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L

O Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Mate-

riais (CBECIMAT), vem se firmando como um evento de relevân-

cia na comunidade Técnico-Científica brasileira, tornando-se

uma complementação dos assuntos apresentados nos já tradicio-

nais Congressos da Associação Brasileira de Metais e da Asso-

ciação Brasileira de Ciências Mecânicas. Como comprovação des_

te fato, pode-se mencionai o crescente interesse sobre a En-

genharia de Materiais pelo grande aumento no número de contri

buições técnicas e de participantes, desde a realização doPra

meiro CBECIMAT , hã quase cinco anos, no Instituto Militar de

Engenharia do Rio de Janeiro.

Os noventa e quatro trabalhos publicados nesses anais,fo^

ram distribuídos em treze áreas de interesse. A quantidade e

qualidade dos trabalhos sobre Propriedaddes Mecânicas, Confor

inação e Niõbio, além das presenças do Professor I.L.DILLAMORE

chefe do Departamento de Metalurgia da Universidade de Aston,

Birmingham; do Dr. S.R.KEOWN, consultor da Companhia Brasilei^

ra de Metalurgia e Mineração e professor da Universidade de

Sheffied, bem como do Dr. C.A.PARRINI, Diretor de Desenvolvi-

mentos da Italsider, ressaltam de forma marcante aquelas áre-

as no 39 CBECIMAT. As demais áreas de interesse, não menos im

portantes, começam a consolidar suas personalidades no decor-

rer destes três conclaves. Em particular os seis trabalhos S£

bre Biomateriais, fixam esta nova área interdisciplinar da En

genharia de Materiais no contexto do CBECIMAT.

Reconhecendo a importância de se apresentar o conteúdoín

tegro dos trabalhos no intervalo de tempo mais breve possível

devido à extraordinária rapidez com que os desenvolvimentos ei

entíficos e tecnológicos se manifsetam, a Comissão Organizad£

ra do 39 CBECIMAT, decidiu distribuir os Anais concomitante a

realização do Congresso. Assim sendo, o método adotado para a

impressão dos trabalhos ê o mais rápido,não permitindo,entre-

tanto, uma homogeneização na apresentação dos textos, que fo-

ram impressos conforme recebidos, nem a inclusão daqueles não

recebidos em tempo hábil.

Paulo, Emílio
Coordenador da

ajpádao de Miranda
issão Organizadora
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ESTOPO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA DURAMATER HU-

MANA E PERICARDIO BOVINO OBSERVADOS EM GLICERINA.

G. Carvalho, D.M. B r a i l e , A.J.M. Logarezzi , R.T. Ta-

keda, K. Nak i r i , S. Tsuzuki e E . J . Z e i b i n i .

Centro Experimental de Pesquisas em Bioengenharia -

I n s t i t u t o do Coração do Hospi ta l das C l ín icas FMUSP.

1. Resumo

Embora as válvulas cardíacas biológicas apresentem excelentes'

resultados clínicos, o CEPEB tem empregado esforços no sentido de melho

rar quer sua hemodinâmica quer sua longividade.Para o emprego adequado

de tecidos biológicos na confecção de válvulas, necessita-se conhecer '

melhor as propriedades mecânicas destes tecidos.

Este trabalho propõe um teste padronizado de avaliação de pro-

priedades mecânicas de tecidos biológicos e apresenta os resultados des

te teste para a duramater humana e 0 pericardio bovino conservados em

glicerina.

Utilizando-se corpos de prova_s£.gundo dimensões padronizadas. '



. A 1.2 _
t

pela ASTM-D-638, ressalvando-se a espessura uma vez que no caso de teci-

dos biológicos isso é inviável, foi realizado ensaio de tração com equi-

pamento "Instron". Do diagrama Carga x Deformação obtido, pode-se calcu-

lar os valores de tensão de ruptura, modulo de elasticidade, e elonga -

ção, com os quais ê possível avaliar a resistência mecânica, elasticida-

de e vida útil.

Ensaiando-se 35 amostras de duramater e 32 amostras de pericár-

dio e resultado foi: Tensão de ruptura: 1,17 e 1,15 Kg/mm ; Modulo de E-

lasticidade: 10,26 e 6.76 Kg/mm ,para a duramater e o pericárdio, res -

pectivamente. Tendo, portanto, a duramater e o pericárdio, por estes en-

saios uma resistência a fadiga semelhante e a elasticidade do pericárdio

e superior.

A importância deste ensaio está em poder se avaliar as proprie-

dades mecânicas de diversos tecidos biológicos ou de diferentes métodos'

de conservação e preparo de um mesmo tecido.

2. Introdução

Vários são os substitutos valvares utilizados para a correção '

das disfünções do aparelho valvar (1) e dentre os diferentes tipos de

próteses aquela que utiliza um componente biológico tem apresentado re -

sultados satisfatórios que justificam os dedicados esforços para maior'
(2)

aprimoramento dessa prótese^ '.

Em se tratando das biopróteses de duramater, o CEPEB - Centro '

Experimental de Pesquisas em Bioengenharia do Instituto do Coração do

Hospital das Clínicas da FMUBP tem se preocupado em aperfeiçoa-las em re

lação a longevidade e eficiência hemodinâmica.

Para melhor desenvolvimento e estudo da valva cardíaca de dura-

mater foi dividido em dois tópicos:-

- Estudo da membrana
- Estudo na valva (como um todo).

Dentro do programa de estudo da membrana o conhecimento de suas
propriedades mecânicas é um tema básico e para t a l , o nosso procedimento
foi adaptar um teste já padronizado para os diferentes materiais (plásti^
cos, metais, etc): Ensaio de Tração.

3. Material e Método

Para a realização deste_ensaio._s_eguimos a norma ASTM-D-638*- .
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Os corpos de prova de duramater tinham as seguintes caracterís

ticas geométricas e dimensionais: (Pig. 1).

Para a retirada dos corpos e prova (CP) acbtanos a seguinte '

metodologia:

• Paralela ao seio sagital

- Direção concorrente, aleatória com relação ao seio sagital.

(Fig. 2).

Unia vez recortados, os corpos de prova foram colocados indivi-

dualmente em frascos com glicerina, reproduzindo-se o processo adotado '

para a conservação da duramater quando da confecção de una valva.

Usamos para a realização do ensaio o equipamento INSTRON-1127,

que consta de um modulo de comando, com controles eletrônicos, no qual'

esta acoplado o sistema de registros, e o modulo para ensaio. (Fig. 3).

Antes de se fixar os corpos de prova nas garras, os masnos fo-

ram retirados da glicerina e hidratadas em soro fisiológico.

As condições de temperatura e umidade relativa do ar são aanti

das constantes durante a realização do ensaio.

A medida que o corpo de prova vai sendo tracionado longitudi -
nalmente o diagrama CARGA X DEFORMAÇRD" £ traçado. (Fig. 4 ) .

A partir deste diagrama calculamos * * K

- Tensão de ruptura ( )

- Elongação (E)

- Modulo de elasticidade (E)

3. Resultados

Para a duramater ob ti vemos os seguintes valores:

Espessura Área Tensão de Elongação Módulo de

(mm) (mm2) Ruptura E (%) Elasticidade

TKg/mm2 E (Kg/um2)

mmA 0,38 2,27 1,17 22,74 10,26

DESV.PADRAO 0,11 0,64 0,75 5,24 5,84

4. Discussão

Podemos dividir em dois itens:

I - Discussão do método adotado
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II- Discussão dos'resultados obtidos.

1.1. O Método escolhido e adotado para plásticos flexíveis, sendo, por -

tanto, o aais adequado para os tecidos biológicos.

1.2. Tendo em vista a dificuldade de padronizar a espessura das membra -

nas biológicas, foi adotado uma norma que especifica espessuras me-

nor ou igual a 4 milímetros.

1.3. 0 te^po de duração de cada ensaio é" mínimo, isto é, importante pois

deste aodo a vibraria permanece hidratada.

#jt.4. Sendo em aétodo padronizado internacionalmente» os resultados obti-

dos podes ser uoa forma de intercâmbio científico entre os diversos

centros de pesquisa, e ainda possibilita a comparação destes parâme

tros - tensão de ruptura, elogaçãc, modulo de elasticidade - para'

os diferentes nateriais, o que vem a ser algo importante no projeto

de una valva.

11.1. Encontraaos um desvio padrão alto para os resultados do T.E.E.

11.2. A direção de corte do corpo de prova, em relação ao seio sagital,

não teve influência direta na resistência da duramater, isto é ,

não podenos afirmar que existe uma direção preferencial.

11.3. Não houve correlação direta da espessura com a tensão suportada,

pois houve casos de membranas menos espessas suportarem cargas '

maiores.

11.4. A fim de se aprofundar o conhecimento sobre tecidos biológicos ,

ensaiaaos, também o pericârdio bovino conservados em glicerina ,

com os seguintes resultados. (Fig. 5) gráficos com resultado de

EM-PB.

Espessura Area Tensão de Ruptura Elongação Modulo de Elasticidade

mm u»2 T (Kg/mm2) E ($) E (Kg/mn2)

0,28 1,86 1,15 40,2 6,76

0,07 0,44 0,53 7,3 2,42
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1. Resumo

Dentro do programa de Biomateriais, a avaliação da trombogeni-

cidade ê um dos itens de maior importância na área cardiovascular. Para

esta avaliação, foi realizado um tesse baseado nos trabalhos de IMM e

Nose que propõem a quantificação do trombo formado no sangue colocado*

em contato direto com o material a ser testado, em um sistema fechado*

(célula-teste).

A célula-teste ê composta de duas "redomas" com 3,75cm de diâ-

metro. Dentro destas células são colocadas duas membranas do material .

São preparadas oito cêlulas-teste can o material a ser testado e oito

idênticas munidas com material de controle.
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O sangue drenado na veia do doador é colocado no envelope cons-
tituído pelas duas membranas. Em períodos pré-determinados, 2 células '
testes (controle e teste) são abertas e são comparados os trombos foiras-
dos.

A trombogenicidade do material é quantificada através de 2 para
metros:

A) Hemoglobina livre em solução (método indireto);
B) Peso do coágulo seco (método direto).
Foram realizadas várias experiências usando como padrão o Silas

tic 500. Foram testados o Silastic 2000, cariflex, biomer e duramater.
O intuito deste trabalho é o de aperfeiçoar a metodologia do '

teste, para uso em nosso meio, e estabelecer escala de trombogenicidade'
de materiais plásticos e biológicos, de possível aplicação cardiovascu -
lar.

Os'resultados demostraram que a duramater e o Silastic 2000, a-
presentam baixo índice de trombogenicidade, sendo que a Duramater tem um
grau de trombogenicidade menor que o próprio padrão.

2. Introdução

A coagulaçio sangüínea em materiais implantados depende de VÃ -
rios fatores. Dentre esses, são de maior importância as características'
da superfície do material e as relaçõesda interface sangue-material (No-
sé e colaboradores "Development of blood and tissue compatible materia-
ls" 1974).

* As propriedades físicas, qufcnicas e físico-químicas da superfí-
cie de biomateriais, relacionadas àgeração de coágulo, ainda não estão'
totalmente explicadas, no entanto, é necessário testar o atual desenvol-
vimento de materiais em contato como sangue, para quantizã-lo quanto a
trombogenicidade.

Para a medida da trombogenicidade de biomateriais podemos utili.
zar testes "in vivo" ou "in vitro". O teste "in vitro" para essa avalia-
ção, por nos utilizado, foi adaptado do original "Teste cinético de trom
bogenicidade de biomateriais" de Imai e Nosé (1972).

3. Material e Método

Cécula-teste: - H composta de 2 placas justapostas com anéis de
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vedação de 1 -1/2" parcialmente adaptadas na superfície de contato. A

placa superior (fêmea) tem forma de cúpula no centro. Esta parte forma

uma câmara de sucção que é preenchida com salina, apôs a montagem da ce

lula. São colocadas duas membranas-teste entre as duas placas juntamen-

te com uma agulha de calibre 18 (Fig. 5).

São montadas 6 células com material-teste e 6 idênticas com ma

terial-controle (Silastic 500 com 3 milésimos de espessura da Dow Cor -

ning Corp. Midland, MLch). Depois da célula montada e fechada, adapta-

-se uma seringa de 5 cc com um tubo no conector da câmara de sucção, no

ápice da placa superior. A câmara de sucção é preenchida com salina. O

processo de montagem da célula-teste «istã ilustrado nas figuras 1,2 e

3. 0 sangue, retirado da veia antecubital de cães doadores, penetra di-

retamente através da membrana-teste contida na célula. As agulhas de ca

libre 18 são usadas para puncionar a veia e encher as células-teste. As

superfícies estranhas em contato com o sangue do doador são limitadas '

com um revestimento de silicone na agulha de punção e com o tubo de s:i

1icone conectado na célula-teste.

0 preenchimento da célula com sangue é controlada através de '

uma seringa como mostra as figuras 2 e 3. São aspirados 2 cc de salina1

através da seringa. Como a água é um líquido incompressível, a retirada

de 2 cc da solução fisiológica corresponde a uma entrada do mesmo volu-

me de sangue na célula. Una vez preenchidas, as agulhas das células são

removidas e as células são colocadas numa centrífuga (6 rpm) para evi -

tar a sedimentação de sangue no seu interior.

Todas as células são pesadas antes e depois do preenchimento '

para uma determinação exata do volume sangüíneo inicial. As células-tes_

te são colocadas numa centrífuga e em tempos pré-detemánados são remo-

vidas 2 células, uma com o material-controle e outra com material-teste.

Uma vez removidas as membranas das células são colocadas em 10ml de ã -

gua destilada. A solução hemolisada é primeiramente medida espectrofoto

metricamente em 540nm para determinação da hemoglobina livre e depois '

filtrada em papel de filtro Whatman n9 4 de peso conhecido que retém '

tanto o trombo-vermelho quanto o branco. 0 papel de filtro com o coágu-

lo ê seco em um forno a 1109C por 1,5 horas e então pesado numa balança

analítica. No teste, um método ê sensível e preciso quanto a medida da

reação sangüínea do material através da hemoglobina em solução e é cha-

mado de "método indireto" e o outro através do peso do resíduo do coãgu

Io seco retido no papel de filtro e é chamado de "método direto".
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Conteúdo normalizado de Hb = H> não coagulada do sg na célula-teste(g)
Hb no sg do doador (g)x peso inicial dosg.

Peso normalizado do coagulo = Peso * ^ g " 1 0 seco W
pelo inicial do sangue (g)

0 peso do coágulo induzido Peso material-teste e pelo controle1

são tabelados em função do tempo.

A área da curva obtida pela diferer.ça entre os valores do mate-

rial-teste menos os do material pela até* 120 minutos serve como o ín

de de trombogenicidade em relação ao material controle. Essa área é e x -

pressa como módulo cinético de controle direta em 120 minutos. Quanto1

mais negativo for esse valor, melhor é" a sua compatibilidade com o san -

gue, em relação à trombogenicidade.

A quantidade de Hb contida ao material-teste exposto ao sangue,

comparado com a Hb livre do material-controle pode ser tabelado da mesma

forma. A área obtida como na maneira descrita acima e expressa como modu_

Io de coagulação indireto em 120 minutos. Quanto mais positivo for esse'

coeficiente, será mais lenta a formação do trombo-vermelho.

4. Resultados (Tabela 1)

Foram realizadas várias experiências pelo método anteriormente

descrito, com os seguintes materiais:

I. Cariflex

II. Biomer

III. Silastic 4515 (Dow Corning)

IV. Silastic 2000 (Dow Corning)

V. Duramater (Tratada e conservada em glicerina)

O material-controle utilizado nas experiências com os materiais

acima citados, foi o Silastic 500 da Dow Corning.

0 cariflex foi testado numa fase preliminar, e portanto os da -

dos obtidos não estão completos; mesmo assim notamos que ele induz uma

coagulação mais rápida do que o material-controle.

Os resultados do teste do Biomer demonstram qúe este material a

presenta uma coagulação mais rápida do sangue em relação ao Silastic 500 •

Pelos coeficientes de coagulação obtidos na amostra do Silastic

4515 em relação ao Silastic 500.ele apresenta uma coagulação mais rapi-
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da.

Quanto aos resultados da experiência com o Silastic 2000, o va-
lor do índice de coagulação direto nos indica uma coagulação em menor '
tempo. 0 valor do índice indireto também ê negativo, isso nos indica que
o material testado tem uma menor quantidade de fonnação de trombo-vene-
lho.

A duramater tratada e conservada em glicerina apresenta índices
de coagulação mais lentos em relação ao material-controle, o que nos in-
dica as características promissoras do tecido natural.

Tabela 1 - M5dulo cinético de coagulação em 120 minutos. (Em

relação ao Silastic500 com controle).*

•'4

li

MATERIAL

BIOMER

SILASTIC 4515

SILASTIC 2000

DURAWVTER

DIRETO
(PESO DO COÁGULO SECO)

+ 5 ,940

+ 1 ,20

- 1 ,130

- 0 ,230

INDIRETO

(CONTEÚDO EM tt>)

- 3,38

- 1,00

- 0,160

+ 1,020

* Dados normalizados.
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TUBO DE SILICONE

H C 1

CÉLULA FECHADA: TUBO DE PREENCHIMENTO
AGULHA, GRAMPO E
SERINGA

PROCEDIMENTO USADO NO
PREENCHIMENTO DA CÉLULA
TESTE COM UM DOADOR HUMANO

FtG.2

TÉCNICA DO PREENCHIMENTO DA CÉLULA :
ASPIRAÇÃO DE 2ML DE SALINA NA CÂMARA
DE SUCÇÃO COM CORRESPONDENTE ENTRADA
DE^ANGUE ENTRE AS MEMBRANAS TESTADAS.

na a

REMOÇÃO DA AGULHA APÔS A ENTRADA
DE £ ML DE SANGUE NA CÉLULA.

na 4

nas
VISTA GERAL DA CÂMARA DO TESTE
CINÉTICO EM CÉLULA FECHADA:
MATERIAL TESTE E AGULHA DE
PREENCHIMENTO.
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1. Resumo

Una técnica especial de construção de cânulas para aplicação '

cardiovascular tem sido desenvolvida, empregando-se um copolímero em

bloco, a poliuretana segmentada (Biomerj, material recentemente introdu

zido no campo medico, devido ao seu alto modulo de elasticidade, resis-

tência a fadiga e compatibilidade biológica. Cânulas de diferentes diâ-

metros , conformções e espessuras de parede foram obtidas com esta técni

ca, permitindo, quando implantadas no sistema cardiovascular, a conexão

com diferentes tipos de bombas propulsoras de sangue, sem provocar ten-

sões ou compressões dos órgãos.
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2. Introdução

O grande progresso na área de biomateriais tem permitido o em-

prego cada vez aaior de próteses em todo o campo médico. Particularmente

na área cardiovascular são exemplos significativos as válvulas cardíacas

artificiais, os enxertos arteriais, os marcapassos cardíacos e os siste-

mas para circulação artificial.

As extraordinárias propriedades mecânicas e morfologicas dos '

copolímeros em bloco tem sido largamente estudados nos últimos anos e

tem conduzido a aplicação destes materiais para fins industriais como e-

lastômeros teraoplásticos *• '. Entre estes, a poliuretana segmentada foi

recentemente introduzida no campo medico . A sua composição química '

consta de segmentos flexíveis que são polieteres e de segmentos rígidos*

de uretana, na proporção de massa molecular de um para cinco mil respec-

tivamente. As primeiras experiências com este elastômero tem demonstrado

ser um material altamente promissor em termos de compatibilidade biolôgi

ca t3-4>.

Dentro do Programa Coração Artificial, em desenvolvimento no

Centro Experimental de Pesquisas em Bioengenharia (CEPEB) do Instituto '

do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uhiversi.

dade de São Paulo, iniciou-se a pesquisa destes elastômeros (poliuretana

segmentada - BIGMER*) para a construção de diversas próteses de aplica -

ção cardiovascular, entre as quais, o coração artificial (CA), o ventrí-

culo esquerdo artificial (VEA) e cinulas ém geral.

Em relação as cânulas, a necessidade de desenvolvimento de si^

temas de conexão de bombas propulsoras de sangue (VEA), bombas de role -

te, etc) aos órgãos naturais, resultou no desenvolvimento de uma técnica

especial, originalmente descrita por Boretos e Gol. , para a sua con-

fecção, utilizando a poliuretana segmentada. 0 emprego desta técnica mo-

dificada e os resultados obtidos constituem o objetivo do presente tra-

balho.

*BIOMER - Ethra Medicai Products, Division of Ethicon, INC.; Sonerville,

New Jersey.

3. Materiais e Métodos

Devido a alta concentração! do solvente (dimetilacetamida a 70P
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presente no Biomer usualmente, as cânulas não podem ser obtidas por'

meios convencionais de extrusão do polímero. A extrusão de gránulos se-

cos resulta em degradação térmica. 0 método empregado consiste na depo-

sição do material sobre moldes.

Os seguintes passos técnicos tem sido utilizado:

1. Confecção de molde - o material escolhido ê o teflon devido a faci-

lidade com que a cânula pode ser desmoldada posteriormente. Os taru

gos de teflon são usinados nas medidas projetadas de acordo com o

diâmetro e conformação das cânulas. A superfície c molde obtido de

ve ser perfeitamente lisa. A aplicação de desmoldantes a base sili-

cone antes da deposição da poliuretana pode ser feita, porém não

sendo necessária devido ao baixo coeficiente de atrito poliuretana'

segmentada-te flon.

2. Adaptação do molde em um torno mecânico - uma alma de aço inox é in

troduzido ao longo do molde, com centragem perfeita para fins de po

sicionanento adequado ao torno.

Cânulas especiais que conectam próteses artificiais, como o VEA,

aos õrgaos naturais requerem diâmetros diferentes nas duas extremi-
dades. Para se conseguir uma_perfeita variação de diâmetro ao lonço

da cânula utilizam-se dois moldes. Um deles, o próprio molde de te-

flon, e usinado de acordo com essa conformação especial e o outro '

molde e construído de aço inox. Acoplados paralelamente no tomo me

cânico, este último molde permite a manutenção sempre constante da

distância do carrinho dò torno ao molde de teflon, a medida em que

se verifica o avanço automático deste carrinho (Fig. 1). É esta di£

tância, além do numero de camadas aplicadas, que porporcionará a es_

pessura da parede da cânula.

Una perfeita centragem do molde no torno é de extrema importância,

determinando a regularidade da espessura da parede da cânula.

Presa ao carrinho do torno é colocada uma placa de alumínio de con-

formação especial (alimentador) onde se deposita o elastômero.

3. Deposição da poliuretana segmentada com o molde girando a 300 rpm ,

no sentido horário, deposita-se a poliuretana segmentada no alimen-

tador e com o auxílio de um bastão de vidro, o material ê empurrado

em direção ao molde, durante o avanço automático do carrinho (velo-

cidade de avanço de lmm por rotação). Na primeira camada procura-se

una espessura de camada depositada de cerca de 0,lmm.

P=;pessuras maiores estão sujeitas ao aparecimento de bolhas. Este '
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Fig. 1 - Molde de teflon acoplado em um torno mecânico (setal)

Observar a cópia do molde de aço inox na parte infe -

rior da figura (seta 2).

cuidado é válido para as camadas subsequentes.

4. 0 conjunto •olde-poliuretana é colocado em uma estufa a 1309C, duran

te 15 minutos para secagem.

4. A seguir, o solde é reposicionado no torno da mesma forma anterior '

para a aplicação da segunda camada.

Todo o processo é assim repetido subseqüentemente para a aplicação '

de novas camadas. A secagem em estufa é feita após a aplicação de ca

da camada.

6. Com a finalidade de servir de reforço as cânulas, fios de aço inox '

(302), de diferentes espessuras (variável de acordo com o diâmetro '

da cânula, em geral de 0,5mm) são interpostos entre as camadas de '

Biomer. A técnica consiste em substituir o alimentador de poliureta-

na por uma outra placa com um orifício por onde passa o fio, que ser

virá de guia. Os comandos do torno devem ser mudados para uma veloci^

dade mínima de rotação no sentido horário. 0 passo de rosca é variá-

vel e dependente do grau de flexibilidade desejada para a cânula.

Uma mínima tensão e sempre constante deve ser mantida ao fio (de pre

ferência por um auxiliar) durante o avanço do carrinho para evitnr
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compressões excessivas das camadas de poliuretana anteriormente de

positadas. Este cuidado permitirá a obtenção da superfície interna

da cânula totalmente uniforme (Fig. 2,3 e 4).

Recentemente, um método de assistência circulatória temporária

tem sido desenvolvido, empregando-se cânulas especiais que permitem a '

conexão das mesmas com diferentes próteses propulsoras de sangue. A ca-

racterística principal dessas canulas consiste, uma vez implantadas no'

organismo, na sua oclusão total através de obturadores, quando não hou-

ver mais a necessidade de circulação assistida .

Essas cânulas também foram desenvolvidas de poliuretana segmen

tada, acrescentando-se a interposição de um tecido de teflon entre as '
•

camadas de Biomer e antes da aplicação do fio de aço. Este tecido apre-

senta uma das extremidades em forma de aba que permitirá a conexão (su-

tura) das cânulas aos órgãos naturais cardiovasculares (átrio esquerdo'

e aorta); ao longo da cânula, este tecido, além de oferecer maior resis_

tência a cânula, evita a compressão das camadas mais internas da cânula

pelo fio de aço.

Os obturadores para essas cânulas foram obtidas por técnica de

usinagem de tarugos de poliuretana de aplicação industrial (Duroprene).

Implantados no organismo, estes obturadores, uma vez posicionados den -

tro das cânulas, não entram em contato com nenhum tecido do organismo ,

exceto em uma das extremidades em contato com o sangue; este local é" re

coberto de uma fina camada de Biomer.

Un aspecto biológico, fundamental para o perfeito funcionamento

deste método de circulação assistida, consiste no perfeito encaixe dos

obturadores nas cânulas, principalmente na extremidade conectada aos ór

gãos naturais, em contato com o sangue (Fig. 4). Falhas nesta adaptação

poderão propiciar a formação de trombos.

Este sistema de cânulas e obturadores tem sido implantados em

animais de grande porte (bezerros).
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Fig. 2 - Técnica de interposição de fio de aço. A tração exer-

cida ao fio deve ser mínima e constante durante o a-

vanço automático do carrinho.

Fig. 3 - Técnica de deposição da poliuretana sobre o molde .

0 material é depositado sobre uma placa do carrinho

e o avanço automático deste permite, com o auxilio'

de um bastão de vidro, a deposição da poliufetana '
sobre o molde uniformemente (o fio de aço já foi '
colocado).
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Fig. 4 - Aspecto final de uma cânula de Biomer, reforçada com
tecido de teflon e fio de aço com o respectivo obtu-
rador de poliuretana füuroprene)

4. Resultados e Conclusões

A aplicação do método de deposição de elastômeros sobre moldes
tem permitido a confecção de cânulas de poliuretana segmentada de dife-
rentes diâmetros, espessuras de parede e de confomtação variada (Fig. 5).

Uma vez que as cânulas foram propostas para aplicação cardio -
vascular, servindo de conexão de próteses art if iciais propulsores de '
sangue aos órgãos naturais pulsãteis (coração e aorta), torna-se neces-
sárias algumas qualidades de ordem física. Muitas dessas propriedades '
físicas são inerentes ao próprio material empregado. Neste aspecto, a
superioridade da poliuretana segmentada em relação a outros materiais '
de aplicação medica tem sido evidenciada . A alta flexibilidade mui-
tas vezes é uma qualidade desejável quando se conectam as cânulas dire-
tamente aos órgãos pulsáteis como o coração, por facil i tar a técnica de
implpnte e de acomodação das cânulas dentro do organismo sem provocar '
compressões de órgãos vizinhos. Esta flexibilidade é dependente não so-
mente do material empregado mas também da técnica de confecção. Pela '
técnica de deposição tem-se conseguido obter cânulas de diferentes '
graus de flexibilidade, dependendo do número de camadas aplicadas e '
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Fig. 5 - Aspecto final de uma cânula de Biomer reforçada com

fio de aço utilizado na saída do ventriculo esquerdo

artificial. Observar a variação uniforme do diâmetro

portanto, da espessura da cânula e do fio de aço empregado (tipo de aço,

espessura e a colocação entre as camadas de poliuretana com maior ou me-

nor passo de rosca).

As primeiras experiências em animais de grande porte, bezerros,

tem sido realizadas, implantando-se as cânulas em uma das cavidades do '

coração (átrio esquerdo) e na aorta (Fig. 6) permitindo com isso uma de-

rivação do sangue do coração para a aorta, através de uma bomba propuls£

ra (bomba de rolete). Fluxos de aproximadamente 6 l/min, foram obtidos.

Alguns animais foram recuperados, mantendo-se as cânulas implantadas e

obturadas no pôs-operatorio. Estas experiências mostraram que elas podem

ser implantadas no sistema cardiovascular, sem provocar tensões ou com -
*

pressões de órgãos. Experiência crônicas a longo prazo permitirão a ava-

liação sob o aspecto biológico, principalmente, quanto a formação de'

trombos dentro das cavidades cardíacas.
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Fig. 6 - Cánulas implantadas na cavidade atiial esquerda e a-

orta de bezerro.
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RESUMO

A literatura revela que superfície porosa de alumina em implar^

tes ortopédicos é um assunto bastante discutido.

Foi nosso objetivo ao retomá-lo, verificar a biocompatibilida-

de da alumina com os tecidos, em condições de esforço mecânico ao nível

da interface haste-tecido em implantes coxo-femurais de cães e coelhos.

Com esse estudo, verificamos a penetração de tecido conjuntivo, e/ou te-

cido ósseo, no revestimento de alumina contendo tamanho de poros na fai_

xa de 100 a 150 micra.

Os autores sugerem que, no período experimental estudado (120

dias), o revestimento de alumina é biocompatível, tendo sido comprova-

do histologicamente, que o tecido ósseo pode penetrar nas porosidades.
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1 - INTRODUÇÃO

As hastes das próteses coxo-femurais são fixadas por um dos

dois métodos:

1) Impacção da haste no canal medular do fêmur (prótese tipo

Moore)

2) Usando um cimento ou carga entre a haste da prótese e o os_

so endostal do canal medular do fimur com a polinteração "in situ" do p£

li-metil-metacrilato (prótese tipo Charnley).

Entretanto, nenhum desses métodos tem sido totalmente satisfy

tórios para a fixação da haste.

0 uso da impacção depende sobretudo da situação anatômica para

permitir a fixação, gerando com esse processo grandes áreas de tensões

residuais. Na maioria dos casos as áreas efetivas de contacto entre a

prótese e o osso são reduzidas em regiões às quais sofrem concentrações

elevadas de tensões, resultando em regiões necrosadas, ocasionando o a_

frouxamento da haste da prótese, CHARNLEY (1965). Isto é uma caracteres

tica comum nas artroplastias do quadril. Um meio de reduzir este efeito

é usar poli-metil-metacrilato como monômero e polimerizá-lo "in situ"

com o peróxido de benzoila como catalizador, CHARNLEY e KETTLEWELL"(1965J,

Utilizando esta carga entre a prótese e o osso trabecular, amenizam-se

as áreas de concentração de tensões. Esta técnica tem sido grandemente

aplicada, porém, existem severas restrições provenientes do ponto de

vista biológico, HOMSY C1971).

CERÂMICA POROSA PARA 0 ANCORAMENTO DE PRÓTESES

0 uso de cerâmica porosa para a confecção de materiais de irn

plante, promove a possibilidade de tecidos moles e duros invadirem os

poros do material, ligando diretamente o material implantado ao esquele_

to. Se tecidos moles e duros podem crescer dentro de estruturas porosas,

estas têm que possuir abertura de poros, na faixa desejada, para que os

constituintes teciduais os invadam.

Além do problema de fixação da haste de superfície lisa ou p£

rosa, temos que considerar a composição quimica do material empregado e

as suas características de compatibilidade com os tecidos.Este material

deve, dentro das especificações hoje exigiveis, exibir.baixo grau de to

xidez e irritabilidade, como também, elevada resistência a corrosão,
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a fim de resistir ao meio tecidual.

SMITH (1963) foi o primeiro a usar implantes de cerâmica. A se

guir MORRISON e Col (1970), KLAWITTER e col (1972), HULBERT (1973), MOY_

LE e col (1973) e LUNG e col, estudaram a biocompatibilidade de implan_

tes revestidos com alumina porosa ao nivel de tecidos moles ou minerali

zados.

Pode-se verificar, pela literatura consultada, que o implante

de alumina porosa é biocompativel, ou seja, oferece maior resistência e

melhor interação na interface alumina-tecido.

Foi nosso objetivo, ao retomar esse assunto, fabricar no Bra_

sil implantes de alumina porosa já que os resultados da literatura con_

sultada são promissores e no Brasil eles ainda não foram testados expe_

rimentalmente ou empregados ao nível clínico.

Ao escolhermos a espécie animal, o local de implantação e o

período experimentação, adotamos critérios de ordem prática. Assim, o

porte dos animais e sua facilidade de manutenção em biotério, a técnica

cirúrgica e a construção mecânica das próteses, foram fatores pondera

dos logo no inicio do trabalho.

Optamos trabalhar com coelhos e cães, projetando-se próteses

parciais do quadril para estes animais.

Dentro do período experimental que escolhemos, 120 dias, o oŝ

so femur parece ser de mais rápida reparação tecidual que outros ossos

do corpo BHASKAR (1971). Tendo sido verificado através dos trabalhos de

HULBERT e col que "pellets" de alumina porosa eram biocompatíveis ao

nivel de tecidos moles e mineralizados, foi nossa intenção, pesquisando

com implantes coxo-femurais, introduzir no nosso modelo a variável tr£

balho ou seja, esforço mecânico sobre a prótese. Assim, poderíamos veri_

ficar se a biocompatibilidade de implantes revestidos com alumina por£

sa "in vivo" evidenciariam os mesmos resultados obtidos em algumas das

pesquisas por nós referidas onde o trabalho mecânico foi evitado.

2 - DESCRIÇÃO

a) Confecção das próteses coxo-femurais, com tamanhos de poros

na faixa de 100 a 150 micra.

Prótese para coelhos e caês foram confeccionadas com aço inoxi^

dável AISI 316, torneadas e acabadas a mão.
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Obtidas as próteses, fez-se necessário um tratamento superfi^

ciai nas hastes das mesmas. Este tratamento consistiu em formar uma

superfície rugosa nas hastes através do jateamento de alumínio em p*Q.

Com as hastes apresentando uma superfície rugosa. fizemos um primeiro

recobrimento com TÍO2 para promover uma superfície intermediária, entre

a haste rugosa da prótese, e a alumina a ser depositada. Estes dois tra_

tamentos superficiais contribuíram para aumentar a aderincia da alumina

nas hastes das próteses. Logo a seguir as hastes sofreram o ultimo tra_

tamento, que consistiu em depositar A£2
n3' c°m pureza de 99,6% e densjL

dade 3,97 g/cm3 (figuras 1 e 2).

jra 1 - Prótese projetada para coelho.

Aumento aproximado 3 x
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Fig. 2 - Vista do revestimento cerâmico.

aumento 220 x. Microfotografia eletrônica.

Os depósitos dos dois materiais, T1O2 e AJI2Q3 foram feitos

Io método do "plasma-arco-spray".

b) Animais utilizados

Utilizamos 44 animais sendo 38 coelhos adultos da raça Chin_

chilla, gigante Franz e Nova Zelândia, e 6 cães adultos de raça ignora^

da pesando em média 10,0 kilogramas.

Os animais foram divididos em dois grupos experimentais sendo:

a) 22 espécimens obedecendo' ã seguinte distribuição:

1. 8 coelhos serviram para estudo prévio de implantação cî

rúrgica dos implantes coxo-femurais, e sacrificados como experiSncia

piloto;

2. 14 animais (12 coelhos e 2 cães) após a implantação das
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próteses e mantidos no biotério, morreram por trauma cirúrgico ou infec

ção, e apôs a autópsia, dados foram colhidos e anexados ao grupo exp£

rimentzl do item a;

b) os 22 animais restantes obedeceram a seguinte distribuição:

1. 11 coelhos tiveram as próteses arrancadas por máquina

Instron (Fig. 3) para estudar a resistência ao cizalhamento da interfa_

ce alumina-tecido, sendo 7 com próteses revestidas com alumina porosa e

4 sem revestimento. Radiografias prévias do implante "in situ" foram tp_

madas para verificação da posição da haste no canal medular (Figura 4}.

Figura 3 - Dispositivo adaptado em máquina Instron, para determinar a

resistência da interface alumina-tecido
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Figura 4

Radiografia de um implaji

te "in situ". Comparar

com a imagem radiografia

ca da articulação coxo-

femural direita.

Figura 5 - Exame da interface osso recabritnento por microscopia eletrô_

nica. A figura mostra em sua parte inferior, o metal, que sofreu corte

transversal em relação ao eixo da prótese, sendo revestido por tecido

ósseo [em branco) jazendo nos poros do revestimento cerâmico.

Aumento 200 x
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2 - 3 coelhos e 2 cães com prótese revestida com alumina porp_

sa foram submetidos a exams histologicos da interface tecido-haste da

prótese.

3 - 6 espécimens 14 coelhos e 2 cães) foram submetidos a estjj

do a nivel de microscópio eletrônico de varredura para estudo da inter-

face alumina-tecido. [Figura 5).

Figura 6 - Area de tecido ósseo ao redor da região da cavidade onde foi

implantada a haste da prótese, evidenciando típico crescimejr

to de espículas ósseas. Aumento 200 x
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3 - CONCLUSÕES

Para facilitar a descrição dos achados histológicos, a haste me_

tãlica recoberta e a loja con.iuntiva ou óssea que circunda o implante

foram divididos didaticamente em três segmentos de igual comprimento.

denominados de 1/3 proximal (proximo ã cabeça da prótese), 1/3 médio

que representa a porção mediana, e 1/3 distai, que ê a porção mais dis-

tante da haste em relação ã cabeça da prótese.

A inclusão e microtomia -foram realizadas de maneira a permitir

uma visão histográfica lateral das hastes.

Todos os diagnósticos histológicos revelaram que nos terços mi

dio e distai da haste o tecido ósseo trabeculado entrava em contacto di_

reto com os poros de alumina, deixando ver parte das irregularidades da

interface tecido-poro. Os terços médio e distai do implante apresenta_

vam características de saliincias de tecido ósseo q-je se assemelhavam an

forma e tamanho aos poros da alumina CFigura 6). Essas saliências, fre_

quentemente apresentavam ao nível da interface, tecido conjuntivo com

vasos sangüíneos. Pôde ser observado também que o tecido ósseo dessas

áreas adjacentes à alumina apresentava aspectos histológicos normais,

ausincia de células inf 1-amatórias e de reabsorção, o que novamente evi^

dencia que a alumina é biocompatível ao nível do tecido ósseo.

A nossa intenção, em avaliar a resistência ao cizalhamento, foi

verificar mecanicamente a fixação das próteses, com a superfície das

hastes recobertas e compará-las com a fixação feita simplesmente, por

impacção, ou seja, com próteses possuindo a superfície Jisa. Para tal

selecionamos uma amostra de LI coelhas os quais antes e após a coleta

do espécimen evidenciaram normalidade funcional. Dos 11 coelhos opera_

dos, 7 possuíam próteses com as hastes revestidas, e em 4 coelhos as

hastes não sofreram nenhum tipo de tratamento superficial, servindo, a_

queles animais, apenas como controle.

Conseguimos com a simples impacção das próteses valores na ^

xa de 1,0 kgf a 2,0 kgf, para a retirada das próteses do canal medular

CFigura 31. Por outro lado, implantando-se próteses com o "revestimento

proposto os resultados variaram entre 3,8 kgf a 6,0 kgf, comprovando me

canicamente a penetração dos hecidos nos DOTOS do revestimento de alurrú

na nas hastes das próteses implantadas-
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Na utilização de alumina liofilizada para esta proposta de

trabalho considerou-se, principalmente, a facilidade com que pode

ser obtida com alto grau de pureza e excelente sinterizabilideds a

temperaturas relativamente baixas. A porosidade adequada para o

crescimento de tecido ósseo, formando uma interface oerânica-osso,

foi atingida utilizando o próprio sulfato de alumínio ccno agente

provocador de poros, controlando o tamanho de partículas e tempos de

queima, a temperaturas constantes. As avaliações foram feitas atra-

vés de dados obtidos em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e

os resultados discutidos com base em análises de curvas de distribui '

ção estatística.
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1. INTRODUÇÃO

Os metais e suas ligas possuem larga aplicação como bioma-

teriais e, de uma forma geral, atendem ãs exigências mecânicas como

implantes ortopédicos de fixação temporária ou permanente. Resultan

do, portanto, a sua maior aplicação em ortopedia como dispositivos

de fixação (pinos, parafusos, placas, etc) e prótese (juntas de qua-

dris, etc). Um grande número de materiais metálicos tem, assim, si-

do utilizados, como aço inoxidável (316, 316L), ligas baseadas em

Cr-Co (Zimaloy, liga Cr-Co-Ni e Vitallium, liga Cr-Co-Mo), ligas

Cr-Co-Mo-Ni (Stellite 21) (4) e (5). Dn se tratando de implantes or

topédicos de fixação permanente, principalmente, solicita-se que o

material possua inércia quünica gerada pelo estado livre de tensões

e heterogeneidade quünica. A primeira propriedade pode ser atingi-

da por tratamentos térmicos, o que pode prejudicar a segunda, devido

a mecanismos de difusão de impurezas para os contarmos de grão. Ine

vitavelmente, haverá interação entre o implante e o meio fisiológi-

co, provocando a corrosão do metal e conseqüente rejeição pelo orga

nismo (4) e (5). Com o objetivo de se diminuir a área de contato me

tal-ambiente fisiológico corrosivo, providencia-se superfícies metá-

licas polidas. Porém, a falta de um ancoradouro do tecido adjacente

ao implante, geralmente em constante solicitação mecânica, impede a

formação de uma interface que o mantenha fixo e, com o tempo, ele se

solta e perde a sua funcionalidade. Uma solução para o problema, se_

ria evitar o contato direto metal-meio fisiológico e sua aderência,

capeando a superfície do implante com uma substância biologicamente

compatível, que fornecesse interfaces metal-substância e substância-

-tecido poderia ser revestido com duas camadas de substância: a mais

interna, em contato com o metal e não porosa, formaria interface com

o metal e o isolaria do ambiente fisiológico corrosivo; a camada ex-

terna , com porosidade adequada para promover crescimento de trábécu-

las ósseas e, consequentemente, o ancoramento do implante com a for-

mação de uma interface com o tecido ósseo adjacente (4) e (5;. 0 te

cido ósseo ê composto por uma alta porcentagem de cerâmica, formada,

por um complexo de fosfato tricãlcico e hidróxido de cálcio de cál-

cio na forma de hidroxiapatita (2). Segundo Lyman (5), as cerâmicas

são geralmente muito resistentes a soluções fisiológicas, sendo bas-

tante insõluveis e resistentes â corrosão. Sua insolubilidade e de-
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vido is duas ligações químicas de caráter iônico serem fortes e mui-

to estáveis. As cerâmicas geralmente não sofrem corrosão devido

aos õxidos cerâmicos estarem em seus mais altos estados de oxidação.

