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RESUMO

Os parâmetros envolvidos na transição Ordem-Desordem de NiCr (80-
20) % em peso foram estudados pelo método de resistividade, antes e durante
irradiação neutrônica no caroço do reator IEAR-1. Alem da caracterização
das_propriedades_elétricas, obtida com o propósito de atender as aplicações
tecnológicas, os estudos de cunho fundamental foram realizados por meio de
recozimentos isotérmicos e lineares durante irradiação, estudando-se a evo
lução de p (resistividade) com o t (tempo de irradiação) nos recozimentos
isotérmicos e de p com T (temperatura em °C) nos recozimentos lineares.

Obteve-se Tc - (536 ± 4) °C (Tc = temperatura c r í t ica de transi -
ção ordem-desordem) e E * (1,36 ± 0,14) eV (E = energia de ativação para
o processo de aniquilação de lacunas). »
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1. Introdução

0 presente trabalho visa dar uma contribuição à tecnologia e
ciências dos materiais utilizando e desenvolvendo novos métodos de seleção
e controle de qualidade, principalmente dos materiais de interesse em te£
nologia nuclear. Para tanto, utilizou-se o método de resistividade para a
obtenção de uma caracterização das propriedades elétricas bem como estudos
de danos de irradiação em condições que simulem as de reatores de potência.
Dessa forma, estudou-se a transição ordem-desordem como um dos processos de
mudança estrutural.

Transição Ordem-Desordem é um processo físico durante o qual uma
liga metálica binaria passa de um estado ordenado para um estado desordena
do ou de um estado desordenado para um ordenado, sendo a ordem caracteriza^
da com todos os atemos distribuídos num arranjo regular e periódico (l).De_
fine-se 0 * n * 1 como parâmetro de Ordem a Longo Alcance (OLA) e 0 « rj $1
como parâmetro de Ordem a Curto Alcance (OCA). Assim n * 0 e ç - 0 para o
estado de completa desordem, e n « l e ç « l para o estado de completa Or
dem.

2. Amostras

As ligas estudadas foram FeNi(50-50)1 at. e NiCr(80-20)1 em pesa
0 estudo feito com a liga FeNi(50-50)1 at . , tinha como objetivo reproduzir
uma parte do trabalho realizado por Marchand (2). As amostras de FeNi(50 -
50)1 at. de procedência da Johnson-Mattey, foram recozidas durante lh em
atmosfera de He â 1100°C, e, em seguida temperada. Os resultados obtidos
com essas amostras, concordam plenamente com os obtidos por Marchand (2) .

As amostras de NiCr(80-20)% em peso de fabricação nacional (Villa
res) foram submetidas a um trefilamento para reduzir o diâmetro do fio cî
lfiidrico de 3mm para lnm com secção quadrada, dando uma redução de area de
secção transversal de aproximadamente 85%. Isto foi feito para obter as ca
racterizações das propriedades elétricas segundo as normas da AS1M B 70-56
e 8 63-49. Apôs esse trefilamento, foram feitos recozimentos a 900°C em at̂
mosfera de Argónio e em seguida temperadas, objetivando dessa forma, a l i -
viar as tensões criadas pela deformação e ter o mesmo estado inicial em to
das as amostras, caracterizado por uma alta concentração de lacunas. A f i -
gura 1 ilustra um diagrama de fases sugerido por Hansen (3) • Observa-se cpe
nas ligas de NiCr de composição compreendida entre 70 e 801 de Ni e à tem-
peratura próxima de_540°^ ha uma transformação (suposta como ordem-desor-
dem) baseada na composição NijCr (77,2) em peso de Ni). O principal objetí
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-vo deste trabalho e definir essa transição e obter a temperatura em que e_
Ia ocorre. A composição nominal das amostras de NiCr ê a seguinte:

TABELAI

r

Elemento

Ni
Cr
C
Si

Mi

p
S
Ti
N
Al

% em peso

79,500

18,800

0.140

1.020

0.030

0.012

0.005

0.260

156 pp»

0,060

\ - • • ' •
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Para os recozimentos lineares fora do caroço do reator ,as amostras
foram montadas em suportes de alumina e para todos os recozimentos realizsi
dos no caroço do reator, as mesmas foram montadas em suportes de alumínio
anodizado.

3. Parte Experimental

As medidas de p foram obtidas utilizando-se do método de 4 fios e
de um multímetro digital de alta precisão (DANA mod. 5800 A) dotado de um
módulo "CHMS CONVERTER". A temperatura foi controlada por um regulador Pro
gramador - RT - 3000, SFTARAM que permite obter recozimentos isotérmicos
com precisão de ± 1 C. Para irradiação, utilizou-se de um dispositivo com
forno e atmosfera controlada.

