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SUMARIO - A fragilização de metais oclusores exotérmicos dopados com
hidrogênio tem sido considerada como sendo devido a precipitação de hidreto
induzida pela própria tensão que leva à fratura. 0 presente trabalhe- Ho*tra»>->
os resultados da medida simultânea de deformação macroscópica e da variação
da constante elástica do metal provocada pela precipitação de hidreto, utili
zando-se a técnica do pulso eco ultra-sônico. Foram realizados ensaios que
possibilitaram a avaliação dos parâmetros da cinetica de precipitação.

SUMMARY - The hydrogen embrittlement of exothermic ocluders, had been
considered as due to applied stress induced hydride precipitates leading to
brittle fracture. It will be shown the results of simultaneous measurements
of macroscopic deformation and elastic constant change due to hydride
precipitation, using the ultrasonic pulse-echo technique. Then it was tested
the possibility of kinectis precipitation parameters evaluation.
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1. Introdução

Certos sistemas com hidrogênio em solução, tal como Xb-H, apresen
tam comportamento mecânico dúctil e fratura frágil. 0 mecanismo de fragi
lização sugerido ê que na solução solida a, existe precipitação da fase
3, que é uma fase frágil, induzida pela tensão externa aplicada[lj. A
fratura ocorre por um aecanismode clivagem do hidreto induzido por ten
são. Caso a migração de hidrogênio para a extremidade da trinca seja com
patível com a velocidade de deformação, há uma continuidade na formação
do hidreto, e consequentemente ocorre a propagação da clivagem. Este pro
cesso de precipitação ê auxiliado também pelo estado de tensão triaxial
na extremidade da trinca. As partículas de hidreto assim formadas desapa
recém logo após a fratura, o que sugere que estes precipitados não são
estáveis sem a concentração de tensão[2j.

A precipitação da fase hidreto 0 na solução solida é acompanhada
por uma expansão volizr«trica de aproximadamente 12%. Esta expansão é aco
modada pelos trabalhos elástico e plástico realizados na matriz e no hi
dreto,3]. 0 processo de acomodação elástica é reversível enquanto que o
de acomodação plástica é irreversível, consequentemente obtém-se uma
grande histerese ao percorrer um ciclo de precipitação e redissolução do
hidreto.

A cinética de precipitação de hidreto g, a partir do hidrogênio
dissolvido na matriz Nb, e uma transformação no estado sólido apresentan
do características cinéticas e estruturais que merecem ser entendidas. A
morfologia de equilíbrio da fase 3 é em forma de placas cujo plano de há
bito é U00} "4j, sendo estes índices em relação I rede cúbica de Nb.
•guando não ocorre precipitação de hidreto, o hidrogênio em solução in
tersticial atua como centro de aprisionamento para outros endurecedores
em solução sólida, tal que a distância média encre os pontos de aprisio
naraento para deslocações aumenta. Portanto este efeito torna a matriz
mais dúctil aumentando roonotonicamente a deformação uniforme e a tensão
de resistência com o aumento de C,j>j. Un estado de tensão aplicada eu
menta o espaçamento interplanar. A precipitação do hidreto com a conse
quente expansão voluraétrica irá reduzir a energia elástica devido ao es
tado de tsnsão. Portanto, a aplicação de uma tensão externa conveniente
ã fase a causa nucleação e crescimento da fase 3j3j.

Esta alteração estrutural do sistema pode ser observada indireta
Mente ? través de ondas .ultra-sônicas. Ao ocorrer a precipitação do hidre
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to haverá alteração da constante elástica do material, o que irá afetar

a velocidade ás propagação de ondas ultra-sônicas [6]. As interfaces efc

tre as fases a e B provocarão espalhamento da onda ultra-sônica, o que

leva a una nodificação no amortecimento destas ondas[6j.