Em suma, os elementos que freqüentemente compõem as cerâmicas (alu-

mínio, cálcio, fósforo, titânio, zircônio), são compatíveis com o

ambiente fisiológico. A facilidade e reprodutividade com que a poro

sidade em uma cerâmica pode ser controlada, permite um controle do

tecido ósseo em crescimento, bem como a densidade do inplante:

0 presente trabalho se propõem a desenvolver estudos sobre

as condições essenciais para a criação e controle de poros, em uma

cerâmica, com tamanhos adequados para aplicação na camada externa do

implante.

2. MTEFIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais

A escolha do material a ser implantado é" de suma importân-

cia, pois apenas alguns oxidos cerâmicos são resistentes âs ações do

ambiente fisiológicos (5). A seleção do material cerâmico convenien

te, segundo Hulbert (4) e Lyman (5) , para estudo da formação da in-

terface cerâmica-osso, deve ser baseada, principalmente, nas seguin

tes considerações: a) controle da distribuição de tamanho de poros

abertos (intercomunicantes) na faixa desejada, b) potencial de com-

patibilidade dos constituintes do material com 'o ambiente fisiológi-

co corrosivo, c) inércia química do material cerâmico em relação

ao meio fisiológico e d) facilidade <ie fabricação. As considera-

ções feitas acima conduziram à escolha de um material cerâmico: alu

mina liofilizada. Este oxido cerâmico quando obtido por técnicas

de liofilização, a partir do sulfato de alumínio, apresenta partícu-

las muito pequenas, bastante homogêneas em forma e tamanho e com

a pureza do sal original (1). Os oxidos inorgânicos preparados por

este processo, tem demonstrado possuir excelente sinterizabilidade e

reatividade, além da razoável diminuição da temperatura de sinteriza

ção. Os métodos de conformação são facilitados, uma vez que são

obtidos na forma de pós ultrafinos (1) e (6). Quanto aos agentes

provocadores de poros, procurou-se utilizar materiais que não provo
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cadores.de poros, procurou-se utilizar materiais que não provocas-

sem contaminações na cerâmica, utilizando-se assim o próprio sulfato

original e suas várias granulometrias. Os tipos de agentes provoca-

dores de poros selecionados foram:

A - Al2 (80^)3 - sulfato de alumínio liofilizado e desidratado (com

tratamento térmico a 600°C por 2h).

B - A12(80^)3.18 H2O - sulfato de alumínio liofilizado e hidratado.

C, D e E - Al2(S0i,)3.18 H20 - sulfato de alumínio hidratado na forma

de cristais.

Os aditivos do tipo C, D e E apresentaram tamanho de partículas nas

faixas de 0,102-0,177 mm, 0,177-0,296 mm e 0,269 - 0,590 mm, respec-

tivamente. A decomposição desses aditivos com a volatilização da

água de estrutura, SO2 e S03 (1), poderá provocar verdadeiros ca-

nais dentro do corpo cerâmico, originando poros intercomunicantes.

2.2. Métodos

A partir da alumina liofilizada e calcinada, segundo meto

do descrito em (1), procedeu-se a conformação por prensagem (2 ton)

com 10% de agente provocador de poros (aditivo). A queima foi

realizada a l.W0°C para todas as amostras, variando o tempo de quei

ma de 1, 2, ?, M- e 5 horas para cada tipo de aditivo. A superfície

de fratura de cada amostra queimada foi fotografada através de MEV.

Utilizando-se o Método de Interseção Linear de Heyn, avaliou-se o

tamanho médio de poros (y), a quantidade média de poros ou porosida-

de absoluta (n"*de poros/cm2) e porosidade relativa (%) (8). Os valo

res do tamanho médio de poros foram multiplicados por um fator de

conversão de mm para y (para 70X de aumento, k=13). 0 número médio

de poros maiores que lOOu (n9 de poros/mm2) foi obtido através da

contagem do número de poros (np) na área toai da fotomicrografia

(At), utilizando a equação:

N(p > lOOy) = At" (1)

A retração linear foi avaliada utlizando o método cerâmico corrente

(Norma P-MB-305-ABNT).
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3. RESULTADOS

3.1. Considerações sobre os poros

te superfícies de fratura avaliadas apresentaram dois ti-

pos de poros (Figura 1):

microporos - poros formados pelo grau de empacotamento e interação

entre as partículas de alumina, e

macroporos - poros farinados pelos agentes provocadores de poros (adi

tivos).

0 interesse foi em obter um mínimo de micro poros, sinterizando o

material, procurando assim melhorar a resistincias mecânica, prejudjL

cada pela introdução de macroporos. Como pode ser observado pela

Figura 2, os macroporos estão circundados por paredes formadas de

partículas de alumina liofilizada em alto grau de sinterizaçac Es-

ses macroporos parecem ter sido intercomunicantes (Figura 3).

Figura 1 - Fotonicrografia de

MEV da superfície

de fratura de uma

amostra 1 h 7500X

Figura 2 - Fotanicrografia de

MEV da superfície de

fratura de uma amos-

tra 5h 7500X
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Figura 3 - Fotcmicrografia mo£

trando os poros in-

tercanunicantes for

mados pelo agente

provocador de poros

«+h 7000X

Figura 4 - Fotomicrofrafia de

MEV da superfície fra

turada, mostrando e

distribuição de macro

poros do tipo C 70X

3.2. Propriedades Avaliadas

A tabela 1 apresenta as propriedades obtidas através de me

didas de poros em fotomicrografia de MEV (aunento de 70X) e dados

experimentais de retração linear. Baseando-se nesses resultados fo-

ram realizadas as Análises Estatísticas.

3.2.1. Análise Estatística de Regressão Linear

Pela observação das tendências das retas ajustadas aos pon

tos experimentais e pela análise da inclinação relativa (grau de in-

teração) , pode ser avaliado o comportamento das propriedades conside

radas, o efeito granulometria dos aditivos e o efeito dos tempos de

queima (Figura 5 a 14).

a) Análise do comportamento das propriedades em função dos

tempos de queima, para os aditivos A, B, C,D,E

Procedemos a uma análise detalhada das tendências das re-

tas das Figuras 5 a 9 e concluímos que as propriedades avaliadas, de

uma maneira geral, parecem ter apresentado pouca interação com os
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Fig.13

y= 16,210* 1,630 x
y= 11,730+2,505*
y= 11,217* 2,300 x
y= 12,613* 1 ,810X
y= 12,913* 1,425*

Aditivos

Í14

O
o

S
S.

103-

s 0,097*0,145»
y - 0 , 1 0 7 * 0,135x
y=0,40 • 0,125x

y= 0,040+0,115x

= 0,43 - 0,105 x

1 2 3 Aditivos

tempos de queima, exceto a retração linear, que aprece ser mais acen

tuada para os aditivos C, D e E. Para os aditivos A e B, a intera-

ção parece ter sido muito pequena. Isto pode ser devido as amostras

com aditivos do tipo A e B possuírem poros em sua maioria abaixo da

faixa avaliada pelo método de medida (acima de 3y). Por isso, pas-

samos a analisar apenas os aditivos tipo C, D e E.

b) Analise do comportamento das propriedades em função da

granulcmetria dos aditivos (C, D e E ) , para os tempos

de queima considerados

Para esta análise foram utilizadas as Figuras 10 a 14, pro

curando fazer um relacionanento variacional das propriedades com a

granulcmetria dos aditivos, para cada tempo de queima. 0 comporta-

mento geral das retas de tendência parece ter sido semelhante para

todos os tempos de queima, exceto 1 hora, revelando que, a nível de

macroporsos, e granulcmetria dos aditivos influenciram consideravel-

mente nas propriedades consideradas.
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3.3. Analise de variância das propriedades consideradas

A ação dos diferentes tempos queira e granulometria dos

aditivos usados no projeto da cerâmica com porosidade controlada, po

de ser mais facilmente verificada através da análise de variincia pe

Io teste F (3), para cada propriedade considerada. Para todas as

propriedades, os tempos de queima parecem nio tê-las influenciado,

exceto para a retração linear, que foi altamente significativa (a

nível de 0,1%). A granulometria dos aditivos, no entanto, parece

ter influenciado as propriedades com alta significãncia (a nível de

0,1%).

4. O0NCLUSÕES

0 objetivo principal deste trabalho foi projetar um ceránd

ca porosa, biologicamente compatível, do ponto de vista químico, com

estrutura de poros intercomunicaí as, para serem inplantadas em ani-

mais e se poder1 avaliar o crescimento de uma interface cerãmica-osso.

A biocompatibilidade, parece assegurada,pelo alto grau de pureza da

alumina (99,5%). que é considerada um oxido inerte ao ambiente fisio

lógico corrosivo (4) e (5). Quanto is estruturas cerâmicas obtidas,

através das análises da variação das propriedades físicas, podemos

dizer que os macroporos não sofreram considerável influência em ta-

manho. 0 estado de interação entre as partículas, parece sugerir

que os tempos de queima de 4 e 5 horas foram os mais adequados para

conferir melhor resistência mecânica ao material, ou seja, minimizar

os microporos (1) e (6). Portanto, as amostras com aditivos do ti-

po D e E, com 4 e 5 horas de queima, podem ser considerados implan-

táveis, apresentando uma maior porcentagem de poros dentro da faixa

adequada (100 a 200ji) para crescimento de osso mineralizado na intd

midade dos poros (4) e (5).

Posteriormente a este trabalho Rollo (7) avaliou o cres-

cimento de interface cerâmica- osso com implantes de porosida-3e pró-

xima ã faixa indicada, com resultados satisfatórios. Em pi teses de

baixa porosidade de TiO2 e uma camada externa de A12O3 com porosida-

de adequada, este pesquisador obteve interfaces metal-TiC^ e AI2O3-

tecido ósseo, com resistências ao cisalhamento consideravelmente

boas.
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RESUMO

Procura-se neste trabalho fazer uma avaliação da ta

xa de corrosão, sofrida pelas diversas ligas metálicas, comu

mente usadas como implantes ortopedicos, através do cálculo

da massa peddida pelo implante, quando sujeito a correntes

induzidas, devido à aplicação de esforços mecânicos no osso.
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1. INTRODUÇÃO

Embora haja uma grande variedade de metais e ligas

poucos são usados como material cirúrgico devido à agressivi

dade do meio em que se encontram. Este meio é formado básica

mente por fortes eletrolitos, ácidos graxos e proteínas, cu-

jas concentrações são citadas posteriormente.

É de interesse primordial que metais usados em impIan

tes sejam altamente resistentes a tensões mecânicas e à cox;

rosão, pois geralmente os produtos de corrosão são sais do

metal, que estando no meio extracelular podem ser nocivos aos

tecidos, dando assim uma inflamação e posterior necrose do

tecido.

De acordo com CnJLmmi.n.6 [1969] uma possível e importan

te fonte de corrosão em implantes ortopédicos está relaciona^

da com as propriedades piezoelétricas no osso. Se o osso for

solicitado mecanicamente, o efeito piezoelétrico resulta nu-

ma corrente no tecido e o efeito dessa é causar corrosão no

implante. Esse tipo de corrosão é semelhante ao sofrido poi

canos de água imersos no solo. Quando um equipamento elétri-

co é "aterrado" numa região do solo onde existe um cano meta

lico, uma diferença de potencial vai existir no solo e com

essa uma corrente percorrendo o cano, resultando num proces-

so de corrosão.

2. CÁLCULO DAS CORRENTES NO IMPLANTE METÁLICO DEVIDAS

AO EFEITO PIEZOELÊTRICO NO OSSO

A grandeza da corrente percorrendo o implante, pode

ser calculada, através de diferença de potencial entre dois

pontos na superfície do osso.

A diferença de potencial entre dois pontos da superfí

cie do osso, foi calculada adaptando-se o modelo de vibração

de placas piezoelétricas [Vokme.cl 1974, MindLLn 7972, 7975)

ao osso humano, em particular foi considerada a diáfise do

fêmur, como um cilindro de raio interno a e raio externo b_.

sujeito à esforços de compressão [GUZHZAU 1976, Ruggie.10 1977),

tendo sido obtido:
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BB Ç

C a ,_.,_,. 4n2b2« (z) Z2

A

(1)

A

onde J(l), k., k_ são constantes e e,, constante dielétrica

do osso, cujo valor ê 140 - *£atC,... para o fêmur humano
sioiv cm

(Rzlníòh 1974).
Com a aplicação de uma tensão de compressão no fêmur

resulta numa diferença de potencial entre dois pontos de sua
superfície, através da direção de z, e como resultado dessa
diferença de potencial haverá uma densidade de corrente atra-
vessando o osso sendo dada por:

C2)

onde i ê a corrente total percorrendo o osso, sendo igual poj_
tanto, â que percorre o implante.

Através da Lei de Ohm, pode se determinar a queda dee
potencial no osso:

E - jp (3)

sendo que para direção z temos:

E, " " AÍ e j é a componente da densidade de corren-
Z GIZ

te na direção z, e p é a resistividade do osso. A componente
da densidade de corrente na direção z é:

jz L-. . 2 . (4)
Jlr2 /r2 +z 2 1

dessa maneira, a Lei de Ohm escrita na direção z será:

dV _
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A integração daequação (5)nos leva ao valor da queda

do potencial ao longo da superfície do osso, gerando uma cor
rente i que percorre o implante.

B
z2' | (6)

H r Z A

Consideremos uma pessoa adulta, pesando 700 N, cujo

fêmur deve receber um implante metálico. Em média, os raios

interno e externo, para esse caso são:

a = 0 , 5 c m e b = l , 2 cm, respectivamente.

Para um adulto normal, com esse peso, o perímetro da

coxa é em média 60 cm. Quando anda, o esforço suportado pela

coxa é o próprio peso do corpo, e a secção reta do fêmur, eŝ

tá sujeita a um esforço dado pela relação entre as áreas me

dia da secção reta da coxa e do fêmur, como segue:

JL_ = P ou P' = * ° (7)
R2 P0 R2

onde: P1 = esforço na secção reta do fêmur = 11.05233 dyn

PQ = peso do corpo = 700 x 105dyn

r = raio do fêmur = 1 , 2 cm

R = raio da coxa =9,55 cm
Assim, a pressão na secção reta do fêmur será:

P _ •» n n o i „ in5 J,,^/^m2= 2.95786 x 10s dyn/cm3

Ü(b2-a2)

Obtendo-se assim os valores:

a(z) = -1,249 x 10~5 statC/cm2

Para a densidade superficial dê cargas, levando esse

valor ã equação (1) e tomando-se a distância A e B como 10

cm, obtém-se:

AV = 1,5113 x 10" stat V ou 453.391 x 10" (8)
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comparando-se esse resultado com o obtido na equação (6):

B
AV - £Í- /r2 + z2" I

Jlr2 'A

obtém-se o valor da corrente que vai percorrer o osso, quan-
do este for solicitado necanicaaente.

i « - 20,3559 x IO"10 A (9)

Essa corrente vai causar corrosão no implante, a varia_
ção da massa devido a corrosão ê dada pela lei de Faraday:

Mitm " TzTF (10)

onde i * corrente que percorre o implante
M * Massa atômica do 'elemento
Z Valencia do elemento
F » constante de Faraday e t * tempo
No caso de ligas metálicas do tipo aA - bB - cC -, a

massa atômica e substituída pela fração molar dos elementos
constituintes na liga, dessa maneira a equação (10) fica:

aM. it bM» it
m - — & • — 5 + (11)

ZA F MT ZB F MT

onde M., Mg — são os pesos atômicos dos elementos e Z^, Zg

-— são as valências desses elementos. Hp* aM. + b*IL + .
Aplicando-se c valor obtido para a corrente (9) na e-

quação (10) obtem-se a variação de massa, para várias ligas
metálicas usadas como implantes ortopédicos como visto na ta
bela I. 0 valor negativo da massa significa que essa quanti-
dade foi retirada do implante.



VARIACÍOM

Aço •

Aço •

Aço -

MASSA EM

NOME

VrTALLIUf

- Tipo -

- Tipo -
- Tipo -

- 904/L

• 316/L

- 304/L
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TABELA I

IM AND PARA LIGAS USADAS

CONSTITUIÇÃO

T i - STa

Ti - 6A1 - 4V

65Co - 30Cr - SMo

20Cr - 2 5 N i - 4.SMo -

17Cr - 1 3 N i - 1.2Mn -

CCM) IMPLANTES OR3ÜPÉDICOS

Am (g) x IO"8

16,08
16,68
21,72

l.SCu 29,84
2.8Mo 30,74

l«Cr - lONi - 1.7Mn 31,39

** T i - 6A1 - 2Mt)

* Nb - T i

* Nb - Ta

16,83
13,91

13,30

* CONTRIBUIÇÃO DO PRESENTE TfiABALHOl
•• TESTADO EM CORROSSO SOB TENSfc [ BIOCX3MPATIBILIDADE A SER ESTUDADA

3. CONCLUSÕES

EBbora os resultados obtidos para a variação de massa

perdida por um implante em um ano, como mostrado na Tabela I,

possam a primeira vista não serem muito significativos, são

suficientes para que possamos fazer uma seleção dessas ligas

para implante, pois resultados obtidos por outros pesquisado

res, trabalhando em biocoapatibilidade de materiais de im-

plante, mostram que concentrações da ordem de algumas partes

por milhão de alguns metais em tecidos podem causar reações

indesejáveis.

Embora todas as ligas usadas como implante sejam aJL

tamente resistentes â corrosão, no corpo humano, as ligas /

mais inertes são as de titânio {fnakzn e-t ai 1977). Testes

de corrosão, "in vitro", de materiais para implante cirúrgi-

co em solução de cloreto de sódio (solução de Hank) efetua -

dos por HoaJL c Mea*4 (1966) indicam que os valores obtidos

para o potencial de quebra de passividade ("breakdown poten-

tial") desses materiais seguem a mesma ordem de resistência

a corrosão que a calculada através do efeito piezoelétrico

no osso, como pode ser visto na tabela I. Essa tabela mostra

potenciais de quebra de passividade para aços inõx 304 e 316,
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liga cobalto-cromo-molibdênio fuadida, titânio e ligas de t̂_

tânio, quando imersos em soluções salinas não arejadas a 0,17.

TABELA II

POTENCIAL DE QUEBRA DA PASSIVIDADE PARA AS LIGAS E METAIS

USADOS COMO IMPLANTES CIRÚRGICOS.

[HOOLK zt Mzafiò 1966)

POTENCIAL (V) E; SOLUÇÃO

MATERIAL NÃO AREJADA A 0,17 M"

AÇO INÓX 304 0,20

AÇO INÕX 316 0,4-0,48

VITALLIUM FUNDIDO 0,87

TITÂNIO 9

LIGAS DE TITÂNIO 25

É noticiado por Wílti.amò (Í976) que existe difusão

bastante baixa de ions metálicos através da camada oxida de

ligas diluidas de titânio, devido ao baixo potencial de que

bra da passividade dessas ligas. Na tabela II são mostradas

as taxas de formação de produtos de corrosão em solução de

Hank durante o teste corrente-tempo e taxa de formação de pro

dutos de corrosão de várias ligas implantadas em coelhos, o]>

tidos por Ho an e Mea<t& [1966) é interessante notar as ordens

de grandeza dos valores obtidos para as perdas de massa, por

esses dois pesquisadores. Entretanto MeacfUn e.t ai (J973)mo_s

traram que concentrações de 100 a 300 ppm de titânio são en

contrados nos tecidos, e ocasionalmente até 2.000 ppm desse

metal em tecidos vizinhando o implante. Essa concentração /

causa descoloração dos tecidos, mas não há efeito observável

no implante e provavelmente não há efeito clinicamente signi

ficante sobre o paciente.

Em ligas de cobalto cromo, vários casos de corrosão

foram noticiados e no mínimo dois casos resultando na perda

de características mecânicas do material. As ligas fundidas

de cobalto são susceptíveis à formar poros que podem condu -

zir à corrosão por feudas, de uma maneira geral essas ligas

são bastante resistentes à corrosão.
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TABELA III

TAXAS DE FORMAÇÃO DE PRODUTOS DE CORROSÃO EM SOLUÇÃO DE HANK

E TAXA DE FORMAÇÃO DE PRODUTO DE CORROSÃO DE IMPLANTES

EM COELHOS.

LIGA METAL CONVERTIDO EM

COMPOSTO ng cm"2 h"1

AÇO INOX 316

MECANICAMENTE
POLIDO

AÇO IN0X 316

QUIMICAMENTE
POLIDO

VITALLIUM

MECANICAMENTE
POLIDO

COMERCIAL

Ti MECANICAMENTE
POLIDO

7,8

230

15C

20

4,1

METAL ENCONTRADO

NO TECIDO
-2 -1

ng cm h

0,274

0,249

Ti-5Ta 0,26

O aço tipo 904/1 mostrou em solução Ringer maiores

potenciais críticos de corrosão localizada e em fenda (bitting

e crevice), quando testados por técnicas potenciostáticas,

que os aços inox 304/L e 316/L de acordo com Bandy zt ai (7977),

mas não existem resultados sobre sua biocompatibilidade.

Ftia.ke.ti zt ai (7 977) noticiam resultados obtidos por

Ziiiimer sobre biocompatibilidade da liga TÍ-6A1-4V, nesses ex

perimentos implantou essas ligas, vitallium e aço inox 316/L

em músculos de coelhos por 6 semanas e analisou a espessura

da camada fibrosa encapsulando os implantes, tendo notado uma

camada muito fina em amostras de TÍ-6A1-4V.

De acordo com CtiJLmmJLno (7969) em seu trabalho sobre

seleção de materiais para implantes cirúrgicos, reporta que

um grande numero de implantes de vitallium foram removidos de

pois de implantação, e nenhuma das próteses ou suas vizinhan-

ças mostraram sinais debiocorrosão,embora Evanò zt a.1 11974)

tenha noticiado reações em pacientes ã esse tipo de material.

-.ML - .
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Aços inõx, além de sofrer ataques localizados e em

fendas, ainda estão sujeitos à corrosão sob tensão, sendo /
considerados menos resistentes a este processo que o vitallim
e este menos que a liga T1-6A1-4V, sendo encontrados por Cu*
Zl* zt at (7969) que Ti-6Al-2Mo ê cerca de 401 mais resisten
te â fratura, e corrosão sob tensão, em solução salina, que
TÍ-6A1-4V, embora não existam informações sobre a biocompati
bilidade dessas ligas. É mostrado na tabela I que as ligas
Nb - Ti e Nb-Ta são bastante resistentes ã corrosão causadas
por correntes geradas no osso, em concordância com os dados
mostrados na tabela III, sendo necessários estudos posterio-
res sobre a biocompatibilidade.
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Resumo

Os métodos de cálculo e limitações do expoente de sensibili

dade à taxa de deformação foram analizados de forma crítica.

0 grande número de valores disponíveis deste parâmetro para

diferentes materiais e métodos de calculo apresenta muitas

vezes contradições e incertezas quanto a sua precisão. Nes-

te trabalho foram tabelados valores de m e/ou m* para os ma

teriais ccc, cfc e hc mais largamente estudados na literatu

ra. A discussão destes resultados mostrou a dificuldade de

se caracterizar de forma definitiva a sensibilidade ã taxa

de deformação.
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1. Introdução

A importância do expoente de sensibilidade ã taxa de de-
formação (ESTO) esta relacionada com a possibilidade de se
obter informações sobre alguns aspectos da teoria fundamen-
tal relativa a movimentos de discordincias e parâmetros tér-
micamente ativados. Além disto, o valor deste expoente pode
ser utilizado em estudos sobre conformabilidade e heteroge-
neidade da deformação. 0 ESTD vem sendo associado,teórica e
experimentalmente, a influência de variáveis de estado tais
como a temperatura e a velocidade de deformação na dutilida-
de do material*').

Normalmente identificam-se dois expoentes ligados à ten-
são e a taxa de deformação: o expoente de sensibilidade da
taxa de deformação à tensão ou simplesmente sensibilidade à
tensão ("stress sensitivity") (m) e o expoente de sensibili-
dade ã taxa de deformação propriamente dito (M) , sendo N «
l/m. O expoente m pode ser definido a partir dos desenvol-
vimentos empíricos clássicos de Orowan e Johnston e Gilman
por

c • abo^v (1)

(2)

onde a, B e o« são outros parâmetros, b é o vetor de Bur-
gers, £ M a densidade de discordâncias moveis, v a velocida-
de das discordâncias, £ a taxa de deformação plástica e <£
a componente têrmicamente ativada da tensão aplicada.

Até* o momento foram desenvolvidas diversas maneiras dis-
tintas de se calcular o expoente m. Estas maneiras permitem
que m possa ser avaliado por métodos diretos ou indiretos re_
lacionados com o movimento das discordâncias. Os primeiros
se referem a técnicas de ataque, difração de raios x, micros,
copia de transmissão, micTOscopia de campo de ions, etc. Os
segundos ««tão relacionados com ensaios mecânicos de tração,
compressão, fluência, relaxaçâo de tensões e torção. K prin
cipal diferença' ' entre estes .aétodos de medida d» m é que
enquanto com os métodos diretos medem-se o movimento de dis-
cordâncias individuais, os métodos indiretos estão ligados a
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velocidade média estatística das discordâncias através de
seu efeito na tensão de escoamento plástico. Geralmente, in
dica-se na literatura o parâmetro calculado de forma direta
por m ou a* e por m* aquele indiretamente determinado a-
través de ensaios mecânicos. Utiliza-se, entretanto, a no-
menclatura m ou m* quando o expoente é calculado por método
indireto, porém, relacionado à componente tèrmicamente ativa
da da tensão (a*) e não ã tensão total (a). Em geral, m* é
maior que m*- ' e quanto menor o valor de m, maior o escoa
mento descontínuo*- * ', mais longa a fluência elástica * * '
("elastic afetereffect") e mais pronunciado o comportamento
superplástico*- * .

0 presente trabalho tem como objetivo apresentar uma bre_
ve*revisão crítica sobre alguns métodos de cálculo, valores
encontrados e limitações do ESTD. Esta revisão abrange ape-
nas o estudo dos principais materiais cujos ESTD's tenham si_
do mais largamente analizados na literatura. Embora existam
importantes trabalhos*- ~ * sobre este assunto, nenhum anali-
za criticamente um número maior de métodos e suas limitações.

2. Os Mo'todos de Avaliação de m

Apresenta-se a seguir uma descrição suscinta apenas dos
métodos utilizados para os materiais considerados relevantes
e cujos valores de m estão listados nas tabelas deste traba-
lho.

I. - Técnica de Ataque ("etch pit technique")
A amostra é atacada com reagente adequado*- ' e os

pequenos pites causados por discordâncias que emergem a su-
perfície são observados em microscópio ótico. COB base na e_
quação (2), o coeficiente angular de um gráfico log v x logo
fornece o valor de a.

II. - Teste de Mudança da Taxa de Deformação
("strain-rate cycling test")

v Este teste consiste em variar a velocidade de de-
formação da amostra em algum instante do ensaio e registrar,
os valores de tensão antes e após a mudança de velocidade. 0
expoente a calculado por este método indireto é dado por:
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Como o gráfico tensão-deformação obtido em um teste com mu-
dança na velocidade de deformação não apresenta comportamen*-
to ideal (Fig. l.a), surgindo freqüentemente transientes
(Fig. l.b), existem diversas formas 4e se identificar que va
lores de tensão devem ser utilizados para o cálculo de m^ ,
prevendo-se várias alternativas (Fig. l.b).

Fij. 1 - lepres«ntação esqueaítica da curvas tensao-deforaacio p«T«
•msaios coa variação aa valocidad« de defonução. daaons-
traido co«port«Btnto idaal (a) e traasimUs. assia coa»
dif*ran<as aanairas da »• calcular áo(b). (ref. 2).

II.ã. Método utilizado por Floreen(S)

Hna

Unp.
n ainfcn

(4)

(5)

(6)

onde n e o coeficiente de encruaaento e d o diâmetro \é
dio das células de discordâncias. Floreen objetivou,as si- ,
avaliar • por método indireto, mostrando também que •*>:.:

II.b. Método utilizado por Yada(8)

Yada, utilizando como hipótese a relação:

ú* - o-<fi - K (ê/é.) 1 / a (7)
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onde K e £o são constantes e a- a tensão interna, obteve
o valor de m devido ã tensão tèrmicamente ativada, que cor
responde aquele obtido por método direto.

III. -Ensaio de Fluência
Mudando-se repentinamente a carga ou tensão aplica

da em uma amostra apôs ter atingido o segundo estagio de flu
ência, conseque-se variar a taxa com que se deforma plástica
mente o material. Este método apresenta problemas com tran-
si entes na curva de resposta análogos aos comentados ante-
riormente (Fig. l.b). 0 valor de m' pode ser calculado a
partir da equação (3).

IV. - Ensaio de Relaxação de Tensões
No ensaio de relaxação de tensões registra-se o de_

créscimo da carga ao longo do tempo, mantendo-se constante a
deformação de uma amostra solicitada mecanicamente até um
certo nível de tensão.

IV.a. Método de Noble e Hull í 9* 1 0 )

Estes autores obtiveram m a partir do coe-
ficiente angular da reta em gráfico de log o x log t, onée
t é tempo, utilizando a relação:

taa « — - — - ln{l + At) + ina9 (8)
1-m

sendo A uma constante e o# a tensão de in íc io de relaxação.

IV.b. Método de Li e Gupta*11 •'
Com a hipótese da existência de um nível de

tensão remanescente irrecuperável na relaxação, a partir da
equação:

<r * a± * K (t * a ) " " " 1 (9)

onde K e a são parâmetros»Li e Gupta obtiveram m de for-
ma semelhante a Noble e Hull, isto é, a partir do coeficien-
te angular da reta log a x log (t+a).
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IV.c. Método de Hart(13'14)

Hart supôs válida uma equação plástica de es_
tado do tipo:

dtaa « yde + vdlnê CIO)
onde X e v representam parâmetros fenomenologicos cujos va-
lores dependem, a qualquer instante, da historia de deforma-
ção previa do material até* aquele ponto. Os resultados de
cada ensaio de relaxação compõem uma curva log a x log ê pa
ra um nível fixo de deformação, ao longo da qual

v - (3£no73*né)e (11)
sendo m1 expresso por:

m' « (3£nê/3£na)v (12)
assim, m1 é o inverso do coeficiente angular da reta defini^
da pelos pontos de mesma derivada v , obtidos em diversas -
curvas log o x log ê para um material a uma mesma tempe-
ratura e diferentes níveis de deformação.

IV.d. Método de Conrad(15)

Calculando a tensão interna (o^) por diferen
tes maneiras, Conrad obteve a tensão efetiva (a*) e assu-
miu;

ê - Kff*
m (13)

obtendo m por,

m « a* -SiüE: (14)
do

3. O ESTD para Nível de Encruamento Constante
Em recente trabalho, Kocks e colaboradores^ ^ propuseram

um novo expoente de sensibilidade à taxa de deformação, N,
definido por:

N - ( a£ncfN\ CIS)

sendo H o coeficiente de encruamento do material. A dife -
rença entre _M_e_N̂  é que o primeiro representa a variação
da tensão instantaneamente apôs a mudança na velocidade de
deformação, enquanto o segundo se refere a esta variação a-
põs a curva tensão-deformação ter alcançado sob a nova taxa
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{£*£ ft* I)

Fig. 2 - Mudança na velocidade de deformação no ponto
de tensío mixiuã, definindo dois parísetros
de sensibilidade ã taxa de deforaaçio: M pa
ra estTutura constante (instantâneo) eN pi
ra nível de encruaaento (H) constante.(ref.l)

de deformação o mesmo nível de encruamento que possuía no
instante em que foi fe i ta a mudança na velocidade de deforma
ção. Esta situação está esquenatizada na figura 2, para o
caso particular em que a mudança na velocidade de deformação
é* fe i ta para H • 1, i s to é, no ponto de tensão máxima se gun
do o critério de Considere.

A vantagem de se calcular o ESTD desta forma é que sua
determinação é mais precisa, pois não há necessidade de se
envolver com os transientes que ocorrem logo após a mudança
na velocidade de deformação, além de ser mais adequado para
o comportamento a temperaturas elevadas' ' .

4. Resultados e Discussão
Como foi visto na figura 1-b, existem diversas formas,

dentro de um mesmo tipo de abordagem, para se determinar o
valor do ESTD.

Arieli e Rosen^ ' , trabalhando com uma liga superplásti
ca de t i tân io , obtiveram diferentes valores de m, analizando
cinco formas distintas de interpretar o gráfico o x e com
os transientes causados pela variação em_£ . As tabelas I ,
II , III , IV e V apresentam listagens de valores de ra e/ou m*
calculados por várias maneiras para o f erro- s i l í c io , ferro
puro, rcetais ccc, materiais cfc e para o titânio - o, res -



Tabela 1_ - Valores de • e •' para o Ferro-Silfcio monocristalino (MC)

e policristalino (PC) a diferentes temperaturas

MATERIAL

F e - 3 . 2 5 1 Si-MC

F c - 3 . 2 5 t Si-MC

F c - 3 . 2 S t Si-MC

Fe-3.2S* Si-PC

Fe-3.2Sl Si-MC

Fe-3.2S» Si-PC
Fe-3.2St Si-PC
Te-3.301 Si-PC
Fe-3,2 % Si-PC

DEFORMAÇÃO

0.02-0.07
0.003

0-0,18

0-0.16

0.005-0.236*
0.002-0.260*:
0.005-0.176*

Regiio de
LUders

Região de
encruamento

0,005-0.206
O.02S-0.10

o.os"4

0-0,008

TEMPERATURA [t]

373

41

300

11.9

298

35
80-60

101
45-80
40*5
48-90
40tS

293

64-85
59-86

54
S3
St
75
•4
77

75-112
44-78

25*5

273

13.5

248

15.8

201

20.4

198

38

78

44

77

76-82

MÉTODO
DE

CALCULO

t
11
II
II
I
11
I

IV-a

II
III
IV-a
II
III
IV-a
IV-a
Il-a
Il-b
IV-b

AUTORES

Stein e Low(I7)1960

Guard(1*) 1961

Johnstoa • Stain**)
1963

Noble e H u l l ( 9 l l 0 )

1964

Floraen(S) 1964
YadãlB]ri967
Gupta • Li l"J1970

ao

•1 - <110) ; «2 - {112J ; «3 - diâmetro da grid'. Z • 1,8x io*2imt; •4 - 1 - o.i:



MATERIAL

Fe-0.004%C*1

Fe refinado por zona*2

Fe refinado por tona - MC

Fe elevada pureza

Fc elevada pureza

Fe-puro

F«-puro

Fe «lavada pureza

brrmu* - •

Fe- •

Fe-99,9St purest

Fe-rt.fl© at1 T i " 4

Fe puro carregado coa II

Tabelfc II - Valores de m'para o Ferro p

DEFORMAÇÃO

regiio de LUders

reeiio de encrua/

0-0T18

0-0^19

0-0,13

0,050

-

-

viria*

0.095 j

J^OOSJ-0,068
variai

viria*

viri«•

TEMPERATURA

r * i
293
293
300
300
300
201
248
273
300
204
241
295
14
20
77
90
1S4
273
297
298
195
300

297
297
249
274
295
300

M'

89
106-112

6-35

5.5-17

3.5
6.1
4.7
4.0
2.9
32
7.9
3.3
140
110
26
27
40

3.4
2.75

3.5
10.0x2

3.3-4.3

2.9-3.5

1.20

5.3
3.n
2.6
2-3

uro
MÉTODO DE
CALCULO

IV-a

II

IV-b

Il-b

II

II

IV-b

IV-b

IV-b

IV-c

TV-h

IV-b

AUTORES

Noble e Hull l9'lü)

1964

Michalak(3) 1965

LitllJ 1967

Yada(8) 1967

Swidtíl9) 1965

Altshuler(20) 1967

Gupta e Li(12)1970

U w(21) 1 9 7 2

Yamada(22) 1974

Okataki(2S) 1976

Lunar»kalZ4) 1977

•1 - 1 • 1.8 x 10"2 « • ; «2 - H • 0 .1 am; «3 - Z • 0.09 mini • 4 - • 23 W*



Tabela III - Valores de m' para alguns metais cúbicos de corpc centrado

MATERIAL

Tântalo

Tântalo MC

Ta puro ("3-zone-pass")

Ta comercialmente puro

V puro ("3-zone-pass")

V comercialmente puro

Mo puro ("one-zone-pass")

Mo comercialmente puro

Tungstênio MC

Nb puro ("3rzone-pass")

Nb puro ("one-zone-pass")

Nb comercialmente puro

Nb 99.9991 pureza

Nb 99.91 pureza

DEFORMAÇÃO

região de LUders

região de encrua/

região de LUders

região de encrua/

0 - 0.12

0 - 0.12

0 - 0.09

0 - 0.11

0 - 0.12

0-0.09

0 - 0.13

0-0.09

0 - 0.10

0-0.08

0 - 0.13

0 - 0.12

0 - 0.12

0,0058-0.0899

várias

0.0285-0.0948

várias

TEMPERATURA
[K]
293
293
293
77
293
77
298
298
298
195
298
298
298
298
195
298
298
195
298
297

297
297
297

m1

26
67-78

11
87

13-23

87
4.5

7.8-4.5

7.5
15.0

8.2
8.5
7.5
5-9

7.011

6,0±l

14-6

14-7

14-6

7,7-10,0

7.14

6.0-7.2

8.33

MÉTODO DE
CALCULO

IV-a

IV-b

IV-b

IV-c

IV-b

IV-c

AUTORES

Noble e Hull(9fl0)

1964

Gupta e Li ( 1 Z )

1970

Y m d i ( 2 2 ) 1974



Tabela IV - ValoTes de

MATERIAL

t.iF MC

l.iF MC

M elevada pureza

Al
Al 6061

Cu
Aco AISI 316: recozido

Trabalhado 201 a frio

Aço AISI 316

Aço AISI 316

m ou m' para alguns materiais cúbicos

DEFORMAÇÃO

0 •• 0,10

0-0.06

0 - 0,06

várias

0.23

0.077

0.14

várias

várias

várias

várias

TEMPERATURA
IC
298
298
300

300
300
300
300
300
296
296
298
298

m ou m*

14 - 50

14.51 2

6
6
4.6

- 1.13

-13.29

- 2.4S

7.14

1.67

7.80

7,69

de faces centradas

MÉTODO DE
CALCULO

II
I
I
IV-b

IV-c

IV-b

IV-c

IV-c

IV-c

AUTORES

Johnston e Stein*4)

1963

Li<ll> 1967

Hart e Solo*on(Z5)1972

Law e Beshers(21) 1972

(26)
Thomas e Yaftgee 197S

NirlZ7J 1977

Huang et.allZ8) 1977

Tabela

MATERIAL

A - 70

A - 55

Battelle

Iodide

Ti comercialmente
puro

Ti comercialmente
puro

Ti comercialmente
puro

Ti zoacrcialmente
puro

V - Valores

DEFORMAÇÃO

0,002

0.002

0.002

0,002

0,0269

0.037

0,02

0,072

0,002

de m' para

••

13,6

9.3

12,5

18,5

- 9.3

-33,48

- i.o

- 8,09

21.6

o titânio à temperatura da 300 K

MÉTODO DE
CALCULO

IV-d

IV-d

IV-d

IV-d

IV-b

IV-b

IV-b

IV-b

II

AUTORES

Conr.d<1S>
1970

Rodrigues «t.al.í29) 1973

Reed-Hilí • Donoso(30)

197S

Law • Be«hers(21) 1972

Monteiro et.al.(J1) 1970
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pectivãmente. Estas tabelas mostram que os resultados são
extremamente dependentes do nível de deformação plástica e
da temperatura. 0 ferro-silício e o fluoreto de lítio (ta-
belas I e IV) foram os dois materiais mais utilizados nos
trabalhos pioneiros, pois- são mais adequados para a técnica
de ataque. Os valores calculados para estes materiais pela
técnica de ataque e pelo teste de mudança na velocidade de
deformação^ ' ' indicam que m é menor que mf. Embo
ra os valores de m determinados pelo método de Li^ é Gupta
e Li^ '(IV-b) sejam aparentemente aceitáveis para materi-
ais cúbicos de corpo centrado (tabelas I, II e III), este
método forneceu resultados incoerentes, em alguns casos fi-
sicamente impossíveis (• < 0), para materiais cúbicos de fa
ces centradas (tabela IV) e hexagonais compactos (tabela V).
£ interessante notar que o ESTD calculado através da fenome
nologia de Hart * * '(•étodo IV-c) não é função do nível
de deformação da amostra, conforme mostram os resultados
das tabelas III e IV.

