Nb-10IV, devido Irradiação, con relação ao niõ

bio puro e COM e 11g* Nb-1O*T1 (todos os três Materials fora» reco-

zidos inicialMente em vácuo dinâmico), Indicando Maior estabiliza-

ção da estrutura celular (38).

EM geral, o efeito da Irradiação neutrõnica i o de auMentar a

resistência do Material, sendo a grandeza do auMento dependente da

temperatura de Irradiação e da fluência neutrõnica. Acompanhando e£

te aumento et) resistência, ocorre uma perda na dutilidade, parties

lamente no alongamento uniforme que pode aproximar-se de zero. En

tretanto, mesmo no último caso, o alongamento total permanece eleva_

do. Dados obtidos em ligas Hb-lXZr demonstram que altas doses de tr

radiação (Maiores que 10 nvt) produzem um aumento maior na res1s_

tenda juntamente COM uma redução Maior na dutilidade uniforme COM

parado com o NiÔbio puro Irradiado e ensaiado em condições semelhan

tes (39). Outro fa"> Interessante dos resultados do Nb-lXZr foi quo

o limite do escoa» ito convencional o o limite do resistência fica

ram idêntidos, dl? entemente do comportamento do niõbio puro (Figi*

ra 12).

Para baixas dies (^1018 nvt), diversas tentativas tem sido

feitas para correlacionar as mudanças nas propriedades %mecânicas

com a nicroestrutura correspondente. Por Meio de ensaios de tração,

Monteiro e Andrade (31) em niõbio ultra puro cm que st variou a pre

sença de Impurezas (tratamentos térmicos realizados em vácuo estãt£

co e vácuo dinâmico, 10 torr) mostraram que t contribuição da do

se de irradiação neutrõnica i de UM pequeno aumento na resistência

mecânica dos Materiais recozidos (Figura 13).

Em um estudo de niõbio contendo oxigênio considerou-se que

o aumento na tensão de cisalhamento resolvida poderia estar rela-

cionado COM a densidade e diâmetro de aglomerados de defeitos

introduzidos pela Irradiação (40). Entretanto, outro trabalho

(4) sugeriu que discrepancies observadts entre os componen •

to •» .



i atêrmicos do Unite de escoamento e as tensões obtidas das dis-
ibuicões d* defeitos observadas, fora» devidas a Interações entre
nos de Impurezas Intersticiais e defeitos produzidos pela Irradj^
io. Loo»1s e 6erber sugerira* que os complexos "itomo de Impureza
feito produzido por Irradiação" presentes da microestrutura irra
ida. M S que devido ao seu tamanho auito pequeno não ê "resolvi -
por microscopia eletrônica de transmissão (não i possível sua

ervacão), contribuem para o endurecimento, em doses abaixo de
IO17 nvt.

0 efeito da energia dos neutrons foi investigado por Mitchell
olaboradores (42). Eles compararam o aumento da resistência cati
a pela radiação no nlõblo par neutron» <lc rmâío e de fls*üo para
es menores que 10 nvt. Os autores encontraram um aumento maior
resistência mecânica do niõbio, para Irradiações com neutrons de
ão> tanto comparando a dose neutrônica como o dano causado pela
rgia envolvida. A grande diferença entre a resposta da irradia-
de um material estrutural Irradiado com neutrons de fissão e de

ão está na quantidade relativamente alta de He gerado pelos neu
ns de fusão. Isto tem implicações priticas consideráveis, como
exemplo, a formação de bolhas de He tem uma influencia importai)
nas propriedades mecânicas, especialmente em temperaturas de 1r-
iacão elevadas devido ao modo de fratura formado.

0 estudo do efeito de altas concentrações de He nas propried£
do Hb mostra que o material nio í endurecido ã temperatura ambj^
e mas que o aumento da resistência mecânica ocorre em temperatii
de irradiação elevadas sem grande perda da dutiüdade. 0 efeito
aumenio de resistência devido ao Hélio foi atribuído aos efeitos
binados das Interações ."discordância* - bolhas de He" - e endure_
ento pelos contornos de grão Interagindo com as bolhas de hélio.