0 objetivo deste trabalho e fazer um levantamento acerca da cinê

tica de precipitação e da maneira em que o esforço externo afeta esta ei

netica. Isto foi alcançado através «Ia aplicação de tensão uniaxial por

uma máquina de ensaio mecânico e medidas simultâneas de velocidade e st?

nuação ultra-sônica em corpo de prova de Nb dopado com hidrogênio-.

2. Procedimento Experimental

As amostras monocristalinas de Nb foram provenientes: (a) Laborató

rio de Baixas Temperaturas do Instituto de Física da UNICAMP, as quais

íoram denominadas Nb-1 e Nb-2, e (b) Laboratório de Ciência dos Maten

iiLS da Universidade de Rice, Houston, EUA, chamada Nb-3.

As orientações cristalograficas destas amostras foram obtidas pela

técnica de retro-reflexão de Laue, conforme mostra a Figura 1. 0 polimen

to que gerou as faces paralelas pa_

ra a aplicação do ultra-som foi fe_i

to por eletro-erosão, obtendo-se as

sim a mínima deformação plástica

possível, e o acabamento final foi

obtido numa politriz. As amostras

Nb-1 e Nb-2 eram cilindros de diâme

tro S,2mm e comprimento da ordem de

lOmm, e a amostra vtb-3 foi faceada

paralelamente ao eixo, sendo a dis

tância final entre estas faces para,

leias 4,682m. seu comprimento

Figura 1 - (a) Orientação do eixo de 49,5mm|7j. As amostras foram subr»

crescimento e da aplica tidas a uma decapagem, em solução

ção do ultra-som nas aroos_ 1:1 de ácido nítrico e ácido fluorí

trás .Vb-1 e M>-2, (b) drico, para a retirada do íii-c p?

Orientação do eixo da amos licristalinu de Nb uefomado plasti^

tra Nb-3 e da direção de camente pelo polimento nos superfí

propagação do U.T. cies. Em seguida foi efetuado o tra

tamento térmico de recozircento cor»
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forme Tabela 1. Estes tratamentos foram realizados num forno de indução

operando cora freqüência de 450 KHz num vácuo de 10"* Pa.

Tabela 1 - Dados gerais das amostras Xb-1, Nb-2 e Xb-3.

AMOSTRA TEMPERATURA [K] TEMPO (hj C. {ppm-p.

Xb-1

Nb-2

f*>-3

1670
1670

1470

3.5

4.5
8.0

200

300

300

A dopagem do niõbio com hidrogênio foi efetuada usando a técnica

de equilíbrio da amostrc. em atmosfera de hidrogênio mantida a uma certa

pressão 'J&\• Antes da dopagem as amostras foram novamente submetidas a de

capagem, retirando-se desta maneira una possível camada de oxido existen

te na superfície. A amostra era então suspensa em um sistema fechado on

de, após evacuado e preenchido com hidrogênio cinco vezes, estabelecia-

se uma pressão de hidrogênio controlando-se o fluxo e o bombeamento con

tínuo. A amostra era então aquecida por indução a 1270 K para remover

possível camada de oxido. 0 controle da temperatura e da pressão foram

estabelecidos para se obter a concentração de hidrogênio desejada. 0 tem

po de dopagem era suficiente para atingir a concentração desejada até o

centro da amostra[8j. Para medir a quantidade de hidrogênio introduzido

sem destruir o tratamento prévio eram utilizadas amostras auxiliares do

padas simultaneamente com a principal. As medidas nestas amostras auxí

liares foram feitas num analisador Leco, Modelo RH-2.

Os ensaios foram realizados em dois criostatos distintos: (a) para

as amostras Xb-1 e Nb-2 foi utilizado o criostato para medidas ultra-sõ

nicas em amostras com dimensões de até 15mm de comprimento e até 7mn de

diãnetro[7j; (b) para a amostra Nb-3 utilizou-se o criostato para medi

ias ultra-sônicas acopladas ao ensaio de tração [7'J. Anbos possibilitavam

operação cm temperaturas que poderiam variar continuamente de 77 a 340K.