4. Resultados e Discussão

O gráfico da figura 2 corresponde a caracterização das proprieda-
des elétricas de NiCr(80-20)% em peso.

cr

M«

Fig. 2 - Caracterização das Proprie_
dades Elétricas da Liga NiCr(80-20)%

A - Trefilaçao J
Area de secção transversal
Original « 7,065 mm
Final * 1,053 iran
Redução da área - 85%

B - Valores Iniciais

i) Amostra encruada, p medido a 20R
no IEA: p • 103,5 yíJ.cm

ii) p dado pelo "Metals Handbook ,V-
Prop. and Selections" a 20°C:
p » 107,9 yíí.cm

• » « • M «I *« M 1H IK «•
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Tem-se na figura 3 uma série de subidas e descidas de temperatura para uma
mesma amostra no estado inicial encruado (sem tratamento térmico). Observa
se uma anomalia no comportamento de p em função de T, porque como é sabido,
uma amostra no estado ordenado apresenta uma resistividade menor que no eŝ
tado desordenado (4). Neste caso, a amostra foi submetida a uma trefilação

Pr

IIO

ICO

Fig. 3 - Recozimento linear de NiCr
(80-20)% em peso.

a- 1- subida
b- 1- descida
c- 2- subida
d- 2- descida
e- 3- subida
f- 3- descida
Todas realizadas sem irradiação.

que reduziu a ãrea de secção transversal do fio em cerca de 851, portanto,
um trabalho a frio considerável. Neste estado, denominado encruado, foi ièd
to um primeiro recozimento linear a uma taxa de * 3 °C/min tanto para a
subida como para a descida de temperatura. O resultado foi o seguinte:a re
sistividade cresceu com T até aproximadamente 510°C para em seguida decres_
cer atéLTjy 750°ÇTpara depois crescer novamente com T; na descida, seu va_
lor, a temperatura ambiente, resultou ser mais altoJfeste aspecto é que sur
ge a anomalia. A amostra encruada encontra-se no estado desordenado.Apôs o
primeiro recozimento, atinge um certo grau de ordem e, esperava-se que o
valor de p fosse menor do que aquele do estado desordenado, porém obteve -
se um valor aproximadamente 141 maior, à temperatura ambiente. Outras subi^
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das e descidas, levaram p a uma saturação em que os valores de p coincidem
tanto na subida como na descida.

Um dos primeiros autores que observou este fenômeno foi Yano (5)
que através de medidas de resistividade supôs tratar-se de uma transforma-
ção ordem-desordem numa temperatura de aproximadamente 540°C baseada na can
posição Ni_Cr (77,2% de Ni em peso). Este mesmo comportamento de p com T,
obtido aqui, foi observado por Taylor (6) que para confirmar tratar-se de
um fenômeno de transição ordem-desordem, efetuou estudos de raios X e nedi_
das de calor específico. Determinou a temperatura crítica como sendo
(Tc = 544 ± 4 °C) com as medidas de calor específico.

Considerando que a irradiação neutrónica acelera o processo de or
denação em uma liga (4), efetuou-se um grafico (ilustrado na figura 4) que
compara os recozimentos lineares de 3 amostras recozidas a 900°C e em se-
guida temperadas (portanto desordenadas). O comportamento dessas curvas ex

IS0

Fig. 4 - Recozimentos lineares, a
mostras de NiCr(80-20)%

a- Amostra 2 lote 0, antes da ir-
radiação

b- Amostra 7b lote 0, durante a
irradiação

c- Amostra 3a lote 0, apôs irra -
diação

pressa claramente o acordo com o que foi dito acima. A curva a_ representa
o crescimento de p com T, sem irradiação, a curva b_, durante irradiação,re
vela um crescimento de p com T por valores um pouco maiores que os da cur
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v a a e a curva £, apôs 6 horas de irradiação, sendo 3h a 590°C, 2h a 550°C,
Ih a 520 C, mostra p crescendo com T por valores maiores ainda que os da
curva b_. Portanto, a medida que a ordenação na liga Ni,Cr se processa,a rç_
sistividade aumenta.

Em vista do que foi exposto acima, pode-se formular uma hipótese
relativamente aos recozimentos isotermLcos durante irradiação neutronica .
Espera-se que nesses recozimentos a resistividade aumente. Serão considera
dos agora as análises dos recozimentos isotermicos.

As figuras 5 e 6 ilustram as cinéticas realizadas durante irradia_
ção. As curvas constantes da figura 5 referem-se a amostras virgens, isto
e, cada cinêtica corresponde a uma amostra e todas as amostras com mesmo
estado inicial (desordenado). As curvas da figura 6 foram obtidas com uma

HM»

í
111,1*

UM»

Fig. 5 - Recozimentos isotermicos du-
rante irradiação. Amostra vix
gem - cada recoziaento una &
mostra.
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Fig. 6 - Recoziraentos isotermicos realizados
com uma única amostra, durante irra_
diaçâo.