Atteridge e colaboradores (43) Investigando a dependência do
ngamento uniforme e do encruamento e'm função do teor de He dedu-
am que ocorre mudanças no modo dominante da deformação em teores
vados de Me. Eles observaram que o alongamento uniforme decresce
tinuamente,até 250 ppm atômicos de He.e então diminui bruscamen-
Isto coincide com a mudança no comportamento "tensão - deforma-

* para concentrações maiores que 25C ppm atômicas de He; não
observado encruamento para concentrações baixas de He.
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O efeito do hélio nas propriedades mecânicas das ligas I ba-
se de niõbio foi apenas estudado em Nb-lXZr implantada com partTcu
Ias a. Miffen (44) estudou o efeito 4o bombardeamento de partícu -
las a (SO MeV) i temperatura ambiente para teores de gases de 2 a
20 ppm atômicos de He nas propriedades mecânicas a temperaturas
elevadas do Nb-UZr; ensaios de tração a 1000°C a 1200°C não mos -
traram efeito significativo devido a presença de He.

Dos resultados de ensaios de tração na faixa de 20 - 800°C.
Sagues e Auer (4S) concluíram analogamente que a dutilidado do
Nb-lXZr não foi alterada significativamente ate' 00 ppm at. de He
Implantado usando feixe de partículas a de 100 MeV a SO°C e 600°C.

A nucleacão e o crescimento de bolha-s de He são muito impor -
tantes na determinação do comportamento mecânico do NI). Tyler c
Goodhew (46) demonstraram que o controle do processo de crescimen
to de bolhas de He dependem sensivelmente do tamanho da bolha e da
composição da superfície da bolha. í mostrado que a migração da bo
lha i feita por um mecanismo de difusão superficial, que por sua
vez é dependente do tamanho da bolha, para P Nb puro. No caso de
ligas, Nb-lXZr, este comportamento é mais complexo, pela presença
do segundo elemento, no caso, o Zr.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As propriedades mecânicas do niõbio poiicristaiino e oas li-
gas i base de niõbio tem recebido considerável atenção. As princi
pais características da resposta ã carga aplicada estão sendo deter
mi nadas.

Em temperaturas baixas onde a resistência mecânica aumenta ra_
pidamente com temperatura decrescente, ocorre um comportamento fri_
gil e para o niõbio puro e a maior parte das ligas de composição
de interesse, a temperatura para a transição dúcti1-frágil obtida
por ensaios de impacto se situa abaixo da temperatura ambiente. Em
temperaturas intermediárias, a resistência mecânica se altera leve
mente com a temperatura e ê determinada pelas variáveis metalúrgi-
cas normais tais como o tamanho de grão, a subestrutura de deform^
cão, o nível de Impurezas Intersticiais presentes e a composição.

Os dados disponíveis sugerem que uma estrutura celular c for_

mada em níveis elevados de deformação no niõbio e nas suas ligas e

.189.



«ja* •* M»*4ts *»» cilHlts si* estruturas fraces •• escorregeaento.

m Mêbio pwt, • resistência diminui em temperaturas ««lores
«** Wt*C 4*»1** «o Intel* *os processes 4* recuperação • recrista-
litacã*. **1« adicãe d* elementos de ligas pode str obtido urn I«M<I
to cens*d*rlvel na resiste, cia mecânica, tanto por melo d» adição*
d* endurecedores por solução sólida «/ou partículas de segunda fase
finamente dispersos. As adições de liga também aumentam a temperatji
ra d* reeristaliiaçio e a resistência i retida ati temperaturas
•ais elevadas. Contudo, o endurecimento ê efetivo somente até 1400-
l«00°C e esta alta resistência soaente i ganha as expenses da per-
da e» dut1lidado.