Uma série de limitações inerentes a todos os processos
de determinação de m ou •' citados acima prejudica a utili-
zação direta dos resultados como características intrínsi-
c?.s dos materiais ou para utilização como dados de projeto.
Estas limitações poden ser do seguinte tipo:

i. a presença de transientes nas curvas de resposta p<>
de ser não somente devido ã influência do sistema deforman-
te, coxo também causados pelo comportamento anelástico dos
materiair solicitados mecanicamente. Embora tenha-se dedica
do muitos esforços na tentativa de correção destes efeitos,
tanto os da máquina^30*32>33^, quanto os anelásticos^14'25'

* ', ainda não foram obtidos resultados realmente satis-
fatórios ;

ii. na maioria dos procedimentos utilizam-se materiais
ou recozidos a temperatura constante ou aquecidos diretamen
te a temperatura de teste. Assim, em ensaios a altas tempe-
raturas, podem haver grandes diferenças em tamanhos de grão
ou distribuição de partículas de segunda fase, o que corres_
ponde a materiais diferentes;
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iii. em geral utilizam-se parâmetros calculados no labo-

ratório em ensaios uniaxiais para aplicação como dados de
projeto em condições de estados complexos de tensão;

iv. a heterogeneidade da deformação plástica nos
ais policristalinos, especialmente a deformação localizada
promovida por precipitados, pode conduzir a valores do ESTD
diferente do que seria de se esperar assumindo-se deformação
homogênea para determinação de mecanismos termicamente ativa
dos;

v. muitos dos métodos de determinação do ESTD não são
validos em largas faixas de temperaturas onde ocorrem fenôme
nos concorrentes, tais como recuperação, envelhecimento e re_
cristalização.

Assim, a utilização do parâmetro de sensibilidade a taxa
de deformação deve ser feita tendo em vista estas restrições
apresentadas. Até o presente momento todos os métodos são su
jeitos a críticas, não existindo uma forma definitiva de se
caracterizar esta sensibilidade.
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RESUMO

0 ensaio de compressão plana proposto por Watson e Ford e a 1 ami nação
de planos são dois processos de deformação plana, onde o atrito entre o
material e a ferramenta desempenha um papel importante e a componente hi-
drostãtica apresenta valores semelhantes. Por estas razões a compressão
plana tem sido utilizada para simular a laminação de planos, embora o prj.
meiro processo seja não estacionãrio e o segundo seja estacionãrio. No in
tuito de determinar até que ponto podem ser comparados os dois processos,
foi empreendido um estudo do grau de homogeneidade da deformação e encrua
mento introduzidos durante a compressão plana a frio de um aço. Com esta
finalidade foi estimada a deformação media e a deformação local no ensaio
de compressão plana realizado em diversas etapas.
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3. INTRODUÇÃO

Os métodos utilizados para introduzir deformação plástica em volume,
ou seja aqueles que apresentam uma importante mudança na espessura do ma-
terial, podem ser classificados em (I) processos estacionãrios e (II) não-
-estacionãrios, de acordo com a distribuição da deformação plástica em
função do tempo. Nos processos estacionãrios todas as seções da peça são
submetidas a mesma distribuição de deformações (1). A 1aminação, trefilação
e extrusão, processos amplamente utilizados na indústria,porque permitem
deformar grandes volumes de material por unidade de tempo, pertencem ao
grupo I. Nos processos não-estacionãrios a geometria da região deformada
muda continuamente com o grau de deformação. Os ensaios de laboratório,
tais como tração, compressão e torsão, além dos métodos descontínuos de
produção industrial, tais como: forjamento e cunhagem,pertencem ao grupo
II. Para medir as propriedades mecânicas dos materiais são preferidos os
ensaios de tensão, compressão e torsão porque exigem menores quantidades
de material e permitem controlar mais facilmente as variáveis do ensaio
(tensão, deformação, taxa de deformação, temperatura) que os métodos de
deformação estacionãrios (2).

No caso particular da 1aminação de planos, quando trata-se de produ-
zir novos produtos e/ou alterar as condições de processamento em escala
industrial, é necessário ter uma estimativa preliminar do comportamento
daqueles produtos,a fim de programar a seqüência de processamento termo-
mecãnico mais adequada ao equipamento disponível na planta industrial. A
estimativa preliminar da tensão de escoamento e dutilidade corresponden-
tes a diferentes condições de processamento, assim como também a determi-
nação das estruturas resultantes, é feita geralmente no laboratório, me-
diante ensaios de tração, compressão ou torsão de preferência a laminação
de laboratório, pelas razões indicadas anteriormente.

Quando trata-se de simular o processo de laminação real, o método
mais adquado seria utilizar o próprio laminador da planta industrial, se
isso for possível. Porém, no laboratório, as características do laminador
não permitem atingir as mesmas velocidades médias de deformação; além do
mais, ao processar quantidades relativamente pequenas de material, não se
atinge um valor estacionãrio na distribuição de temperaturas na saída do
laminador. Nestas circunstâncias, a estimativa preliminar do comportamen-
to do novo produto e/ou a simulação do processo de laminação podem ser
feitas mediante o ensaio de compressão proposto por Ford(3), porque cor-
responde a um estado de tensões e de deformações muito próximo ao de lami-
nação de planos, especialmente quando se compara com os ensaios uniaxiais
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de tração e compressão e com o ensaia de torsao. Na Tabela I sao compara-
dos diversos parâmetros para os ensaios não estacionãrios citados, além
do próprio processo de 1ami nação. 0 ensaio, tal como proposto inciai mente
por FORD, permite determinar os esforços de deformação aplicando um carre
gamento descontínuo, porém, este ensaio tem sido também utilizado para eŝ
timar as cargas de deformação correspondentes a laminação a quente, apli-
cando um carregamento contTnuo(4).

As condiderações acima expostas e a Tabela I mostram que sprincipais
diferenças entre a laminação de planos e a compressão plana concentram-se
em torno de dois assuntos: 19) As diferenças existentes entre as veloci-
dades instantâneas e 29) também no fato de tratar-se de processos estaci£
nário e não-estacionãrio.
- 19) A diferença entre as velocidades instantâneas existe inicialmente
porque a velocidade de rotação dos cilindros e a velocidade de aproxima-
ção dos punções foi suposta constante. Não resulta complicados programar
a velocidade de aproximação dos punções, de modo que neste caso a velo-
cidade instantânea tenha a mesma forma que a correspondente ã laminação.
A maior diferença da compressão plana comparada com a laminação industry
ai estaria nos maiores valores absolutos atingidos pela taxa média de de
formação industrial, da ordem de 10/seg.; velocidade esta que tanbéü
não é atingida pelos laminadores de laboratório (6).
- 29) Em se tratando de simular os esforços, as microestruturas e as tex
turas resultantes de um processo estacionário utilizando ua processo não
estacionário, é preciso comparar a distribuição local das deformações nos
dois casos, laminação e compressão plana, para um mesmo nível de deforma-
ção macroscõpi ca (7).

0 objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento preli-
minar da distribuição local das deformações no ensaio de compressão pla-
na,a fim de compará-lo posteriormente com uma amostra laminada acé o mes_
mo grau macroscópico de redução na espessura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Material - As amostras foram extraídas de uma chapa de aço baixo carbono,
de espessura igual a 4mm. As amostras para o ensaio tem a forma de para-
lelepipedos, com as dimensões de 3,4mm x 24,6om x 37,0mm. Os dois planos
de dimensões 24,6 x 37,0, sobre os quais se aplica a carga, tiveram a SJJ
perfTcie preparada numa retifica.Vide Figura l,onde h=3,4mm e w=37,0ram.
Deformações - A deformação macroscópica foi determinada medindo a espes-
sura da zona deformada, utilizando um projetor de perfis com 20 aumentos,
marca NIKKON,modelo 6C,provido de dois deslocamentos perpendiculares,com

- rrrr:
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dois micrometros de 0,005mm de leitura.

A fim de medir as deformações locais, foram realizadas uma série de
marcas sobre uma das faces medindo 3,4 x 26,4,aplicando uma carga de 200
grf. sobre o diamante utilizado normalmente para realizar medidas de mi-
crodureza Vickers. As marcas, tal como mostra esquematicamente a Figura 2
(i), estão distribuídas sobre uma rede quadrada bidimensional periódica,
de parâmetros a=b=l,00mm sobre o plano XY. As coordenadas das 48 marcas
foram medidas após cada uma das 7 etapas do ensaio de compressão, utili-
zando o mesmo projetor Nikkon citado.
Cargas - Os ensaios de compressão plana foram realizados utilizando um
sistema matriz-punção descrito em outra ocasião (5), e representado esque
maticamente na Figura 1, sendo utilizado um punção de largura b=6,0mm. As
cargas foram aplicadas utilizando uma máquina AMETK-RIELHE de parafuso
com capacidade de 400.000 li bras, com uma velocidade de aproximação dos
punções de VM=1,1mm/min. A redução espessura final {h-ho)/ho=-0,46 foi
introduzida em 7 etapas, lubrificando sempre a amostra com querosene an-
tes da aplicação da carga.

3. RESULTADOS
A Figura 2 (ii) e (iii) mostra como distribuição a geométrica das

marcas evoluiu, comparando com a Figura 2 (i), após as respectivas redu-
ções de espessura de -0,05 e -046. A expansão total da amostra segundo a
direção Z, foi inferior a 0,03 de modo que pode-se considerar como um pro
cesso de deformação plana, ez=0. Esta Figura 2 (ii) e (iii), obtida sim-
plesmente representando as coordenadas das marcas, mostra a existência dos
planos de simetria, paralelos aos planos macroscópicos e da Figura 1. Mos_
tra também, essa figura a existência de regiões com distribuição de defojr
mações diferentes, designadas por A, B, C, D, E e F. No intuito de obter-
se uma representação mais quantitativa dos resultados, os dados foram pro
cessados como indica-se seguidamente:

1) Foi escolhida uma marca (i,j)_» suficientemente afastada da região de
aplicação da carga, como origem de coordenadas, para medir as coordenadas
x, y da cada marca i,j. Em cata etapa k foi usada a mesma marca (iij)"
como origem de coordenadas.
2) Para cada marca (i,j) foram tentados diversos tipos de ajustagem dos va
lores de x- - e y. . em função da espessura instantânea de amostra h, que

i»j > »J

por sua vez depende do tempo, segundo a relação:

t = (ho-h)/VM •••••ta^^^H O)
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onde, e c e o valor da espessura a partir do qual o molde po
de ser considerado semi-infinito e Vc o volume do molde
correspondente a esse valor.

Considerando f(—) e £'(XrO c o m 0 d u a s funções de
v1 V

(*_) pode-se escrever de forma geral:

t_ *. • t f' f 1
KU O Y

Substituindo (5) e (6) em (2) tem-se:

V» V

s V V

Para que sejam satisfeitas as condições (3) e (4) de
ve-se ter fC-̂ y-) e f'C-y-) variando respectivamente de zero a
um de um a zero quando o molde varia de zero a semi-infini-
to e devem permanecer constantes a partir desse valor. Duas
funções matemáticas que apresentam este comportamento são
as funções "erro" (erf) e "erro complementar" (erfc) t Pode-
ria se supor então, numa primeira hipótese que:

V V
t_ = t . erf(—) + t erfc(—) (8)

s V ° V

no entanto esta equação levaria à conclusão que a espessura
de parede a partir da qual o molde pode ser considerado se-
mi-infinito é" sempre a mesma independente do material e da
geometria do mesmo, o que não ocorre na prát ica, conforme
pode ser observado na figura 1. Assim foram introduzidos
dois fatores, "m" e "n" para levar em conta o material e a
geometria do molde e a equação pode ser escrita da seguinte
forma:

V V
t s - t - erf(a —) • tQ erfc(n —) (9)
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Uma vez obtida a equação 9, passou-se à verificação
da validade da mesma, usando inicialmente os valores expe-
rimentais obtidos com moldes cilíndricos. Dos resultados
experimentais foram obtidos diretamente valores de "ts" pa-
ra diferentes espessuras de parede e de "tM". A partir des-
tes valores foram determinados "t0", "m" e "n" empregando-
se o método de tentativa-e-erro na equação 9. Os cálculos
foram feitos com o auxílio de uma calculaâora programável ,
que acoplada a um "ploter" permitiu também a obtenção das
curvas de "ts" em função de C ̂  ) p a r a c a < j a um &os casos. A
figura 2 mostra as curvas obtidas juntamente com os pontos
experimentais. Pode-se notar que a equação descreve de for-
ma bastante satisfatória a relação entre o tempo de solidi-
ficação e a espessura do molde.

Io MOLDE DE AREIA

MOLDE DE AREIA
|« MOLDE OEAÇO POLIDO

INTERNAMENTE

MCLOEOEAOO MOLOE OE ACO
RECOBERTO INTERNAMENTE POLCO ETERNAMENTE

o i 2 3 4 s e 7
FISURA 2

Cunm tw(rieii»4otwipod«Mli41fle«céoMitiiicAodar*locw—
dricos tf»

ajr
V

cilín-

A seguir foi verificada a validade da equação para
moldes de parede plana. Para tanto foram utilizados valores
de "ts

M (para diferentes espessuras), de "t " e "t-" obti-
dos por Sei ama [1] para moldes de areia. Usando o mesmo pr£
cedimento já citado foram obtidos os valores de "m" e "n" e
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foi traçada a curva correspondentev que ê mostrada na figu-
ra 3 juntamente com os pontos experimentais. Pode-se notar
que também neste caso a equação descreve satisfatoriamente
a variação tempo-espessura de parede para moldes de parede
plana.

« ramos OBTIDOS POR SCIAMA

200

Curvo tadrleo do tampo <ia solidifica*» em fuRC&o da ro!oç*»(£)para pecas
da ailumin vazada* em moldes da arara da paradas pláitoa

Finalmente, utilizando valores experimentais obtidos

para moldes de parede plana de aço foram determinados os v«i

lores de "n" e "n" relativos a este caso e foi montada a ta

bela 2.

MATERIAL DO MOLDE

Ago
(recoberto ou polido)

AREIA

GEOMETRIA

CILÍNDRICA

m

2

2

n

1

1/2

PLANA

m

1

1

n

1/2

1/4

TABELA 2 - Valores de "m" e "n" em função da

geometria e do material do molde.
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COÜIO pode ser notado na tabela 2 o fator "m" depende
apenas da geometria do molde e o fator "n" depende da geome
t r i a e do material do molde. Além d i s s o nota-se que quando
se passa da geometria c i l í n d r i c a para a plana os fatores
"m" e "n" são reduzidos em 501

4. Conclusão
Apesar de não se poder chegar a uma solução matemãti_

ca exata que descreva a variação do tempo de s o l i d i f i c a ç ã o
com a espessura de parede de molde, e s t a variação pode ser
representada, de forma aproximada, no caso de moldes c i l í n -
dricos e de paredes planas „ pela equação (9) baseada nas
funções erro e erro complementar conforme fo i comprovado a-
través de resultados experimentais.

5 . Bibl iografia

1. SCI AMA, Go- "Epaisseurs des moules e t v i t e s s e s de refroi^
dissement de pieces m o u l é e s ^ í o i m d e r i e , v o l . 344, pag.
143, (197S).

2. PANCHANATUAN, V.; SESHAORI M.R. e RAMACHANDRAN, A. -
"Volume ratio e f f e c t on thermal behavior of m e t a l l i c
moulds". Transactions of the American Foundrymen Soc ie ty ,
v o l . 66 , pag. 37, (1974) .

3 . RUDDLE, R.W. - "The s o l i d i f i c a t i o n of cas t ings" , Ed. The
I n s t i t u t e of Metals, Londres, (1975) .

4. CA RS LAW, H.S. e JAEGER. J.C. - "Conduction of Heat in
S o l i d s , Ed. Oxford University P r e s s , 2a. Edição, (1959) .

5. SCI AMA, G. - "Calcul du temps dc rcfroidissement de j e t s
cylindriques coules en moules metal l iques", Founderie,
v o l . 268, pag. 267, (1968)

6. SMITHELS, C.J. - "Metals Reference Book, Ed. Butterworths,
London Ç Boston, 5a . Edição, (1976) .



L 2 . 1

ANAIS
do

3Ê Congresso Brasleiro
de Engenharia e
Ciência das Materials

COPPE/UFRJ
Dezembro de 1978

CBECIMAT

CONSELHO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO PREMESU ÀBM

REFINO DE GRÃO DE LIGAS DE ALUMÍNIO POR MEIO DE
MULTIPLICADORES CRISTALINOS

Antonio Celso Fonseca de Arruda
Maurício Prates de Campos Filho
Faculdade de Engenharia de Campinas
Universidade Estadual de Campinas

Resumo

0 trabalho r e l a t a a aplicação de uma nova técnica ,
aplicável na sol idif icação de metais, que se evidenciou co
mo pra t i ca e econômica na obtenção de es t ru turas equiaxiais
refinadas na fundição de Alumínio e l igas Alumínio-Cobre.
Trata-se de um processo de alimentação de moldes, através
de canais refrigerados a ãgua noss ib i l i t ando ao metal vaza-
do, ao encontrar com o molde es tar sem superaquecimento e
inclusive apresentar alguns c r i s t a i s j a" nuclcados. •1
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1, Introdução
Na fundição de uma liga metálica pode-se observar

três tipos de zonas na estrutura granular: (a) uma zona pe-
riférica formada de grãos equiaxiais finos, ou zona coqui-
Vuada; (b) uma zona de grãos orientados e alongados que pai;
te da zona coquilhada e cresce para o interior da peça no
sentido contrario ao do fluxo de calor, ou zona colunar,
(c) uma zona central de grãos equiaxiais grosseiros, ou zo-
na cquiaxial central. A presença e a magnitude relativa de
cada uma dessas zonas vai depender das condições de sol idi-
ficação impostas ao sistema metal/molde e da composição qu£
mica da liga | 1 | .

C fato conhecido na tecnologia da fundição que o con
trole dessas regiões da macroestrutura, particularmente no
sentido de diminuir e homogeneizar o tamanho médio de grão, ;

traz benefícios sensíveis ao desempenho da peça fundida
quando em serviço.

£ considerado primordial para a obtenção de lingo-
tes inteiramente compostos_de .gjãos equiaxiais refinados
a produção de cristais junto as paredes do molde, bem como
destacá-los antes de formar a primeira camada sólida. Outra
precaução c impedir a refusão dos cr is tais destacados |2 ,3 | .

Agitações mecânicas do sistema metal/molde, tais co-
mo rotações com alternações de sentido, vibrações e oscila-
ções torcionais, mostraram-se bastante eficientes no sent i -
do de cumprir as exigências acima citadas [2,3J. Mas os cus_
tos dos processos, em termos de energia, resultaram ser re- j

lativamente altos. Deste modo, nos propusemos a desenvolver \
um método que também satisfaz as exigências supra citadas .1
porém com baixos custos de construção, manutenção e opera-
ção. ^

2. Materiais e métodos :2

Foram utilizados o Alumínio comercialmente puro e ?/
sua liga com 4,751 de Cobre. A pureza dos metais u t i l izados f|
foi superior a 99,7%. f

Os vnramentos procederam-se atravt-. canais multi- ;J
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plicadores (figura 1) e os processos de solidificação dos
lingotes concluiram-se em moldes c i l índricos , es tát icos .

FIGURA 1 - Desenho de conjunto do canal
refrigerado a água

Os canais eram constituídos na parte inferior de
uma chapa de aço ABNT 1030 de lmm de espessura, revestida
com Dycote 39 e parcialmente ou totalmente polida. A parte
superior do canal compunha-se de um t i j o l o refratãrio reco-
berto com Dycote 39 apoiado sobre bordos metálicos também
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revestidos de Dycote 39» A chapa foi refrigerada com água
numa vazão constante de 1.100 l i t ros por hora. Os canais me
diam 20mBi de largura, com variações de espessura de 1 a 9mm
e de comprimento de SO a lSGranw

Termopares registravam a temperatura de entrada e de
saída do metal. Sendo que em algumas experiências uti l izou-
se seis.termopares a fim de se levantar o perfil de d i s t r i -
buição de temperatura ao longo do comprimento do canal. Fo-
ram utilizados termopares tipo K Chrome1-Alume1 da BICC de
1,5mm de diâmetro de isolação mineral e capa protetora Inox
25/20.

Os registros de entrada e saída, foram realizados
con medição contínua, através de um registrador de 2 penas.
Os registros ao longo do cana foram realizados interrompi-
damente, por pontos, em quatro canais, em intervalos de tem
po de 1 segundo.

Os moldes de aço ABNT 1020 apresentavam 60mm de diâ-
metro interno e 120mm de altura ú t i l , com espessura de pare
An. A» sem, revestidas com iL.isolante Dycote 39. Os supera-
quecimentos variaram de 10 a 100*C. Sendo de 1200cmf a quan
tidade de metal líquido disponível para cada vazamento. 0
qual uma vez preenchido o molde continuava a ser vazado em
um outro cadinho sobressalente, vide figura 1.

As macroest rut uras foram realizadas segundo dois coir
tes , um longitudinal passando pelo centro de revolução da
peça e outro transversal realizado a 60mm de altura. Foram
realizadas algumas micrografias em locais estratégicos a
fim de se obter um termo comparativo entre os diferentes ta
nanhos de grão.

3. Deduções e Resultados
Denominou-se genericamente, "multiplicador c r i s t a l i -

no" a uma certa região do canal de alimentação a qual apre-
senta condições particularmente altas de extração de calor.

As condições crí t icas de utilização destes "multipU
cadores" estão relacionadas com a quantidade de metal líqui.
do que deve passar pelo canal e as suas temperaturas de en-
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trada e sa ída . Objetivando não permit ir o fechamento do ca-
n a l , devido a solidif icação do metal dentro do mesmo, foi
estabelecida uma formulação formecendo o comprimento l imite
crí t ico do canal.

Consideremos um elemento de volume de metal l íquido
dV (cm s) , percorrendo um canal de comprimento L (cm), tendo
sido vazado com a temperatura Tv (°C), apresentando tempera
tura de fusão Tf (°C) e encontrando-se um determinado i n s -

9

tante com a temperatura T ( C), figura 2. Consideremos a hi_
potese simplificadora de que a dissipação do superaquecimen
to, se procede apenas através da chapa metálica refrigerada
a ãgua, desprezando-se as perdas através do refratãrio, nos
instantes iniciais do processo. Seja To (°C) a temperatura
de regime da ãgua, sendo fi. (cal/cm2,°C.seg.) o coeficiente
de transmissão de calor da interface metal/canal, corrigido
(K- » Xh.) , para compensar as perdas acima citadas. Seja dQ
(cal) a quantidade de calor retirada através de um elemento
de ãrea dA (cm2), num tempo dt(seg). Então teremos a equa-
ção de equilíbrio térmico:

n\ (T - To) (1)
dAdt

onde

dQ = dV.p.C.dT (2)

Onde p e a densidade do metal l íquido (g/cm3) e
C o calor específico do metal l íquido (cal /g °C).

Consideremos ainda a espessura do canal e_ (cm) a l a r
gura a_ (cm) e um elemento de comprimento dado por dx (cm) ,
os quais convenientemente subst i tuídos nas equações (1) e
(2) fornecem:

d x a e p C d T .

—STT3T- • V t T "

sendo V a velocidade do metal líquido (cm/s) a razão entre
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FIGURA 2 - Representação esquemãtica do canal
de alimentação refrigerado a água

um elemento de comprimento percorrido (dL) cm no espaço de

tempo dt (seg).
Substituindo em (3) e integrando temos

v e p C dT

T T-TTv °

= / dL
o

C4)

donde
p C v e

hi
log

T
£-

 To
(5)

Sendo L , o comprimento crítico, ou seja o espaço
que o metal deve percorrer até perder todo o superaquecimen
to e começar o processo de solidificação.

Comprimentos inferiores ao crítico, permitem a saída
do metal ainda com superaquecimento e consequentemente o
grau de refino pode não ser satisfatório.

; ; . , ' •
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Comprimentos superiores ao c r í t i c o , proporcionam a

saída do metal, parcialmente sol idif icado e consequentemen-
te o Rrau de refino é ótimo.

Os resultados obtidos para as dimensões de canal e
molde u t i l i zados , demonstraram que o comprimento não deve
exceder a 30* de comprimento c r í t i c o , devido a so l i d i f i c a -
ção do metal dentro do próprio canal .

AH figuras 3a c 3b, exibem respectivamente as macro-

(3a) (3b)

FIGURA 3 - Macroestruturas de lingotes de Alumínio

(3a) e Alumínio 4,75* Cobre (3b) obtidos

através de canais refrigerados a água.
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estruturas de lingotes de Alumínio e Alumínio 4,751 de Co-
bre, obtidos através de canais refrigerado , onde podemos
observar o excelente grau de refino obtido.

4. Discussão e Conclusões
Foi comprovada a eficiência dos multiplicadores cris_

talinos , na sua função básica de promover a nudeação de
pequenos cr is ta is que são continuamente arrastados com o
fluxo de metal líquido para dentro do molde. Dando lugar
deste modo, a um processo extensivo e competitivo de cresci^
mento cr is ta l ino , implicando na formação de estruturas equî
axiais de granulação fina.

A análise dos resultados experimentais demonstrou a
validade da formulação proposta, com relação ao comprimento
do canal aliraentador. Contudo, os valores de velocidade de
vem ser determinados experimentalmente, pois as relações de
comprimento e espessura, associadas com a alteração da vis_
cosidade do metal durante o seu percurso, não nos permite
aplicar as formulações para "perfis desenvolvidos", existen
tes na l iteratura.

0 grau de refino obtido foi excelente, comparável
com os obtidos através de elementos refinadores muito poten
tes como o Titânio, Titânio-Boro ou vibrações mecânicas [ 4 ] .

As vantagens econômicas inerentes a este novo proces_
so , garantem sua breve aplicação tecnológica.
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Resumo

Este trabalho apresenta um novo modelo matemático
que pode ser utilizado com boa confiabilidade na determina-
ção dos tempos de solidificação e da distribuição de tempera
turas no sistema metal/molde durante a solidificação de me-
tais em moldes maciços. Este modelo difere dos outros apre-
sentados na literatura uma vez que consiste no único modelo
analítico exato que leva em consideração a resistência tér-
mica na interface metal/molde. Com a finalid^'* de verificar
sua aplicabilidade o modelo ê comparado com resultados expe-
ri«í« ítais obtidos neste trabalho para o caso de solidifica-
ção de Chumbo.
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1. Introdução
0 principal obstáculo matemático ã analise da trans-

ferência de calor na solidificação, consiste no tratamento
simultâneo da condução térmica através do metal e do molde e
da transferência Newtoniana na interface metal/molde. As uni
cas soluções analíticas que levam em consideração o contato
metal/molde são aquelas que se utilizam de aproximações ma-
temáticas 111,121.

A hipótese fundamental do modelo proposto neste tra-
balho considera que a resistência térmica do contato metal/
molde permaneça constante durante o processo de solidifica -
ção. e que possa ser representada por uma espessura previa-
mente existente em um sistema virtual» 0 presente trabalho
constitui uma segunda etapa do desenvolvimento do modelo, jã
desenvolvido em trabalhos anteriores para o caso de moldes
refrigerados |3|,|4|. No caso de moldes maciços devé-se in-
troduzir uma espessura virtual para metal e molde para levar
-se em consideração a resistência térmica do contato metal/
molde, a qual pode ser dividida em duas componentes separa-
das por um plano hipotético de temperatura constante |5|, en
quanto as temperaturas da interface dos lados do metal e do
molde variam durante a solidificação.

0 modelo desenvolvido é finalmente comparado com re-
sultados experimentais obtidos na solidificação de Chumbo pa
ra dois diferentes tipos de contato térmico.

2. Modelo Matemático
As hipóteses para o desenvolvimento do modelo materna

tico, são as normalmente estabelecidas quando se analisa a
solidificação sob ponto de vista de transferência de ca-
lor |1|:

(1) 0 fluxo de calor 3 unidimensional e o metal e o
molde comportam-se como elementos semi-infinitos,

(2) Considera-se a existência de resistência térmica
constante na interface metal/molde.

(3) 0 metal solidifica com uma interface sólido/lí-
quido macroscopicamente plana.
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(4) 0 metal solidifica sem superaquecimento no metal

líquido, e as perdas por convecção e radiação pa
ra o meio ambiente são desprezíveis.

(5) As propriedades físicas do metal são constantes.

A resistência térmica do contato metal/molde ê repres
sentada por espessuras de metal e de molde previamente exis-
tentes em dois sistemas virtuais equivalentes, com exceção
da origem de cada um deles. A subdivisão do sistema real em
dois componentes virtuais esta ilustrada na Figura 1.

MOUC •ÓLIDO LIQUIDO

METAL

• REAL

' VIRTUAL

— H
i-4—' o s.

Fig.l. Divisão do sistema real em componentes virtuais re-
lativas ao metal e ao molde.

A transposição do sistema real ao sistema virtual é
feita das seguintes relações:

Metal: x' • x + S : S1 • S + s ; t1 = t + t
° o

Molde: x1 - x - Ê  ; t ' = t + t

(1)

(2)

onde: x • distância â interface metal/molde no sistema
real

x1 * distância â interface metal/molde no sistema
virtual
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t = tempo

t' = tempo no sistema virtual

S = espessura solidificada no sistema real

S' = espessura solidificada no sistema virtual

So = espessura virtual previamente solidificada

Eo = parcela virtual da espessura do molde

A equação de condução de Fourier pode ser aplicada

em ambos os sistemas virtuais; para a qual a solução geral ê:

T = A + B erf — — - (3)
2i/at'

onde: T - temperatura nos sistemas real e virtuais
a - difusidade térmica = k/cd
k - condutibilidade térmica
c - calor específico
d - densidade

(*•' Os sub-índices £ e m indicam respectivamente metal e mol-
de)

A e B são as constantes de "integração da equação de condução.

(a) Tempo e velocidade de solidificação
Aplicando-se a condição de contorno T = T£ (tempera-

tura de fusão) na interface sólido/líquido e igualando-se o
argumento da função erro da equação (3) a constante de soli-
dificação $, e desenvolvendo-se, chega-se.de forma semelhan-
te, à mesma expressão obtida para o caso de moldes refrigera-
dos | 3 | :

4 as
(4)

A velocidade de solidificação (V) pode ser facilmen-

te obtida através da derivação da equação (4).

(b) Perfil térmico

(b.l) Componente relativa ao metal

Aplicando-se as condições de contorno T = T- constan

te (temperatura do plano hipotético) em x' = 0 e T = T£ em

I
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x' = S' na equação ( 3 ) , chega-se a:
I

T - T.
A. = T. e B. = J> i (5)

S X S e

e a solução dada pela 'equação (3) pode ser colocada na for-

ma

(Tf - T.) S + x
X = T. + -^ ^- erf (• -2 ) (6)
S l erf(<D) SQ + S

(b.2) Componente relativa ão molde
Aplicando-se as condições de contorno T s T = cons-

tante (temperatura ambiente) em x' - -« e T = T. = constan-
te em x' = 0, à equação (3), chega-se a:

Am " Ti e Bm = Ti " To

a solução geral da equação (3) pode ser colocada na forma

T = T. + (T - T )—erflNA f -
m l v i o L T V _

So S

onde N e uma constante do sistema metal/molde = / -zr
v am

(c) Determinação de T.
Aplicando-se a condição de igualdade de fluxos de cai

lor do metal ao molde através do plano hipotético, e desen-
volvendo-se, chega-se a

(T, - T )M
T = T + — i °— (9)

/ k c d
onde M é uma constante do sistema metal/molde = /

/ kmcmdm

(d) Determinação de <j>
Efetuando-se um balanço térmico na interface sólido/

líquido e combinando-se com a equação (9), chega-se a

- t -» cs(Tf - To) l

) [M + erf (4/)\ = - = — — = - (10)
J H H*
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onde H ê o calor latente de fusão, e a constante <J> pode ser

obtida através de processo iterativo, para cada combinação -

metal/molde. A Figura 2 apresenta a determinação gráfica deŝ

ta constante em função do inverso do calor latente adimensi£

nal (H*).

1

0

as

0

/

//
YA

MÁ

I
Si

<;

í
m

1

-—-
^̂
—. —
Si

M'O

M>2

U'3

M>4

M-10

M-2O

M-30

Fig.2. Determinação gráfica da constante de solidificação

(<{)) em função de parâmetros do sistema metal/molde.

(e) Determinação de S

Fazendo-se balanços térmicos na interface metal/mol-

de, do lado do metal do molde, nos instantes iniciais do pr£

cesso de solidificação (S1 = S ) e desenvolvendo-se chega-se

a:

2 a |M + erfO)J

" V
(11)

(12)
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onde h- é o coeficiente de transmissão de calor da interface

(g) Determinação de h. e h.
0 balanço térmico na interface metal/molde, levando-

-se em consideração a divisão da resistência térmica da in-
terface em duas componentes estabelece uma relação, cujo de-
senvolvimento permite chegar ã seguintes relações entre h^s,
him e V

. Ti _i_ erf (d)) i u ••n'v

his " f1 * - 7 7 ^ > l (14)

(h) Forma adimensional do modelo
As equações (4), (6) e (8) resumem o modelo propos-

to, e podem ser colocados na forma adimensional:

t* =

V

s*
( —

_ T s

T f

_ T m

T f

) 2
 +

" T o

- T o

" To

" T o

H*S*

M + e r J

M *

M

M + erfi

S o*
L (tf

V
• erf((J>

+ X*

)
+ S*
)

+ erf(N(f)
x* -

v -

(15)

(16)

E *
° M

i- S*

(17)

onde: t* = tempo adimensional = t . h. /k c d
x* = distância â interface metal/molde adimensional

= x . h-/ks

S*, S * = espessuras solidificadas adimensionais
- S . h./ks

E * = parcela virtual da espessura do molde adimen-
sional = EQ. hj/kg

T * e T * = temperaturas adimensionais

3. Materiais e Métodos
A análise da solidificação em moldes maciços apresen

- . * - • , - . - . - , , , n l , - , ^ . , . ,
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ta maiores dificuldades experimentais do que as que se veri-
ficam em moldes refrigerados, uma vez que não é possível man
ter o metal líquido em equilíbrio térmico até o início do
processo de resfriamento, como acontecia para moldes refrige
rados |3|,|4|. Neste caso o metal é vazado diretamente den-
tro da lingoteira cujas paredes laterais são mantidas até o
vazamento a uma temperatura próxima da temperatura de fusão
do metal, enquanto o molde e mantido â temperatura ambiente.
Os dados térmicos, durante o processo de solidificação,foram
obtidos através do registro gráfico da variação de temperatu
ra a varias distâncias da interface metal/molde, através de
termopares posicionados no metal e no molde.

As experiências foram realizadas utilizando Chumbo
como metal tipo (99,9% de pureza) e com duas condições de
contato térmico na interface metal/molde: molde polido e mol^ •
de recoberto com uma película isolante à base de alumina - i
(~100um). Os moldes foram construídos em aço de baixa liga
(En27) com espessura de parede de lOOmm, enquanto os lingo-
tes de metal solidificado apresentavam espessura em torno de
50mm. A unidirecionalidade do fluxo de calor foi confirmada
pela analise da direcionalidàde da macroestrutura dos lingo-
tes obtidos.

4. Resultados ;
Com o objetivo de comparar os resultados obtidos com

o modelo proposto, da forma mais extensiva possível, os re-
sultados foram devidamente adimensionalizados, utilizando-se
para tanto os valores das propriedades físicas do metal e do r
molde, e os valores dos coeficientes de transmissão de calor :
da interface metal/molde determinados pelos mesmos autores f
em outro trabalho |5| e que são respectivamente:

interface metal/molde polida h. = 4,2 kJ/m2Ks e
interface metal/molde recoberta h. = 0,75 kJ/m2Ks. • ,,
A equação representada da cinética do processo de so f f?

lidificação na forma adimensional (equação 15), é confronta- ;|f
da na Figura 3 com os resultados experimentais obtidos. Po- ;f
de-se notar que a concordância entre modelo proposto e resul ;í|
tados experimentais é bastante boa em toda a faixa de resul- i
tados. i
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Fig.3. Comparação entre o modelo proposto e os resultados
experimentais relativos_ã cinética de solidifica-
ção unidirecional de Chumbo.

Os resultados relativos ã distribuição de temperatu-
ras no sistema metal/molde durante o processo de solidifica
ção, também são confrontados como modelo proposto através
das equações (16) e (17), conforme apresentado na Figura 4,
e refere-se aos resultados obtidos para a variação de temp£
raturas a lOmm de interface metal/molde para o caso dê molde
recoberto (x* = 0,26) e no molde, a 30mm da interface para o
caso de molde polido (x* = -3,81). Pode-se notar que ê boa a
concordância entre o modelo proposto e os resultados experi-
mentais, particularmente levando-se em consideração as difi-
culdades experimentais associada ao caso de solidificação em
moldes maciços.

5. Discussão e Conclusão
0 modelo proposto apresentou boa confiabilidade no

que diz respeito à determinação da cinética e das caracter^
ticas térmicas do processo de solidificação nas condições u-

•rÊ
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i.0

• • •

Fig.4. Comparação entre o modelo proposto e resultados
experimentais ao perfil térmico.

tilizadas, indicando claramente a validade da substituição
da resistência térmica do contato metal/molde por espessuras
"prê-existentes" de material. A análise possibilitada pelo
modelo proposto combina as vantagens de relativa simplicida-
de e alto grau de generalização com o pouco tempo necessário
aos cálculos envolvidos.
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Resumo; Os processos convencionais de fundição mostram-se pou-
co adequados para a produção de l i 9 a d e Alumínio contendo de 5 a 20% de
chumbo.

A atomização ã gás destas l i g a s «permite a obtenção de uma per-
fe i ta distribuição de chumbo em forma de glóbulos isolados, situados em
contornos de grãos da matriz de Alumínio, alim de apresentar boa repet i -
bilidade em relação ao produto obt ido
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1. Introdução: A obtenção <2é material ã base de alumínio con-

tendo adições de 5 a 20* de chumbo, I objeto do presente estudo. Este
material apresenta vantagens técnicas e econômicas na aplicação em cas,
quilhos para motores de combustão intern». A preparação da liga entre-
tanto apresenta dificuldades serias devido a imiscibilidade quase total
do chumbo no Alumínio a temperatura ambiente. Alguns trabalhos são rea
lizados no sentido de evitar a segregação decorrente da grande difereji
ça entre os pesos específicos dos dois elementos.

2. Fundição da liga: Procurou-se obter uma estrutura que apre-
senta ilhas de chumbo iitterdentrítico na matriz de alumínio, condição
esta favorável ãs propriedades físicas do material anti-fricção. Foi
determinada a curva de solidificação do alumínio comercialmente puro,
figura 1, e efetuada a adição de chumbo durante a fase semi-solida do
alumínio. A adição de chumbo foi f e i t a em forma Isolada ou em adições
múltiplas durante o período de solidificação do alumínio, (658-660C pa
ra alumínio comercialmente puro), variando-se também o tempo a partir
do início da solidificação. 0 resfriamento foi feito com água imediata
mente apôs a última adição de chumbo. Procurou-se com este processo a-
tingir uma situação de aprisionainento do chumbo entre os cristais de
alumínio em solidificação.

T(°C)
760

740

720

700

680

660

640

620
20 40 60 '80 100 120 140 t

Figura 1 - Curva de solidificação do Al comercialmente puro
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A figura 2a mostra ura lingote obtido com este processo e a f i -

gura 2b a estrutura típica de uma região que satisfaz as condições de

aprisionamento do chumbo. Este se encontra numa forma interdendrítica,

entretanto pouco homogênea e na maioria das experiências limitada a re

giões bastante localizadas em termos de altura do l ingote.

Fig. 2a
macro ataque Keller
lingote Al/Pb

Fig. 2b

60 x, sem ataque
micro estrutura da figura 2a

Os mesmos resultados foram obtidos após o emprego de uma forte
agitação mecinica da liga no estado parcialmente solidificado, com o
objetivo de homogeneizar a distribuição do chumbo no lingote. Também
não foi observada nenhuma influência sobre a distribuição do chumbo d£
corrente da redução de viscosidade dos metais semi solidificados atra-
vés do aumento da taxa de cisalhamento [1}

Não foi tomada nenhuma medida adicional no sentido de aumentar
a velocidade de resfriamento por consideração da inviabilidade de apli^
cação industrial deste método,

3. Atomização da liga: A técnica de atomização é um dos recur-
sos utilizados para obtenção de uma liga com elementos que possuem baî
xa solubilidade entre s i . 0 processo consiste basicamente em intercep-
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tar ura fluxo da mistura líquida dos elementos a uma temperatura acima
i!o ponto de solubilização por um jato de gas, transformando-a em pe-
quenas partículas [2j . 0 processo proporciona uma alta velocidade de
resfriamento, (10 - 10 °C/s), evitando assim a segregação do elemen-
to cio menor ponto de fusão 3,4,5 ,

3.1 Resultados: Foi escolhida uma liga com a seguinte composi-
nominal;

Pb Sn
2"

Cu
IX

Si
4%

Al
balanço

Os elementos foran fundidos num forno ã indução (2000-5000 HZ)
que promove una agitação para homogeneização da carga.