0 ultra-som ê una vibração acústica com freqüência superior a 20

KHz. A técnica utilizada neste trabalho foi a do pulso eco, com um único

transdutor, para medidas de velocidade e de atenuação em sólidos[6]. 0

diagrama em bloco do sistema de ultra-som foi mostrado anteriorrtente [7].

Os pulsos de rúdip-frequência (R.F.) são produzidos num Gerador e Receo
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tor de Pulsos Matec modelo 6600, com "plug-in" Matec uodelo 760 V, sendo

que a freqüência de repetição dos pulsos é ajustarei de 0 a 3 KHz por um

Gerador Externo e a freqüência ultra-sônica ajuítável de 10 a 90 Nífz. Es_

te pulso é enviado ao transdutor, que por ser pie-oelétrico, converte-o

em onda de tensão mecânica. 0 transdutor era de quart to, polido, corte-X

e acoplado à amostra com 'Nonaq Stopcock Grease", lisa vez que o transclu

tor está acusticanente acoplado â amostra, este pulso penetra na resina

refletindo-se entre as faces paralelas. Cada vez que o eco atinge a face

em que o transJutor está acoplado é" parcialmente reconvertido em sinal

elétrico e c enviado ao receptor Matec modelo 6603. Após una amplifica

ção dos sucessivos ecos, os mesmos são retificadas e enviados ao Gerador

de Exponencial Calibrada .'íatec modelo 1204, onde sobrepõe-se aos cesoos

inna e.<cponencial ajustarei obtendo-se diretamente o decainento exponen

ciai do pulso ultra-sônico, conforme mostra a Ficara 2a. Este sinal é en

viado à tela de yr.i osciloscópio Tektronix modelo 465 no eixo ylt obten

do-se a atenuus'lo diretamente pela leitura no dial de ajuste do decainwn

to da exponencial. Para nedidas de velocidade são utilizados os ecos não

-retificados enviados ao osciloscõpio através do eixo y2- Ei seguida é

ativado o selctor de intensidade atraxés de um sinal enviado ao eixo z

do osciloscõpio para a escolha de dois ecos que sorão considerados para

a medida de velocidade, conto mostra a Figura 2b. Através da leitura dire

ta na tela do osciloscõpio é determinado o período de repetição que cor

responde ao tenpo de ida e volta do pulso na amostra. Considerando una

freqüência igual ou núltiola a correspondente a este período, a mesra ê

selecionada no Gerador de Ondas Senoidais (O.S.). Esta freqüência ativa

ura gerador de Gntiüio que é enviado ao osciloscõpio. Com isso os dois

ecos selecionados serão sebrepôstos quanto aos S:%;Í envelopes. Após a dĵ

tninuiçâo do tempo dí base do osciloscõpio, que possibilita a resolução

tia rádio-frequência dos pulsos, a freqüência do gerador de O.S. é reajus

tada para se obter uma perfeita sobreposição das ondas R.F., conforra po

de ser observada na Figura 2c.

Para que a 5.'':•>reposição seja correta, sen dsíasagen de períodos ul

tra-s5nicos, é utili:aJo o método de Papadackis,!1). para a determinação

da freqüência do CcraJor d^ O.S.. Isto feito, e?:s :r:.;.:-!--..-i?. é lida aCi

vés do Contador Digital de Freqüência Mewlett-P3:xard nodelo 53S1-A. Es

ta leitura juntanente com o conhecimento da espessura da anostra possibi^

lita a obtenção da velocidade de propagação do ultra-sen. Corio este ajiii

te permite a sobreposição áa freqüência ultra-sônici âis ecos, qus ê da
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ia; (b)

Figura 2 - (a) Tren de ecos retifi^

cados con exponencial so

breposta, cuja atenuação

é 0,29630 db/us; (b)Trem

de ecos não - retificados

destacando-se dois ecos

que serão utilizados pa

ra medida de velocidade

ultra-sônica;Ce) Sobrepo

sição dos dois ecos não-

retifiçados.

r̂dc-n de 10 Míz a precisão relativa é de uma parte por milhão na sinto

:-;ia. A precisão na obtenção da velocidade relativa é desta ordem, e para

a velocidade absoluta é limitada pela precisão na medida da espessura

da amostra.