C laportante salientar o papel «ulto luportante deseapenhado
pelas lapurezas Intersticiais n» deterainacão da resposta Mecânica
tanto do niôbio com das ligas i base de niõbio. Cada aspecto do
coaortaaento aecãnico do niõbio ê Influenciado pela presença de
carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Talvez a consideração
prática «ais Iuportanle ê a perda de dutilIdade resultante dos nT
veis elevados destas lapurezas, tanto ea temperaturas baixas coao
ea teaperaturas interaediirias.

Coa relação ao coaportaaento do nlóbio e suas ligas sob Irra-
diação, podeaos dizer que para «toses baixas de partículas energéti-
cas incidentes ê criada uaa distribuição uniforae de pequenos aglo-
merados de defeitos; o taaanho e a densidade deles depende dos pari
aetros de irradiação e da pureza do material, rara doses elevadas
está presente uaa alcroestrutura mais coaplexa consistindo de una
rede de discordãncias, anêjs de discordincias e vazios. A formação
de vazios apresenta variações dependentes da pureza do material em
estudo (Nb).

Coa a presença do 29 elemento de liga, coao o Zr, o inchamen.
to i suprimido ou bastante reduzido. Na liga Hb-lXZr observa-se in
chamento apreciável ea teaperaturas prõxicas a 8009C. Looais,Taylor
• Cerber, usando irradiação coa Tons determinaram vários parãaetros
do inchaaento, aostrando que as impurezas Intersticiais tea papel
crítico e ea particular o oxigênio (47).

Cnsaios de tração ea Nb e Hb-lXZr prê-irradiados coa neutrons
tea aostrado que o material ê mais resistente, coa o valor do aumen_
to da resistência dependente da temperatura de irradiação e fluên •
cia newtrõnica. Este aumento da resistência mecânica ê acompanhado



por ua acentuado decrésdao no alongeaento uni fome «abora o alonga,
Mnte total perasn»ca ea ua nfvel toltrivti. Enquanto 1*»o no
Nb-UZr o alongamento uni for at cal próximo i ttro.

0 tftUo do* nTveis baixos do hello (atnor quo ZO ppa atoai •
cos) ttn pouco «ftito nas propriedades do Nb-lSZr. NTvtis elevados
de hélio Introduzidos no Material causa* ua auaento na resistência
mecânica a temperaturas elevadas se* una severa perda da dutilIdade.

C aparente dos fatos supracitados que as lapurezas Intersti -
dais deseapenhaa ua papel laportante nos processos envolvendo a dl,
fusão ou agloaeracio dos defeitos puntiforaes produzidos pela Irra-
diaçio. Álea disso, araadilhaatnto de lapurezas por defeitos punti-
foraes torna o estudo das propriedades bisleas dos defeitos aulto
difTdl. 0 papel do oxigênio no destnvolviaento da alcroestrutura
para doses baixas e altas de irradiação tea sido muito estudado. P±
rece Influenciar forteaente o cresciacnto de vazios quando da sua
presença na superfície do vazio. C interessante observar-se que,ape
sar de se saber que o carbono e o nitrogênio ter forte influência
nas propriedades aocinleas do Nb, pouca documentação sobre os seus
efeitos pós-Irradiação no Nb e suas ligas é disponível na literatu-
ra.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof.Or. Shigueo Watanabe, pelo Incentivo dado no ãabito
do seu antigo grupo de Ciência e Tecnologia dos Materials, ao desen
volviaento de alguns trabalhos pioneiros na Metalurgia Física do
Niõbio pela equipe do Dr. Hira Lal Fotedar.

Ao Centro de Informação Técnica do Niõbio da CBMM pelo forne-
cimento de publicações relacionadas i este trabalho e a CNEN pela
permissão necessária i presente investigação.



ICFEHtHCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I. Prokoshikin. O.A.. Vasil'cva, E.V. . Niobium Alloys, Nauka,
Moscow, 1974. tradução para o Inglês por N. Kauer, Jerusalem,
Israel Program for Scientific Translations.

Ross-Ross» P.A., Evans, W., langford, W.J. • In "Inter-American
Conference on Material Technology", 3, Rio de Janeiro, 1972.