Escoando por ur furo de saída de 3 mm de diâmetro |6| com uma
velocidade de 34 g/s a tra temperatura acima de 900°C, o filete de me-
tal é" interceptado por um jato de ar com uma pressão de 40 PSI [7} .
As partículas atonizadas e recebidas num coletor de pó" apresentam uma
forma irregular irostrada na figura 3.

Figura 3
PÕ da liga Al/Pb

SEM 50 x
+ 200 jf
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Uma analise química típica do po obtido acusou uma variação en

tre 9.5 e 10.2% de chumbo com variações proporcionais dos outros ele-
mentos .

Pode-se observar um aumento na retenção de chumbo com a dimi-
nuição da granulometria do po. Una análise granulométrica típica de
uma corrida é mostrada na figura 4. 0 controle desta distribuição é
bastante acessível e depende diretamente da velocidade do fluxo do me-
tal e da pressão do jato de ar.

50

40

30 -

20

10

n
60 100 140 200 325 CD mesh

Figura 4 - Distribuição granulométrica
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A distribuição do chumbo dentro da matriz em forma de glóbulos

situados no contorno do grão é bastante homogênea, como se pode obser-

var na figura 5.

Figura 5 - 580 x - sem ataque - partícula de põ

Exames de raio-x comprovaram a ausência de partículas de churn
bo livre que seriam indesejáveis neste material.

A figura 6 mostra alem dos glóbulos de chumbo já descritos uma
rede intergranular de compostos formados principalmente por silício e
contaminações de ferro.

Figura 6 - SEM - 3000 x - micròestrutura da partícula de põ
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4, Comentários: A produção de ligas a base de alumínio conten-

do chumbo homogeneamente distribuído, mostrou-se inviável por métodos
da fundição. Qbteve-se estruturas com distribuições apenas localizadas
do chumbo.

0 processo de atomização, por outro lado, mostrou-se bastante
adequado para a obtenção da mesma liga e com boas condições para o cojrç
trole da composição química dentro da mesma carga. A segregação do clium
bo é evitada, sendo a distribuição do mesmo bastante homogênea.

A aplicação de ligas de alumínio chumbo como material anti-friç:
ção em casquilhos e tida como processo bastante econômico em termos de
matéria prima. As ligas apresentam vantagens técnicas quanto ãs suas ca
racterTstícas de resistência a desgaste e corrosão.
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Resumo

0 trabalho tem como objetivo principal ó estudo da

eliminação da microsegregação dendrítica e dissolução da se-

gunda fase (AI2CU), através do processo de difusão no estudo

solido. Um modelo matemático é proposto para cálculos pré-

vios da distribuição do soluto e segunda fase apôs tratamen-

to de homogenização. Os dados experimentais dos perfis de

distribuição do soluto, são obtidos usando-se microsonda ele

trônica. Devido as características de solidificação obteve-

-se uma estrutura dendrítica. Observou-se um outro tipo de

precipitado composto de Fe-, Cu e Al. 0 modelo matemático pre

viu corretamente os dados obtidos na prática.

••:,\j.
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1. Introdução
0 desempenho mecânico de lingotes durante os proces-

sos de conformação plástica, ou mesmo o desempenho geral do
produto final, esta condicionado a microsegrejjação resultan-
te da solidificação. 0 método mais comum é mais eficiente de
se eliminarem os gradientes do soluto, alterando a microes-
trutura, é através dos vários tratamentos térmicos, cada
qual destinado á produzir uma estrutura* específica.

A hoaogenizaçãe é o tratamento térmico que produz
uniformidade na distribuição do soluto por difusão. No caso
de ligas polifísicas, esta uniformidade é constantemente
acompanhada por dissolução da segunda fase. Redução das ten-
sões residuais e concentração das discordâncias em regiões
interdendríticas e intergranulares também são conseqüências
do tratamento de homQgenização. Devido aos. fatores citados ê
de grande importância poder predizer os resultados dos trata
mentos efetuados em função da distribuição inicial do seluto.

No modelo matemático proposto o perfil inicial é es-
pecificado em uma série de dados experimentais. Limitações
devidas ao tipo de análise foram devidamente consideradas.

Uma análise numérica do processo de difusão, baseada
na 1- lei de Fick, dá o perfil de concentração interdendríti
co depois de quaisquer tempo e temperatura que se desejem
usar no tratamento.

0 problema nas comparações teóricas com processos
que envolvam difusão é que os coeficientes de difusão não
são ainda conhecidos com alta precisão. Neste trabalho, o
sistema escolhido é um dos mais estudados, mas ainda persis-
te uma série de dúvidas, especialmente com relação aos efeir
tos da concentração.

2. Técnicas Experimentais
No trabalho experimental utilizou-se alumínio comer-

ciai com 99,61 de pureza e cobre de alta pureza (>99,9t). A
liga utilizada foi Al-5Cu. Os elementos foram devidamente pe
sados para a formação da liga e está analisada depois de fun
dida.

Esta liga foi solidificada unidirecionalmente em um
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forno de solidificação unidirecional refrigerado a água.

Foram retiradas duas amostras para análise com espa-

çamentos dendríticos secundários de 70 um e 60 um. Os trata-

mentos térmicos sofrido pelas amostras foram de 1 h a 500°C

e 5 h a SOO°C respectivamente. As amostras foram polidas me-

canicamente. Para que se analisasse as mesmas regiões antes

e após os tratamentos térmicos, as regiões foram pré-marca-

das com marcas de microdureza e sofreram tratamento em vácuo.

A análise pontual quantitativa das amostras foi efe-

tuada em um microscópio eletrônico de varredura adaptado a

um detetor de Raio-X, marca CANECA modelo Camebax. A tensão

aceleradora utilizada foi de 20 kv, dando um volume excitado

da amostra da ordem de 4 unr*.

3. Resultados e Discussões

Acompanhando pelo diagrama de fase da liga, pode-se

ver que a liga ê formada pela matriz, que no caso é Al e cha

mado fase o e pelo eutético. O eutêtico por sua vez é forma-

do por um composto de Al2Cu, chamado de fase 3, e pela fase

a. Devido às características de solidificação obteve-se uma

estrutura dendrltica. 0 interior das ramas dendríticas é for

mado pela fase a. 0 cobre foi segregado na forma de eutético

(a+0). Isto se deve ao fato de ser k < 1.

Devido a impurezas contidas no Al, notou-se o apare-

cimento de precipitados com forma de placas finas, com espes_

sura da ordem de 1-3 ym. Como pode ser visto na micrografia

da figura 1. Usando-se microsonda eletrônica tentou-se anali

sar a composição destes precipitados. Foram analisados as im

purezas dos elementos de liga, que no caso eram Mg, Si e Fe,

e os próprios componentes da liga. Mg e Si não foram de teta-

dos nos elementos analisados. 0 Fe, que é a impureza de

maior incidência (0,23%) apareceu em todos os precipitados

deste tipo. A composição de Fe encontrada nos precipitados

variou entre 8 e 9% peso. Nos precipitados da fase 9 a pre-

sença de Fe não foi detetada.

No modelo teórico usado para nos dar a difusão de um

determinado elemento durante o tratamento de homogenização,

foi feita uma série de considerações. A escolha da morfolo-
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gia e o relacionamento com seu modelo matemático ê o proble-

ma básico. Em nosso trabalho a estrutura produzida foi colu-

nar dendritica. Para simplificar a geometria do soluto usa-

mos ramas secundárias longitudinais em regiões nem perto das

extremidades e nem perto das ramas primárias. Sob estas con-

dições, assumimos que as ramas examinadas se aproximam de

chapas e a difusão ê considerada unidirecional |1|.

De ?cordo com a primeira lei de Fick dada por:

dN
J = D . 6 A . —

dx

Sabendo-se que para uma dada temperatura de homogeni.

zação, negligenciando-se a dependência de concentração, D é

constante e pode ser calculado pela equação

Q
D = D exp ( )

° R. T
Conhecendo-se o perfil de concentração para um deter

ninado instante t, de um determinado elemento de volume, u-

sando-se o programa descrito no diagrama de bloco do Apêndi-

ce A, podemos predizer que o perfil de concentração deste

mesmo elemento em qualquer outro instante, decorrido em tem-

po determinado.

Na realidade este cálculo numérico é falho para li-

gas onde ocorre segunda fase. A existência de segunda fase

em ligas solidificadas forna difícil a homogenização. Este

modelo fará com que os perfis tendam a uma sehóide e com o

tempo a amplitude da senõide diminuirá ate chegarmos a uma

reta |2-3j.

Em termos práticos a comparação dos resultados pre-

vistos dependerá das considerações dos princípios de análise.

A análise por Raio-X é feita em um volume definido da amos-

tra e não apenas em um ponto. Assume-se normalmente que este

Volume se aproxima de uma esfera de diâmetro S. Voltando ao

modelo: se este diâmetro S for maior do que b comprimento

ôx, do modelo teórico, o perfil verdadeiro será mais acentua

do do que o previsto pelo modelo. Existe uma abrupta diferen



L 5.5
ça da composição entre precipitados e matriz. Esta diferença
não e marcante na análise devido ao volume analisado ser fi-
nito. Este raciocínio é esquematizado na figura 2. Isto jus-
tifica a composição máxima observada, por vezes, ser menor
do que a composição da segunda fase. 0 programa é desenvol-
vido tomando-se em consideração todos estes efeitos. Para os
cálculos do coeficiente de difusão deste sistema os parâme-
tros usados foram |4-5|.

D = 65 mm2 51

o
Q = 1,3 x IO5 j mole"1

As amostras foram analisadas antes de qualquer trata,
mento térmico. As regiões analisadas foram os segmentos de
reta que unem as marcas de microdureza.

Na confecção dos perfis de concentração usando-se o
modelo teórico proposto, em todos os dois casos, assumiu-se
o mesmo procedimento. Primeiramente foi traçada a curva me-
dia dos pontos medidos por microanãlise que chamamos Perfil
Inicial Medido. £ importante notar que esses valores foram
previamente corrigidos. 0 Perfil Inicial Medido foi introdu-
zido no programa do modelo. Com a composição do precipitado
definida e levando-se em consideração do diâmetro do feixe ,
o programa calcula os pontos do Perfil Iniciai Real. Defini-
do os parâmetros: tempo, temperatura, espaçamento interden -
drítico, composição máxima da matriz (CM) e os parâmetros
(D e Q) o programa entra com efeitos de difusão e dá o Per-
fil Final Real e o Perfil Final Medido, com os quais os re-
sultados experimentais podem ser comparados.

Na figura 3 temos a região analisada da amostra I. A
figura 4 mostra a região analisada da amostra II. A figura 5
mostra o Perfil Inicial Medido e o Perfil Inicial Real de ';
concentração de Cu, juntamente com os pontos medidos referen $í
tes a amostra I. A figura 6 mostra o Perfil Final Real, o «?j
Perfil Final Medido e os pontos medidos após tratamento ter- .;;-'{>§
mico de 1 h a 500°C da amostra I. 0 Perfil Inicial Medido, o if|
Perfil Inicial Real e os pontos medidos da amostra II são ,í>!
mostrados na figura 7. 0 Perfil Final Real, o Perfil Final ••$
Medido e os pontos medidos da amostra II após tratamento ter" , "••
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PERFIL EXPERIMENT»!.
PREVISTO

Fig.l. Micrograf ia eletrônica mos-
trando a forna dos precipitados de
Fe. 1000 x. Ib)

Fig.2. a)Esquema do volume analisa-
do da amostra; b)Esquema do perfil
de -concentração.

Fig. 3. Micrograf ia eletrônica da re> Fig. 4. Micrograf ia eletrônica da re
gião analisada da aaostra I. 220 x. gião analisada da amostra 11.250 x~
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mico de 5 h a 500°C são mostrados na figura 8.
Após os tratamentos térmicos observou-se que os pre-

cipitados em forma de placas permaneceram insolüveis em sua
grande maioria. Para identificação deste composto utilizou-
-se o diagrama ternário da liga Al-Cu-Fe. Do diagrama e das
composições temos a formação de dois compostos (Cu-Fe)Al^ e
Cu2FeAl2. Sabendo-se que as placas de CuFeAl dificultam o
processo de homogenização, poder-se-ia eliminar este compos-
to adicionando um elemento na liga que reaja com o Fe, impe-
dindo, desta forma, a formação deste novo composto. Neste ca
so, todo cobre existente seria usado para a formação do
Al2Cu.

Nota-se que a composição média das regiões analisa
das eram maiores do que a composição da liga. Isto se deve
ao fato de se trabalhar com dendritas secundarias. Neste ca-
so a composição é maior devido ao excesso de soluto rejeita-
do pela formação das dendritas primárias.

4. Conclusões
0 modelo Jnatematico proposto para a previsão da re-

distribuição da microsegregaçao, em ligas polifãsicas (AlCu)
previu corretamente os dados obtidos na prática. Pode-se con
cluir que com este modelo é possível prever o grau de micro-
segregaçao de uma dada liga após determinado tempo e tempera
tura desejados, assumindo que a dissolução dos precipitados
é controlada por difusão na matriz.

Devido ao fato da liga de Al-Cu usada ter sifo feita
com alumínio comercialmente puro, isto é, contendo 0,4$ de
impurezas, formou-se durante a solidificação, nos precipita-
dos do eutetico (a+0), um outro precipitado. Este precipita-
do diferencia-se dos precipitados de fase 0 pela forma e pe-
la composição.

Os precipitados em forma de placas e que contém fer-
ro tem uma forna mais estável do que a dos precipitados de
AI2CU. A solubilidade dos átomos de ferro na matriz de alumí
nio é muito baixa, independendo da presença de outros átomos
na matriz. Por isso a eliminação dos precipitados que contém
ferro é mais difícil que a dos precipitados da fase 0. Donde
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concluímos que o elemento ferro, em ligas de AlCu, é prejudi.

ciai ao processo de homogenização.
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ABSTRACT

This work is intended to study the influence of the
surface conditions of a substrate on its effectiveness as a
nucleating agent in solidification processes. The free ener-
gy change associated with the nucleation of a crystal on
curved surfaces and in conical grooves is determined.Para-
metric studies are presented to show the role played by the
geometry of these surface perturbations on the nucleantfs ef-
ficiency.
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1. Introduction
The structure of cast metals and alloys produced by

common foundry practice is generally not adequate for most
engineering applications. Dendrites, cells and large colum-
nar grains are but examples of the problems encountered in
such structures. One way of overcoming these problems is
through the addition of grain refining agents which would
increase the nucleation rate during solidification and
therefore decrease the grain size,of the cast product. From
a practical point of view, the effectiveness of an inocu-
lant is to be measured in how effectively it refines the
grains [ I ] .

A flat substrate introduced in a supercooled melt re-
duces the nucleation barrier by a factor, f, that depends
on the contact angle 0. Assuming isotropic surface energy,
it can be shown that f is given by [ 2 ]

f(S) - J- (1 - cos B ) 2 (2 + cos 0) 0 < 0 < 180 (1)

Thus, the free energy barrier to nucleation disappears al-
together when 9 goes to zero, i.e., when the grown crystal
wets the substrate.

Based on the above discussion, a good refiner should
be one that produces a small contact angle between the nu-
cleating particle and the growing solid. One factor which
is probably of considerable importance is surface geometry
and conditions. Surface roughness, local pits or grooves,
could alter nucleation behavior appreciably.

This work envisages the study of the effect of sur-
face geometry on the nucleation barrier. Curved surface
substrates are assumed to be introduced to a supercooled
melt and the free energy change associated with the nu-
cleation of the solid on the substrate concave surface is
calculated. Assuming isotropic surface energy» the calcu- ;Ii

lations are performed for different spherical curvatures. 'M
•if3

To study the effect of surface roughness, cavities whose |z
cross section is a simple reentrant angle are considered. §
The adopted model treats conical grooves in the substrate :'$
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surface. Calculations are performed to determine the effect

of the cone apex angle on the nucleation barrier.

2. Energy barrier to nucleation on curved surface

A substrate with a surface of spherical curvature

(1/R) is introduced into & supercooled melt at a temper-

ature T. Ne seek to calculate the free energy necessary for

nucleation on the concave substrate surface, AGR. Froa

Fig.l it is evident that AGR will be given by

SUBSTR

Fig.l. Nucleation on concave surface

AGR Vt) AG - oSL) (2)

where AGy is the bulk free energy change per unit volume of

the transformed material and <t is the interface energy per

unit area with the subscripts C,L and S indicating crystal,

liquid and substrate, respectively. Using the relation

°CS " °SL ' ffCL cos

equation (2) simplifies to

(3)

AGR • (Vi • Vt) AGy • (Si - S2 cos 6)

From geometry considerations one has

V» - J* r* (1 - cos 9|)* (2 • cos 6t}

(4)
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Vi - j ir R* (1 - cos e 2 ) * (2 + cos 8f)

S! • 2 ir r1 (1 - cos 6»)

Sj - 2 w 1* (1 - cos 6a)

where r is the critical radius corresponding to temperature
T. The angles 8i. and ©2, subjected to the restriction
6i • 8« • 9, are given by

0» - Sin"4 (R sin 0 /"V'R! + r2 • 2 R T cos 8 ) (5)

82 - Sin"
1 (r sin 0 / V R * + r2 • 2 R r cos 8 ) (6)

The energy barrier to homogeneous nucleation is given by

AG • t n r* AG_ + 4 w r* ar, - t it arf r2

and equation (4) cam be rewritten as

[ 1 9 1

- i (1 - cos 8i) 2 (2 + cos 6i) - •* (R/r)' x

x (1 - cos 8i) 2 (2 - cos Oa) + \ (1 - cos 8i) +

- \ (R/r)a cos 8 (1 - cos 82) | AG (7)As demonstrated by equations (5) and (6) the angles 6i and
62 are functions of 9 and R/i, Thus the nucleation barrier j
is reduced from that for homogeneous nucleation by a factor ;
F(6,R/r), represented by the squarely bracketed term in I
equation (7). It is interesting to note that for the case •'
6 • 0, equation (7) gives AGD - 0. On the other hand, for '

O '•' i

0 - 180 AGR reduces to AG. The limiting case of nucleation 1)
on a planar substrate represented by equation (1) can also V;
be recovered from equation (7), since for a flat substrate (§
R • •, 8» •» 0 and 8i • 6. l|

• \ ..;.:.:
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3. Energy barrier to Nucleation in a conical groove
As demonstrated in Fig,2 the free energy change asso-

Fig.2. Nucleation in conical groove

ciated with the precipitation of a nucleous in the conical

groove, AG , is given by

AGg - (V • S

Using equation (3), AG can be expressed as

AGg - (vi AGy + (s! - sj cos 6) CTCL (8)

From geometry considerations one can write

v] - y ir r3 cos* (* + 9) cot •

VÍ - j IT T% j S - 2 sin (• + e) - sin (• + e)

(• • e) Ix cos2 ( )

si - 2 * r* |l - sin (» • 6)1

S» • ir ra cos* (• • 9) cosec •

Substituting in equation (8) one obtains
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2 - 2 sin (• • 6) - cos* (4> + 8) cosec » x

x cos 9 AG 90 - * < 9 < 9 0 + 4 (9)

The nucleation barrier is thus reduced from that for homo-
geneous nudeation by a factor F (6,9) given by one fourth
of the term in square brackets. For 6 • 90 - •, crystals
precipitated in the groove will have a flat interface with
the liquid and will be stable at temperatures as high as
the equilibrium temperature. For 6 values greater than
90 + •, precipitation does not occur in the groove's apex
(Fig.3). The case of a flat substrate is recovered from

Fig.3. Nucleation away from the apex of the groove

equation (9) by putting * * 90».

4. Results and discussion
The validity of the foregoing approach was checked by

plotting the factor F as a function of the contact angle 8
for various R/r ratios as shown in Fig.4. It is noted that
the F curve is lower for lower R/r values. This indicates
that the effectiveness of the|curved substrate is higher
the lower is the ratio R/r. The curve for R/r • 18 is very
close to that corresponding to R/r •* • given by equation
(1). The latter passes through the point (90°,0.5). Fig.5
depicts the variation of F with R/r taking 0 as a para-
meter. It is observed that for a given angle 6, the cur-
vature of the substrate surface looses its effect, that
is F approaches f, for R/r > S.
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Fig.4. Variation of F with e for different R/r ratios

The variation of the factor F with 0 is shown in
Fig.6 for different values of •. it is indicated that the
groove effectiveness increases as the angle • decreases.
For the case • - 98°, the F curve corresponds to nu-
cl eat ion on a flat substrate and is given by equation (1).

5. Conclusions
a) The energy barrier to nucelation on curved sur-

faces is reduced from that for homogeneous nucleation by a
factor F that depends on the contact angle as well as on
the ratio between the radius of curvature of the surface
and the critical radius. This means that F and hence the
substrate effectiveness, as a nucleating agent, will de-
pend on the degree of supercooling of the melt.

b) For nucleation in a conical groove the factor F(
is determined by the contac angle and the groove's apex
angle. Assuming 8 independent of temperature variations,

g
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Fig.5. Varistion of F with R/T for various 6 values

F will be independent of the «elt supercooling.
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Fig.6. Variation of F with 0 for different values of *
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R E S U M O

Discute-se a influência dos teores de manganês e enxofre na

grafitização de ferros fundidos roaleáveis pretas, enfocada sob uma nova

hipótese. Assim, os efeitos destes elementos seriam descritos pelos teo

res de manganês e enxofre dissolvidos, e não pela relação Mn/S, parâme-

tro usualmente utilizado na literatura. Apresentam-se resultados experi

mentais que comprovam a idéia de que os teores de manganês e enxofre dis

'It
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solvidos no líquido eutetico descreveriam de maneira mais exata do que

a relação Mn/S, a influência destes elementos na grafitizaçâo. Os resul

tados mostram também que tanto o enxofre coma a manganês dissolvidos au

mentam o tempo necessário para o termino do Primeiro Estágio de GrafitL

zação. A velocidade i n i c i a l de nucleação de g r a f i t a s e r i a re tardada com

o aumento do teor de enxofre d isso lv ido , enquanto o número de nódulos ob

servados após o Primeiro Estágio de Grafitizaçâo ser ia máxima para um

teor de enxofre dissolvido na l íquido eutet ico da ordem de 0,Q50/o.

ABSTRACT

The influence of manganese and sulphur contents on the graphi-

t izat ion of blackheart malleable cast iron i s discussed, based on a new

hypothesis. The e f fec ts of these elements would be described by mangane

se and sulphur contents dissolved, and not by the Mn/S r a t i o , parameter

generally used i n the l i t era ture . Experimental r e s u l t s confirm t h a t man

ganese and sulphur contents dissolved in e u t e c t i c l iqu id would explain

better the graphitization tendency than the Mn/S r a t i o . The r e s u l t s show

also that both sulphur and manganese dissolved increase the time neces-

sary for the Firs t Stage of Graphitization. The i n i c i a l ve loc i ty of gra

phite nucleation would be decreased with i nc reas ing dissolved sulphur

contents. The nodule number observed after the F i r s t Stage of Graphiti-

zation would be maximum when dissolved sulphur content i s about ü,060/0.

1 . INTRODUÇÃO

0 entendimento da influência da composição química da l iga, na

grafitização de ferros fundidos maleãveis pretos, tem sido objeto de di

versos trabalhos. Dentre os elementos normalmente presentes neste tipo

de liga, o manganês e o enxofre não tiveram ainda sua influência perfei

tamente caracterizada, apesar do grande número de trabalhos nesta ares

(1-13).

Quando dois elementos presentes no material reagem, formando um
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composto, a influencia destes elementos sobre a grafitizaçao pode ser

devida, em princípio, à contribuição de duas parcelas: a presença da no

v/a partícula na estrutura pode representar um novo substrato para a nu-

cleação de grafitaj além disso os dois elementos em solução podem afetar

tanto a nucleaçãa como o crescimento da grafita, seja alterando a difu-

são do carbono, seja estabilizando a cementite, seja segregando para in

terfaces s alterando sua energia. Assim, por exemple, a influência do bo

ro e do nitrogênio na grafitizaçao pode ser entendida como resultado da

ação da partícula de nitrato de boro na nucleação da grafita (14) e dos

efeitos do B e da N em solução (o boro estabilizaria a cementita (15) e

o nitrogênio reduziria a velocidade de difusão do carbono (16)).

0 manganês e o enxofre parecem atuar de um modo um • pouco dis -

tinto do exemplo anterior, já que o sulfato da manganês não seria um

substrato para a nucleação de grafita (17); por outro lado, o sulfato de

ferro afetaria a nucleação de grafita, segundo resultados de certos au-

tores (10). Assim, desde que não existisse sulfeto de ferro na estrutu-

ra, o efeito do manganês e do enxofre na grafitizaçao seria basicamente;

resultante dos teores destes elementos em solução.

Existe alguma dificuldade em se determinar os teores destes ele

mentos em solução; entretanto é possível calculcr-se os teores de Mn B

S dissolvidos supondo-se condições de equilíbrio (18).

Coma a nucleação de grafita ocorre preferencialmente ou na in-

terfaee austenita/cementita eutetica (19) ou no líquidú eutetica (20)en

tão a atuação do manganês e do enxofre na grafitizaçao poderia ser des-

crita pelos teores destes elementos dissolvidas no líquido eutético (su

pondo qus a nucleação de grafita ocorre durante a solidificação) ou na

cementita eutetica e em suas proximidades (supondo nucleação e cresci -

manto da grafita no «atado solido). Já que os tsoros de manganês e enxo

fre dissolvidos na cementita eutetica e em suas proximidades são propor

cionais aos teores de manganês e enxofre dissolvidos no líquido eutéti-

co, então este último parâmetro seria suficiente para o exame da influ-

ência do manganês e do enxofre na grafitizaçao. No presente trabalha

utiliza-se apenas o teor de enxofre dissolvido no líquido eutético como



L 7.4
tro de exams, pois o teor de manganês dissolvido é proporcional ei

teor de enxofre dissolvida, segundo o produto de solublliclade provenien

te do equilibria abaixo:

Mn + S ' (MnS)

A partir deste equilíbrio químico e de um balanço de massa en-

volvendo a composição química da liga pode-se então calcular o teor de

enxofra dissolvido no líquido eutético. Os valores assim calculados, em

bora não representam exatamente as condições que acorrem na prática, for

nacem uma idéia do teor de enxofre em solução no líquido eutético. Além

disso, pode-se demonstrar que existe uma correlação entre o teor de en-

xofra dissolvido no líquido eutético e oAMn da liga (excesso de manga

nês com ralação ao estequLcmatrlco para a formação da sulfato de manga-

nês). Verifica-se, na figura 1, que à medida que cresce o A M n , decres-

ce o teor de enxofra dissolvido. Desse modo, o A M n pode ser utilizado

como uma medida do teor de enxofre dissolvido ,pu mais exatamente do teor

de manganês dissolvido (ifl).

Visando testar a validade da hipótese apresentada, qual seja_

a de qua a influência dos teores de Mn e S na grafitização poderia ser

descrita pelo teor de enxofre dissolvido no líquido eutético, apresen -

tam-se algunaa resultados experimentais.

FIE. 1;- Variação de A Mn com o teor

de enxofre dissolvido para um dado

carbono equivalente do ferro fundi-

do.

2. PROQEDHENTD EXPERIIENTAI

Foram sfetuadas eitperiências: cujas composições químicas cons -
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tam da tabela I. As fusões foram realizadas em forno de indução de 130

kg, de revestimento ácido, sendo a carga metálica formada por gusa, su-

cata de aço e retorno industrial de ferro fundido maleável preto. O ba-

nho foi suppraquecido a 1S2D*?, por 8 minutos, realizando-se adições na

panela de B (0,0007)6), Al(D,0Q5$) e BI' (0,010)6). Corpos de prova cilín-

dricos de 20 mm de diâmetro, moldados em areia verde, forem vazados a

1400-14209C e deamoldados após 15 min. Estes corpos de prova foram tra-

tados segunda os seguintes ciclos térmicos:

Ciclo A - início do primeiro estagio de grafitização (30 min. a 9eosc),

em mufla de laboratório;

Ciclo B - primeiro estágio de grafitização completo (6:30 h a 9602C),em

forno industrial,

Foram efetuadas exames motalogrãficos a meio raio dos corpos

de prova, determinando-se número de nódulos de grafite, percentagem de

cementita eutética B diâmetro da maior partícula de grafita presente na

seção, em dois corpos de prova de cada experiências, analisados em 2 se

ções. As determinações de número de módulos e percentagem de cementita

foram realizadas em 15-50 campos, conforme a dispersão da amostra.

TABELA I;- Composições químicas das experiências realizadas.

Exp. n9
1
2
3
4
5
6
7
B

2.50
2.50
2.49
2.48
2.46
2.48
2.53
2.48

tfBL
1.46
1.57
1.51
1.59
1.51
1.54
1.49
1.54

^Mn
0.32
0.51
0.29
0.53
0.44
0.84
0.36
0.49

0.118
0,140
0.062
0.096
0.077
0.042
0.235
0.130

0.08
0.08
0.08
0,08
0,08
OÍOB :

0.08
0.08

Mn/S
2.71
3,64
4.68
5.52
5.71

20.0
1.3
3.77

AMn
0,12
0.27
0,18
0.37
0.31
0.77
0.04
0.27

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

- A tabela II apresenta os resultados de número de nódulos, quan

tidade de cementita eutética não transformada e diâmetro máximo de gra-

fita para o ciclo A (início do Primeiro Estágio de GrafifcLzaçâo (FEG)).

As figuras 2 e 3 foram obtidas a partir destes valores,dispondo-se o nú

••••&}
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mero de nodulos e a quantidade de cementita, em função do teor de enxo-

fre dissolvido no liquido eutstico (tabela III) , calculado como indica-

do anteriormente. Nota-se que à medida que cresce o teor de enxofre dis

solvido (de 0,030 a 0,260) a nucleaçãb de grafite é dificultada, bem co

mo a dissolução inicial da cementita. 0 crescimento da grafita, eviden-

ciado pelas medidas de diâmetro da grafita, (tabela II) parece ser pou-

co alterado por variações do teor de enxofre dissolvido, como já foi re

gistrado anteriormente (4,21).

TABELA II;- Resultados de número de nódulos (NA), quantidade de cementi

ta eutética (tfCeut) e diâmetro da maior partícula de grafi-

ta, após o ciclo A.Valores médios.

Experiência nS

1
2
3
4
5
6
7

AMn

0.12

0.27
0.18

0.37
0.31
0.77
-0.04

#Ceut ^(nód/mm^j

9.3 0.3
9.7 0.3
9.0 O.B
9.1 37
8.9 5

7.3 61
10.7 0

diâmetro do maior nó-
dulo de grafita( jun)

10.S

9.5
12
12
10.5
12.5
0

TABELA IH:- Teor de enxofre dissolvido no líquido eutético, calculado

supondo-se condições de equilíbrio na solidificação.

Experiência ne

1
2
3
4
S
6
7
B

«B) L

0.129
0.077
0.101
0.060
0.069

0.030
0.260
0.077
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FIB. 2;- Número de nóduLos (NA)(va- FIB. 3;- Quantidade de cemsntdta

lores madias) em função do teor de nao dissolvida (valores médios) ,

enxofre dissolvido no líquido euté- em função do teor de enxofre dis -

tico. Ciclo A. solvido no líquido eutstlca .Ciclo A.

Os resultados de número de módulos e quantidade residual dB ce

mentita para o ciclo B constam da tabela 3V. A partir dos valores de nu

.mexo .de rndulas canstruiu-ae a figura 4, ande se nota um ponto de .máxi-

mo número de nódUlos para (#S)L = 0,060. A quantidade de cementãta eutg

tica rssidual seria mínima para (%S)L entre 0,069 a 0,101, ou seja, es-

tas composições apresentariam um menor tempo necessário para o término

do Primeiro Estágio de Grafitizaçao.

TABELA D/:- Resultados de número de nódulos (N^) e porcentagem de cemen

titã euté tica, após o ciclo B. Valores médios.

Experiência nS

7
1
3
8
2
5
4
6

tys)L
0.260
0.129
0.101
0.07?
0.077
0.069
0.060
0.030

NA(nád/mmz)

16
19
55
62
89

118
163
104

% cementita

11.3
0.43
0

N.D.
0
0
0.01
0.03

i;

• "<i2
.'•Sit

N.D. - nau determinado



FIB. 4 : - Variação do núme-

ro de nódulos/mm cam o

teor de enxofre dissolvido

no líquido eutetico. CLcla

B.

Nota-se que os pontas de máximo número de nódulos e mínimo tem

po de FEG não coincidem, e isto parece ser devido às ações diferenciadas

do manganês e do enxofre. Assim, no início do PEG o efeito preponderan-

te seria o do enxofra dissolvido, dificultando a nucleação de grafita

(fig. 3). 0 manganês atuaria principalmente na estabilização da cementi

ta, e esta influência seria mais sensível nos estágios finais da reação

já que acorreria aumento do teor de manganês na cementita à medite que

esta fase vai diminuindo em quantidade (6). Devido a isto, cairia a su-

persaturagâo da matriz nas estágios finais da reação, favorecendo-se des,

te modo o coalescimento de partículas dB grafita.

Assim o efeito intrínsico de cada um destes dois elementos se-

ria em retardar a grafitização, de tal modo que o número de nódulos após

o PEG, e o tempo de FEG apresentariam pontos de maximo e mínimo, respeç

tivamente, quando relacionados com o teor de enxofre dissolvido.

Os resultados de número de nódulos da tabela IV foram plotados

em função da relação Mn/S, óbtendo-se a figura 5. Tal curva dificilmen-

te poderia sofrer uma interpretação física consistente, por apresentar

vários pontos de máximo e mínimo. Esta falta de consistência física do

paránetro "relação Mn/5f reflete que a influencia dos teores dB manga -

nas e enxofra na grafitização não é ditada pelos absolutas destes ele -

•ratos (ou pela relação entre e les ) , mas sim pelos teores cios elementos
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dissolvidos. Deve-se ressaltar que não existe correlação entre a. rela-

ção Mn/S e os teores de manganês e enxofre dissolvidos.

FIE. 5;- Variação do número de

nódulos/mm , após o PEG (tabela

IV), com a relação Mn/S. Ciclo B.

Atente-se ainda para o fato de que os resultados obtidos são

• válidos para uma faixa deAMn essencialmente positiva (baixas valores de

teor de enxofre dissolvido}. Para composições quB apresentassem sulfetc

de ferro na estrutura, em substituição ao sulfeto de manganês, os resul

tados poderiam ser diferentes, já que a presença de sulfeto de ferro de

ve afetar a nucleação de grafita.

Apesar dos resultados apresentados já mostraram claramente a va

lidada da hipótese, novas séries de experiências estão sendo concluídas,

examinando-se de maneira mais completa a efeito das teores de manganês

e enxofre na grafitização de ferros fundidos maleáveis pretos cornarei -

ais, em corpos de prova submetidos a diferentes velocidades de resfria-

mento na solidificação.

4 . CONCLUSÃO

Os resultados obtidos comprovam a hipótese inicial de que a in

fluência dos teores de manganês e enxofre na grafitização de ferro fun-

dido maleável preto seria descrita basicamente pelos teores de manganês

if
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e enxofra dissolvidos, dos quais o teor de enxofre no líquida eutét ico

seria uma medida. Este parâmetro re f l e te melhor a tendência à graf i t i za

ção dB ferros fundidos malaáv/eis pretos do quB a relação Mn/S, quo tBm

sido usada com certa freqüência na l i teratura. Observou-se que o tempo

de Primeiro Estágio de Grafitizaçao seria mínimo para (#B)L entre 0,060

a 0,101. A velocidade i n i c i a l de nucleação de graf i ta seriam sempre de-

crescente à medida que aumentasse o teor de enxofre dissolviita, enquan-

to a número de nódulos observados após o Primeiro Estágio de Graf i t iza-

çâo seria máximo para Ojte), da ordem de 0,030,
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Resumo
4

. t- '•

0 urânio obtido da redução de UF^ por Mg em "Bombas" r e v e s t i -
das com d i ferentes mater ia is , alumina, e scór ia de redução , z i r c ô n i a
e g r a f i t a , f o i estudado, 0 processo de redução envolve uma reação que
at inge temperaturas da ordem 1600 C em ambiente henneticamente fecha-
d o .

Considerando-se neste processo, que o único agente in f luenc ia
dor poss íve l sobre o produto principal da reação, i . e . , o urânio meta
l i c o , se ja o próprio revestimento da bomba, diferentes_propriedades ,
mecânica, metalúrgica e carac ter í s t i cas de transformação de fase f o -
ram examinadas e as inf luências dos materiais do revestimento compa-
radas. A comparação destas propriedades f o i também estudada para o
urânio refúnado por fusão a arco.

ú

J
í3rj

\ ' ?' - "
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1, Introdução

A produção de urânio metálico no IEA vem assumindo há quase

15 anos um dos papéis prioritários na pesquisa e desenvolvimento de ele

mentos combustíveis realizados naquela instituição*"3. Com a crescente

possibilidade da utilização de urânio metálico como elemento combustí-

vel para reatores de pesquisa, a partir da caracterização das proprie-

dades do produto da redução^»^ deu-se início a etapa de desenvolvimen-

to e controle do processo de redução utilizado. ^

0 processo de redução1* obriga a utilização de recipientes

metálicos revestidos com refratários. A partir do estudo dos materiais

refratários, tecnologicanente viáveis oara utilização neste tipo de re

dução era escala de produção, tornou-se necessário analisar as proprie-

dades finais do produto,considerando-se a absorção de impurezas do re- •,

f ratário pelo urânio metálico no momento da reação de redução. , j

Todos os metais contêm inuiurazas. mas geralmente em concentra ; l

çoes pequenas para serem determinadas. Entretanto se tais quantidades :•

alcançam valores excessivos, dificuldades poderão ocorrer na fabrica-

ção e.nas propriedades mecânicas*colorando o produto fora da especifi-

cação. Esta preocupação, aumenta quando se trabalha com metais nuclear

mente puros, pois é necessário um maior controle sobre as impurezas»

principalmente quando estas são importantes para o estágio de repro-

cessamento.

0 urânio metálico, na sua fase mais estável (a) , a tempera- . \.

tura ambiente apresenta uma grande anisotropia na estrutura cristalina

na7.

Uma orientação aleatória do urânio com uma granulometria re-

1 ativamente fina ê necessária para o psucesso no comportamento sob car -

diaçao"; a presença de textura causa um crescimento de grão anisotropi- \;

co indesejável provocando uma granulometria rude, o que produz efeitos •

superficiais indesejáveis. -: -

0 urânio ê usualmente trabalhado em faixa de temperatura , ?

dentro da fase a> originando uma estrutura altamente texturada a qual | |

pode ser removida por tratamento térmico. ^

Aspectos fundamentais de transformação de fase em urânio tem ;-íif

sido estudado por um grande numero de investigadores'"*? H
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Duwez10.em estudo de efeito na taxa de resfriamento a partir
das temperaturas de transformação de fase, encontrou que tais tempera-
turas podem ser abaixadas com o aumento da velocidade de resfriamento.

Klepfer and Chiotti encontraram um certo montante de reversi
bilidade nas transformações das fases. Quando a transformação ocorre
isoterraicamente, os novos grãos crescem rapidamente em um primeiro es
tagio para depois terem sua taxa de crescimento diminuída. Para uma da
da temperatura hã um montante máximo de transformação e transformação
adicional só ocorrerá na mudança de temperatura. Ha ainda uma relação
de orientação entre as fases a e 3

0 efeito do tratamento térmico nas propriedades mecânicas e
na microestrutura do urânio foram investigadas neste trabalho. A dure-
za e o perfil superficial foram analisados pois estas propriedades são
influenciadas pelo tamanho e distribuição dos grãos e pela quantidade,
tipo e distribuição das impurezas.

2. Experimental

2.1. Obtenção do Urânio Metálico

0 urânio metálico foi obtido pela redução do sal UF̂  por Mg
segundo a reação:

U F ^ *• 2 M g • + Ü + 2 M g F 2

Todas as reduções ocorreram sob as mesmas condições, tendo-se
como única variável o material do revestimento da bomba, ou seja, o
c adinho de redução.

2.2. Impurezas Investigadas j

As impurezas existentes no urânio metálico em estudo podem ser .,-'£
decorrentes de dois processos: (a) da obtenção do sal UF̂  e (b) da re- ; i
dução do sal por magnésio. A este último reservou-se o interesse de es- ;*|
tudo, jã que o primeiro possui influência conhecida e controlada. V|

Assim, realizou-se reduções que foram classificadas em quatro "';"
tipos diferenciados somente pelo mataria! do revestimento refratãrio. . ;
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Os revestimentos utilizados foram;

1. Alumina

2. Escória da Redução (MgF .1

3. Grafite

4. Zircônia

As impurezas das amostras reduzidas foram analisadas quimica
mente.

2.3, Preparação das Amostras

Todas as amostras, objetivando todo tipo de ensaio realizado>

foram obtidas do botão de urânio metálico reduzido por corte com diss

cos de carbeto de silício imerso em óleo. sofrendo posterior decapa-

gero em ácido nítrico 50Z diluído. A partir dai, houve a necessidade :

de preparação diferente dependendo do tipo de ensaio.

Para o teste de dureza e perfil superficial as amostras so- V._

f reram somente pèlimento mecânico.