única amostra. Observa-se nessas figuras que recozimentos isotermicos acî
ma de T -v. 540°C revelam uma queda na resistividade nos primeiros instan -
tes do recozimento para em seguida voltar a crescer. Como neste caso o re
cozimento foi realizado cora amostras virgens e, portanto, com grande con-
centração de lacunas supõe-se que nos primeiros instantes do recozimento
uma grande quantidade de lacunas é" aniquilada pela migração para os sumi-
douros fixos e pela recombinação lacuna-intersticial que provoca uma que_
da na resistividade. Ocorre também nesses instantes iniciais do recozimen
tos uma migração de lacunas caracterizada pela troca de posições dos áto-
mos da estrutura cristalina, consequentemente haverá o estabelecimento de
ordem a curto alcance (OCA), embora com 0 < ç « 1, e que contribui com IJ
ma pequena parcela para o aumento de p e que se destaca a medida que o re
cozimento se processa, pois a concentração de lacunas em excesso diminui
consideravelmente, ficando ainda presente, a migração de lacunas devida às
trocas de posições entre os átomos. Por outro lado recozimentos isotermi-
cos com a temperatura abaixo de T ^ 540°C mostram que a resistividade civs

r
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ce â medida que o recozimento se processa. Aqui tanfcêm tem-se presente a £
niquilaçao de lacunas pela migração aos sumidouros fixos e recoirbinação Ia
cuna-intersticialj porém a contribuição maior para a resistividade, provém
da migração de lacunas devida as trocas de posições dos átoiros que em vir-
tude de T < 540 C ocupam os lugares na estrutura cristalina de tal forma a
ter-se o estabelecimento de ordem a longo alcance (OLA) e a curto alcance
(OCA), airbos em graus consideráveis que podem ser expressos como 0 « n < 1
e 0 « t, < 1, respectivamente.

A figura 7 representa os dados das figuras 6 e 7 normalizados.

1.01

Fig. 7 - Recozimentos isotérmi-
cos durante irradiação
com amostras do lote 0,
NiCr.

a- T= 526°C d- T= 539°C g- T=560°C
b - T= 503°C e- T= 566°C h- 1=540^
c- T= 532°C f- T= 591°C

5. Determinação de Tc - tenperatura crít ica de transição ordem -
desordem e E ~ energia de ativação do processo de aniquila -
ção de lacunas

Em termos do que foi dito acima e baseando-se nos gráficos da fl
gura 5, pode-se estabelecer que a tenperatura crí t ica de transição ordem -
desordem de NiCr(80-20)% está entre 540 e 532^0, portanto: Tc =(536 ± 4)°C

rrjtT: i- :-ÍTÍ>" ' . . . .
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Como já foi citado acima, Taylor (5) obteve (544 ± 4)°C. Analisan
do as curvas das figuras 2, 3 e 4, pode-se ter outra evidência da existên-
cia de T . As amostras de NiCr (80-20)1 consistem principalmente de 79,5 t
de Ni e 18,81 de Cr, conforms tabela 1, o que leva a admitir a existência
da fase Nî Cr de estrutura cfc na faixa de 70 a 801 de Ni, de acordo com o
diagrama de fases da figura 1 e de acordo também com Taylor e Floyd (6) .Se
acordo com o diagrama de fases, supõe-se que não existes fases diferentes
acima e abaixo de T - 540°C. Isto leva a interpretar os recozimentos linea
res das figuras 2, 3 e 4 da seguinte maneira:

i) temperatura entre ambiente e T = 535°C (figura 4). No início do
recozxmento a amostra encontra-se desordenada. Tem-se então para a resisti
vidade a expressão:

p * p ' + POCA + POIA ( 1 )

com a) p'jpontendo as parcelas devidas ãs interações elétron-fonon, elétron
elétron, eletron-spin, mais a resistividade residual e a resistivi-
dade devida às impurezas.

b) PQTA = resistividade devida ao grau de (HA.

c) PQTA - resistividade devida ao grau de OCA.

Admitindo-se que çf seja sempre crescente com a temperatura, \erifica-se
que as parcelas PQCA + POLA CGntribuem para o aumento de p, porque em tem
peratura T < 535°C, ocorrem os dois tipos de ordenação a longo e a curto ai
cance.

i i ) temperatura maior que 535°C (figura 4). Neste caso, a OLA dei_
xa de existir completamente e há una desordenação a curto alcance ainda
presente e, como conseqüência p decresce, porque PQI» K 0 e PQTA decresce
significativamente.

Pode-se estabelecer por meio da figura 4 que Tc * (535 ± S)°C.
Utilizando-se agora das curvas T - 591, 566, 560, 540°C, da figu-

ra 5, determina-se a energia de ativação para o processo de aniquálaçio de
lacunas que contribui para o decréscimo de p como sendo:E « (1,36 ± 0,14 )
eV, o que está de acordo com o valor obtido para uma liga semelhante

por Feder e Cahn (7).