Frank, R.G., Recent advances in columbiua alloys. In: Refractory
Metals and Alloys: Metallurgy and Tecnology, ed. Maehiin, I.,
R.V.. Plenum Press, 1968, pag. 325-372.

Niõbio, Características. Aplicações. Consumo, Publicação da
CBMN - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração.

Peto11ho, J.C., Recristalizacão das ligas supercondutoras do
sistema Nb-TI, Tese de Ooutorado, julho 86, Unicamp.

Otubo. J., Desenvolvimento de rios supercondutores multifila-
mentares de Mb-TI, Dissertação de Mestrado, agosto 86, 1FUSP.

Manufacture of Superconducting Materials, Proceedings of an
International Conference, 8-10 november 1376, ed. Meyerhoff,
R.H., ASM, Metals Park, OHIO 044073. 1977.

Conti, R.A., Interação Metal-Gas no Refino de Niôbio, Disserta-
ção de Mestrado, junho 1984, UNICAMP.

Rodrigues, J.A., Propriedades de Tração do Niõbio Policristalj^
no Oopado com Hidrogênio, abril 1980» Mestrado, IFQSC-USP.

0. Christian, J.W.. In "Second International Conference on the
Strength of Metals and Alloys", vol. 1, pag. 131, ASM, Metals
Park, Ohio, 1970.

1. Mal'tsev, M.V., "Heat treatment of refractory rare metals and
their alloys", in "Niobium in Steels and Alloys", Lyakishev,
N. P.; Tul1n, N.A.; Miner. YU. l., São Paulo, CBMM, 1984,
pag. 2-S.

Z. Gold, R.E.; Harrold, O.L., Refractory metal alloys for fusion
reactor applications, J. of Nucl. Materials, vol. 85-86, 1979,
pag. 805.

3. Second International Conference on the Strength of Metals and
Alloys, Anais, ASM. Novelty, Ohio, 1970, vários artigos.

.192.



If. Ischikawa, T.T., SoluçSes SSlidas de Hidrogênio em Niõbio, Mo-
libdênio e suas ligas, Dissertação de Mestrado, 1981, E/C.S.C.
da USP.

15. Maksimovich, C.6. et ai ., Influence of residual gai pressure
In annealing on the Impurities niobium ad Its alloys. In:
Soviet Materials Science, vol. 18 (3), jun 1982, pag. 257-261.

16. Mazey, D.J.; English, C.A., Role of refractory metal alloys in
fusion reactor application, J. of the Less-Common Metals, vol.
100, 1984, pag. 400.

17. Recd-llili, R.E.» Physical Metallurgical Principles, 2nd
edition, Princeton, N.J., Vèn Nostrand, 1973, pag. 267.325.

18. Monteiro, W.A., Efeito da Radiação Heutrõnica na Recuperação
p Recristalização do Niõbio PolicriStalino, Dissertação de Mes-
trado, dezembro de 1976, 1FUSP.

19. Kch, A.S.; Ueissmann, S., Deformation substructure in body-
(entered cubic metals, In "Electron Microscopy and Strnnqth of
Crystals, ed. C. Thomas e T. Washburn, Wiley Intcrscicncc, 19G2.
pag. 231-300.

20. Thompson, S.J.; Flewitt, P.E.J., the defect structure and
superconducting transition of cold-worked niobium, J. of the
Less-Common Metals, vol. 40, nO 3, 1975, pag. 269-283.

21. Berghezan, M.; Fourdeux, A., In "Symposium on the role of
substructure or. the mechanical behaviour of materials, A5D-
TDR-63-324 USAFAS0, 1963, pag. 437.

22. Hinakov, V.N. et alii, Fiz. Met. Metail., vol. 41 (2), 1976,
pag. 406-411.

23. Van T h o m e , L.I.; Thomas, G., Acta Met., vol. 11, 1963, pag.
881-098.

24. 8armore, W.L. et alii, Metallurgical Transactions, U A , 1980,
pag. 239-245.