Para a análise metalografica, após polimento mecânico, ad

amostras sofreram posterior polimento e ataque eletrolftioo utilizan-

do soluções ácidas de ácido acético glacial, triõxido de cromo e
8água .

2.4. Tratamento Térmico das Amostras

Para a análise metalografica e de dureza, cinco tipos de tra
tatnento térmico foram realizados: ' .

I
a — as amostras foram mantidas a 720 C por 2 horas, resfria-

das lentamente(2°C/min) até 500°C e resfriadas em água.

B/v~ as amostras foram mantidas a 72O°C por 9 minutos e res ,-í

friadas em água. :„-

Bg- as amostras sofreram o tratamento fl^ quatro vezes. i

BQ- as amostras foram mantidas a 72O°C por_ 19 horas e resfria ••}

das em água. --

Bn~ as amostras foram aquecidas até 1050°C, resfriadas'lenta- i

mente (2°C/min.) até 720°C, mantidas por 9 minutos e '
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resfriadas em água.

Para analise do perfil superficial o tratamento térmico foi o

3 A, repetido 1,2,4 e 6 vezes.

Em todos os tratamentos térmicos, as amostras foram encapsula-

d&s em vãcuo ( ~ 5 x IO"-5 mm Hg).

2.5. Dureza

Todas as medidas de dureza foram feitas em escala Vickers com

uma carga de 300g em media de 10 para cada amostra.

2.6. Perfil Superficial

0 perfi l superficial foi medido com o aparelho Talysurf*4.Este

equipamento, por intermédio de um braço captador movimentando-se vaga-

rosamente na superfície da amostra, amplia os s inais da vibração deste

braço descrevendo o perfil em grafico.

As amostras foram medidas apôs redução e apôs 1,2,4 e 6 trata-

mentos 3A*

2.7. Metalografia

Todas amostras foram examinadas em microscópio após polimento

e ataque eletrolítico. A distribuição das impurezas, o tamanho de grão '

e suas diferenças para cada amostra tratada tsrmicamente foram obser- ,

das. :

A metalografia quantitativa, tal como a medida de tamanho de :

grão, foi realizada com o auxílio de um aparelho microvideomat.

3. Resultados e Discussão

3.1. Análise Química .;.);
•'. - ^

0 montante das impurezas das amostras de urânio reduzido em -

diferentes cadinhos é mostrado na tabela I .



_ L 8.6

TABELA I. Analise das Impurezas do Urânio Reduzido

Al C St Mg Fe Cu Zr

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) Cppm) (ppm) (ppm)

Urânio
Reduzi AGO
do em
Alumina.

Urânio
Reduzido
em Escó-
ria (MgF2)

130 180 »100 70

60 AO 12 70

Urânio
Reduzido 17 670 220 »100 150
em Crafite

6A

A5

38

Urânio
Reduzido 25 110 60 »100 llü 70
em Zirconia

10

20

50

-A00

Outros

(ppm)

75

- 85

- 78

95

Comparando os valores na tabela nota-se que o Urânio mais

p uro é obtido por redução em cadinho de escoria (MgF2) , seguido pelo

urânio reduzido em zircônia-alumina e grafite respectivamente.

3.2. Dureza

A dureza das amostras originais são influenciadas pelo tama

nho de grão, quantidade de impurezas e provavelmente também pelo tipo

das impurezas presentes. Após tratamento térmico o montante de impure

zas que estão presentes nao parece Influenciar a dureza, provavelmen-

te sua'distribuição e tamanho de grão influenciam mais aquela.

A tendência das curvas de dureza como função dos tratamen-

tos térmicos é semelhante para todas as amostras. 0 aumento na dure-

za da amostra original apôs tratamento a é próprio aos mais finos

grãos desta em relação ao estado original.

A dureza das amostras após um tratamento 3A não mostraram

diferença significante das .amostras com tratamento térmico a. Ou os va

lores permanecem constantes ou tendem a diminuir. Aparentemente a di-

,\
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ferença no tamanho de grão próprio aos dois tratamentos diferentes nao

teia muita influência na dureza, mas a forma da distribuição dos prãos

e provavelmente a distribuição das impurezasjfrópria ao tratamento ter

mico,influencia de certa forma a dureza.

Um aumento na dureza das amostras ocorre com o aumento do nú-

mero de tratamentos $ ($R), embora não seja considerável até quatro tra

tamentos. As amostras B tratadas por 9 minutos e 19 horas na mesma ten;

peratura tem o mesmo valor de dureza. As amostras £,tratadas apôs um

tratamento y,mostram a tendência em diminuir a dureza X 6D)»devido aos

grãos Y se transformarem em grandes grãos B,com resfriamento lento.
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Figura 1 - Dureza em função do tratamento 3.
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3.3. Perfil Superficial

O número de rugosidades e ondulações aumenta com o número de
tratamentos térmicos B, o que é-mostrado na figuca 2 e na tabela II . 0
aumeato linear do número de rugpsidades e ondulações aumentam com o nu
mero de tratamentos B com gradients maior e menor respectivamente até
quatro tratamentos, invertendo-se t a i s gradientes acima deste valor. O
perf i l da superfície depende destes dois fatores compensativos.

Enquanto número de rugosidades aumenta com o número de trata-
mentos 3, a distância média entre aquelas e seus desvios padrões d i -
minuem, o que era de se esperar jâ que as extensões medidas tem o mes
mo valor.

Os caminhos seguidos pelas curvas de rugosidade e oudulaçia
como funções do número de tratamentos S são semelhantes em natureza.
Ambas rugosidade média e ondulação media aumentas bruscamente com o

primeiro tratamento 0 tendendo a diminuir ou permanecerem constante
com mais tratamentos. As mudanças de volume ocorridas durante a trans- '
formação entre as fase a e 3 podem resultar em considerável distor
çao da rede, o que aumenta a rugosidade superficial, devido ao compor-
tamento anisotrôpico do urânio. Com posteriores tratamentos 6» novas
rugosidades e ondulações são formadas acompanhando a quebra das rugosi-
dades a ondulações anteriores em duas ou mais provocando então o decrês
mo na rugosidade e ondulação media e seus desvios padrões. Um grão o r i -
ginalmente distorcido se transforma em uma série de subgrãos com o au-
mento no número de tratamentos B até o alcance de um estágio de satura-
ção.

A figura 2 e tabela I I mostram que o perfil superficial da
amostra reduzida em grafite é o mais rugoso e ondulado apôs qualquer
ensaio, sendo seguido em ordem decrescente pelo perfil das amostras re
duzidas em zircõnia, alumina e escória. Pode-se pensar «ue o perfil i\

superficial é realmente influenciado pelas impurezas sendo dependente ";
p rincipalmente pelo montante destas. ,

'.•'•I

vi

3.4. Microestrutura ^

';!
As microestruturas examinadas para as amostras de urânio re- '

duzido em diferentes cadinhos não mostram grandes diferenças entre elas <
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TABELA II - Analise do Perfil Superficial com os Tratamentos

Trata-
imento
'da amos
jtra.

N9 de
Rugosidade

Itugosidades' Media
! (»tn)

Distância

Média encre

| Rugosidade

( mm )

N9 de

Ondulações

Ondulação !

Média i
(um)

63

Urânio Reduzido em Alumina
* jH.v- - , * • • — . »nfc-m. .v u m m - II1I .I1H Í L I . TTI» - . , • . u.. i i • • • ! » •

Amostra
22

Polida

13

23

44

58

98

100

,54 +.14 J 41 ±.29
|

2.79 + 1.9Q 25 +.16

2.51 ± 18 ±.11

1.22 ± 80 : 10 ±.08

1.49 ± 1.0! 11 +.07

.5

3

4

5

8

7.4

32 1 8 I

23 + 7.75|
i

25.4 ± 8.9

20.5 + 13.2

Urânio Reduzido em Escória

Amostra

Polida

IB

23

43

63

16

25

^5

70

75

1.09 +.52

3.08 ± 2.21

1.5 + .71

1.48 ± .93

1.53 • .97

54 ±.24

45 ±.20

19 +.16

14 +.12

14 +.11

2

4.5

5

11

33.3+19.73

28 • 10.2

12.13+5.45

12.09+ 7.56

Urânio Reduzido em Grafite

Amostra

Polida

13

23

15

>100

»100

. 4 4 + . 0 5 69 +.59 2.6

Acima do Limite de Determinação do Aparelho

Urânio Reduzido em Zircônia

.96 + .78

1.56 + .86

32 +.20

24 +.21 2.5

6 ± 1.41

21 +12.73

Acima do Limite de Determinação do Aparelho

'<:,-•'

ííír
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Direção das
Camadas

Perfil
Superficial

Ondulação

Distancia
entre

Rugosidadss

Rugnsidade

t

V

Í: i !i i

HUUZOO EM « W W

1 !

M onuttn

•
4

! %

1
!'
ti

;

1

1
i 1

•r-

r

2«

mm. («m

i

i
11

aama

1 !
I i

N» OC TUTJtMFH^HS i

Figure 2:
fil"

superficial^co
mo uma função
do n? de trata
mento 3 para u
rânio reduzido
em (a) alumina
e (b) escoria.
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( a )

'.{ ( c )

3 : Microestrutura 'o urânio reduzido era alumina

com tratamento tcrmici. (a) ft (xl20):(b) <?A(x240)

(c) 3BCx24O) e (d) 3c(x2AO).
•'..;)



L 8.12

quanto ao tamanho de grão e distribuição das impurezas. As impurezas

presentes não têm efeito sobre o crescimento dos grãos. Nenhuma das

impurezas pode ser efetiva sobre o refino do grão. Para todas as amos-

tras o tratamento térmico tem o mesmo efeito sobre a microestrutura.Co

mo um exemplo, quatro amostras de urânio reduzido em alumina, tratadas

diferentemente, são mostradas na figura 3.

A figura 3 mostra que o tamanho de grão e a estrutura formada

na transição de p para a depenáe consideravelmente da taxa de res-

friamento. Um resfriamento lento resulta em grãos bastante grandes,

400 a 500 um (Fig. 3a).

Apôs um tratamento B, os grãos são refinados (são menores que

quando a tratados). 0 tamanho de grão final (Fig. 3b) obtido por trata

mento 3 depende do número de núcleos que são formados e da taxa de crês

cimento de grão (tamanho de grão. entre 250 e 350 um). ;

A diferença entre as amostras 3 tratadas uma vez e quatro ve- >.

2 es não pode ser vista na mlcroestrutura. Algum refinamento de grão ;:

o corre (tamanho de grão entre 150 e 200 um).

Quando a fase y transforma-se em 3 no resfriamento, a coutra-

ção de volume resulta em considerável deformação da rede para a fase

menos dura (Y) e praticamente nenhuma deformação para a fase mais du-

ra 3. Atenção foi dada para o grande crescimento dos grãos 3 através

da transformação Y •*• 3 mas a taxa de resfriamento (2°C/min) não foi

suficiente pequena para crescer os grãos 3 acima de 175 e 250 um.

4. Conclusão

. As análises das impurezas contaminadas durante os processos

de obtenção do sal e de redução foram realizadas e suas influências

sobre as propriedades tais como dureza, perfi l de superfície, trans- \

formação de fase e microestrutura foram examinadas. fj

As propriedade tais como dureza,, microestrutura e caracterís ::/

t icas de transformação de fase são influenciadas pelos diferentes t i -

pos de impurezas e. sua distribuição no material, independentemente da ;

quantidade dessas impurezas. A quantidade de impurezas desempenha um

papel mais importante nas «características da superfície do material

durante as transformações de fase.
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COPPE/UFRI

PREMESU

DI8P03ITITO PAfrA *wtJiI3I3 HO DISPERSIVO» PCR
RAYO3 X. EB mranscnPIOS ET.KCTttnHICOS BE BAKREDURA.

Lola Maria Pas, Centro da Metalurgia I'uolear,
Instituto da Energia Atônica^ São Paulo, Brasil.

Beewent Eata trabajo presenta mi dlspoaitivo any simple,
que pormlte, usando un aicroacqpioi eleotronioo da barredura, exal-
tar Ia amestra eon reyos X.

Colocando sobre ei aoporte mi pequeno ánodo-eo»
llaador (Ti, Cu, ate.), aa boattardsa eon eleotronea y eon la desl£
nada omiai^s aaotmdaria de rayoa X, ei aaterlal a eatudiar.

Ia fluorescencia de Ia amestra ea deteotada y
proeeaada eon loa aJtodoa «convencionales.. Se tienen aaí, Ias yenta.
jaa dal aiorosoopio eleotronioo de barredura y Ia aenaibllldad y
eatabllidad de la azoitaoion eon rayoa X,
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Se usan doa procedinientos para realizar análisis químico

elemental oon rayos X.
BI anállsls dispersivo por longitud de onda se baaa en Ia

ley de Bragg, (l) CQE oristales ccraocidos, selecoionados de acuer-
do ft loa elementoa a determinart se barren diferentes ângulos, Ca-
d» «lemento tlene una longitud de onda perfeotamente determinada y
tabulada. (2) * txavea de un detector y aaplifioador se grafiea, ia
prime o memorlsA I A intensidad de radlaoión X en funoión dei ângulo
de rotaoiôn. (3)(4)

\ Bi análiais no dispersivo, designado así en contraposi-
oiôn ai anterior, ao baaa en lá aeparación de Ias diferentes radia
olones X do aouerdo oon an nível de er.ergía, Tambien 1 lanado t más
õorréotamentttt análisls dispersivo de energia. (Energy Dispersiva
Analysis). (5)(6)(?)

Bste «itcio se ha desarrollado enormemente en los últimos
10 anos» principalmente por ei avance en Ia tecnologia dei deteo-
tor d* Sft(Li1 y está baaado en la ley de Moseley. Ver fig.l.(l)(3)

El análisia dispersivo
de energia (KDS) se realiza ex-
citando Ia muestra oon rayos X
o oon eleotrones en un mioroaojo.
pio. (1) (3) (5) (6)

La xadiaeién fluoresoen*
te provocada por rayos X es si-
milar a Ia radiacián oaraoteríja.
tioa produolda por ei bombardeo

. eleotrânioo. (3)
Existen Instrumentos 00-

meroiales que provooan Ia fluo*
resoenoia de Ia muestra oon un
tubo de rayos X. Ter esquema en
la fig. 1. (1) (3)

Pig.l. Representaoión grífiea
da la lay de Uoseley.
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Fig.2-Diagrama en bloques para excitación oon rayoa X.
Para producir la radiación X oaraoterístioa, ae vean mi-

orosoopioa eleotronloos de transmisión (TEM) O de barredura (SEM).
Loa deteotores son montados en la oolunna a nivel del soporte de la
muestra. Ter esquena fig. 3. (4)(5)(8)(9)(lo)

Pig.3-Esquema de excitación oon electrones.
Bate ais tema permite analizar partes muy pequeñas de la mués,

tra, que pueden ser también observadas normalmente en el mi oro a ep,
pio. Fero una de sus prinoipales desventajas es que la desacelera-
ción de los eleotrones provoca un espectro oontinuo de emisión,que
disminuye la sensibilidad del método.

£1 uso de partíoulas cargadas, tales como eleotrones, li-
mita la sensibilidad de esta técnica, debido a la presencia de ra-
diación blanca (Bremsstrahlung) que se produce cuando la partícula
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es desacelerada por el campo electrostático en la muestra.(l)

La prinoipal ventaja de la excitación con rayos X es que

se obtiene una mejora de aproximadamente 100 veces en el menor ni-

vel detectable de concentración comparado con la excitación elec-

trónica, debido a la ausencia de radiación continua que se produce

en la muestra. (3)

Este trabajo se inició con la intensión de obtener venta,

jas de la fluorescencia en un microscopio electronioo. AQUÍ se deja

oribe un dispositivo muy simple que fue ideado para usar en el SEM

y excitar la muestra con rayos X, Esquemáticamente se describe en

la fig. 4.

Fig.4-fisquema del dispositivo para ezoitar con rayos X.

Se vinoula así en un solo instrumento, los dos anteriormen,

te desoriptos. Se oolooa sobre la muestra un pequeño ánodo-colima™

dor. Con el haz de eleotrones del SEM se bombardea ese ánodo y oon

la emisión secundaria X, la muestra. La fluorescencia de la mués»

tra es deteotada y prooesada convencionalmente.

2- Materiales y métodos.

2.1- Diseño del ¿nodo-colimador.

En nuestro Centro de Metalurgia Nuclear disponemos de un

SEM Cambridge S4 y un EDS EDAX 707B con EPIX 6O9A.Las experiencias

se realizaron oon esos instrumentos.
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En el proyecto del ánodo y del colimador es necesario te-

ner en cuenta vários factoresi

•Dimensionest deben permitir pegarlo encima de la muestre

sin dificultar sus movimientoa normales en la crnara del SEM.

-Materiali Se uso para el colimador el mismo material que

para el ánodo. Así tenemos solamente las bandas de emisión dol ele.

mento que se us?, como ánodo.

-Colimacíónt-El colimador debe dirigir Ia radiación sobre

Ia muestra en un angulo tal que los rayos X no sean detectados di-

retamente por el detector.

«Es necesario excitar un área conveniente de

Ia muestra y evitar la dispersion de ray os X, que pueden producir

fluorescenoia en partes mecânicas dei microscópio

«La abertura de salida dei oolimador debe es-

tar a Ia sombra del deteotor, o sea no debe ser vista desde ei de»

teotor. Si bien sus emisionea Xson de energia más alta que Ia de Ia

muestra, impurezas pueden dar una informacion errônea y además au-

mento de back-ground.

-Operaoióni Tiene que. ser de fácil manipuleo y uso senci-

llo.

-Construooiónt Ser posible de construir con los elementos

7 máquinas que disponemos en el C.M.N..

Un diseno oon ei que se obtuvieron buenos resultados es ei
indicado en la fig. 5.

E L E C T R O N S

RAYOS X

D E T E C T O R T T T f i T T
MUESTRA

AN O D O -
COLIMADOR

I,

i''ig.3.Iilsquena dei ánodo-colimador.
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La fig. 5 está fuera de escala. Las dimensiones del ánodo»

colimador som alturai 13 nun» diâmetro externoi 9 mat diâmetro del'

ánodo y de la perfoxp.ción por donde entran los electroneet 2,5 m m

diâmetro del oolimadort 1 mm; ângulo del ánodo oon la horizontal i

609; ângulo del eje del oolimador con la horizontali 450.

Otro diseno oon tmenos resultados fue con un cilindro si-

milar al anterior, pero haciendo un corte de 0,3 mm da espesor.con

una inolinaoión de 60°. SI fondo del oorte se use como ánodo y la

abertura del oorte se oubrió oon una delgada ohapa del miamo mate-

rial dal ánodo, dejando solo abierto un pequeno orifioio para la sa

lida de los rayoa X,

2,2- Eieooién del material para el ánodo.

La eleooion del elemento para usar on el ánodo depende del

rango de energia que ae quiere eatudiar. (l)

TJna regia práotioa para determinar el material del ánodo

as que Ia energia X que ae va a usar para exoitar Ia muestra está

1 kev. por enolma de las energias a eatudiar, Y abarcar oon cada á

nado .entre 2 y 2,5 kev.

Como ei rango de energia que tisne más interés inmediato

para nuestro Centro de Metalurgia Nuclear es ei oomprendido entre

1 y 3»5 kev.t el primer ánodo construído y experimentado fue de Ti,

Se uso com Mg, Al, Si, Thyff.

También se experimento con un ánodo de Cu para aceros i -

noxidablea. (Cr, Mn, Fe,. Co, Ni).

3- Resultados experimentalea y comentários.

3.I- Anodo de Ti.

Bi espectro &s energia X dei ánodo de Ti usado está en Ia

fig. 6. En la misma fotofrafía ya están impresoa algunos datoa.

La tension de aceleración dei microscópio fue de 24 KV y

Ia corriente de emisión 130 uA. ,

Fará obtener este diagrama se enfoco Ia salida dei oolima

dor hacia el detector.

Estas son las bandas de energia que se utllizaron para ©3

citar Ias muestras experimentadas.
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Pig.6-Espeotro de radiaciõn X del ánodo de Ti,

3.2- Relación integral/back ground.

Los Kv y uA son importantes para obtener una traena rela •

ción pico o integral/b.g,. La tension de aceleración y Ia corrien-

te de emisión optimas son deferentes para cada elemento y para dis

tintas matrices. En nuestro caso también para diferentes matéria -

les usado8 on el ánodo. (3)(5) (6)(10)

£1 menor nivel detectable (MDL), depende preoisamente de

optimizar eaa relación. (3)

Para ánodo de Ti y una muestra de 90$ Al; 10$ Mg los re-

sultados normalizados están en la fig.7,

Fiéí.7-Rel&ciones integral/b.g, normalizadas,
para diferentes HV y uA.



M 1.8
7

La mejor relacián integral /b.g. está en las proximidades

de 24 KV y 130 uA. Las mediciones son el promedio de ooho regis-

tros de 200 seg. cada uno, con el haz puntual en diferentes partes

del ánodo. La integral se midió a 50$ de Ia altura máxima del pico

con escala horizontal 0-4 kev, y 10 ev. por canal,

3 «3- Influencia de] diSmgt-.ro del haz de electrones.

Se determino Ia relaciõn integral/b.g. con Varredura so-

bre el ánodo y oon haz puntual a diferentes magnifioaciones. Las

mejorea relaciones integral/b.g. fueron oon haz puntual y la rela-

eión mayor fue con haz puntual xáO Mag.. Fero estos resultados d©-

penden de Ia geometria del ánodo-colimador ya que para otros ano -

dos Ia relaoión optima fue con haz puntual x20 Mag..

3.4- Diatancia detector—muestra y rendimiento.

El detector tiene desplazamiento horizontal hasta 100 mm

de distancia del eje del microscópio.

Al variar la distancia de Ia muestra, se modifica también

ai angulo de incidência de loa^rayos .X sobre el detector y o\ áp.gu

Io sólido detectado. (12)

Con la muestra 5a horizontal y 45s de rotación, Ia mejor

relacián integral/b.g. está a maxima distancia del detectortlOO mm

pero Ia cantidad de cuentas/seg. idisminuyó 3» 73 veces. 0 sea que es

necesario usar. casi 4 veces más tiempo para Ia jaisma cantidad <ie

cuentas.

3.5- Angulo detector muestra.

Con una inclinación dei ánodo 30s horizontal, Ia mejoí" re

lación integral/b.g. está próxima a los 12s de inclinación horizon

tal de Ia muestra. Fará esto se mantuvo constante Ia distancia de

trabajo en 13 mm y Ia distancia del detector en 100 *m.

3.6- Mínimo nivel detectable.

1
El MDL está dado pori MDL= 3(b.g.)2 (3)

Con los ánodos descriptos de Ti y una muestra de Al, Ias
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relaoiones integral/b.g. son superiores a 250. Se considero la in-

tegral al 50°S de la altura máxima del pico (FWHM), que es de aprosg

madamente 140 ev. y promediando ei b.g. para 15 canales arriba y

abajo dei Al.

La reaoluoián para Al por interpolaoión lineal, para una

eaoala horizontal 0-4 kev., 10 ev. por oanal fue de 138 ev,.

Los menores niveles detectables obtenidos por oáloulo ea-

tán entre 1200 y 1800 p.p.m..

Obaérveae en laa figuras 8 y 9, espectros obtenidos en «1

SEM, oon radiaoián X. Es ei mismo elemento |A1, ias doa oon ei mia-

mo ti empo, pero se imprimieron diferentes datos* Nóteae Io largo

dei tiempo y ei bajo b.g.

Fig.8 y Pig.9-Diagramas de Al oon ánodo de Ti.

3.7- Cuentas fijas-tiempo fijo.

Prefijando ouentas, 10 K, 15 oanalea Al, 1490 ev.,10 ev.

por canal, 24 KV, 110 uA, ánodo de Ti, para 4 registros fue»

Cuentas fi.iaa b.g./canal aeg.

3,2 980

5,2 977

4,0 986

5,0 984

La máxina deaviación de tiempo fue de 0,
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Tlearoo filo

200 1950 1893 3 $

400 3824 3770 1,6 i»-

600 , 5 6 2 5 ...5547 , 1 , 3 9 1"

800 7391" 7308 0,99 $>

1000 9324 9245 0,85 $

Hôteae la buena estabilidad y pepetltividad, pero la baja

relaoión cuentas/aeg. en, coaparaciõn con la exaltación electrónica.

31 rendialento, o sea la relación de tiempos, para la misma oanti-

dad do «mentas, en comparación con el bombardeo electrónioo es de

O,9S5 a SÍ de acuerdo al ánodo usado.
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5* Conclusiones.

Sate sencillo dispositivo ofrece, después de un primer ea.

tudio, aaplia8 posibilidades.

Usando muestras patrón y los métodos convencionales de a-

náli8is cualitativo, permite 'determinaciones más precisas,si bien

su eficiencia es menor, o sea que se requiere más tiempo que el u- ^

aual con electrones. j

faltan estudiar varios parámetros, otros elementos y mejo. í

rar el diseño del ánodo-colimador. For ejemplot dimensiones ópti-

mas, distancia de trabajo, diámetro del colimador, distancia y án-

gulo ánodo-muestra, filtros en la radiación primaria, etc..

Pero ya es posible afirmar que tiene una serie de venta- V,

jas en relación a la excitación con electrones. Además, como va pe. •!:•

gado enciaa de la muestra y basta solo desplazar los controles x-y |

para estudiarla normalmente en el SEM, es sin duda un complemento I

interesante para el análisis elemental. ±
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CBECDfAT
UJHl/UFRJ

OC OCUNVOLVIMINTO PREMESU ASM

PREPARAÇÃO DE ACOS MICROLIGADOS POR INDUÇÃO
SOB VÃCUO EM ESCALA DE LABORATÓRIO

/ •

OSCAR BALANCIN - C0PPE/UFRJ

JUAN CARLOS GARCIA DE BLAS - C0PPE/UFRJ

Apresenta-se breve introdução teórica sobre os f enômenos que
ocorrem no processo de fusão sob vácuo, destacando-se a desoxidação/des_
carburação do aço liquido. Descreve-se o método estabelecido para prepa
ração de aços micro-ligados na COPPE/UFRJ a partir de aço efervescente
utilizando em forno de indução sob vácuo com capacidade de 2 5 kg acresci
do de acessórios que possibilitam o acesso ao interior do forno durante
a operação e o vazamento do aço. São apresentados resultados obtidos
aplicando-se a prática de operação estabelecida ã preparação de um aço
micro-ligado com Niõbio.

"T—. ..-.-̂ ™V-̂ .lM;.,,.
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1. Introdução

A elaboração de aços em escala de laboratório é uma etapa fun

damental no desenvolvimento de pesquisas em novos tipos de aço. No país,

as soluções adotadas adquiran certo grau de especificidade devido a lind

tações de disponibilidade e aquisição de equipamento e matérias primas.

0 objetivo deste trabalho ê relatar o método utilizado na COPPE para pre

paração de aços para desenvolvimento de pesquisas em aços micro - ligados

ao Niõbio partindo de aço efervescente.

Os aços ndcro-ligados no niobio caracterizam-se por apresentar

altos valores de resistência mecânica, tenacidade, e dutilidade decorren

tes do efeito combinado de composição e tratamento termo-mecânico. Estas

propriedades devem-se ao refino do grão ferrático através do retardamen

to da recristalizaçâb da austenita pela precipitação de carbetos e carbo

nitratos de niõbio durante a defornação a quente1. A eficiência do tra

tamento tennD-raeoânico está relacionada com o teor de niõbio previamente

solubilizado na austenita. Quanto maior este teor, maior será a precipi

tação durante a deformação. Tecnologicamente, é interessante que a solu

bilizaçcb se faça em temperaturas mais baixas quanto possível, o que é

conseguido pela redução do teor de carbono2 (v.fig. 1). Por outro lado,

os baixos teores de carbono resultam em melhorias na tenacidade, dutili

dade, e soldahüidade dos aços. Como se vera adiante, o teor de carbono,

quando em níveis baixos, está relacionado com o teor de oxigênio no aço

líquido, que por sua vez determina a quantidade de inclusões no produto

final, fator de grande influência nas propriedades mecânicas. Conclui-se

que o aço pretendido deve apresentar baixos teores de carbono e oxigênio.

FIG. 1 - ISOTERMAS DE SO1ÜKEIIDA

DE DO NIÕBIO E CARBONO

NO AÇO2»

%CARB0H0
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A técnica de fusão por induçio a vácuo oferece grandes vanta
gens na preparação de açps na escala de laboratório. A utilização de va
cuo dispensa o uso de escória para proteção do ganho e controle de com
posição. 0 meio protetor e o próprio vácuo, eliminando o oxigênio e o
nitrogênio da atmosfera. A utilização de reações cujo equilíbrio quina
co ê deslocado pelo vácuo torna possível a preparação cie aços dentro de
faixas estreitas de composição. 0 aquecimento por indução e tua método
nio-ccntaminante e oferece a vantagem de homogeneizar o banho pelo movi
mento induzido no líquido.

2. Influência do Vácuo

As reações de interesse na preparação de aço sob vácuo, cujo e_
quillhrio químico é deslocado, podem ser divididas em três tipos3:

- Reações de despreendimento de gases;

- Reações de volatilizaçãb de elementos;

- Reações em que participam dois ou mais elementos dissolvidos
no içp líquido.

Reações de despreendimento de gases

São de interesse neste caso as reações de despreendimento de
elementos dissolvidos no aço liquido, que nas condições normais de tempe
ratura e pressão estão na fase gasosa, tais cano o hidrogênio e o nitro
gênio.

A solübilidade do hidrogênio ou do nitrogênio no ferro liqüido •
e proporcional a raiz quadrada de sua pressão parcial na fase gasosa em , •'.;,'
equilíbrio, de acordo com a lei de Sieverts. Assim, reduzindo-se a pres ^
são parcial destes gases na atmosfera do forno, pela aplicação de vácuo, /*.
diminui-se a solübilidade destes elementos no aço líquido (vide tab.l). Q|:

TM
'•'•$0%
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Pressão
(torr)

760

1

0,01

0,001

N
(ppn)

150

16

1,6

0,5

H

25

0,9

0,09

0,03

Tabela 1

Concentrações de equilíbrio de hidrogênio e

nitrogênio em ferro líquido ã temperatura de

16QQ9C.

Reações de volatilização de elementos

Neste caso são de interesse as reações que consistem na ex

tração de elementos dissolvidos no aço líquido - elementos que a pressão

atmosférica constituem fases condensadas - e na sua transferência para

uma fase gasosa.

Do ponto de vista termodinâmico, é possível a redução do teor

de um elemento pela aplicação de vácuo desde que sua pressão de vapor na

redução seja maior que a do ferro. Ocorrendo o inverso, haverá aumento

do teor do elemento devido à volatilização do ferro.

Dentre os elementos de liga dos aços mais suscetíveis à volati

lização sob vácuo estão o manganês, o cremo, o alumínio e o cobre4.

Reações em que participam diferentes elementos dissolvidos no

aço liquido

0 equilíbrio de uma reação, na qual participam dois ou mais

elementos dissolvidos no aço liquido produzindo um composto gasoso, ê

deslocado pelo vácuo no sentido da formação do composto gasoso. A rea

ção deste tipo mais importante na elaboração de aço é a do carbono e oxi

gênio dissolvidos formando o monoxido de carbono5.
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sua constante de equilíbrio e dada por:
'i

K = P ^ / % C.%0

uma vez que, para aços can baixos teores de oxigênio, carbono e demais
elementos de liga, os coeficientes de atividades são próximos da unida
de. Esta equação mostra que podem-se diminuir os teores de carbono e
oxigênio em solução da redução da pressão de CO na câmara do forno pela
aplicação de vácuo6. A figura 2 é a representação gráfica deste equilí
brio.

FIG. 2 - TEORES DE EQUILÍBRIO DE
CARBONO E OXIGÊNIO EM SOLU
ÇÃO NO FERRO LÍQUIDO EM FUN
ÇAO DA PRESSSO DE MONOXIDO
DE CARBONO.

% CARBONO

Entretanto, os teores de oxigênio observados na prática são
maiores que os previstos teoricamente. A causa principal éo contato per
manente e do aço líquido com o oxido refratário do cadinho, que fornece
oxigênio continuamente pela reação de dissolução.

H. 0 , ,. , v = X [ML + Y [O]-x y(cadanho) L JFe L JFe

0 teor final de oxigênio dependerá do equilíbrio das reações
de fornecimento e extração. Altas teores de oxigênio no banho favorecem
a reação de extração enquanto que baixos teores favorecem a reação de for
necimento.

A evolução de CO ocorre inicialmente por borbulhamento, etapa
em que se efetua a maior parte da desoxidaçâb/descarburação. Bolhas de
CO nucleam-se na superfície de contato banho/cadinho ou na superfície de
partículas dispersas no banho e dirigem-se à superfície livre. 0 borbu
Ihamento persiste até que a pressão de CO correspondente ao equilíbrio
dos teores de carbono e oxigênio se torna inferior â necessária para a
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formação de bolhas estáveis, iniciando-se a etapa quiescente, an que a

evolução de CO se processa por disorçio. 0 oxigênio e o carbono difun

dem-se até a superfície livre onde reagem formando CO que é transferido

â fase gasosa7.

3. Equipamento Utilizado

Utilizou-se em forno de indução a vácuo de fabricação Bendix

FIM-50 acrescido de acessórios projetados e construídos na COPPE. 0 sis_

tema de aquecimento é do tipo motor-gerador de alta fequência (4,2 KHz),

com 30 KW de potência maxima, de fabricação Inductotherm. 0 vácuo pri

mario da câmara ê obtido por bomba mecânica Stokes, mod. 212H. 0 vácuo

máximo na câmara (1,0xio"3 torr, com o forno sem carga), i obtido com

bomba difusora modelo KS - 600, apoiada por bcmba mecânica Welch modelo

14Q3B.

A fusão e feita em cadinho de alumínio, com capacidade para

25 kg de aço, solidário ã bobina de indução e basculável para o vazamen

to. Os cadinhos prê-moldados importados previstos no equipamento origi.

nal foram substituídos, cem sucesso, por revestimento de alumina socada

feito no próprio laboratório.

As adições são feitas por alimentador vitc-atôric ligado a 4

recipientes internos onde, antes do fechamento do forno, são colocados

os elementos de liga.

Para possibilitar o acesso ao interior da câmara durante a ope

ração foi construída uma câmara auxiliar (v.fig. 3) que permite execu

tar as seguintes operações:

- Acrescentar carga ao banho, uma vez que a fusão é feita por

partes.

- Retirar amostras do banho para análise quimica.

- Realizar medidas de temperatura por imersão.
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FIG. 3 - CÂMARA AUXILIAR PAPA ACESSO

AO INTERIOR DO FORNO DURAN-

TE O PROCESSO. AMOSTRADOR

INSTALADO.

FORNO

A medida de vácuo nas câmaras de fusão e auxiliar ê feita cem

medidores do tipo Pirani.

As leituras de temperatura são feitas por termo-par de

Pt - 6% Rh/ Pt - 30% Rh de imerslo e por pirômetro ótico de filamento atra

vês das janelas de observação da câmara.

A retirada de amostras do banho é feita com amostradores molda

dos com refratârÍD â base de alumina.

O aço é" solidificado em lingoteira tri-partida de ferro fundi

do nodular aquecida por resistência elétrica a temperaturas de 200-3009C-

para suprimir a formação de "gotas frias" e pintada cem tinta a base de

zirconita para evitar a aderência do metal. Colocou-se um molde refrata

rio ã base de aluminia sobre a lingoteira para formação de "cabeça quen

te" na qual se localiza o rechupe. Devido ao basculamento do cadinho du

rante o vazamento, direcionou-se o fluxo de metal para o centro da lingo

teira utilizando-se um funil refratário a base de alumina.

W S S S E i . , .:.;•.•:„.:' :.,í. •
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FIG.H- CONJUNTO LINGOTEIRA, MOLDE DA

CABEÇA QUENTE E DIRECIONADOR

DO FLUXO

§ 1
'////////A

Seqüência Operacional

A seqüência utilizada na COPPE/UFRJ para preparação de aços nã
cro-ligados a partir de aço efervescente e representada esquematicamen
te na figura

1600 - 10

1550-

1500 -

30 120
TEMPO (MIN.)

A operação canpleta divide-se em varias etapas:
(A) - aquecimento, (F)-fusão, (B) - borbulhamento, (Q) - quies_

cencia, (AD) -adição dos elementos de liga e vazamento.

Aquecimento - A carga é aquecida, com aumento gradativo da potência, sob
vácuo, para evitar-se a oxidação.
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Fusão - Instantes antes do inicio da fusão desligam-se as bombas de vá

cuo e injeta-se argônio na câmara para evitar-se o borbulhamento violento

que pode ocorrer com aço de alto teor de oxigênio proveniente da compos^

ção inicial e da oxidação superficial, A fusão ê feita por partes, adicio

nando-se material ao liquido formado, através da câmara auxiliar. A expe

riência mostrou que o carregamento inicial do cadinho com todo o materi

ai de partida conduz à aderência de blocos de aço nas bordas do cadinho,

formando-se uma crosta de difícil fusão que impede o prosseguimento da

operação.

Borbulhamento - Após a fusão completa da carga, é ligado o sistema de vá

cuo. A medida que diminui a pressão na câmara, o despreendimento de bo

lhas de CO torna-se cada vez mais intenso. Esta etapa exige controle

cuidadoso, especialmente quando o material de partida tem alto teor de

oxigênio, pois facilmente pode ocorrer a expulsão de grande quantidade de

aço do cadinho. Controla-se o borbulhamento desligando-se o sistema de

vácuo ou, quando se torna muito intenso, injetando-se argônio. Nas no_s

sas condições de trabalho o borbulhamento ocorreu na faixa de pressões

compreendida entre 100 e 1 torr.

Quiescencia - Consiste na etapa em que o banho se apresenta calmo mesmo

que se reduza a pressão na câmara. 0 tempo de permanência do banho nes_

ta situação não deve ser prolongado pois a reação de dissolução do oxido

refratãrio e favorecida.

Adição - A adição dos elementos de liga deve ser feita necessariamente

em pressões elevadas (160 torr de argônio) para evitar a destil.nção dos

elementos voláteis. No estabelecimento da seqüência de adições deve-se

considerar quantidade do elemento, seu poder desoxidante e sua pressão

de vapor na solução. No nosso caso particular adotou-se a seqüência:

grafite, ferro-silicio, ferro-nióbio, manganês eletrolitico e manganês

nitrogenado. Este último tem a finalidade de fornecer o nitrogênio ne

cessário a formação dos carbonitretos de niõbio, uma vez que foi despre

endido durante o processamento.

Apôs a hcmogenizaçao do banho, são retiradas amostras para ana

lise química e procede-se ao vazamento.



M 2.10

5, Resultados Típicos

0 material de partida ideal para. a preparação de aços microli

gados ê o ferro eletrolitico e elementos metálicos puros. Entretanto, a

grande dificuldade de aquisição de tais produtos levou-nos a utilizar

como matéria-prima o aço efervescente e ferro-ligas comerciais.

Na tabela 2 apresenta-se a composição química do aço eferves

cente usado cano material de partida., a faixa de composições pretendidas

e a composição obtida em 6 lingotes preparados segundo o procedimento

apresentado.

TABE1A 2

Material de
partida

Composição
Pretendida

Composição

Obtida

LINGOTE

-

-

1

2

3

4

5

6

C

0,03

0,04
a

0,06

0,037

0,054

0,048

0,058

0,063

0,050

Si

0,02

0,4
a

0,6

0,52

0,50

0,43

0,52

0,54

0,49

Mn

0,33

1,20
a

1,40

1,40

1,35

1,35

1,38

1,32

1,30

P

40,02

«0,02

0,016

0,018

0,013

0,017

0,015

0,014

S

$0,02

S0,02

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

N

-

0,003
a

0,005

3,0038

D,0062

0,0038

0,0041

0,0041

0,0045

0

0,05

0,004E

0,0068

0,0077

0,0083

0,0093

0,0088

Nb

-

0,08
a

0,10

0,062

0,059

0,065

0,057

L,CoO

0,062

Os resultados apresentados referem-se ã fase dos trabalhos em

que o rendimento,.do niõbio ainda não havia sido determinado. Observe-se

porem, a reprodutibilidade dos valores do teor de Niõbio para a mesma

quantidade de adição.

0 teor de oxigênio, apesar de satisfatório, poderia ser redu

zido ainda mais através de melhorias no sistema de vácuo e utilização de

material de partida com menor teor de oxigênio.

\ • • " - " •
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í ,

método do padrão interno para deter-
minação quantitativa de fases por difração de raios X. O mé-
todo é aplicável em materiais muitifases passíveis de serem
tratados como po. Segue y/úma discussão sobre preparação de a-
mostras e exemplos de aplicação.

Y>'
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1. Introdução

A determinação quantitativa de fases por raios X ê
em principio» um simples exercício de medição de intensida-
des dlfratadas em misturas adequadamente preparadas. Estas a
nãlises pressupõem que as misturas se aproximem ao máximo de
um sistema aleatório. Também microabsorcào e extinção primá-
ria podem afetar seriamente as intensidades medidas. Estes
dois aspectos exigem, então» o uso de pôs com tamanhos de
partícula bastante pequenos, e o material deve ser, como ve-
remos adiante, triturado,selecionado e montado com muito cui
dado.

0 ponto de partida de análises quantitativas de pós
por difração de raios X é a expressão da potência/unidade de
comprimento de circulo de difração de uma reflexão de uma a-
mostra â face-plana [l] ,

32wRm c 2yV sen 6 cos©

onde: P = potência do feixe primário; R = distância da amos
tra à fenda do detetor; M = multiplicidade da reflexão; F T =
- fator de estrutura, incluindo efeito térmico;V = volume da
célula unitária; m, e, c, © e X possuem o significado usual
e ji i o coeficiente de absorção linear.