*' Resultados Experimentais e Discussão

As amostras Xb-1 e Xb-2 foram hidrogenadas com o propósito de ser

r-bservado o efeito das medidas ultra-sônicas na precipitação na fase hi

Jreto 3. A concentração do hidrogênio nas amostras foi especificada na

Tabela 1. As Figuras 3 e 4 apresentam, ciclos térmicos de medidas de ate

r.uação ultra-sônica (A a) em função da temperatura, respectivamente para

'ss amostras Nb-1 e Xb-2, dopadas e não-dopadas.

A Figura 5 mostra como varia 2 ^- en função da temperatura para a

sr.ostra Xb-2 hidrogenada e não-hidrogenada. De acordo com o diagrama de
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..• •-. equilíbrio a temperatura de precipi

••' - - .. ;3>,.. tação para esta concentração é em

-~_. '•"' —--•>««« torno de 280K. Conforme pode ser ob

* \ ».>c servado para o 1* ciclo térnico, a

,. * .~^::r:... temperatura de precipitação do hi

' ••-•..,.. dreto foi 23SK e a de redissolução

cerca de 29SK, apresentando precipi

;.: -̂-.._ „,„., tação para uma teqperatura inferior

i1-1 •••-. ã esperada e una histerese térmica.
•> »•»_ ^;.:zf!^i^:ur -Trrr.v:ii. Estes efeitos são previstos pela
tj : • " ' ; — ' ^ . .

~ "'••- , teoria.3i.

,, ...^j*.. „;..-- Durante o segundo ciclo termi

co da amostra Nb-2 dopaaa foi reali
•••• < -•- "'•=" ~
,, JT "..:/..??:-., zado un levantamento de como varia
•.>•' ^v^. '"•"• vam as iteàià*5 *te velocidade e de

" "" ' atenuação ultra-sônicas em função

do tempo a 219K, apôs o inicio da

precipitação do hidreto. Estas medi
Figura 3 - Medidas de Aa x T para ^ -

, das a temperatura constante, foram
Xb-1, com 0 a 200ppn-r>-K

efetuadas apôs un resfriamento des
durante cinco ciclos ter , , „ - „ . "

- de 3SOK numa taxa de IS K/h. Estudo

deste tipo possibilita o conhecimen

to da cinética ie precipitação <ía fase hidreto. Os rcsult.-dos estão na»

""'-

" * • - .

••» • (»».','•

Figura 4 - Medidas de 4 o X T para Nb-2 com 0 e 300 ppn-p-H,durante dois

ciclos térmicos.
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rigura ó. Os resultados foraa interçolados por uaa função exponencial le

vando ãs Equações 1 e 2:

2 ̂  - 1,21 x 10-* e-B'5t • 2.45 x 10~J (1)
o

Aa - 0.132 - O.C23 e"''7** (2)

• - • •**•»• ̂

s
it*

Conforme pode ser observado a
cinética da precipitação exige lon

"^ go tempo para a determinação preci
sa de sua temperatura. Estes resul
tados foram obtidos dinamicamente.