25. Glazunov, M.G. et alii, Akad. Nauk SSSR Izvestiya Metally,
vol. 5, 1978,pag. 124-130.

26. Fotedar, H.L.: Monteiro, W.A., J. of Nucl. Materials, vol. 67,
n9 1, 2, 1977, pag. 24-32.

27. Trefilov, V.I., et a l ü , Fiz. Met. Metall., vol. 47(4)., 1579,
pag. 769-775.

.193.



?t. Savijtkii. E.N.. et «111, ©ok. Akad. Natik. SSSR, 1958, vol.

118. pa« 720.

tt. Bartlett, E.S. et alii, Trans, of the Not. Soe. of AINE, vol.

727.1963. pag. 459-4*7.

38. Cn9i1sk, C . "The Physical, Mechanical and Irradiation

Behaviour of Nioblua and Nioblua - Base Alloys", In: Nioblua -

Proceedings of Conference San Francisco, California, USA,

8-11 nov. 1981, The Netal. Society AINE (1984).

31. Monteiro, W.A.: Andrade, A.H.P., "Influência do recoziwento i

vievo nas propriedades aecinicas do n1ib1o policristalino ul-

trapuro co* e sea Irradiação neutrônica", Anais do I Congresso

Serai de Energia Nuclear",R1o de Janeiro, 17-20 aarco 1986.

32. Begley, R.T.: Plaite, W.N., "Oevelopaent of Nioblua - Base

alloys", Mestighouse Research Lab. Repi , 1960.

33. Nincher, A.L.: Sheely. U.F., Trans, of the Netal1. Soc. of

AINE. vol. 221. 1961, pag. 19-25.

34. Blanter, N.E. et alU, Akad. Nauk SSSR Iiv. Net. 1980, vol. 3,

p«g. 201-206.

35. Szkopiak. Z.C., J. of the Less-Coaaon Netals, 21, 1970, pag.

383-393.

36. Elssner. G.: Hori, G., J. or the Lesj-Coaaon Netals, 21, 1970,

pag. 451-455.

37. Szkopiak. Z.C.. J. of the less-Coaaon Netals, 26, 1972, 9-17

38. Nonteiro, U.A., Coaportaaento Necânico e Nicroestrutural do

Niôbio e suas ligas sob. efeito de neutrons rápidos, a ser publ.1

cado.

39. Uiffen. F.W., "Nuclear Metallurgy*, vol. 19, The aeta?lurg1cal

Soc. AINE. 19/3. pay. 176.197.

40. Looais, 8.A.; Gerber. S.B., Act* Net.. 21. 1973, pag. 165.175.

41. Kayano, M.; Vajiaa. S., <l. of Nuclear Science and Technology,

15(2). 1978. pag. 135.140.

42. Mitchell. J.B. et alii. "DT Fusion Neutron Radiation

Strengthening of Copper and Nioblua", proceedings, vol. II,

"Radiation Effects and Tritlua Technology for Fusion Reactors",

J.S. Watson, F.W. Uiffen, ed., EROA, Conf-750989, ORNL,

172-208.



43. AttHdge, 0.6. et alit, Effect» of hei tu» i»planted fey trftiua
dec*y on the M f h temperature Mechanical properties of niobiua,
m s * * conf. da ref. 42, vol. II, pag. 307 - 330.

44. Uiffen, F.W., "Creep and tensile properties of heliu* injected
Nb-UZr", nes«* conf. d« ref. 42, vol. II, p*g. 344.361.

45. Sagues, A.A.; Aucr, J., "Mechanical behavior of Nb-1tZr
Inpianted with He at various temperatures", mtsm* conf. ref.
42, vol. II, pag. 331-343.

46. Tyler, S.K.; 6oodhew, P.J., J. of Nucl. Materials, 92, 19*0,
pag. 201-206.

47. LooHis, B.A.; Taylor, A.; Berber, S.B., J. of Nucl. Mat. 56,
1975, pag. 25-37.



TABELA II • PROPRIEDADES HECXNICAS DO NIOBIO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PUREZA E TRATAMENTO
TÉRMICO (Ref.: "Niobium In Steels and Alloys", N.P. Lyakishev, N.A. Tulín, YU.
L. Piiner, São Paulo, CBMM, 1964)

MATERIAL

Nióbio fundido ao arco e re_
cozido a 1000°C por 10 a 30
•In.