De acordo com [2j, a ãréa sob o pico registrado na
carta de um difratômetro ê diretamente proporcional a P e ê
definida como a intensidade integrada I.

Em uma mistura de pôs cada fase cristalina produz
sua figura de difração independente da presença das outras
fases exceto por um efeito de absorção da matriz. Quando es-
ta absorção i adequadamente considerada, a análise da difra-
ção fornece as percentagens em peso de cada fase presente.

Suponhamos um componente i puro. Podemos reescrever
(1) como:

Ii = "i*1'»^) Í2>

Se tal componente i está presente em uma mistura so-

M 4.4



mente com uma fração volumêtrica f± , (2) deve ser reescrito
como:

(3)

onde p T ê o coeficiente de absorção linear total da mistura,
uma vez que a absorção se faz durante a travessia da mistura
como um todo.

Como em geral interessa-nos a fração em peso x^ do
componente i, faremos a transformação:

Vj m./pj mj/ftm.pp.) xi^pi xi^ pi

i V n , n m. n m. £ (x. /p4)
 v

i i i I « V Í P Í Í ^ P Í

onde: V± = volume da fase i; V T = volume total da mistura;
n = n<? de fases; m. = massa da fase i; i«Vp = massa total da
mistura; p., = densidade da fase i.

notemos que:

<• V m i n nij n m^

= Síx./pj) (5)

onde p_, = densidade total da mistura.
De (3), (4) e (5) vem:

"j Xj/pj Kj X. Pq, K.

Finalmente podemos fazer:

I± = k±x± onde k ± = Ki/(p± pT) (7)
*» , , ,

Para a análise de uma mistura de n fases, temos de
conhecer as n incógnitas x. , as quais devem satisfazer as
(n + 1) equações: .

n
H = kixi com i = 1 â n , £xA = 1 } (8)

Caso desconheçamos também os valores k. o n9 de in-
cognitas aumenta. Tais k. podem, de fato, ser calculados â
partir dos princípios básicos da equação (1), entretanto is-
to raramente ê feito (exceção: cálculo de austenita retida
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[3] , [4]). Em geral tal calculo ê evitado fazendo-se razões

entre as intensidades de fases diferentes.

2. Método do Padrão interno

Suponhamos que uma fase j esteja presente na mistura

a ser analisada, em quantidade x.. Podemos então fazer a ra-

zão:
I. k. x.

r1 - ir • ir (9)

xj kj xj
1

Desde que registros provenientes de um mesmo varri-

mento sejam usados, quando dividirmos uma intensidade pela

outra nos livraremos de várias fontes de erro instrumental :

instabilidade do feixe incidente, mesmas condições operacio-

nais, geometria, etc. Quando dividimos k./k. nos livramos de

efeitos de matriz, pois qualquer que seja a matriz temos o

âesaparecimento dos termos ii_ e p_ únicos dela dependentes;

da equação (6) vem:
li Kj XL PT K' X ^ p T _> Kj Pj *j

sobrando então apenas termos dependentes unicamente das fa-

ses analisadas. Ou seja, a relação (9) é válida para a razão

entre as intensidades de i e j não importando qual tipo de

matriz exista.

Assim consideremos o caso onde as fases i e j sejam

as únicas presentes, e em iguais quantidades, x. = x. = 0,5, j

temos: ;
I± k± x± ^ kj Q C

 ki |
*TT'50/50 " k. xT " IT 0,5 = icT U0}

J J J J J

Então o valor da razão k./k. pode ser achado simples_ ;

mente pela medida do valor (3^/1.)50/50 • í

A equação (9) pode ser reescrita como: i|

X m V ÍV /Ic \ tT / T \ í l 1 ^ '-

•Vfí

Se a fase j ê uma fase adicionada propôsitalmente §

(Padrão Interno) o valor x. ê conhecido e se o valor da ra- f
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zio k -Ai já foi medido previamente, então a equação (11)
da forma:

x± - a d - A j ) (12)

ou seja: x. ê uma função linear da razão Ij/I* » ou seja, um
grafico xA x (Ij/Ijí ã una reta com inclinação a = x^(k^A ±).

Isto não quer dizer entretanto que tenhamos de nos
limitar a adicionar sempre a mesma quantidade x. de padrão,
basta utilizar a equação (11) como:

*i=Vlí> 50/50 I* <13)

Se a fase j ê um material de referência universal co
mo a alumina (orA12O3, corlndon) então definimos k. = k c = l ,
onde ò subscripto c i relativo ao coríndon, assim:

k t = { h so/so (14)

Esta ê exatamente a definição das "Intensidades de
Referência" (Reference Intensities) como dada na Powder plf~
fraction FiJLj^jPDFI [5] pelo Joint Committee on Powder Dif-
fraction Standards (JCPDS). No PDF, (IjA^) 50/50 f o i defini-
do como a razão das alturas do pico mais intenso da amostra
para o pico mais internso do coríndon (113 hexagonal) para u
ma'mistura 1:1 em peso dos dois compostos. Cerca de 500 ra-
zões I J / I - estão tabeladas atualmente.

A equação geral para análise quantitativa baseada
nas Intensidades de Referência é então: '

^-i-^i ou x = - £ J L (15)
xc k i xc x k i xc

onde x. é a fração em peso desconhecida de fase i na mistura :|
que também inclui x_ de coríndon, I. e I são as intensida- f
des integradas dos picos mais intensos da fase i e do corín- |f
don e k. i o valor tabelado da Intensidade de Referência pa- ';';;?'
ra o composto i. A equação (15) poderá ser utilizada tantas ^
vezes quantas forem as fases a analisar. Í4
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ttn procedimento alternativo é considerar a solução
do sistema (8),

k. n I. ,
xi - *T z t^ (16)

1 xi h Kh
Para podermos utilizar (16) devemos conhecer de ante

mão toda? as n fases presentes pois todas entram no somató-
rio. Por exemplo, se n = 4, temos:

A)'1 (17)

Neste ponto poderemos perguntar se para utilizar(17)
teremos de calcular (medir) todas as razões k 1A2» k,A3»etc
que ali aparecem» como indicado em (10).

A resposta e não,uma vez que (Jc1A2)
 = (lciAc)/(

Jc2/kc^
= (k|/k2)* podemos utilizar diretamente a razão das Intensi-
dades de Referência tabeladas para os compostos 1 e 2.

Então para a aplicação de (16), não é necessário adi
pionar o padrão interno ã mistura, porém todas as constantes
k. (Intensidades de Referência) precisam ser conhecidas. Co-
mo nos referimos â (13) ou (15) como "equação do padrão in-
terno" podemos nos referir ã (16) como "equação do padrão ex
terno" [6], porque os k. são razões de intensidade relativas
a um padrão que realmente não foi incluído na amostra.

Evidentemente para a aplicação de (11) ou (15) não é
necessário conhecer todas as fases presentes e ela permite
mesmo a determinação do teor presente de amorfos como o resí̂
duo não contabilizado pela parte cristalina, [7] e [8].

Finalmente vale lembrar que quando fazemos uma adi-
ção de m. gramas de padrão, isto i, de x. = (m./m_), as fra-
ções em peso iniciais das fases 1, 2, 3,... que eram x^, x2, .
x,» --- passam a ser: •

xj = Xjd - x^)# x£ = x2(l - x.), x£ = x 3d - x.) , etc, (18) ^

entretanto as razões das intensidades continuam inalteradas, ;|
pois antes da adição do padrão j tinhamos, por exemplo, §
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I2

apôs a adição teremos.

In KM XA In JCA X K \-LWX- I 9 ^0 ?

Evidentemente as frações em peso das fases i encon-

tradas através das relações (13) ou (15) são de fato x| e de

vem ser convertidas para x. através de (18).

3. Considerações Práticas

Desde que Alexander e Klug [9] primeiro justificaram

o método do padrão interno, ele vem encontrando novas aplica

ções. Os outros métodos disponíveis (veja [10] para uma bre-

ve revisão) em geral envolvem medidas de y ou então hipóte-

ses simplificadoras. Entretanto vários cuidados devem ser to

mados na utilização do método do padrão interno.

Em primeiro lugar é essencial utilizar de fato a á-

rea sob a curva registrada como medida da intensidade inte-

grada em vez de altura de pico como simplificação. A razão

I=^«=/I = n. aumenta com 29 e os valores T./lj. medidos a par

tir de alturas podem desviar dos medidos a partir de áreas

em até 20% [6], Além disso, ao contrário, das áreas, as altu-

ras dos picos são dependentes do tamanho das partículas e do

estado de deformação, portanto a utilização dos dados do PDF,

baseados em alturas de picos, permitem apenas uma analise

quantitativa grosseira, de ±5 ã ±10%.

Em geral, os artigos lidando com medições quantitati

vas por difração de raios X em pôs, trazem uma discussão so-

bre preparação de amostra, veja p.ex.[ll] e [12]. Recordemos

aqui os principais problemas encontrados:

Estatística da orientação de partículas; o n9 teórico de par

ti cuias para se obter uma amostra aleatória é infinito. Se as

partículas (ou cristais, ou grãos) não. são suficientemente
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de dados as linhas de difração dos raios X tornam-se "pontua
das" e discontinuas. O mesmo efeito ocorre com o emprego de
difratômetros em amostras com partículas insuficientemente
finas porém i menos óbvio. Neste caso ocorrem variações nas
intensidades medidas devido ao limitado n? de partículas par
ticipando da difração (perda de reprodutibilidade). Isto de-
ve-se a que o volume excitado pelo feixe de raios X não ê
grande, A meia metade de penetração (half depth of penetra-
tion), i.é, a profundidade antes da qual metade da intensida
de espalhada se origina, é 50um para o A12O3 e CuKct. Para o
UO2 ela ê cerca de lpm [li]. Portanto, maior a absorção me-
nor será o volume da amostra contribuindo para a intensidade
difratada e mais fino o tamanho de partícula necessário para
se conseguir estatística adequada, Brindley [10] sugere que
podemos tomar como um critério útil para a definição de tama
nho de partículas, que cada uma delas não absorva mais de 1%
da radiação incidente. A prática de rodar a amostra no seu
próprio eixo permite melhorar, em parte, a estatística da me
dida. Também a movimentação da amostra com o objetivo de ex-
por sucessivamente diferentes regiões da amostra i recomenda
da, quando possível. Alargamento de linhas aparecem só para
tamanho de partículas < '0,2ym.

Absorção; extinção primaria e microabsorção são responsáveis
{ pela diminuição de intensidades em relação aos valores teõri

cos. Tais diminuições são especialmente importantes nas re-
flexões mais intensas, exatamente as mais freqüentemente usa
das em análises quantitativas (reveja p.ex. a definição ante

[ rior das Intensidades de Referência). Tais efeitos de absor-
\ ção são minimizados pela diminuição do tamanho das partícu-
' Ias. Não foram observados efeitos de extinção para o a-A1-0,
; comercial (= 0,3um). Os efeitos de extinção não invalidam o

método do padrão interno desde que estes efeitos sejam cons-
tantes de amostra para amostra incluindo as amostras de cali

v bração. Isto i conseguido se o grau de perfeição e o tamanho
• das partículas não variam apreciavelmente. Também recomenda-

se evitar o uso de intensidades de feixe muito fortes.
Porosidade; o efeito da porosidade é diminuir igualmente to-
das as intensidades difratadas fl3]. Se as partículas se dis
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tribuesi em uma "faixa" de granulonetria a poros idade pode d_i

minuir. Evidentemente a compactação elimina este tipo de pro

blema, porem pode induzir outro, a textura ou orientação pre

ferencial.

Orientação Preferencial; preparar uma amostra aleatória com

partículas aproximadamente equiaxiais pode ser conseguido

com algum cuidado, porém com partículas menos simétricas fala

cõidesjfibrõides, etc) trata-se de um problema mais difícil.

Métodos têm sido descritos ([li] e [12]) nos quais os pós de-

pois de triturados; peneirados a misturados intensivamente ,

são depositados em uma cavidade, espalhados sem movimentos

de cisalhamento e pressionados com uma lâmina de vidro rugo-

sa. Repete-se o ciclo até que suficiente material tenha sido

depositado. No caso de se compactar a amostra, a face a ser

exposta aos raios X deve ter sua camada superficial retirada ;

cem uma lâmina afiada. Técnicas que envolvem diluição e de-

cantação também jã foram descritas [12] .Durante e. trituração

deve ser observado se o material não está se deformando pias

ticamente em vez de fraturando. Tal deformação produziria urr:

indesejável alargamento de linhas. Nestes casos a solução po^

de estar em se fazer a trituração a temperaturas sub-zero.

Escolha do Padrão; um padrão deve satisfazer aos seguintes ..

critérios: pureza, reprcdutibilidade, partículas finas mas

sem alargamento de linha, picos máximos distribuídos conve-

nientemente na escala 29, partículas não orientãveis, coefi-

cientes de absorção próximos dos coeficientes dos materiais

a serem analisados para se evitar microabsorção.

Finalmente vale registrar que Hubbard e Smith [li] es_

tenderam bastante a aplicabilidade dos dados do PDF referen-

tes ao a-Al-O- como padrão, pois cies propõem um guia para a .•:•'

utilização destes dados servindo-se dê picos de difração ou-

tros que os mais intensos, difratômetros empregando monocro-

madores, radiações outras que a CuKa e padrões outros que o

cc-Al^O.. Além disso, Hubbard et ai [6] e [11] propõem ainda ',>

a utilização de Referências de Intensidades calculadas a par; ;

tir da cristalografia dos compostos. Tais valores calculados ;.'.'.;

serviriam para detetar orientações preferenciais, extinções, ;

etc, nos valores experimentais.
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4. Exemplos de Aplicação

4.1 - Utilização das intensidades de Referência

do PDF

Neste caso ê necessário utilizar CuKa sem monocroma-

dor. A mistura a analisar consistia de 50% CaF2 + 50% Cr2O3,

Foi adicionado 0,lg de A12O3 à lg da mistura a analisar, üti

listamos como intensidade de picos, a média de 6 contagens a

tempo fixo, TF, (100s), com o goniòmetro parado. O ruido de

fundo subtraído foi o décimo da média de 6 contagens TF de

1000s feitas ã distâncias convenientes ã esquerda e à direi-

ta do pico. Dados na tabela 1

COMPOSIÇÃO % PESO

Cr2O3 0,455

CaF2 0,455

A12O3 0,091

INTENSI
DADE ~

35404

38847

3856

INT. REF.
ki

1,8

2,4

COMPOSIÇÃO
CALCULADA

% PESO

0,46

0,38

TABELA 1 - Dados de Intensidade e Composição

O excelente resultado para o Cr2O3 ê provavelmente

fortuito. O resultado para o CaF2 está no limite da precisão

do método utilizando-se dos dados do PDF, porém vale lembrar

que o CaF2 usado neste experimento era de pureza não contro-

lada e para uso em grande escala em aciarias siderúrgicas.

4.2 - Confecção de Intensidade de Referência

Neste exemplo utilizamos CoKct com feixe difratado mo

nocromado por <lifração em grafita. O Padrão Interno neste ca

so foi. a fluoriha CaF2 de elevada pureza,, A tabela 2 dã os

dados relativos às misturas binãrias usadas para o cálculo

dos k^ de acordo com (14) e os dados relativos "a^uma mistura
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dosar. Os valores das intensidades foram obtidos como ante

riormente porém com TF único de 400s. Foram utilizados, ...

CaF2[220] KBr [200] Fe2O3[l04] e Fe3O4 [400] .

AMOSTRA

1

2

3

4

COMPOSIÇÃO %P£SO

KBr 0,50
CaF2 0,50

Fe,O- 0,50
CaF2

J 0,50

Fe.O* 0,50
Cafj 0,50

KBr 0,50

Fe2O3 0,10

Fe3O4 0,20

CaF2 0,20

INTENSI
DADE ~

624672
84484

282206
156674

77501
139060

707310

35470

21021

38543

INT. REF.
ki

7,393

1,801

0,557

7,393

1,801

0,557

1,000

COMPOSIÇÃO
CALCÜI
A PARI
(15)

0,494

0,102

0,196

«ADA
FIR DE
(16)

0,501

0,103

0,197

0,200

TABELA 2 - Dados de Intensidade e Composição

Geralmente a aplicação de (16) proporciona melhores

resultados que a aplicação de (15).

4.3.- No exemplo anterior para o cálculo dos k. fo-

ram utilizadas misturas binãrias 50/50 do composto i em quesi

tão mais o padrão. Entretanto nem sempre ê possível dispor

do composto 100% puro, isolado para a confecção desta mistu-

ra binaria. No caso onde disponhamos do composto 1 apenas em

presença de outras substâncias porém em fração x. conhecida,

ainda ê possível calcular k.. Consideremos que façamos a adi

ção de xc de padrão ao material. Neste instante x± ' passa a

xi = xi l1<mxc*' e de *15) vemí \ '

ki =
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RESUMO
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1. Introdução

Dentre os novos métodos de purificação de metais em-

pregados, destaca-se o processo baseado no fenômeno da se-

gregação, chamado "fusão por zona", desenvolvido por

Pfann(7 3 no decurso de pesquisas sobre transistores. Com

vistas a introdução desta poderosa ferramenta de purifica-

ção em nossas pesquisas, desenvolvemos essa técnica na pu-

rificação da prata.

Em princípio, este método de purificação 6 realmente

muito simples e baseia-se na maior solubilidade das impure-

zas na fase liquida do que na fase sólida de um determinado

material(1).

Uma pequena zona na fase líquida, digamos, com um dc-

cimo do comprimento do lingote do material a ser purificado, I

- ''I
e produzida por meio de um aquecimento localizado. Esta •

parte fundida é movimentada vagarosamente ao longo de todo o ' \z

espécime.Deste modo, a zona líquida do material, no seu mo-

vimento ao longo do espécime,-vai-dissolvendo e arrastando

as impurezas para uma das extremidades.
2. Construção do Forno de Fusão por Zona

0 nosso forno e constituído de dois fornos concêntri-

cos: o interno, de resistência de platina e o externo, o

forno auxiliar. 0 ultimo de resistência de kanthal, foi fei-

to com o objetivo de evitar possíveis sobreaquecimentos e a '•

conseqüente fusão do fio de platinafl).

Inicialmente, escolhemos dentre vários materiais para .

resistência, aquele que apresentava o melhor desempenho para •'':

o nosso problema específico. A tabela I nos mostra os di-

versos metais cogitados. Entretanto, um apôs outro foram re- ^

jeitados por não apresentarem, as qualificações desejadas, j

como por exemplo, o paládio devido o seu baixo ponto de fu- íjj

são (1.550 C); irídio, rutênio e ôsmio, embora com alto pon- H

to de fusão apresentam volatilidades entre 30 a 500 vezes |

maior do que a de platina; molibdênio e o tungstênio oxidam |

facilmente em altas temperaturas .-Deste modo, somente o- rõ-
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dio e a platina foram selecionados. As propriedades do rôdio

são superiores as da platina (ponto de fusão 1.950°C, prati-

camente não oxidâvel, baixa volatilidade e dúctil). Entre-

tanto, devido a dificuldade de se encontrar o rõdio no co-

mércio, optamos pela resistência de platina. Como resistên-

cia, a platina apresenta um bom desempenho para temperatu-

ras até 1.600°C, funcionando no ar, podendo o fio de platina

ser enrolado sobre quartzo e neste caso, o limite de tempe-

ratura no aT é de 1.300°C, Sobre as mesmas condições em por-

celana não vitrifiçada, o limite é de 1.400°C e sobre a ar-

gila é de 1.700°C. 0 melhor desempenho da platina é com alun

dum (alumina com argila como agloraerante) com ponto de fusão

de 1.900°C. Entretanto, o silício contido na porcelana e no

alundum ataca a platina em atmosfera redutora(ll).

Em vista disso, resolvemos adotar a alumina pura como

suporte para resistência de platina, estabelecendo as dimen-

sões mais convenientes dos torôides de alumina(9).

TABELA 1

"Blem.

Pt

Rh

Pd

Ir

Ru

Os

Mo

W

Temperatura

Fusão

1774

1966

1555

2410

2310

3050

2617

3410

Ebul.

3827

3727

3140

4130

3900

5027

4612

5660

Pressão

no Ponto

(mm

2,2 .

6,6 .

1,0 .

3,3 .

3,6 .

1,0 .

1,8 .

2,2 .

de Vapor

de Fusão

Hg)

IO'4

IO"3

IO"2

IO"2"

10"2

'O"2

IO"2

IO"2

Reage a Altas

Temperaturas

Si

M

P

P

N

P

P

N

N

P

M

P

P

N

P

P

N

N

0

N

N

M

N

N

N

M

M

M = Muito Pouco N = Não

• • * • ' ' ' ;

••'^M-

• '•li-i&à
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3. Dados Sobre o Anel de Alumina e Resistência de

Platina

Para avaliar o diâmetro médio do torõide de alumina,
suporte para enrolar a resistência de platina, necessitamos
conhecer o comprimento dessa resistência. Por outro lado, a
largura do anel esta limitada em cerca de 1,0 cm por razões
experimentais (comprimento ótimo da zona liquida do metal).
A avaliação do comprimento L do fio de platina pode ser
feito, multiplicando o número de fwros n por onde passa o
fio no toróide de alumina pelo triplo da largura do mesmo
(1,0 cm), pois a distância de cada furo â borda interna do
anel e a metade da largura l. L • 3.n,£. (1)

Adotando um espaçamento entre os furos de 0,5 cm para evi-
tar possíveis contatos entre si, o diâmetro médio d do to-
róide será? if . dm - 0,5.n .*, dm - 0,5 n/ir. (2)
De (1) temos que n - L/(3.£) e l - 1,0 cm
Logo: d^ - 0.5 L/(3.ir), (3)

Basta agora determinar o comprimento total da resis- ,
tencia para calcular o diâmetro médio do torõide d . " '

Aplicando a lei de Joule da transmissão de energia
num circuito elétrico: W » R.i . (4)

Constatamos experimentalmente que a máxima corrente
suportável pela nossa resistência de platina era 12,8 A.
Assim, para o calculo da resistência total nos baseamos nes
se valor máximo de corrente. R = W/(12,8)2 = W/164. (5)

Por intermédio das figuras 1 (a) e (b) e com auxílio
da relação W - W QV

1 / 2, avaliamos a potência dissipada W em
100 watts, tendo em conta o volume interno do torõide(3).

Portanto: R - 100/165 - 0,606 ohm. (6)

A medida da resistência ôhmica do nosso fio de plati-
na deu o valor de: r - 0,76 ohm/m. (7)

Com esses dados (6) e (7) avaliamos o comprimento do
fio como se segue: L - R/r - 0,61/0,76 - 0,80 m. (8)

0 diâmetro médio dm e o número de furos n são dados, \
combinando-se as equações (3) e (8). dm - 0,5 L/(3.ir .1,0) -
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VOU*» DA ClUAJtA DO FORNO
POTÊNCIA |R»|

too-

10

V0UJM1 INTCIWO DA CÂMARA DO FORNO

Fig. 1 - A - Gráficos das potências de fornos elétri-

cos comuns em função do volume interior

de tipos mais correntes e de execuçiò e

isolamento normal.

I - A curva I representa as potências de for

nos comuns de tipo câmara alta temperatu

ra acima de 1000°C.

II - A curva II mostra valores usuais para

fornos tipo de câmara, para temperaturas

médias até 1000°C.

III - A curva III vale para estufas com tempe-

raturas baixas até 300°C.

B - As curvas I, II e III foram retificadas

transportando-se oa seus valores de po-

tência e volume mim papel log-log.

I"
1 !
l

li
V.
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0,5.80/(3.3,14.1,0) • 4,2 cm e n = L/3.1,0 » 80/3.1,0 =
26 furos.

4. Confecção do Torõide de Alumina

Para modelar os toróides de alumina, confeccionamos
uma matriz de aço, com as mesmas dimensões previstas, mas
com apenas 22 furos. A matriz ê constituída de três partes:
um macho, uma fêmea e um extrator.

Fig. 2 - Apresentamos os Toróides de Alumina
e a Matriz de Aço

Empregamos essa matriz de aço e produzimos alguns su-
portes de alumina para a resistência de platina, procedendo
como segue:

Com 1,0 Kg de alumina, 200 cm de óleo de linhaça e
um pouco de água, preparamos uma massa uniforme e macia.
Colocamos de cada vez 60 g dessa massa na matriz e submete-
mos à pressão de 10 toneladas numa prensa hidráulica, duran
te alguns minutos. Por intermédio do extrator retiramos da
matriz o anel de alumina ainda úmido. Os toróides retirados
da matriz, foram postos numa estufa para secagem preliminar
com aquecimento lento ate 150°C. Apôs esta operação o mate-
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rial foi colocado num forno cerâmico para a sinterização.
Nesse tratamento, a temperatura foi elevada lentamente até
1.400°C, permanecendo o forno a essa temperatura por mais
de 3 horas.

Enrolamos em seguida o fio de platina, submetida a um
recozimento prévio, no suporte toroidal de alumina, passan-
do uma vez por cada furo em cada volta.

5. Forno Auxiliar

0 tempo de aquecimento de um forno comum sob uma de-
terminada potência em watts com resistência kanthal A,, até
1.100°C serviu de modelo para construir um forno análogo
com resistência de platina(6). i

Por intermédio desta idéia e com o intuito de prote- \
ger o fio de platina.do superaquecimento, resolvemos cons- -
truir uma fonte extra de calor e adicioná-lo ao forno prin- !
cipal.

Utilizamos um forno auxiliar com resistência kanthal
A,, envolvendo concentricamente a resistência de platina.

0 forno auxiliar foi projetado de forma tubular com um
diâmetro de 7,0 cm e comprimento de 60,0 cm e para atingir
uma temperatura uniforme no seu interior de 800°C. Espaço e
temperatura esses, suficiente para alojar e operar o forno
interno para purificação do metal.

Baseados na figura 1, inferimos uma potência máxima
para o forno auxiliar da ordem de 2.200 watts era suficiente '
para atingir a temperatura máxima de 1.200°C.

Como: W = V.I_ov = 220.1 „, e W = 2.200 watts, temos: )&
m a x IDGIJÇ •_ •r/,,^

I m a x - 2.200/220 = 10,0 A. ;|f

E a resistência total necessária para conseguir a po- PI
tência de 2.200 watts: W = R.I2 = 2.200 = V2/R f||

R = V2/W = (220).(220)/2.200 = 22 ohms. ||

Entretanto, o valor desta resistência é para temperatu^ |í|
ras de 20°C. Corrigimos então para 1.200°C (3). K
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* 22,0 . 1,040 = 22,88 ohms.

Calcula-se o comprimento X da resistência, desde que

cada metro do fio tem 0,8205 ohms:

X » (22,88 . 1,0)/0,824)5 «27,9 metros.
.. • 2

Como o fio empregado-tem o valor de 57,43 cm /ohm(3),

multiplicando este valor pela resistência total, calculamos

a superfície lateral do mesmo:
57,43 cm2/ohm . 28.88 ohms = 1.314 cm"

Dividindo o valor da potência do forro auxiliar pelo

valor da superfície lateral do fio, encontraremos a carga

superficial máxima:

2.200 watts/1.314 cm2 • 1.689 watts/cm4'.

Este valor ê inferior â carga superficial maxima admis

sivél constatada nos manuais de kanthal (3).

Tomamos um metro a mais no comprimento da resistência

para ligações, assim o comprimento total da resistência fi-

cou sendo 27,90 metros.

Esta resistência foi enrolada em espiral (1,0 cm de

diâmetro), o que reduziu o comprimento efetivo para 3,5 me-

tros.

O problema seguinte seria acomodar essa resistência de

maneira conveniente no forno auxiliar, cujo comprimento útil

é* de 50 cm. Decidimos que o nosso enrolamento deveria ter

um passo de 2,0 cm, logo: 500 mm/20 mm = 25 passos. Como em

cada volta dessa espiral, temos: Ct = ir.D.n sendo D = 0,07m

onde: Ct = comprimento total da resistência, D = diâmetro e

n = número de voltas ou numero de passos. Logo: Ct =

0,07.3,14;25 passos - 5,5 i. 0 que significa que o comprimen

to inicial da resistência de 3,5 metros deveria ser esticado

até atingir 5,5 m.

.. Enrolamos ent? a resistência agora com 5,5 metros em

tornd de um cilindr- de madeira de 7,0 cm de diâmetro, co-

bTindo em seguida com cimento refratãrio. Formamos, assim,um

cilindro oco com 50,0 cm de comprimento, 7,0 cm de diâmetro

interno e 10,0 cm de diâmetro externo. Retiramos o cilindro

•'•Vs



de madeira apôs uma secagem de1 vários dias. Depois introdu-
zimos esse sistema num tubo de cimento refratãrio de 55,0 cm
de comprimento e 25,0 cm de diâmetro externo.

6. Detalhes da Construção

A figura 3 mostra os detalhes da construção do forno.
0 espaço entre o forno auxiliar propriamente dito e o tubo
de porcelana, ou melhor, a câmara de trabalho foi preenchi-
da com alumina pura, para evitar possíveis contatos da pla-
• tina com outros elementos do forno.

0 espaço entre o tubo de cimento e o tubo suporte da
resistência de kanthal, foi preenchido com terra diatomãcea.

Todo este conjunto acima, foi acomodado no interior
de um tubo de ferro com paredes de 0,5 cm de espessura, )
60,0 cm de comprimento e 3,0 cm de diâmetro e colocado so- ,|
bre um suporte metálico apropriado. As bases do tubo foram 1
vedadas por meio de chapas circulares de ferro com orifícios
de .2.8 cm nos centros das mesmas, para introduzir o, tubo de '*•'
quartzo onde seriam, realizados os ensaios. O espaço entre a
•carcaça de ferro e o tubo de cimento foi preenchido com lã ;
de vidro. Na parte superior do tubo de ferro, praticamos um
furo com 1,0 cm de diâmetro e ,que atingia a parte externa do
forno auxiliar, onde inserimos um termopar "çromel-alumel" •
para controlar a temperatura do forno auxiliar. Fixamos tam-
bém outro termopar na região de maior temperatura para con- ;
trolar a temperatura da zona de fusão. í:

7. Desempenho do Forno

Determinamos o perfil de temperatura em função da dis- ;.̂
tância no interior do forno e obtivemos o que mostra na fi- > ií
gura 4. Além disso, introduzimos para teste uma barra de pra 'if$;
ta de 0,6 cm de diâmetro e constatamos a formação da zona i;P|
fundida da ordem de 1 cm. Ifff

Concluímos deste modo que o desempenho do forno era
satisfatório para a realização da nossa pesquisa sobre puri-
ficacão da prata, pelo processo de fusão zonal. _.
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CÂMARA 00 m i l » —\—REWÃO DE MÁXIMA TEMPERATURA

H- \
TOROIDC DE ALUMINA

;V*
TEMA OIATOMACEA

y I

Fig. 3 - Detalhes sobre a construção do forno

rampa

•00

roo

900

901 '

CURVA A
•MINA Oi PLATINA

• • ' 1*3.9 Am».
V * C V«lt*

i

CURVA B
•OOWACKTERHA M

KW4THAL
•"• ^I«T Am».

ViUSVtW»

IO IO 90 40
DISTÂNCIA (em)

Fig. 4 - Perfil de Tenperatura do Forno de Fusão por Zona
Curva A: Tenperatura em função da distância = Resistência da

platina.

Curva B: Temperatura em função da distância = Forno auxiliar

(Resistência de Kanthal).
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ANALISE SEMIQUANTITATIVA POR ATIVAÇÃO EM LIGAS
METÁLICAS SUBMETIDAS A IRRADIAÇÕES IRREGULARES

Nelson Veissid
*

Georgi Lucki

RESUMO
Desenvolveu-se um método analítico semiquantitativo, por analise

por ativação com neutrons, para a determinação das impurezas e confirmação
da composição de ligas metálicas.

Pelas leis de transformação radioativa, determina-se o número de
átomos de cada elemento existente na amostra, através da medida da ativi
dade em um multicanal.

Duas amostras foram analisadas, a saber;
a) Amostra de composição nominal FeNiCr (49-95-49,95 - 0,1% at)
b) Amostra de composição nominal NiCr (80-20% at).

* Area de Danos de Radiação - CARREI - IEA-São Paulo

\ •

, » . " ->•-- - » - i - - t . - -tj.t. ~4Fs),<u<.t,^. -^i-j •t,-;i^-_jJ,, ,| T - - t í i v i



M 5.2
1, Introdução

Praticamente todos os métodos modernos de análise química, fazem
uso de algum tipo de espectronetria, sendo a análise tanto mais complica-
da e menos precisa quanto menor for a concentração do elemento a ser
estudado.

Este trabalho vem auxiliar a análise química, no sentido de
determinar a concentração dos elementos traços.

Este método ê incompleto, sendo necessário uma prévia análise
química de alguns dos elementos de maior concentração e dos elementos não
detetáveis pela análise por ativação, tais como Be, B, C, P, Pb e outros.

8 possível a análise das amostras que foram submetidas a irradia*
ções irregulares, é* também possível determinar-se o limite de detetabili-
dade da maioria dos elementos da tabela periódica,

2. Objetivo I

Consideramos uma amostra contendo "n" átomos, sendo "n.!I átomos v
de um mesmo elemento, onde o índice "i" identifica o i-ésimo elemento da
tabela periódica.

0 número de átomos isõtopos para o mesmo elemento será designado
por "n?", onde o índice "j" identifica os diferentes isótopos estáveis
para o mesmo elemento. Portanto temos:

nj - J nj (1)

0 número total de átomos pode ser expresso por:

n - f n j (2)

0 trabalho tem como objetivo deteiminar as razoes (R) dos números
de átomos entre os elementos, em relação aos elementos de maior concentra- >
cão na amostra em condições de irradiações irregulares. |

R - — CS) t
n . ~$

Onde: -
n. - número de átomos de um dos elementos da matriz. '•
n. - número de átomos do elemento detetado. '
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3. Teoria

Partindo-se das leis de transformação radioativa, determina-se a

atividade respectiva de cada elementono fim das irradiações irregulares.

Un isõtopo estável, ( m ) , capturando um neutron poderá se trans-

formar em um isõtopo instável "N?".

Durante exposição da amostra a um fluxo de neutrons, temos a se-

guinte taxa de aumento dos isõtopos instáveis.

— - • Qi - Mí
44. 1 1dt44.

.« dt

Ce - taxa de formação dos isõtopos instáveis, suposta constante durante a

irradiação.

X - constante de decaimento do nuclídeo formado.

Integrando-se a expressão acima, temos:

o?
íâ - _Í • Ce"xt (4)
1 X

Onde "C" pode ser determinado pelas condições iniciais.
Durante o intervalo entre as irradiações, temos a s'eguinte taxa

de decaimento:

J (5)
dt x

Integrando-se, temos:

\ N? - Ce"Xt (6)

Onde "C" ê determinado pelas condições iniciais.

A amostra é submetida ao fluxo de neutrons no intervalo de tempo

» 0 seg e tj , e no intervalo t^ e %2 temos uma nula taxa de formação,

e assim sucessivamente ate o tempo t de contagem da atividade no multicanal,

conforme esquema abaixo:

Q»»0 Q-Ó (yo QfO Q-0
o — tj 12 — 1 3 V l tr_t
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para: 0< t <tj, temos que:

*ro rfw-1*0."»*
1

(7)
X

sabendo-se que: ^ ( 0 ) „ „

substituindo-se em (4), temos que:

i 4
-L+ C > C » -i
X \

Desta maneira a expressão (7) pode ser escrita como:

J (t) = A ( 1 - e"Xt) (8)
1 X .

para: tj< t <t2, temos que:

* (6) 4(t) - ce"Xt portanto, C = ̂  (eXtl - 1)
A

QJ
de (8) J ( t ) -2i(i -e-

Xtl) (9)
1 1 X

substituindo, temos:

de (5)

dt

- i t eXtl - l)e"Xt (10)

. e"xt> (11)

para: t2< t <tj, temos que:

de (4) N?(t) = -i + Ce xt (12)

x
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portanto,

substituindo em (12)tepos:

C
X

1 XX

ou

N?(t) - 1 (1- ••*&•*!>
X

para: tj< t <t4, temos que:

de (6) l4(t)-Ce"Xt

de (14) ,0

4 II - e"xt3)

portanto, rf l t l t l t
C - ^ . {eXt3 - e x t2 + eXtl - 1) (16)

X

Analisando-se os valores das constantes "C", em (7), (9), (13)
e (15), extrapola-se o seu valor para t> tr, que ê:

í T i xt
O _i E (-i)1 e

A Xi
X i-0

• numero de irradiações e t^-0 seg.
•,*

de (6), temos: _^ r ; |
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substituindo-se em (5), ternos:

_ l - _ = o? e"Xt s C-l)1 eX t i (18)
dt * i=0

A taxa de formação "0?" ê definida, por:

OJ = •njo (19)
• - fluxo de neutrons
n? - número de átomos isótopos na amostra.
o - respectiva secçâb de choque,

A atividade medida no multicanal, pode ser escrita por:

* A» Kfep(l-M)gçi (20), onde:

K - número de raios gamas de assrv energia emitida em cada 1.000 decai-
mentos.

f - fator de atenuação da atividade devido aos fatores geométricos do
sistema de medida, tais cor^ --tgulo solido do detetor, forma geomé-
trica do detetor, forma geometv'ca da amostra e etc.

e - eficiência do detetor. E função ;'a energia.
p - atenuação òa contagem devi-'o aos efeitos de empilhamento. £ função do

número de contagens por canal e por minuto; determina-se experimental-
mente.

M - tempo morto do multicanal.
Substituindo (19) e (20) em (18), temos que:

n? *> A {Kfcr':-M)$ae"Xt E (-1)1 e U i } (21)
1 ":. • i=o

Para una amostra contendo inicialmente somente isótopos estáveis,
encontra-se em tabelas de isótopos n porcentagem atômica de cada isótopo
para o mesmo elemento.

Temos que:

Onde s| « a porcentagem do isótopo "j" do elemento "i".

Considerando o núnero de nuclídeos estáveis formados, pela cap-
tura de um neutron, muito menor do que os presentes na amostra, tem-se:

I
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ou

t «

Se esta condição for satisfeita, temos que "si" ê constante
durante a irradiação, portanto substituindo (22) em (21), temos que:

n. - A {s\ K f e p(l-M)* o e"Xt E (-1)1 (23)

4. Resultados

Foram considerados os picos, com contagem superior a 3 n, onde
n ê a contagem media nas vizinhanças do pico.

A eficiência do detetor foi considerada como sendo proporcional
a uma eficiência relativa, isto ê:

e = R erel (24), onde:
g - constante para cada medida.
e •, - determina-se experimentalmente.

A curva de eficiência relativa foi traçada a nartir dos picos do
60Co, 6l»Ni e 56to, existentes na própria amostra.

Foi considerada nula a perda de contagem pelo efeito de empilha-
mento. Para obter melhoTes resultados é necessário um melhor estudo a
esse respeito.

Foram analisadas duas amostras, a saber:
1) Amostra de composição nominal FeNiCr (49,95-49,95-0,1 lat.), de alta

pureza da Johnson Mattey.
A amostra de fbTma toroidal, com diâmetro interno de 10,7 mm,

diâmetro externo de 17,35 mm e espessura de 0,3 mm, foi submetida a se-
guinte condição de irradiação:
Data Tempo (tnin) Hora Situação

06/02/76

Vo

458

8:40 Reator entrando em funcionamento (F)
9:12 Reator crítico a 2 MW (C)
16:50 Reator sendo desligado (D)

: i

I



1

Dftta

10/02/76

11/02/76

12/02/76

13/02/76

16/02/76

17/02/76

18/02/76

19/02/76

20/02/76

24/02/76

25/02/76

Tempo (min)

1^5744

t3=6218

t4»7213

tj-7658

t6-8631

t?»9098

tg-10071

tg»10S38

tlo-14431

tjj-14858

t12=15833

tJ3=16298

t14*17269

*,5*17738

t16=18726

t1?=18361

tlg=18962

tig=19178

t20=20160

t21=20615

t22»25927

t23-26375

tM=27369

t2S»27815

M 5
Hora
8:34

8:56

16:50

8:43

9:25

16:50

8:31

9:03

16:50

8:25

9:03

16.50

9:16

9:43

16:50

8:34

9:05

16:50

8:24

9:01

16:50

8:50

9:18

11:33

12:54

13:14

16:50

8:29

9:12

16:50

9:05

9:22

16:50

8:43

9:24

16:50

.8
Situação
F

C

n
F

c
D
F
C
D

F
C

n
F

c
D
F
C
D
F
C
T)

F
C

Scram o.T. (Desligamento acidental)

F
C
D
F
C ,.;

D
F
c '- ;C
D
 • '-••-.

p •§

c %
D '%



25/02/76

27/02/76

t26=28805

t2?=29255

t28=30226

t2g*30650

16/09/77 t30»846802

M 5.9

8:47

9:20

16:50

8:41

9:01

16:05

10:37

10:47

F
C
n
V

C
Scram

A última irradiação teve nor finalidade " ressuscitar" os ele-

mentos de meia vida curta. Foram feitas duas contagens nesta amostra com

t=846850 min na nrimeira contagem e t»852467 min nn secunda contarem.

Estando interessado nas rnronorcões ntómicas, a razão dada nor

(3), cancela os fatores multiplicativos de (22) e (23) (f, '', e <0.