A Figura 7 mostra os resulta
dos para a amostra Nb-3. Neste caso

...̂  a propagação do pulso ultra-sônico
__ foi numa direção cristalogrãfica di

•̂  ferente de Xb-2 (ver Figura 1). Co
mo as medidas de velocidade estão
relacionadas cora as constantes elas

' '••- ticas que são características da di
I V"v,. v v reção de propagação os desvios nas

curvas detectando a precipitação de
hidreto são distintos para estas

"" *** *** r w "* amostras.
-,r A amostra Nb-3 foi preparada

Figura 5 - Relação 2 £ X T pata Nb-2 para o$ teste5 de ̂ -^ sen(Jo 5 W

com e sem hidrogênio para ̂ ^ de escoamento 2 9 4 >Pa. Foram
dois ciclos térmicos. CAlaxladsis a variaça& & espessura

i í e a variação na densidade =~ devido a tensão aplicada[9], os valores

encontrados são 4,57079 x 10"'J e -3,86 x IO"11, respectivamente, para

20 .MPa. Portanto, a soma destes dois efeitos é desprezível frente aos re

sultados encontrados.
Foram então aplicados níveis de tensão de 14,05 MPa, 7,0 MPa e

21,1 MPa e;n ciclos de resfriamento e aquecimento consecutivos, intercala
dos com ciclos térmicos sem tensão aplicada. A Figura 8 rcostra os resul
tados para 21,1 MPa.

Foi analisado o efeito da tensão na quantidade de hidreto precipi
a 260 K, durante o resfriamento. Comparando os efeitos das tensões
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Figura 6 - Estudo da cinética do processo de precipitação, para a amos

tra Xb-2 dopada, sendo (a) variação em 2 ~- e (b) variação em
o

ia resultados referentes as Figuras 6 e 7.

de 14,OS; 7,0 e 21,1 NPa com a temperatura necessária para causar o mes

mo efeito, correspondem a un super-resfriamento de AT * 1,4 K.&T • 1,4 K

e iT = 4,9 K, respectivamente. A coincidência do valor para os dois pri

'.-'ZZV.IZZ? meiros níveis de tensão deve estar
'" «^ ''• relacionada com a nwnória da preci_

'••. <-. pitação gerada na matriz durante o

''•'.}:. — 1* ciclo.

''•ij'. ,\nalis3ndo-se as histereses

"<\ para estes ciclos térmicos, sem e

J '*•• com tensão a 260 X, ob teve-se as va

T . riações na temperatura de super-res

*•• *-. \. friamento equivaler.te ao efeito da
N ••.«'.; N tensão aplicada que foram respecti^

'""•;;./. vãmente: 3,5 K, 2,5 X e 4,2 X. Ob

'\t ^m serva-se portanto que a quantidade

*'\ da fase hidreto precipitada está di

**•., retamente relacionada com a largura

d°s histereses. Para a tensão de

« s m „., K 21,1 MPa o desvie r.a temperaf:ra in

Figura 7 - Relação 2 ~j X T para^fc-3 dica q ^ a diminuição de solubilida

hidrogenada e não-hidrog,e de do sistema Nb-ii foi da ordem de

nada durante dois ciclos j\r
térmicos.
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A. Conclusões

• •*.». :SSE*J..^-^—^.— a) Os resultados encontra
•* n- **2» • •""—•"•!-.*...—. dos mostram que as medidas

de atrito interno constituem
ura método potente para a de-
terminação de transformações
no estado sólido.

b) As histereses associa-
das à precipitação da fase
hidreto do sistema Kb-H
são devido aos efeitos ténai
coe de tensão aplicada.

c) As temperaturas de pre
Figura 8- Ciclos térmicos para cipitação estão relacionadas
Nb-3 com e sem hidrogênio e su COR a taxa de resfriamento,
jeita a diferentes tensões. uma vez que a cinética do

processo é bastante lenta.
d) A temperatura de redis

solução é sempre maior quanto nenor for a temperatura mais
baixa atingida.

e) A tensão definitivamente exerce um efeito sobre o
deslocamento da curva de solubilidade do hidrogênio em nió-
bio.

f) Este trabalho é um forte suporte para o mecanismo de
fragilização ao hidrogênio proposto por Grossbeck e Bimòaucn
onde a tensão de trabalho externa induz a precipitação da fa
se hidreto do sistema Nb-H
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