Nióbio fundido ao arco e re-
eozido i 1300°C por 20 a 60
min.

Nlobio fundido ao feixe ele-
trônico e recristalizado a
«50 • 1050°C por 1 hora.

RESISTÊNCIA X

TftACXO (Mf>a)

S30 • 550

«50 - 470

220 - 230

LIMITE DE
ESCOAMENTO
X 0.2Z (MPa)

480 . 500

290 . 3O0

ALONGAMENTO

(*)

13 • 15

25 • 27

30 • 40

REOU(
XREJ

m

42 .



TABELA T - CUREZA TlPICA 00 NlOBIO OBTIDO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO
(Rcf.: N.L. Pochoi», in "Coluibiun and Tintaiua*. F.T. Sisco • E. Epr«uian,
•d., Miley, 1963. pag. 72)

MÉTODO PUREZA

O2 Nj, C N Fe Ti Ta

Metalurgia do Põ (a) 0.5 0,07 0.25 NO 0,05 0.05 0.3

(b) 0,05 0,01 0.01 ND 0.45 0.05 0.3 .

Fusão a arco (a) 0,08 0,03 0,023 0,0029 ND ND RD
VOltíico (b) 0,05 0,024 0,021 0,0014 ND ND ND

Fusão por feixe (a) 0,16 0,022 0.03 0,0016 • -
eletrônico (b) 0,004 0,006 0,009 «0,001 <0,001 <0,001 0,069

(a) Material de partida; (b) Material purificado; NO não determinado



TÁUIA III - ARRANJOS DE OISCORDXNCIAS FORMADOS NO NlOlIO APÔS
NAÇÃO, A TEMPERATURA AMBIENTE (Ref. 20)

OEFORKACXO

não deforaado

St

10X

nt

ARRANJOS OE D1SC0RDXNCIAS FORMADOS

3 x IO6 linhas de discordíndas/ca ; alguns sub-
contorno.».

7 x IO8 Unhas de discoroincias/cm ; distribuição
razoavelnente uniforme; vetores de Burgers: -- <111>
e -* -1QO-. ?

2

1 x 10 linhas de discordãncias/c* ; forwacio de
pequenos aglonerados de discordância» en áreas lo-
calizadas.

a rede de discordincias f o m uaa estrutura celu-
lar; dentro das células individuais, a densidade
de discordância* ê baixa (10 linhas de discordan-
cias/cm ); o ta»wnho da célula ê 0,4x0,4x0,05 um.

Paredes espessas das células contendo na1s discor-
dãncias; Nenhuaa audança na densidade de discordar*
cias no Interior das células Individuais; o tama -
nho da célula é de 0,4 x 0,4 x 0,015 UM.

0 taaanho da célula decresce e as células 1nd1v1 .
duais não sio facUaente distinguidas pois aprese£
ta* muitos emaranhados de discordincias.



TAKIA i r - T f W f «ATURAS BE BECRISTALIlXÇJO EN LI «AS BE
Rb-MZr

LI6AS OE NIOBIO TRABALHO A FRIO TEMPERATURA DE RE'
(OEFORMACXO) CR ISTALIZACXO

Nb-UZr 20» 1400*C
80S 1000°C

Nb-Uür -O.UC ZOX 1450°C
80S 1Z00°C



U6ER0A OAS FIGURAS

Figur* 1 - Variação da microdureza com a percentage* de redução em

Irea para o niõbio previamente tratado a 1850°C por 2

horas em vácuo d« IO'7 torr (Rtf. 18)

Figura 2 - Variação do diâmetro médio da estrutura celular (ou sub

grão) co» a temperatura de recozimento para niÕbio lamj_

nado (9SS de deformação). Tempo de recozimento • 1 hora

(Ref. 18).