Foi obtido a seguinte» composição:

Fe e Ni mesmo número de átomos

Cr

0,079 %at. 24ppm

Co

9,7 ppm

Ar

6,0 ppni

2) Amostra de composição nominal NiCr (80-20) %at), da Villares, com im-

purezas.

A amostra em forma de fio, com 3 cm de comprimento e secção trans

versai de 1 rcsi , foi submetida a uma irradiação de 10 ndn (to = 0 e

t, = 10 min) e em seguida foi feita a primeira medida no multicanal

(t = 63 min) durante 5 min. U m segunda contagem (t = 5697 nán) foi fei-

ta durante 10 min, aproximando-se a amostra do detetor e uma terceira can̂

tagem foi feita (t = 336905 min), durante 7000 seg.

Nesta amostra, além da composição acima mencionada, foram detejr

minados os limites de deteção de alguns elementos:

La Au Zn CoCr Ti Mi La Au Zn Co

19,8 %at 5,06 %at 0,305 %at 7,7 ppm 2,1 ppm 1,4 ppm 1,3 ppm

Na < 98 ppm, Cl < 130 ppm, Ar < 46 ppm, Sc < 53 ppb, Fe < 1500 ppm,

Cu < 3000 ppm, Ca < 52 ppm, Ge < 2100 ppm, As < 7,1 ppm, Se < 4,2 ppm,

< 1600 ppm, Fb < 3600 ppm, Zr < 74 ppm, Nb< 460 ppm, Mo < 2200 ppm,

< 7,7 ppm, Ag < 1,3 ppm, Cd < 200 ppm, In < 69 ppm, Sn < 130 ppm,

A 0,55 ppm, Te < 1200 ppm, I < 15 ppm, Cs < 42 ppb, Ba < 220 ppm,

Br

Ru

< 1600 ppm, Fb < 3600 pp

Ru < 7,7 ppm, Ag < 1,3 ppm, Cd < 200 ppm, In < 69 ppm, Sn < 130 pp

Sb A 0,55 ppm, Te < 1200 ppm, I < 15 ppm, Cs < 42 ppb, Ba < 220 pp

Pr < 740 ppm, Sm < 14 ppm, Eu < 21 ppb, Gd < 69 ppm, Tb < 8,6 ppm,

-,-,• i ;
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Dy < 26 ppm. Ho < 130 ppm, Er < 130 ppm, Lu < 3,0 ppm, Ta < 1,4 ppm,
W < 5 ,5 ppm. Re < 5 ,8 ppm, Os < 71 ppm, Pt < 520 ppn>, e Hg < 2 ,1 ppm.

Os possíveis erros cometidos na análise destas duas amostras são;

- Na primeira amostra não foi considerada nos cálculos, a variação do flu-
xo de neutrons entre o instante em que o reator entra em funcionamento a_
té atingir a potência crítica de 2 MV.

- Para o calculo da composição, foi usada a secção de choque para neutrons
térmicos, fornecido pela ref. 2, Sabe-se que, pelo espectro de neutrons
do reator, parte do fluxo é epitérmico, tendo inclusive neutrons rápidos.

- O fator de atenuação da contagem, devido ao efeito do enpilhamento, pode
ser determinado fazendo-se um estudo da contagem de uma amostra variando
a sua distância ao detetor. Nos cálculos do presente trabalho foi consi-
derado que a perda de contagem por enpilhamento era nula.

- A curva da eficiência relativa do detetor versus energia, foi traçada u-
sando-se poucos pontos. Esta foi a maior fonte de erro no cálculo da coin
posição das duas amostras.
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RESUMO

Foi estudada em base estatística pelo Método de

Análise de Variância a incerteza dos resultados de ensaios

à tração executados com vergalhões de aço do tipo empregado

em construção civil.

Os ensaios foram executados conforme o Método Bra

sileiro de Ensaio MB-4.

A discussão se detém em dois fatore.s que contri

buem para essa incerteza: a influência do operador e a ve_

locidade do ensaio.

\ . ••»•;



M 6.2
1. Introdução

A confiabilidade dos resultados de ensaios ã _

ção executados em conformidade com o Método Brasileiro de

•'. Ensaio MB-4 não tem sido suficientemente discutida.

Dois fatores que a priori, são potencialmente im

) portantes na composição dos erros associados a esses resul.

tados são: a influência humana na aplicação do método de

••: ensaio e a influência da velocidade de condução de ensaio.

V Note-se que esses fatores não sao independentes entre si.

Sabe-se que o comportamento mecânico das ligas

metálicas solicitadas em traçEo uniaxial ê influenciado p£
2

Ia taxa de deformação

Entretanto, a maioria das máquinas utilizadas pa

ra qualificação industrial de ligas metálicas são de aciona

mento hidráulico e não dispõem de controle eficiente para

taxa de deformação. Essas maquinas possuem, em geral, ap£

nas um mecanismo automático de abertura das válvulas de c£

mando hidráulico que uniformiza~ã velocidade de aplicação ae

força na fase elástica do ensaio. No regime plástico este

controle automático não é efetivo. Só é então possível ob

ter regulagem grosseira da taxa de deformação.

0 método MB-4, considerando este fato, estabelece

;, em 1 Kg/mm2.s o limite superior para a velocidade de aplicq.

> ção de carga no regime elástico.e 40%/min a taxa de deforma

ção máxima no regime plãsticoi Nos termos dessa norma, o

y emprego de velocidades inferiores a estes limites máximos fi

i ca por conta da livre decisão do operador. ii

i ;,í
l 2. Técnica Experimental í

Foram utilizados dois tipos de vergalhão de aço , ;

.; cujas características mecânicas permitem classificá-los c£ •:

£r mo 0 1/2" CA-50 e 0 5/8" CA-50 conforme especificação EB-3 %f

f;J da ABNT 3. í}
Os ensaios foram realizados por três operadores.
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todo de ensaio.

Foi utilizada uma máquina universal de ensaios,

modelo ZDTE-30 fabricação WPM»

Preliminarmente foram estabelecidos três níveis

de velocidade de ensaio no entorno e além dos valores reco

mendados no MB-4. Em cada experimento a posição da válvula

de comando hidráulico era então ajustada pelo operador, con

forme o nível de velocidade desejado e mantida nessa posição

ate a ruptura. Com esse procedimento a velocidade de apli^

cação de carga tende a ser mais elevada no início do ensaio

em relação ao valor que assume ao fim do regime elástico.

Mesmo tipo de variação tende a ocorrer com a taxa de defo;r

mação no regime plástico.

As Tabelas I, II e III indicam os resultados ob !

tidos pelos três operadores para o material 0 1/2" CA-50. !

Nessas tabelas as velocidades indicadas são os valores m£ ;

dios alcançados em cada ensaio. Os resultados relativos ao

material 0 ü/8" CA-50 deixam de ser apresentados por limita^

"ção"""de espaço.

3. Discussão

As Figuras 1 e 2 condensam os resultados obtidos

para os dois materiais estudados.

Em termos de limite de escoamento e limite de re

sistência, o método MB-4 recomenda que os resultados nume ;

ricos sejam arrendondados para décimos de Kg/mm2. Mesmo não '

considerando a influência de variação de velocidade de apli^ \

cação de carga a dispersão dos resultados ê bem maior que o

arredondamento numérico estabelecido pelo método. Em rela

ção a alongação, o arredondamento estabelecido pelo método

MB-4 na faixa de dutilidade dos materiais aqui estudados é j.f

para valores inteiros da deformação percentual. • O arredon r,;|f

damento ê também menor que a dispersão experimental. ,f§

Resulta dessas observações que os erros associa |,C

dos aos índices característicos de comportamento dos mater^ í

ais nos ensaios de tração de nossa amostragem não são des
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prezíveis comparados com a precisão numérica exigida pelo
método MB-4 na qualificação dos materiais.

Comparando entre si os resultados médios dos opera
dores para cada nível de velocidade de ensaio observamos i
gualmente diferenças, entretanto, a cada valor médio ê asso
ciado uma dispersão dos resultados individuais das medições,
£ assim importante estabelecer se essas diferenças entre os
valores médios são ou não significativas.

Para tanto é possível aplicar o critério de An£
lise de Variância ' .

A aplicação desse método aos resultados do limi.
te de escoamento obtidos pelos três ope7"adores para o mate
rial 0 1/2" CA-50 no nível Y de velocidade do carregamento
é apresentado na Tabela IV. Observa-se nesse caso :-ue as
diferenças entre os resultados experimentais não são signi
ficativas levando-se em conta a dispersão observada para um
nível de confiança de 95%.

A Tabela V resume as signif icâncias das seguintes
diferenças considerando nível de confiança 95$:

(i) para os resultados entre os três operadores em cada ní
vel de velocidade;

(ii) para os resultados entre os níveis de velocidade X e
Y de cada operador.

Note-se que esses níveis de velocidade estão res_
pectivamente abaixo e acima do valor máximo preconizado por i
norma. I

i
(iii) para os resultados entre os níveis de velocidade X, Y

e Z de cada operador.

4. Conclusões

a) Os erros experimentais na determinação do limite
de escoamento, do limite de resistência e do alongamento são
sensivelmente superiores ã precisão numérica utilizada pelo
MB-4 ao definir esses índices.
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b) Da Tabela V é possível afirmar que:

b.l) As diferenças entre operadores para um mes_
mo nível de velocidade de ensaio não são, em geral, signifi
cativas, salvo em relação ao alongamento, não sendo, portan
to, o operador uma variável na confiabilidade dos resultados
dos limites de escoamento e ruptura,

b.2) 0 resultado do limite de escoamento ê pou
co sensível a variação de velocidade de ensaio na faixa en
tre 0,9 e 2,0 Kg/rara2,s.

Igualmente os resultados do limite de rup_
tura e do alongamento não são influenciados por variações na
velocidade de ensaio na faixa entre 2 e 10%/min.

b,3) O nível Z de velocidade de ensaio provoca
variações significativas nos valores do limite de escoamen
to e do limite de ruptura obtidos por dois dos três operado
res, sendo que os valores do alongamento continuam ins ens :í
veis ao aumento de velocidade.
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TABEIA I - RESULTADOS

MATERIAL: 0 1/2 CA-50 CLASSE A ABNT EB-3
OPERADOR: L

NÍVEL DE
VELOCIDADE DE

ENSAIO

X

MÉDIA

DESVIO PADRSO

MÉDIA

DESVIO PADRSO

Z

MEDIA

DESVIO PADRÃO

VELOCIDADE
ATE

ESCOAMENTO

kg/mm2

0,623

0,734

0,686

0,575

0,746

0,673

0,073

2,107

2,145

2,151

2,326

2,338

2,213

0,11

7,642

9,572

9,596

9,602

9,002

9,083

0,84

VELOCIDADE
ATE

RUPTURA

Vmin

3,26

3,47

3,10

2,87

3,54

3,25

0,27 |

12,97

12,82

14,14

12,94

14,07

13,39

0,66

63,35

55,53

73,82

61,27

52,17

61,23

8,33

LIMITE DE
ESCOAMENTO

kg/mm2

51,86

51,98

50,24

50,00

52,34

51,28

1,1

52,67

53,62

52,70

53,49

52,60

53,02

0,50

55,79

54,56

52,78

54,73

54,01

54,37

1,10

LIMITE DE
RUPTURA

kg/mm2

85,18

84,77

84,30

84,44

85,21

84,78

0,42

85,31

85,30

85,05

85,84

87,09

85,72

0,82

85,55

86,02

85, '69

86,94

85,66

85,97

0,57

ALONGAMENTO

%

11,54

12,31

11,54

11,54

13,08

12,00

0,69

13,08

11,54

13,08

11,54

12,31

12,31

0,77

10,77

12,31

15,38

11,54

10,00

12,00

2,08

r.t
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TABELA II - RESULTADOS

MATERIAL: 0 1/2 CA-50 CLASSE A ABNT EB-3
OPERADOR: M

NÍVEL DE
VELOCIDADE DE

ENSAIO

X

MEDIA

DESVIO PADRRO

Y

MEDIA

DESVIO PADRSO

Z

MEDIA

DESVIO PADRÃO

VELOCIDADE
ATE

ESCOAMENTO

kg/mm2

0,740

0,715

0,575 .

0,836

0,735

0,720

0,094

2,233

2,747

3,017

3,162

2,763

2,784

0,35

10,456

13,390

10,471

9,452

8,707

10,495

1,78

VELOCIDADE
ATE

RUPTURA

%/min

2,73

3,10

3,38

3,39

3,13

3,15

0,27

14,43

15,07

15,39

15,22

15,07

15,04

0,36

62,95

62,95

67,15

59,36

71,35

64,75

4,61

LIMITE DE
ESCOAMENTO

kg/mmz

52,05

53,10

52,52

53,58

52,77

52,80

0,58

52,02

53,57

52,79

52,18

53,87

52,89

0,82

54,37

53,56

53,40

52,93

53,11

53,47

0,56

LIMITE DE
RUPTURA

kg/mm2

85,73

83,98

85,26

84,74

84,68

84,88

0,66

85,46

85,33

85,08

85,10

86,31

85,46

0,50

85,88

85,94

86,54

85,55

85,23

85,83*

0,49

ALONGAMENTO

%

11,54

11,54

13,08

13,85

13,08

12,62

1,03

11,54

12,31

12,31

11,54

12,31

12,00

0,42

11,54

11,54

12,31

12,85

13,08

12,26

0,72

Jr.);-
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TABELA I I I - RESULTADOS

MATERIAL: 0 1 /2 CA-50 CLASSE A ABNT EB-3
OPERADOR: N

NlVEL DE
VELOCIDADE DE

ENSAIO

X

MEDIA

DESVIO PADRÃO

Y

MEDIA

DESVIO PADRÃO

Z

MEDIA

DESVIO PADRÃO

VELOCIDADE
ATÉ

ESCOAMENTO

kg/mm2

0,611

0,646

0,630

0,533

0,502

0,584

0,063

1,740

1,852

1,760

1,965

2,322

1,928

0,238

7,551

8,164

9,366

10,206

10,800

9,217

1,36

VELOCIDADE
ATS

RUPTURA

%/min

3,12

3,76

3,26

3,08

4,22

3,49

0,49

13,19

13,30

14,84

13,40

14,01

13,75

0,69

55,40

53,26

61,55

63,92

67,38

60,30

5,88

LIMITE DE
ESCOAMENTO

kg/mm2

51,58

52,04

52,89

52,79

52,43

52,35

0,54

52,55

52,79

52,28

54,05

53,40

53,01

0,71

52,86

53,88

55,26

54,09

54,00

54,02

0,85

LIMITE DE
RUPTURA

kg/mm2

84,38

83,66

85,47

85,08

85,13

84,74

0,72

85,55

83,87

85,50

84,88

85,69

85,10

0,75

85,92

85,28

86,04

85,99

85,74

85,79

0,31

ALONGAMENTO

%

12,31

13,85

13,08

11,54

13,85

12,93

1,00

13,85

13,08

13,85

13,85

13,08

13,54

0,42

13,85

11,54

12,31

13,85

14,60

13,23

1,26
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TABELA IV - APLICAÇÃO DA ANALISE DE VARIÂNCIA AOS RESULTA-

DOS DO LIMITE DE ESCOAMENTO OBTIDOS PELOS TRÊS

OPERADORES PARA O MATERIAL CA - 5 0 0 1 / 2 AO NT

VEL DE VELOCIDADE Y E PARA UM NÍVEL DE CONFIAN

ÇA DE 95%

OPERADOR

52,

53,

52,

53,

52,

MEDIA: 5 3 ,

e(x - x)2

67

62

70

49

60

02

=

T = 265,

L

0,9821

10

OPERADOR

52,

53

52

58

53

MEDIA: 52

e(x - x)2

02

57
79

,18

,87

.89

T = 264,

M

2,6937

45

OPERADOR

52,

52,

52,

54,

53,

MEDIA: 5 3 ,

e(x - x)2

55

79

28

05

40

01

T = 265,

N

2,0265

05

T =
265,10 • 264,45 * 265,05 ,87

(T - f ) 2 _ 0.232 + 0.422 + 0.182 _ 0,262 _
N

= 0,0523

e(e(x - x)2) = 0,982 + 2,694 + 2,027 = 5,703

VARIAÇÃO
OBSERVADA

ENTRE AMOSTRAS

INTERNA

RESÍDUO

TOTAL

SOMA ÜOS
QUADRADOS

0,0523

5,703

'. -

5,7546

GRAU DE
LIBERDADE

2

12

-

14

MÉDIAS
QUADRATI CAS

°E 0,0262

°I 0,475

-

-

c a l e .

calc.

tab.

calc.

°>0 6

Ftab. NAO HA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA
m
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TABELA V - SIGNIFICSNCIA IMS DIFERENÇAS ENTRE ENSAIOS REALIZADOS PA
RA NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%

MATERIAL

0 1/2
CA- 50

0 5/8
CA- 50

OPERADOR NÍVEL. DE
VELOCIDADE

LIMITE DE
ESCOAMENTO

X

Y

Z

X

Y

Z

IMITE E
RUPTURA

S

N

N

N

N

N

ALONGAMENTO

N

N

N

N

N

N

N

S

N

S

N

S

0 1/2
CA - 50

L

M

N

0 5/8
CA - 50

L

M

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0 1/2
CA - 50

L

M

N

0 5/8
CA - 50

L

M

N
2 X

s
N

S

s
N

S

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N - NAO HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA

S - HA" DIFERENÇA SIGNIFICATIVA
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo a automatiza-
ção do cálculo da carga crítica de flambagem. São tratadas
barras de secção constante ou variável, com variação con^í
nua ou descontínua. As condições de vinculação podem ser
as mais diversas, rígidas ou elásticas. Podem ser conside-
radas cargas concentradas ou distribuídas.

Foi utilizado o método dos elementos finitos. Por
consideração da energia potencial total do sistema, a reso
lução do problema Tecai em um sistema de equações lineares
homogêneas. A carga crítica ê encontrada como o menor auto-
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«valor deste sistema; as condições de contorno são introdu
zidas automaticamente.

Desenvolveu-se um programa para computador que au-
tomatiza o cálculo. Os resultados obtidos mostraram exce-
lente aproximação quando comparados com resultados exatos,
quando estes estavam disponíveis.

A utilização do programa permite a obtenção rápida
de resultados, evitando-se a resolução direta da equação
diferencial do problema, que só tem solução de fácil obten
ção prática nos casos simples de carregamento, vinculação
e geometria. Uma saída alternativa do programa permite o
cálculo dos deslocamentos e esforços de 2- ordem no caso
de flambagem de 2- espécie.

1
I
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1. Introdução.

0 progresso no conhecimento de materiais torna pos
sível cada vez mais o aproveitamento de sua capacidade to-
tal. Isto conduz a peças estruturais mais esbeltas, o que
obriga a uma otimização do cálculo. Por outro lado sabe-se,
dos ensaios de compressão, que a influência da vinculação
na carga de flambagem é muito grande. Neste trabalho apre-
senta-se um processo de cálculo automático da carga críti-
ca de flambagem para barras de secção constante ou variá-
vel, podendo as vinculações serem rígidas ou elásticas e o
carregamento constituído de cargas concentradas ou distri-
buídas. £ suposto que o material tenha comportamento elás-
tico linear.

2. O método energético

Considere-se a barra da figura I e um seu elemento
infinitesimal submetido a uma força normal de compressão N.
Quando a carga atingir seu valor crítico, a barra perderá
sua estabilidade havendo o aparecimento de uma elástica de
flambagem, sendo a ordenada da elástica indicada por v(x)

X

H* 1

4 Í

—

V

dv

FIGURA I

ffffffff

N

il
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e a inclinação da elástica por:

V = ^ (1)

0 deslocamento 6 indicado é dado aproximadamente

por:

rz dx (2)

A energia potencial total do sistema (energia de
deformação da barra mais a energia potencial das cargas) é"
dada [l] por:

2 (EJ v"2 - N v"2) dx (3)

onde E ê o módulo de elasticidade do material e J o momen-
4e de inércia da secção transversal da barra.

Sabe-se que a energia V será extrema quando o car-
regamento atingir seu valor crítico; o problema de flamba-
gem é então um problema de cálculo variacional que consis-
te em se achar o extremo do funcional V, sendo este extre-
mo dado pela função v(x) solução da equação de Euler [2]
que no caso se reduz a:

TV

EJ vlv + N v" - 0 (4)

3. 0 método dos elementos finitos V

A resolução direta da equação (4) c extremamente :

trabalhosa quando se consideram condições gerais de vincu- |
lação, carregamento e geometria da barra. Uma alternativa f̂|
consiste na aplicação do processo de Ritz: adota-se uma |
função aproximada para a elástica v(x) dependendo de um nu ;||
mero finito de parâmetros; transforma-se assim um problema -$f
de se achar o extremo de um funcional em um problema de se •'.$
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achar o extremo de uma função de um número finito de varia
veis. 0 processo de Ritz apresenta o inconveniente de não
ser automático.

Para se automatizar o problema de determinação da
carga crítica, utiliza-se o método dos elementos finitos
que consiste, conforme indicado na figura II, em se adotar
uma função v(x) válida para um segmento (elemento i) de ex
tremidades (i;ós) i e.j.

Elástica odotada

' + bx +cx +d

->•

X

Condi çõ«t dt oontlnuldadt
v(O) • VJ
v ( l ) « v
v(O)
«Mi)

FIOUr̂ A TI

Desta maneira se obtém para a elástica:

v(x) » f1(x)v i+ f 2 (x)v j + + f4(x)vj (5)

Onde: ,

Í2(x)

f3(x)

(6)
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4» Expressão da energia potencial total

Considere-se a barra dividida em n elementos fini-

tos e seja o elemento i submetido aos esforços indicados

na figura III» onde também estão indicadas as vinculaçôes

elásticas possíveis;

h-mmv

A contribuição do elemento para a energia, total se

rã dada por:

hi

^ • "1" [E Jiv"2-íNi
'o

-2 Piv]dx

- Vi - vi (7)

onde

^ : carga axial distribuída

^ ; carga transversal distribuída

^ : carga transversal concentrada no nó i

^ : momento aplicado no no i

^ : coeficiente de mola do vínculo elástico a deslocamen-
to linear

^ : coeficiente de mola do vínculo elástico a rotação.

"3
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Substituindo-se, na expressão (7), v e derivadas,

respectivamente, pela expressão (5) e derivadas, e reali-
zando as integrações indicadas, obtém-se a parcela de e-
nergia V^ em função dos parâmetros Vj, v., v^ e v!.

Somando-se a contribuição de todos os elementos,
obtém-se a expressão da energia total em função de todos
os parâmetros dos nos:

V - I Vt • V(v1,vJ,.,.vi,v[,vj,vj,,,,vn,vn+1) (8)

A energia V será extrema quando:

3V
- w

i

O)

*—— • 0
3 vi

« :

As expressões (9).constituem um sistema de 2(n+11
incógnitas v. e v!. As condições de vinculação rígida são
introduzidas, eliminando-se em (9) as equações e incógni-
tas correspondentes de acordo com o tipo de vínculo:

apoio simples : vi » 0
engastamento : v^ = 0 e v^ • 0

5. Problemas de primeira e segunda espécies

A resolução do sistema (9) pode levar a dois casos \
distintos de flambagem.

No caso de existirem somente esforços axiais, o
sistema (9) é homogêneo, portanto a elástica v(x) é deter-
minada a menos de uma constante de proporcionalidade. 0
carregamento crítico é encontrado como o menor auto-valor
do sistema, oú seja, o menor valor do carregamento que anu .
Ia o determinante dos coeficientes de (9). Este caso é cha ,f
mado de flambagem de 1- espécie. h

*. Vil i

A existência de cargas transversais faz que o s i s - f{
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tema (9) não seja mais homogêneo, portanto a elástica é d£
terminada e o momento fletor pode ser determinado pela ex-
pressão:

M(x) = -EJ v"(x) (10)

Neste caso, a existência de cargas axiais faz que os esfor
ços e deslocamentos não sejam mais proporcionais às cargas
aplicadas, existindo um valor do carregamento que torna os
deslocamentos extremamente grandes; é o que se chama de
flambagem de 2- espécie.

Foi desenvolvido um programa para computador que
permite o calculo da carga crítica nos problemas de 1- e
2- espécies; nos problemas de 2- espécie foi prevista tam-
bém a determinação do valor do carregamento que faz a ten-
são normal atingir um valor limite prê-fixado.

A seguir são apresentados exemplos e feitas compa-
rações com os resultados exatos obtidos pela resolução di-
reta da equação (4).

6. Exemplos

l9) o primeiro exemplo trata da barra da figura IV
submetida a força normal constante e com uma vinculação e-
lástica. A figura indica também a divisão em 12 elementos

M
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iguais. O produto de inércia da barra é assumido agual a
EJ » 1 tm2.

0 resultado obtido pelo computador foi;

Pn = 3,295 t

0 resultado exato neste caso, dado pela resolução
direta da equação diferencia] do problema, é;

Pe » 3,290 t

Portanto o erro do resultado obtido pelo método
dos elementos finitos é de apenas 0,15%.

Os demais exemplos estão indicados na figura V e
tem os seguintes dados e resultados.

|
1

2») EJ = 1,0 tm2

Pa - 11,62 t
erro: 0,08% (divisão-em 7 ele-

p . 11|61 t mentos)
e

3») E = 1 t/m2

P = 8,115 t
erro: 0,07% (divisão em 8 ele

Pe = 8,120 mentos)

4») qa = 7,837 t

qe - 7,837 t

(divisão em 10 elementos)

5») P - 1,634 t Í1,634 t Í
erro: 0,26% (divisão em 8 e le- #

Pe • 1,630 t mentos) <M
e

Os exemplos anteriores tratam de problemas de 1-
espécie. O 6» exemplo trata de um problema de 2- espécie,

.a*
-jit.



. M 7.10 _

com os seguintes dados;

EJ = 3360 t m 2

secçao
área: S = 0,12 m

modulo de resistência: W =0,008

o - 20000 t/m2

2? Exemplo 16 J

P ^

nfffnti muni)

0,33 m 0,67 m

3? Exemplo 4? Exemplo

J=2(x+O,5)

5? Exemplo

JL
I m

Hill fill I

1m 1m

6? Exemplo

II I *

O t/m

IH7TT7T
nnwt

3m

FIGURA X

\I

f—v - . „ •( >V—->«,-.
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,A carga que faz a tensão normal atingir o limite
indicado foi achada:

P = 2014 t
erro; 0,291 (divisão cm 6 elementos)

Po = 202Ü te

7. Agradecimentos

Os autores manifestam seu reconhecimento pelo
lio recebido da Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) 4urante o desenvolvimento deste traba-
lho.

8. Conclusões

0 método utilizado, pelas suas características de
automatização e rapidez, permite o cálculo da carga críti-
ca mesmo em casos bastante gerais de carregamento, vincula
ção e geometria, levando assim"a uma economia apreciável •
de material.

Os resultados obtidos mostraram boa aproximação
coiu os resultados exatos, tanto para os problemas de 1-
como para os de 2- espécie.
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ABSTRACT

Foi estudada a aplicação da t écn ica de difratome -

t r i a de raios-X na determinação do grau de dissolução de

UO_ em ThO2* Foram considerados dois processos de obtenção

da solução s ó l i d a tória-urânia: ( l ) a p a r t i r da mistura de

pós de ThOp e U,Og submetida às temperaturas de 8t>0 a 1000
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graus centígrados e (?.) a partir da mistura de pós de

e U02 prensada e sinterizada entre 1400 e 1700°C, em atmos.

fera de argônio* Os diferentes graus de dissolução foram -

caracterizados pelas intensidades difratadas pelo UOg. A-

traves de curvas de calibração, pôde-se estimar a quantida

de de solução sólida formada durante cada um dos processoa

As diferenças entre os dois processos são discutidas.

1. Introdução

Os elementos combustíveis de mistura de óxidos sao

usualmente preparados a partir da mistura mecânica dos -

pos dos dois óxidos puros. Durante a sinterizaçao da mis-

tura compactada» feita entre 1600 e l7t>0 C em atmosfera -

de hidrogênio ou argonio, ocorre a interdifusão dos cá-

tions através da mistura, promovendo uma maior homogenei-

zação, com a formação de uma solução sólida.

Tanto o UQ quanto o ThQ, apresentam uma estrutura

cúbica de face centrada do tipo fluorita e a temperatura

ambiente apresentam um parâmetro de rede de !?,4704ÍO,ooo3

X e t>,t>97DÍO,OOO2Í, respectivamente [l]. Formam solução só

li'da em toda a faixa de composições com uma única fase -

cfc e a variação do parâmetro de rede com a composição se,

gue aproximadamente a lei de Vegard com exceção de uma a-

normalidade a 2 moles y> de Tho [l].

0 oxido de tório é estequiometricàmente bastante -

estável e a formação da solução sólida estabiliza a estru

tura do 00., tal que composições de até -50 moles "/o podem

ser aquecidas a altas temperaturas, ao ai1, sem sofrerem -

grandes desvios da estequiometria. Um outro processo de

formação de solução solida ThQ,-UO2f principalmente para

maiores concentrações de ThO2, ocorre pela reação de ILO»
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e 'ihO2 ao ar a temperaturas em torno de i30O°C. foi demons

trado [2] que esse processo envolve a formação de uma fase

gasosa de ÜO. pela reação do U~Ug com o oxigênio do ar; e

por esse motivo» a formação da solução sólida é muito mais

rápida para a mistura de pó solta que para pastilhas com-

pactadas, pois neste caso a penetração do oxigênio para o

interior da pastilha é dificultada. Esse processo ocorre -

mesmo a temperaturas abaixo de 1000 C, mas, acima de 1300

G a reação completa é obtida em tempos menores que 10 minu

tos.

2. .Preparação de Amostras

Foram considerados os dois processos já citados:

(i) a formação de solução sólida durante a sinterizaçao de

pastilhas compactadas da mistura ThOg-UO» e (2) a partir -

do aquecimento ao ar da mistura solta dos pós de ThO e

0 pó de i'hO2 utilizado foi obtido da calcinação, a

500 C por 2 horas, de um oxalato de tório produzido pelo -

Centro de Engenharia Química do IEA. ü U-0^ foi obtido da

calcinação de tricarbonato de uraniia, de mesma procedên -

cia, a bbO C por 2 horas e o UQ_ foi obtido da redução do

U,üu a 75O°C por 1 hora em atmosfera de hidrogênio.
j O

Os pós de I'hO- e UO foram misturados a seco em um

misturaüor Mixer-Miil (opex Industries, Inc . ; com 10^ emA 2

peso de U0y e prensados a uma pressão de 4 ton/cm em ma -

triz üe aço, para produzir pastilhas cilíndricas com 10
de ctiãnetro e 5 mm de altura. As pastilhas foram sinterlza

das a temperaturas entre 1400 e l?00°G num forno Wilã-Bar-

field de resistência de tungstênio em atmosfera de argônio
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mistura Th0o-ü",0Q foi feita da mesma maneira que a anterior

com uma composição calculada para produzir uma solução só-

lida final com 10% em peso de ÜOp. Esta mistura foi aqueci,

da, em cadinhos de porcelana, num forno de resistência elé-

trica a temperaturas entre 650 e 1OOO°C ao ar.

3. Parte experimental e resultados

Neste trabalho procurou-se estabelecer alguns para-

metros que sejam facilmente determinados pela técnica de

difratometria de raios-X que possam ser diretamente reladu.

nados com o grau de formação da solução sólida

Assim, os materiais produzidos pelos processos descritos a í

cima poderão ser analisados através dessa técnica. ,|

Foi utilisado um difratômetro modelo SG-7 IRigaku - j

Senfci) com tubo de cobre a 40 kV e 24 mA. 1

0 difratograma da mistura IhOg-UOg apresenta, para O

cada plano cristalográfico de reflexão, um par de picos cor

respondentes a cada um dos componentes e separados de um -

ângulo 20 determinado pela diferença entre os parâmetros de

rede dos mesmos. A figura i mostra um par de picos referee

tes à reflexão (220) da mistura XhO.-UOg com 1QJ& em peso de

ÜOp. Observou-se que, para a composição considerada, a so-

lução sólida formada deve apresentar um parâmetro de rede.,

muito próximo ao do ThOg puro. Assim, o pico referente à

solução sólida não é resolvido no difratograma, se sobre -

pondo ao pico de ThO.. A figura 2 mostra uma série de per-

fis obtidos para a reflaxao (220) do XhO» e UO. das pas ti- .j

lhas siaterizadas a diferentes tempos e temperaturas. Cb- 3|

serva-se claramente a diminuição do pico de HO- com aumen- S?

to do tempo e temperatura de sinterizaçao. Alem disso, po- §§

de-se notar a assimetria do pico de ThO» provavelmente em |
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função da formação de solução sjj

lida.

Para avaliar a extensão -

da reação de formação de solução

solida para os vários tempos e

temperaturas de sinterização, fo

raro preparadas misturas de ThOg

e UO» com composições variando -

de zero a 10$ de UOg. A figura 3

mostra a variação da relação

IQ/II^+I-J com a porcentagem de

uo2; ITT e I_ são as

integradas dos picos de 00-e ThO2

respectivamente. Deve-se obser -

var que a utilização dessa curva

como padrão de medida da quanti-r

dade de solução sólida formada í

Fig.l-Perfis "d» reflexões uma aproximação, pois as misturas
220 da mistura ThOg-UOg - padrão não incluem a solução só-
10$ em peso de U0o.

d lida formada; nas amostras a se-

rem analisadas, onde a reação es

tá incompleta,\ a solução sólida presente deve se apresentar^

variando sobre toda a faixa de composições.

Para medir a intensidade de um pico de U0_, o mesmo -

foi registrado separadamente no difratograma com uma escala

dez vezeB ampliada em relação à escala para o pico de ThO.»

A figura 4 mostra o caso extremo em que foi possível medir a

intensidade do pico de U0_. Para as amostrassLhterizadas a

1600 C por tempos maiores que 1 hora e para as amostras sin-
O A

terizadas a 1700 C pode-se observar apenas a assimetria do

pico, como mostra a figura 2 (d). Considerando que o U0_ é

consumido para formar solução sólida, esses resultados foran
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•O'

Fig.2 - Perfis de difração das pastilhas sinterizadas: a;

14OOaC por lh; b;i4OO°C por 4h; c)15OO°C-2h} d)l6OO°C-3h.

convertidos em porcentagem de solução soxida formada

A figura 5 mostra a dependência de #S.S. com o tempo desBa

reação.

O ü,0 apresenta um estrutura ortorrômMca e no difra.

tograma da mistura ThOg-U-Oy podem ser encontrados picos i*

solados de cada um dos componentes. Para efeito de análise

da extensão da reação de formação de solução sólida por es,

te segundo processo, escolhemos a reflexão (220) do ThO2 e

a reflexão (001J do 0^0 , que apresentam picos bem isolados

no difratograma* A figura b apresenta os perfis obtidos pa-

'" '•"'(

-

I
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I
•#

Fig. 3 - curva padrão
para

Tamp* («MM
«•

Fig.t>- 9E. S.S. vs tempo de
sinterizaçao.

Fig.4 - Períix de difração
da ̂pastilha sirvfrerizada —a-
1600 C por 1 hora.

ra essa mistura aquecida por

10 minutos a 8^0 e iOüO°C. 0

pico de U,Og foi registrado

com escala 5 vezes maior que

o pico de fJ-'h02. Observa-se a

diminuição do pico de u.Og -

com o tempo e temperatura de

tratamento; e tembem observa

do o estreitamento dos picos

devido ao aumento do tamunho

dos cristaütos que está o-

correndo simultaneamente ao

processo de formação de solu

çao solida.
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Fig.6 - Mistura ThCL-U.Qyia aquecida a 0i>0 C por 10 min,;
b) aquecida a 1000 C por 10 min.

Foram preparadas misturas de ThO» e U,08 com compo-

sições variando de zero a 109b de U,0g. A figura 7 mostra a

variação da relação I-/II +1-,) com a porcentagem de U^O .

à figura 8 mostra a dependência com o tempo da reação de

íormaçao de solução solida obtida neste processo.

4. Discussão e Conclusão

Os resultados obtidos na análise dos materiais px ~

duzidos pelos dois proces -

sos estão discutidos separa,

damente.

Para a analise das

pastilhas sinterizadas, a

técnica de difratometria de

raios-X apresenta algumas -

limitações devida a dificul̂

dade na resolução dos picos.

Esse problema se torna mais

Fig. 7 - Curva padrão p/ pronunciado nas amostras -
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que apresentam grandes quan-

tidades de solução sólida -

formada (?bS.S. QQ)t provável,

mente devido a heterogenuida

de na sua composição. A as si,

metria do pico relativo ao

ThO2 e a solução sólida tam-

bém deve ser uma indicação -

de solução Bolida heteroge -

nea. Como mostra a fig*4» P£

de-se fazer uma avaliação sa_

tisfatória de até -92% de so,

lução solida formada; para -

valores maiores, pode-se fa-

zer apenas uma estimativa -

muito grosseira. Os resulta-

dos obtidos Ifig. !>) sugerem

uma cinética de reação con

troiada pela difusão volumétrica como esperado [3*4,5] • O

modelo de dander para reação no estado sólido pode ser tes

tado[4,!>] • Esse modelo considera a reação entre pós de -

particuia esférica de raio r. A fração volumétrica x do -

produto da reação é relacionada com o tempo de sinteriza -

çao pela equação:

<k * W i» «o
limpe {min.)

Fig.8 - <jb s . s . vs tempo de
sinterizaçao^iU.Og)

U -
..11.

- x) T - 2 k / U).

A relação entre Kl - / U - x) ) e t deve ser uma reta se
r for constante. A suposição de que r é constante pode ser
uma aproximação auito grosseira, pois a amostra está sofren
do sinterização. A equação (1) é uma equação 'de taxa e os
valores de k estão relacionados com a temperatura por uma
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equação tipo Arrhenius:

k = kQ exp -Q / tte ) (2)

Dos resultados experimentais pôde-se calcular um valor mé-

dio èe k para cada temperatura, a partir dos valores indi-

viduais de U - V u - xj ; e t. A figura 9 relaciona

com o inverso da temperatura absoluta T; a energia de ati-

vação Q para a reação é âe 6\ i lo kcai/moi.

l/T K ##« W )

Para a análise da mistura
á»

,

figura y.

a técnica de -

dilratometria de raios-X mostrou-se capaz de detectar quan

tidades menores que ü,t>̂  de U^Og. Os resúitaüos, na figiua

o, mostram uma dependência com o tempo para a formação da

solução sólida basxante diferente daquela obtida para as

amostras sinterizadas. Foi mostrado que a cinética dessa —

reação é controlada pela vaporização do U.Og através da -

formação do UO. gaeoso [2]. Por outro lado, observa-se uma

variação brusca na taxa de formação de solução soxida, o

que indica a possivel existência de outra variável no pro-

cesso.
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onde ho é a espessura Inicial da amostra. Os tipos de ajustagens tentados,
pelo mitodo dos mínimos quadrados foram:

x = phq (1) x « menh (1i) x = a+b-fcnh (iii) x - c+dh (iv) (2)

os resultados obtidos mostram que para as abcissas x, o melhor ajuste é
do tipo logarTtmico (iii) com um coeficiente de correlação médio de 0,9901
+_0,0088; no entanto, para as ordenadas y, o melhor ajuste é do tipo li-
near (iv), com um coeficiente de correlação médio de 0,9800 + 0,0114.
3) Sendo o coeficiente de correlação entre as coordenadas e o tempo muito
elevtttlo, foi considerado adequado definir as deformações na região p,
e£ e e£, por expressões do tipo:

t t

eP - in % «E • A» ^ (3)
* Lx y Ly

onde Lx e Lx representam, respectivamente, as distâncias entre duas mar-
cas adjacentes, incialmente paralelas ao eixo de abcissas, no tempo t, e

t o
no tempo zero; Ly e Ly tem o mesmo significado para as marcas,incialmeri
te paralelas ao eixo das ordenadas. De acordo com a correlação indicada
no parágrafo (2) as distâncias são definidas em função do tempo por: Q

Lx *M [(a-a -VMt)] + [(c-c
1 )+(d-d' )(ho-VMt)'J

onde a,a', b,b', c,c', d,d' representam os coeficientes das relações (2)
(iii) e (iv) obtidos por ajuste, para marcas adjacentes paralelas ao ei-
xo de abcissas; expressão análoga foi utilizada para calcular Ly.
4) A partir das relações (3) e (4) foram traçados os gráficos das defor-
mações cx, ey e ex/ey em função do tempo, para diferentes regiões da
amostra deformada, estando os resultados obtidos representados nas figu-
ras 3(i), 4(i),- 5(i), 6(i), 7(i) e 8(i). Utilizando as mesmas relações
(3) e (4) , foram traçados também, os gráficos Aex/At e Aey/At, veloci-
dad.es de deformação em função do tempo, para diferentes regiões da amos-
tra deformada, estando os resultados representados nas figuras 3(ii),
4(11), 5(11) 6(11), 7(1i) e 8(ii). 0 incremento de tempo utilizado para
se obter as figuras 11,onde VEX.VEY são as velocidades,foi de 1,6 seg.
5) A fim de permitir uma comparação com o processo macroscópico, foi tra
çado o gráfico ey e Aey/At em função do tempo, estando os resultados
apresentados na Figura 9, onde "ET representa a deformação média (rela-
ção 3 ) e TF? a velocidade de deformação média.
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4. DISCUSS»)

Uma exame das figuras 3(i), 4(i), 5(i), 6(i), 7(i) e 8(i) mostra que
a trajetória de deformação, definida por EX/EY, não se mantém constante du
rante a compressão plana, realizada com V» constante. Nas regiões A, B,
C da figura 1, as deformações locais EX, EY e as trajetórias seguidas
EX/EY apresenta* um aspecto bastante próximo, apesar dos valores absolu-
tos serem diferentes. No entanto a trajetória da deformação das regiões F
e E, sobre o plano de simetria paralelo a XZ, porém no limite da região
deformada macroscopicamente, e bastante diferente. Comparando os gráficos
EY destas figuras com o grafico W , figura 9, nota-se que as regiões A,
B, e C apresenta* um comportamento semelhante ao da amostra considerada
como um todo. Deve-se observar porém, que fixado um tempo:

E Y A < E Y B < t 7 < E Y C

Apesar de que macroscopicamente foram satisfeitas as condições de
deformação plana, ou seja que ê\ + F 2 = 0, porque F3 * 0, a razão
EX/EY é igual a -1 em poucos casos: no fim do processo de compressão da
região A, figura 3(i)* no inTcio da compressão da região C, figura 5(i),
sendo que na região B, figura 4(i), e F, figura 8(i), tendem também para
-1. Isso significa que os eixos de coordenadas X e Y deixam de ser os ei_
xos principais nas deformações locais,provavelmente por causa de rotação
dos elementos locais.