Figura 3 - Evolução da estrutura do niõbio laminado a frio (95X)

tratado termicamente a temperaturas crescentes (Ref.18).

(a) - Subestrutura do n1õb1o laminado a frio (9SX);

(b) - Subestrutura do niõbio laminado e tratado a 420°C

(estrutura celular);

(c) - Subestrutura do niõbio laminado e recozido a 600°C

(estrutura de subgrio).

(d) - Subestrutura do niõbio laminado e tratado a 870°C

(estrutura recristalizada).

Figura 4 - Efeito de elementos de liga na temperatura de recrista-

lizacão do niõbio e suas ligas (Refs. 28, 29).

Figura 5 - (a) Subestrutura do niõbio recozido em vácuo estático e

ensaiado em tração. Hâ uma presença maior de aglomera -

dos de defeitos puntifontes;

(b) Subestrutura do niõbio recozido em vácuo dinâmico,

ensaiado em tração. Menor presença de aglomerados de de_

feitos e o tamanho das células ê maior (Ref. 31).

Figura 6 - Efeito da temperatura na resistência mecânica do niõbio

comercial recristalizado (0.024X em peso de C; 0.019X

em peso de 0; 0.019X em peso de N; taxa de deformação •

1 x 10"3/s) (curva 1), do niõbio fundido ao arco voltãj^

co (0.027X em peso de C; 0.040X em peso de 0; 0,0101 cm

peso de N; taxa de deformação « 5 x 10* /s) (curva 2),

do niõbio fundido em feixe eletrônico (0,021X em peso

de C; 0.010X em peso de 0; 0.009X em peso de N; taxa de

deformação • S x 10"3/s) (curva 3) (ref. 32, 33).
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Figura 7 - Efeito da temperatura no limite de escoamento do ntópig.
(curvas 1, 2, 3: vide M<jur« 6).

Figura 8- Efeito da temperatura no alongamento do nlóbio (curvai
1, 2, 3 - vide figura 6, para esclarecimentos).

Figura 9 - Efeito do Incremento relativo na resistência mecânica a
temperatura de 1095°C em ligas binarias do niõbio re-
cristalIzadas (Fountain e McKinsey, Columbium and
Tantalum, F.T. Sisco and E. Epremian ed., Wiley, 1963,
pag. 198-303).

Figura 10 - Efeito da temperatura na resistência mecânica dos se-
guintes materiais: Curva 1 • Nióbio puro; Curva 2 •
Nb-UZr; Curva 3 - Nb-lXZr-0 ,1XC recristalizada ã 1400°C
por 1 hora e envelhecida ã 900°C por 1 hora; Curva 4 •
Nb-lXZr-0, 1XC extrudada i quente ã 1675°C e conformada
em tarugo ( c-30») a 1427°C; Curva 5 - "N1SA 44" recri^
talizada a 1600°C por 1 hora (Ref. 30).

Figura 11 • (a) Subestrutura do nióbio laminado (95% de deformação)
e recozido a 30O°C. (b) Subestrutura do niõbio laminado
(95X de deformação), Irradiado com neutrons (1,3x10
nvt) a 140°C (aquecimentos por raios gama) e recozido
a 300°C (Ref. 18).

Figura 12 - "urvas de tração para Nb-lXZr (3,7 x IO22 nvt ã 4S0cC)
e para o Nióbio (3,0 x IO 2 2 nvt ã 460°C) ensaiados a
650°C (Ref. 39).

Figura 13 - Curvas de tração (tensão-deformação) do nióbio puro.
(a) sõ laminado, (b) laminado, recozido em vácuo estãt^
co (11SO°C; 10 torr), (b1) laminado, recozido cm vã-

1 ft

cu o e s t á t i c o e i r r a d i a d o c o m n e u t r o n s r á p i d o s ( 1 , 3 x 1 0
neutrons/cm ), (c) laminado, recozido era vácuo dinâmico
(10 torr), ( C ) laminado, recozido em vácuo dinâmico
e irradiado (1,3 x IO 1 8 nvt) (Ref. 31).
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