As velocidades locais de deformação,representadas nas figuras 3(ii),
4(ii), 5(ii), 6(11), 7(ii) e 8(ii), obtidas derivando as curvas correspori
dentes as figuras 3(i), 4(i), 5(i), 6(i), 7(i) e 8(i) confirmam' os co
mentãrios do parágrafo anterior. Assim, pode ser extraTda a mesma infor-
mação a partir da distribuição das deformações como a partir da distri-
buição das velocidades de deformação em função do tempo.

0 comportamento um tanto surpreendente das regiões 0 e E merecem co
mentãrios a parte. Na região D existe uma rotação dos eixos de refe-
rência XY, durante o processo de compressão. Nesta região,durante os prî
meiros 40 segundos, a deformação é quase plana, figura 6(i) e (ii), po-
rém, mais tarde está região sai progressivamente do punção e deixa de
ser comprimida, apresentado uma aparente expansão na direção Y. A região
E encontra-se fora do punção, porém existindo continuidade do material,
a redução na espessura do material sob o punção, provoca uma redução na
espessura desta região. No caso das regiões D e E, a vizinhança da regi-
ão não deformada introduz um importante gradiente de deformação, de modo
que as bases de medida utilizadas certamente ainda resultaram excessiva-
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mente grandes.

5. CONCLUSÕES
O estudo da distribuição das velocidades de deformação local mostrou

que:
1) A trajetória de deformação muda constantemente, porém, existe no cen-
tro da amostra uma região na interseção dos dois planos de simetria, com
uma distribuição de deformações quase plana ey + ex = 0
2) 0 nível de deformação atingido na região central é inferior a deforma-
ção macroscópica introduzida.
3) Estudos de microdureza e observação da microestrutura devem ser reali-
zados planos paralelos a superfície de observação das deformações locais,
no intuito de inferir a distribuição de deformações no interior da amos-
tra.
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Estado Tensão
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Estado Deformação

ei>E2>e3

Componente hidrostática

aH«(a1+02+03)/3

Velocidade deformação
instantânea efetiva

d(eef)/dt

TRAÇÃO
UNIAXIAL

ai>o"02"°3

e!>o>e 2 , e3
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VM
ho+V^.t

COMPRESSÃO
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£l»Ê2>0>e3

O3/2<o
u«o

VM
ho-VMt

TÜKÇÃO P
PURA

'xy x y z

0

I r dt"

COMPRlSSÃO
PLANA

ai-o>ffj«cr3/g

e 2 * o < e 1 — e 3

<J 3 / 2<0
VI "0

2 VM
" 7 5 ho-V M t

LAMINAÇÃO
PLANA

Oi«o>02"<Í3/2

e2"o<ei»-G3

o3/2<o
Vi «0

2 Rw Sen(«n-wt)
•3 hf+2R[l-cos(«0-wtÍJ

oe
ho - Base de medida inicial

hf - Espessura final

w - Rotações por segundo

u - coeficiente atrito
a
u - angulo por unidade comprimento

a - tensão cizalhante

R - Raio cilindro laminador

r - Raio cilindro amostra
a
0 - angulo do laminador

deformação cizalhante

TABELA I
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Resumo

A evoluçlo da localização de deformação que geralmente

limita operações de estiramento biaxial foi investigada a-

través de ensaios de expansão biaxial hidráulica em amos-

tras de aços baixo carbono acalmado e efervescente. 0 obje-

tivo principal foi o de comparar observações referentes ao

aparecimento e evolução da localização da deformação com re

sultados de teorias existentes, baseadas nas hipóteses de

Marciniak e Kuczynski (MK). Os resultados obtidos fornece -

ram dados para uma revisão crítica dessas teorias, e con-

clui-se que o processo de localização de deformação em aços

baixo carbono está associado a um tipo de mecanismo coopera

tivo envolvendo diversos defeitos de dimensões reduzidas,os

quais evoluem durante a deformação a partir de heterogenei-

dades microestruturais.
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1.0. Introdução

As operações de estiramento biaxial de chapas metãH

cas são usualmente limitadas por uma extrema localização da

deformação em regiões de reduzidas dimensões. Um tratamento

matemático da evolução da concentração da deformação durante

estiramento biaxial foi proposto por Marciniak e Kuczynski

(MK)^ • '. O «odeio idealizado pressupõe a pré-existência

de uma região defeituosa equivalente a uma depressão alonga-

da, caracterizada por um "coeficiente de heterogeneidade"

f = tjj/t̂ . onde ijj e t. são respectivamente as espessu-

ras no interior e fora da depressão, como indicado na figura

1.

De uma Maneira geral, mostrou-se que as previsões de

deformações limite a partir da teoria de MK não são satisfa-

tórias* '. Azrin e Backofen^ * analizaram em detalhe o com-

portamento de corpos de prova com defeitos de Marcianiak ar-

tificialmente pi-oduzidos, e através deste estudo mostraram a

inviabilidade da hipótese de pré-existência de defeitos ass£

ciados ã topografia inicial da chapa.

A hipótese da evolução gradual de um defeito de Mar_

ciniak com a deformação, associada ao desenvolvimento de ru-

gosidade provocada por deslizamento irrestrito e* grãos su--

perficiais, foi também aventada, porém foi constatado*• ' que

a localização da deformação não tinha conexão direta com i

rugosidade induzida pela deformação plástica.

Uma abordagem estatística do problema foi feita por

Van Minh, Sowerby e Duncan' '•*. Foi concluído que o modelo

de MK poderia ser aperfeiçoado se o coeficiente de heteroge_

neidade f tivesse um caráter estatístico, o que é perfeî

taraente justificável pelo caráter também estatístico das he_

terogeneidades presentes nos materiais comerciais. Foi adnú

tido que os defeitos existentes em um material podem ser ca-

racterizados por uma população equivalente de porosidades

que tenham uma distribuição exponencial de tamanho, e que a

deformação limite seja determinada pela maior cavidade pre-

sente na região deformada. Isto implica que efeitos de uma

possível interação entre cavidades adjacentes são ignorados;

consequentemente, no caso de um material contendo elevada
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fração volumétrica de defeitos pequenos, as previsões deste

modelo para as deformações limite serão certamente super otji

mistas.

0 presente trabalho tem por objetivo comparar obser-

vações referentes â evolução da localização da deformação du

rante estiramento biaxial simétrico de dois tipos de aço ba:L

xo carbono comerciais com resultados de teorias existentes ,

baseadas na hipótese de Marciniak e Kuczynski ,e trazer ã dis_

cussão alguns aspectos microestruturais que apenas recente -

mente vêm sendo incorporados nas análises do problema.

2.0. Materiais e Métodos

As características dos aços utilizados estão indica-

das na Tabela I. 0 aço A é um aço acalmado ao alumínio, de

qualidade EDD (extra deep drawing), enquanto que B é um aço

efervescente, de uso corrente para operações de estampagem,

ambos fornecidos em chapas de 0,9 mm de espessura.

Tabela I - Características dos Aços Analizados

Aço Limite de
Escoamento

Limite de
Resistência

Alongamento
em 2S an

Taaanho de
Crio

(acalmado)

B
(efervescente)

kg/mm1

16,9

26.0

Kg/m»1

30.S

33.7

t
41.1

37,6

0.216

0,201

1.S6

0.9t

44

31

Uma estimativa do índice de limpidez dos dois aços

mostrou que a fração volumétrica de inclusões de espessura

superior a 2,5 p no aço B é cerca de 5 vezes maior do que -

no aço acalmado A.

Os ensaios de expansão biaxial foram executados em

um equipamento Mand Hydraulic Bulge Tester padrão, usando co

mo corpos de prova esboços circulares de 180 mm de diâmetro.

Um estado de deformação biaxial simétrica foi imposto atra-

vés de uma matriz com orifício circular de 115 mm de diâme-

tro.

A influência da geometria na evolução de um defeito

superficial foi observada produzindo-se em alguns corpos de

prova do aço acalmado uma impressão superficial axisimétri-

ca, utilizando-se um penetrador cônico de diamante para ensit
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ios de dureza Rockwell, adaptado a uma máquina de dureza

Vickers. As dimensões da impressão resultante estão mostra-

das na figura 2.

3.0. Resultados

a. Desenvolvimento de depressões superficiais:

A observação do aspecto geral da superfície dos

corpos de prova durante o estiramento biaxial indicou alguns

pontos de interesse. No caso do aço efervescente, consta-

tou-se que nos estágios finais da deformação, geralmente a

partir da estricção difusa (.carga máxima) , desenvolvia-se

uma configuração de deformação heterogênea no plano da chapa,

semelhante ao efeito conhecido como "casca de laranja", po-

rém de dimensões bem mais reduzidas (figura 3a).Além disto,

observou-se o aparecimento de algumas depressões superfici-

ais isoladas bem definidas, nitidamente regiões de concentra

ção de deformação que evoluiam até dar origem a fraturas cur

tas, de comprimento no máximo igual a duas ou três vezes a

espessura da chapa (figuras 3a e 3b).

Por outro lado, as amostras do aço acalmado fratu

raram usualmente sem apresentar acentuadas depressões na su-

perfície e de maneira brusca em comparação com a gradual evo

lução das regiões de concentração de deformação no aço efe_r

vescente. No entanto, uma inspecção mais detalhada da super-

fície dos corpos de prova do aço acalmado após a fratura re-

velou a presença da mesma estrutura bidimensional do tipo

"casca de laranja" referida para o aço efervescente, porem,

de intensidade bem mais reduzida (figura 4), o que indica

que tal estrutura aparece, no caso do aço acalmado, num estji

gio da deformação bem proximo do momento da fratura.

b. Direção da fratura:

Dois tipos distintos de fratura foram observados,

no que diz respeito ao comprimento total das superfícies ex-

postas. Um primeiro tipo, de dimensões reduzidas, de compri-

mento na faixa de 1 a 3 mm (figuras 3a e 3b), e um segundo

tipo de comprimento superior a 20 mm (figura 4).

A tabela II mostra a freqüência de cada tipo de
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fratura, bem como suas direções em relação ã direção de la-

minação, a partir dos ensaios de 40 corpos de prova do aço

acalmado e de 60 do aço efervescente.

Tabela II

Aço

A

B

Tipo de Fratura
Frequênica.%

Longa

72,5

53

Curta

2 7 , 5

47

Ângulo com a direção de Lamineção
Freqüência» \

0°

40

84

90°

30

12

6

10

2

IMP

20

2

0 ... direções diferentes de 0o e 90°

IMP . direções imprecisas

c. Características das superfícies de fratura:

A figura 5, obtida por microscopia eletrônica de

varredura (MEV)» mostra o aspecto de uma fratura curta do

aço efervescente. As inclusões maiores têm cerca de 20 a

30 um de espessura.

A figura 6, também obtida no MEV, mostra o local

exato do início de uma fratura no aço acalmado, identifica-

do pela filmagem do ensaio a uma velocidade de 64 quadros/

segundo. Esta região tem cerca de 0,4 mm de comprimento, u-

nindo as duas superfícies da chapa através de uma trajetó-

ria de difícil descrição em termos de elementos geométricos

simples. Outras particularidades desta região são a relati-

va ausência de pequenas cavidades que povoam todo o restan-

te da superfície exposta,e a alta concentração de cavidades

relativamente grande, com diâmetros médios maiores do que

10 um e distância média a cavidade mais próxima da ordem de

25 a 30 um, em oposição â sua ocorrência isolada em regiões

afastadas da origem da fratura.

4.0. Discussão

Ao se comparar o desempenho do aço acalmado e do a-

ço efervescente no ensaio de expansão biaxial hidráulica,ajL
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gumas diferenças foram identificadas em termos da evolução

final da deformação.

No aço efervescente, o tipo de depressão superfici_

ai que normalmente limita a deformação útil em estiramento'

biaxial desenvolveu-se de maneira gradual em relação à taxa

de deformação aplicada, em comparação com o caráter repenti

no da maioria das fraturas no aço acalmado. Existem evidên

cias que tais depressões superficiais sejam associadas a

presença de cavidades internas nucleadas a partir de inclu-

sões não metálicas, como mostrado nas figuras 7 e 5. No en

tanto, uma vez que depressões superficiais curtas foram ob-

servadas ao longo de direções diferentes da direção de lanú

nação (figura 3a e tabela II), sugere-se que a localização1

da deformação deva ser encarada como o resultado de intera-

ções entre arranjos de cavidades nucleadas a partir de par-

tículas de segunda fase, as quais necessariamente não per -

tencem ã uma mesma estria de inclusões, como discutido mais

adiante.

No caso do aço acalmado, cujas amostras quase sem -

pre fraturaram repentinamente, o local preciso do início da

fratura pode ser identificado pelo uso de uma cine-câmera

(figura 6). As dimensões finais e o caráter isolado do de-

feito interno revelado pelo MEV são insuficientes para ex -

plicar esta fratura em termos do modelo macroscópico de MIC

As principais limitações de análises existentes ba-

seadas na abordagem de MK' ' residem no fato de que a ori -

gem e a evolução de regiões de localização de deformação

são freqüentemente distintas daquelas preconizadas no mode-

lo macroscópico de MK. Alem do mais, como ressaltado por

Tadros e Mellor' ^, o modelo matemático proposto pressupõe

uma heterogeneidade equivalente a uma depressão longa, ade-

quadamente disposta ao longo de toda a extensão do campo de

tensões, ao passo que praticamente todos os trabalhos expe-

rimentais concernentes a este modelo particular fazem uso

de defeitos artificiais de comprimento limitado, inteiramen

te cercados de material perfeito e inteiramente confinados

no interior do campo de tensões aplicado.
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Na presente investigação, foi estabelecido que para

o aço acalmado, uma impressão axisimétrica artificial isola-

da deve ser cerca de 6 vezes mais severa do que um defeito

de Marciniak para produzir deformações limite semelhantes em

estiramento biaxial simétrico (fig. 8). As limitações impos_

tas pelo material circundante restringem com bastante efici-

ência a expansão planar desta impressão isolada, de modo que

a condição de™ >:> deTA necessária ao estabelecimento de

deformação plana no interior do defeito sõ será atingida pe-

la intervenção de algum fator adicional. 0 fato de que dois

tipos inteiramente diferentes de heterogeneidades geométri-

cas podem conduzir a valores idênticos de deformações limite

indica a limitação de um uso indiscriminado da teoria de MK,

sem uma cuidadosa análise da geometria inicial dos defeitos

existentes e sua subsequente evolução.

Van Minh, Sowerby e Duncan^ ' consideraram o caso em

que cavidades internas formadas por inclusões poderiam atuar

como defeitos de Marciniak De acordo com as hipóteses en-

tão admitidas, o fim da estabilidade plástica estaria associ.

ado com o crescimento de cavidade a partir da maior inclusão

presente na região de deformação crítica,e com isto despre-

zam qualquer tipo de interação entre cavidades adjacentes.

De fato, a coesão entre certas partículas (õxidos e sulfetos,

por exemplo), e a matriz metálica é bastante fraca;assim sen

do, tais tipo de inclusões podem perfeitamente dar origem a

cavidades desde estágios iniciais da deformação, e deste mo-

do inclusões não metálicas poderiam ser mais relevantes ã Ivi

potese de MK do que partículas fortemente aderidas ã matriz.

No entanto, a forma geométrica de inclusões não metálicas ra

ramente coincide com o tipo de defeito adotado no modelo de

MK.

A figura 3b mostra o tipo de depressão localizada '

que freqüentemente marcou o fim da deformação útil dos aços

testados. Essas fraturas curtas são evidências de defeitos

formados durante a deformação por algum tipo de interação ,

que realmente promove uma alteração local significativa na

resistência do material e conduz a uma depressão superfici

ai visível, a qual, em alguns casos, pode mesmo ser observa
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da antes da instabilidade macroscópica. Porém, tais defei-

tos não são do tipo idealizado na teoria de MK porque não

são suficientemente longos, e por conseguinte sua expansão

é eficazmente restringida pelo material circundante.

Outros tipos de inclusões não metálicas, alongadas

e contínuas, ocorrem com freqüência em aços baixo carbono.

Tais inclusões são relativamente duteis nas diversas tempe-

raturas de processamento de chapas finas para estampagcm, e

como tal podem ser intensamente deformadas na laminação sen

fraturar, convertendo-se em lâminas extremamente finas, que

ao final representam uma fração desprezível da espessura da

chapa. Em contraposição, inclusões de õxidos e silicatos (

em laminação a frio) são muito mais duras que a matriz meta

lica, sendo capazes de manter uma espessura significante

mesmo após grandes reduções por laminação. São, porém, frã

géis e sofrem repetidas fraturas, pelo menos nas etapas

de laminação a frio. Tais inclusões podem ter espessura su

ficiente para prover um coeficiente de heterogeneidade f

considerável; no entanto, devido à fragmentação referida a-

cima, as partículas resultantes são curtas e o crescinento

de regiões de baixa resistência por estiramento biaxial se-

ra restringido em todas as direções no plano da chapa. Se-

ria então de se esperar que se o coeficiente f fosse calcu-

lado em termos da razão efetiva entre a espessura da maior

inclusão isolada e a espessura da chapa, as deformações li-

mite previstas pelo modelo de MK, que pressupõe a existên-

cia de um defeito longo, seriam altamente subestimadas.

Esta constatação fica bastante clara a partir do

trabalho de Uaberfield e Boylesv J, no qual foi medida a in

fluência de diferentes tamanhos de macro-inclusões na cur-

va limite de conformação de aços baixo carbono. 0 coefici-

ente f_ efetivo associado â menor macro-inclusão estudada é

f = 0,94, o qual, de acordo com a análise de MK, deveria -

propiciar uma deformação limite na espessura da ordem de

0,35 a 0,40 sob estiramento biaxial simétrico. Entretanto,

o resultado experimental foi 0,66.
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Nos aços aqui examinados, as maiores inclusões iden-

tificadas associadas à regiões de deformação localizada fo-

ram da ordem de 20 - 30 jim (fig. 5), ou seja, propiciando

um coeficiente f da ordem de 0,97 a 0,98. De acordo com a a

nálise de MK, a deformação limite na espessura sob estiramen

to. biaxial simétrico, deveria ser da ordem de 0,60 a 0,70.No

caso desta amostra em particular, a deformação limite na es-

pessura determinada experimental foi 0,65, no interior da

faixa prevista. Este é realmente um resultado surpreendente

para um defeito de comprimento efetivo de 0,7 mm. A conclu-

são é que no caso dos aços examinados, as dimensões das maio»

res inclusões, ou agrupamentos de inclusões, são insuficien-

tes para explicar os valores dos limites de conformação em

termos de uma evolução do tipo preconizado por MK de um de-

feito isolado imerso em uma matriz homogênea.

Em vista do exposto e do fato de que chapas comerci-

ais de boa qualidade não apresentam defeitos grosseiros, é

de se esperar então que a localização da deformação durante

estiramento biaxial seja possivelmente o resultado de um me-

canismo cooperativo envolvendo diversos defeitos que evoluem

durante a deformação, fundamentalmente a partir de heteroge-

neidades associadas a aspectos microestruturais. Se estas

heterogeneidades se apresentarem de forma compacta, as con -

centrações de deformação podem interagir e crescer conjunta-

mente , eventualmente dando origem a defeitos mais extensos

que sejam menos eficientemente restringidos pelo material

circundante.

Alem do mais, se as depressões superficiais extrema-

mente localizadas estivessem invariavelmente associadas ã in

clusões isoladas ou estrias de inclusões fragmentadas esten-

didas ao longo da direção de laminação, seria de se esperar

que tais depressões ocorressem sistematicamente ao longo des_

ta direção, o que na verdade não ocorre, como indicam os va-

lores da tabela II. 0 que então sugere que mais de um grupo

de inclusões esteja envolvido na formação das depressões su-

perficiais, enfatizando a importância da interação entre he-

terogeneidades no processo de localização da deformação.
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5.0. Conclusões

Ensaios de estiramento biaxial simétrico foram efe-

tuados em dois tipos de aços comerciais para estampagem (a-

calmado e efervescente). A observação da evolução da locali-

zação da deformação e da fratura nas amostras testadas perini.

tiu as seguintes conclusões:

(1). A localização da deformação raramente limitou-

se a um único e bem definido defeito, como proposto na teorî

a de MK. Além do mais, amostras do aço efervescente e mais

raramente do aço acalmado, desenvolveram depressões superfi-

ciais bem definidas à medida que a deformação limite se apro_

ximava e tais depressões eram claramente regiões de concen-

tração de deformação que evoluíram provocando as chamadas

fraturas curtas. A maior dimensão das depressões foi sempre

da ordem de 2 a 3 vezes a espessura da chapa; deste modo, as

restrições impostas pelo material circundante ã concentração

da deformação no interior deste defeito são muito mais seve-

ras do que as que seriam impostas caso se tratasse de um de-

feito longo. As amostras do aço acalmado usualmente romperam

-se sem que depressões superficiais fossem claramente visí-

veis antes da fratura propriamente dita.

(2). As chapas examinadas possuiam superfícies de

boa qualidade pelos padrões comerciais. 0 tamanho de grão,

relativamente pequeno em ambos os casos, não permitiu um de-

senvolvimento significativo de rugosidade superficial duran-

te a deformação o que normalmente é provocado por granula-

ções grosseiras. Deste modo, a evolução da localização da d£

formação que geralmente limita a operação de estiramento bi-

axial so pode ser fundamentalmente atribuída a formação de

cavidades internas associadas à inclusões não metálicas ou

outras partículas de segunda fase.

(3). 0 mecanismo de concentração de deformação foi

certamente influenciado pela morfologia, propriedades e dis-

tribuição de partículas de segunda fase. Características ta-

is como a predominância de fraturas curtas e a evolução gra

dual de depressões superficiais, observadas no aço eferves-

cente, revelaram-se associadas com a presença de partículas

duras de até 30 um de espessura, presentes principalmente
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sob a forma de estrias compactas.

(4). As dimensões da maior inclusão, ou grupo compac
to de inclusões , encontrados nos aços examinados, foram insu
ficientes para explicar os valores das deformações limite ob
servadas, em termos de um processo do tipo proposto por MK
associado a um defeito isolado imerso em uma matriz homogê-
nea. Conclui-se que a fratura deve-se, na maioria dos casos,
a um tipo de mecanismo cooperativo envolvendo vários defei-
tos de pequenas dimensões, os quais evoluem durante a defor-
mação a partir de micro-cavidades nucleadas por heterogenei-
dades micro-estruturais, particularmente inclusões não metá-
licas.
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A 3 A h =0.112 mm
r =0.2mm
9 =120'

Figura 1

Defeito de Marciniak

Figura 2 ,;

Dimensões da Impressão
simétrica artificial

(a) (b)

Figura J5

Fraturas curtas e depressões superficiais no aço eferves-
cente.
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Figura £

Detalhe da superfície do aço
acalmado.

Figura jj

- Fratura curta no aço efer-
vescente . Aumento 250x,re_
duzido 0,7x na montagem.

Figura <>

Local do início da fratura.
Aço acalmado, aumento 220x,
reduzido 0,5x.

Figura 2

- Corte transversal a uma de
pressão superficial. Aumen
to lOOx, reduzido 0,7x.
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ABSTRACT

Machining process is a very complicated one.High temperature,large

plastic deformation and high strain rate exist during machining.They ha

ve enormous influence over metallurgical, features.A multipronged attack

was carried out to investigate basic mechanisms, technological aspects

and metallurgical behaviours.Minute recrystallised grains were resolved

by the use of electron microscope.X-ray diffraction technique was used

to determine crystallite size and to estimate locked in strain.A frozen

chip was reheated in a vacuum furnace and the reversal of the process

was analysed.Diffusion wear was analysed by use of electron microprobe

analyser.The investigations help us understand the severe working condi_

tions which provoke several metallurgical changes.
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1. Introduction

Metal cutting is a complex process. It involves simultaneous inte-

raction of different mechanisms such as plastic deformation, external

friction, thermal aspects, abrasive diffusion and chemical wear,strain

hardening and phase transformation. All these phenomena influence each

other to a greater or lesser degree A multipronged attack has been

nude to analyse the.problem in its entirety to have a proper perspecti-

ve of the process.

Before going into the details, it is logical to trace a brief lite_

rature review of some important works related to this.Heginbothatn and

Gogia (1) had done extensive analysis in studying the formation of bui-

lt-up edge: Trent (2),Zorev (3),Shaw (4),Opitz and Gappish (5),KHnig(6),

Venkatesh (7),Bhattacharyya (8) and Ramaswami (9) and others have con-

tributed towards the goal of understanding the fundamental concepts,tec

hnological and metallurgical aspects related to the machining process.

Due to short of space no additiona details are given over the referen-

ces.

The objectives of the work are to attempt a multipronged attack to

analvse all the important aspects«An.explosive quick-stop device w«s «te

signed and fabricated to produce frozen cnips which are necessary for

metallurgical analysis. Optical micrographs were interpreted to give

idea about plastic deformation.Electron micrographs were taken whenever

optical microscopy was not sufficient to resolve.Back reflection X-ray

diffraction technique was used to determine crustàllite size and strain.

Hot stage microscopy was used to investigate the reversal of the proce-

sses occured during machining process.The results ar«s discussed in the

text.

2. Experimental details

The study was carried out for orthogonal turning operation.The work

material was seamless mild steel idbeiO,2£C)of 200mm diameter.Feed was

kept at 0,31 torn/revolution and the speed was varied.A high speed steel to

oi (H.S.S.)with 5Z cobalt was used.Chip roots were obtained by means of

explosive quick-stop device.The chips were mounted suitably for metallo-

graphic and x-ray diffraction studies.

X-ray Diffraction DeatilsiThe specimen was mounted such that the bo_

ttom side of the specimen was perpendicular to the X-ray beam.Diffracti-
on patterns were obtained by back reflection method.The operating condi
tioos were:Camera-Film distance:2cm;Radiation:Iron Kct
Filter:Manganese; Exposure Time; 30 minutes.
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3. Discussion of Results

Figure 1 shows the assembled view of quick-stop device,set-up foi

machining and other instruments used to measure force,wear and surface

finish.The cutting speed has a marked influence on the types of chip pr£

duced.The formation,stability and form of built-up edge are considerably

influenced by the cutting speed.No secondary shear was observed at very

low cutting speed.At low speed built-up edge was formed.When the speed

was further increased,built-up edge disappears and flow layer emerges.A

shiny chip bottom heraldd the emergence of a continuous flow layer.Redii

ced wear,diminished vibrations and improved surface finish are the

• w *

(a)
Assembled vitw of explosive
quick stop device.

(b)
Set-up showing the use of
explosive quick stop device during
orthogonal machining.

Set up showing dynamometer
to measure forces.

Light section microscope for measure- Perth-o-meter for m » . .
am* of surface finish and crater wear. surface finish. m * a s u i * " *n t of

Figure 1

Experimental set-up and instruments used.
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benefits of this phenomenon.In the flow layer recrystalliaed crystalli-

tes were observed by KBnig(6)and Opitz and Gappish(5).A similar structu

re was observed by Venkatesh and Ramaswami(10)in the negative wed_

ge built-up edge and in the secondary shear zone(flow layer).Figure 2

shows morphology of flow layer.The minute crystallites were not well re

solved.So electron microscope was used.Figure 3 shows ferrite polygoni-

zation:(a)Negative wedge built-up edge and(b)Flow layer.Similarity in

structure between the two can be observed.Polygonized structure(d) and

(e)show alternate layers of cementite in the polygonized ferrite matrix.

Structural change in cementite is not observed.

4. Diffusion Wear

Diffusion wear also was analysed.If the mechanical process of adhe_

sion is capable of increasing the localised temperature of areas of con_

tact, interstitial diffusion will occur.Such a situation occurs in this

process.Figure 4 shows interface between the tool and chip.The diffused

zone is identified from the presence of a white layer between the tool

and chip.The diffused layer is called white layer,since it does not et-

ch classical reagents.Venkatesh(7)had used Gamma spectrometry and elec-

tron micrography for the analysis of white layer.On similar lines the

ilMÂWá

(d) _ ! & e _ (»)

Figure 2. Morphology of flow layer.
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Ml ÍS I» If)

Figure 3. Electron micrograph

Figure 4. V/hite layer at the interface
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pienence of elements in the white layer was investigated by an elec-

tron microprobe analyser.By scanning the electron beam acro.ss the tool,

white layer and chip,presence of various alloying elements was identi-

fied in the white layer.Chromium was found to diffuse profusely and tun

gsten to a lesser extent.The other alloying" elements were found in tra-

ces.A qualitative analysis was got by X-ray images.A quantitative esti-

mate was obtained by sopt analysis.The details can be found in work of

Ramaswami(9).Thus a better insight into.wear mechanisms was got by trea_

ting the tool wear as a metallurgical problem,rather than treating the

wear in terms of physical aspects such as superficial appearances.

5. X-ray diffraction technique

The X-ray diffraction technique can be used as a powerful tool to

investigate metallurgical changes at the work-tool interface.In this ca_

se this technique was used to investigate the flow layer with reference

to recrystallised crystallites and microstrain in the zone.The back re-

flection method was used, to obtain X-ray diffraction patterns.Intensi-

ty profiles of X-ray diffraction were obtained by using a microphotome-

ter,Figure 5(a) shows the diffraction pattern and intensity profile for

undeformed metal.The X-ray diffraction pattern is spotty and this is

characteristic of crystals of infinite size.Figure 5(b)shows the patten

and the intensity profile for the flow zone.When the grains become smal^

ler,the patterns become smooth and continuous due to coalescence of the

spots on the circle.The intensity profile is also broadened.The broade-

ning by crystallites is due to lack of resolving power of such crustal-

lites.The total broadening is due to two factors namely crystallite si-

ze and microstrain.Microstrain is the result of lattice distortion in-

troduced by plastic deformation. The sample was stress annealed by hea-

r.ing at 300°C for 1 hour.Then the sample was subjected to diffraction.Fj^

gure 5(c)shows the pattern and the intensity profile corresponding to

annealed specimen.Now the total broadening is reduced and the differen-

ce gives an estimate of residual strain.

The small circle was indexed as(220) plane and the big circle as

(211)plane with 72°24* and 55°24* as Bragg angles respectively.Making

use of Scherrer's equation,the crystallite size was found to be HOOX .

The broadening due to strain depends on logaritmic derivation of Bragg's

law.
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Making use of the relationship, the effective microstrain was calcula-

ted to be about 0,1%. This gives only the - ! rostrain due to the locked

in stress and does not indicate the total plastic deformation which the

flow zone had experienced. The intensity profiles can also be curve fi£

ted by means of Fourier analysis (Ref.9). The profiles obtained by Foti

rier curve fitting method and the profiles obtained by convolution rela

tion were used to determine exactly the same factors.

6. Hot stage microscopy

The investigation deals with the1study of reversal of metallurgi-

cal changes brought about by deformation in the chip during deformation

in the chip during machining. The changes such as recovery,grain growth

(o)

(b> *

CO

(Ml

in»

)

P i t t X-ray diffraction pattern* and tht rwptctiv» intensity prafite»
for » Undtformtíí nwtal (b) Flaw layer <c) Flow loyar htattd at
300*C Iron If* radiation;ExpMtir* 30minute*. Film canwra
di«tanct:2cm.

Figure 5.

X-ray diffraction patterns and intensity profiles
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and secondary recrystallization were investigated by hot stage microsc£

py.In the course of heating,three mutually distinguishable processes o£

cur.They are crystal recovery,recrystallization and grain growth.During

recovery the lattice strain is relieved and a reversal of physical and

mechanical properties,occurs towards original values.Secondary recrysta

llization occurs at higher temperature.lt is a process of of nucleation

and grain growth of new unstrained grains which eventually supplant the

original grains in the deformed structure.In the area which has already

undergone recrystallization,a process known as secondary recrystalliza-

tion occurs.In this case a few grains grow to an exceedingly large gr£

in size at the expense of their neighbours.

Figure 6 shows the set-up for hot stage microscopy.The micrufurna-

ce was evacuated by a diffusion pump.The specimen was specially prepa-

red for this work.The specimen was heated for one hour at each stage in

steps of 100°C upto 800°C.No change in structure was observed upto 500°

C.Recrystallization and grain growth were observed at 600 C.Figure 7

(a,b and c)shows the flow layer heated at 600°C for 1 hour.Newly formed

grains are clearly seen from the micrograph.Variation of grain size is

also evident and this clearly indicates that the flow layer was subjec-

ted to varying degree of strain à. "ing machining.A quantitative estima-

te of strain in the different areas of the chip was done from the grain

size by Ramaswami (9).The grain growth and approximate size of grains

was also identified from the X-ray intensity profile.When the recrystaJL

lization has occured and when the grains are grown,the intensity profi-

le is resolved.The profile may be partly or fully resolved or unresol-

ved depending on the grain size.
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8. Conclusions

The presence of very small crustallites in the flow layer is an

indication of enormous strain which the zone had experienced initially.

The low residual strain may be probably be attributed to the fact that

the zone had already partly recrystallized.Though diffusion wear is eat

pected at high temperature,it was observed at low temperature conditions
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Ai gen

Fig.6 Stt-up for hot stag* microscopy

Figure 6. Set-up for hot stage microscopy.

t-i

Flow layer heated at 600°C for one hour, (a) Flow layer with the body
of the chip (b) Variation of recrystailized grain size with degree of
deformation observed (c) Grown grains due to heating

Figure 7.
Micrograph of specimen heated at 600°C for 1 hour.
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as well.Chromium was found to diffuse enormously,because of its high co

efficient value of diffusion.The changes in X-ray intensity profiles gî

ve a vivid picture of metallurgical changes in the flow layer.This teclh

V ' nique gives the crystallite size perpendicular to the planses which gi-

ve rise to the patterns. Therefore the grain size connot be directly

' ;i compared to the grain size obtained by electron microscopy.However a

closeness in the values has been well observed.Hot stage microscopy pr£

ves powerful to analyse reversal of metallurgical changes which had oc-

cured at the work-tool interface.The method of determination of strain

gives values well comparable to the values given by other techniques.
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ABSTRACT

This study is divided into two parts. The first part deals with the

effect of flank wear on the magnitude and phase of various components of

dynamic cutting stiffness. The dynamic cutting coefficients form the ba-

sis for the stability analysis and they are measured ^7 dynamometer me-

thod with Fourier analyse!.

The second part reviews some of the recent metallurgical studies ma

de in a turning process near chattering. Microphotographic studies were

made on the collected «hips to identify the shear plane under regenerati

ve cutting process. The causes for the high frequency vibrations with hi

88ing sound, occuring when the cutting process is near chattering, were

identified by metallurgical studies on actual chatter tests. The digital
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Fourier analyser had been used to analyse the types of instabilities 0£

curing in the turning process. Based on the studies useful conclusions

are drawn and suggestions are made for future efforts in this area.

1. INTRODUCTION

At present, various experimental methods are available for measu-

ring the dynamic cutting coefficients. The details of these methods can

be found in references 1-2 . The dynamometer'method with Fourier analy_

ser is one of the recent and efficient methods for measuring-the dyna-

mic cutting coefficients . Using this method, the dynamic cutting coef

ficients were measured under regenerative cutting process in order to

study the effects of chatter. One of the factors that has influence on

the dynamic cutting coefficients is the flank wear on the cutting tool.

In order to establish and eliminate the effect of this parameter, the

effects of the flank wear upon the components of the dynamic cutting

stiffness have been studied. The results are presented and discussed.

Metallurgical studies: The basic assumption made by Das and

Tobias for their studies was that the orientation of the shear plane

remains the same. Mac Manus , Mac Manus and Pearce reported from the

ir nxerophotographic studies on the chips that the shear plane w±M

oscillate under regenerative cutting process. Similar studies were car-
2

ried out by Luthra with simulated regenerative cutting process. Luthra

has reported that the orientation of the shear plane is not affected in

the case of simulated regenerative chatter process which supports the

basic assumption made by Das and Tobias . Luthra carried out some meta-

llurgical studies on actual chatter tests in order to identify the cau-

ses for the occurrence of the high frequency vibrations in the cutting

process near chattering. Some of the results obtained by him are preseri

ted and discussed.

2. THE EFFECT OF FLANK WEAR UPON THE COMPONENTS OF THE DYNAMIC CUT_

TING STIFFNESS

The regenerative orthogonal turning process is schematically shown

in Fig.l. In turning, the geometry of the free surface has been genera-

ted when the workpiece was cut at the previous rotation. The effect due

to instantaneous motion of the cutting tool that 'cut waves' is the in-

ner modulation, h. and the effect of the waves left on the surface in

the preceeding cut is the outer modulation, h (Fig.l). The inner and

the outer modulations are always, measured perpendicular to the mean cut
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outer modulation

Fig.l Regenerative orthogonal turning process

surface. The outer modulation can have a phase shift,e (0° < e < 360°)

with respect to the inner modulation. Further, in the orthogonal turning

process, the direct stiffness component is the dynamic force component

in the feed direction, z per unit relative displaceaent in the saae dir-

ection. The cross stiffness component is the dynanic force component in

the cutting speed direction, y per unit relative displaceaent in the

feed direction, z.

In metal machining, as the time of cutting is increased, there fo-

und to be gradual progression of flank wear on the cutting tool. Onset

of this varying parameter (flank wear) can have influence upon the mea-

surements of dynamic cutting coefficients and hence the stability of

the cutting process. In order to establish and eliminate the effect of

this parameter, the effects of flank wear upon the components of the dy_

namic cutting stiffness have been studied. To achieve the above mentio-

ned objectives, artificial flank wears are created by rubbing the sharp

tool against the workpiece end, rotating at high speeds, so as to acce_

lerate the flank wear on the tool. Finally, the tool has to be stabili-

zed to the particular speed at which the measurements are to be made.

The stabilization of the tool is an absolute necessity to guarantee the

reproducibility of the measured values* When the tool is not preconditjL

oned against flank wear, it gives non-reproducible results.

The dynamic cutting coefficients are measured by dynamometer method
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with Fourier analyser using the preconditioned tool tips. The expenmen

tal setup and the detailed e'xplanation for measuring the dynamic cut-

ting coefficients can be found in the work of Radharamanan . The influ-

ence of flank wear width upon the magnitude and phase of various compo-

nents of dynamic cutting stiffness are shown in Fig.2. The

cutting coefficients remain almost constant when the flank wear width

is below 200ym. Above this value of flank wear, the stiffness components

shoot up and no longer remain constant (not shown in figure). The re-

sults obtained are found to be in good agreement with the results of
7 2 8

Aachen and that of earlier investigators" '

In order to obtain reproducible measurements, the flank wear width

has been limited to a range of 50 to 200ym for all the measurements ma

de. At this range of flank wear, the values of the dynamic cutting coe-

fficients remain almost constant.

3.1 METALLURGICAL STUDIES ON SIMULATED REGENERATIVE CUTTING PRO-

CESS

Luthra carried out microphotographic studies on the collected chî

ps of the simulated regenerative cutting process(CIRP test-rig had been

used).Some of the results'obtained-by-him are presented and discussed

here. The cutting conditions were: feed = 0.33 mm/revolution; cutting

speed • varied from 30 to 130 m/minute. Figure 3 (a) shows highly stre£

sed periodic zones marked 'A' and 'B1 at very high speeds. At these zo-

nes, with a slight variation in the orientation of the texture lines ,

the texture density is found to increase considerably. This indicates

the onset of some sort of instability in the cutting process. This is

far away from that due to the regenerative chatter process. Fig.3 (b)

taken at a higher cutting speed -clearly shows the fracture in the chips.

The texture lines are found to be independent with an increase in cut-
4

ting speed. This supports the basic assumption made by Das and Tobias

that the orientation of the shear plane remains same .

But, it contradicts the view of Mac Manus and Pearce that the shear

plane will oscillate under regenerative cutting process. Luthra has

reported from his studies that the orientation of the shear plane is

not affected in the case of simulated regenerative chatter process.

3.2 METALLURGICAL STUDIES OF A TURNING PROCESS NEAR CHATTERING

Actual chatter tests on test materials under certain speed and fe-

ed combination can be carried out by gradually increasing the width of
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X 160 V = 120 m/min

(a)

X 160 V « 130 m/min

(b)

Fig.3 Microphotographs of a simulated regenerative chatter for

SAE 4140 steel

Fig.4 Types of instabilities in a turning process (Results from

H.F digital Fourier analyser)



B 5.7
cut. Detailed procedure for actual chatter tests can be found in the «5

ferences 1-2. It was observed by Luthra during the machining of SAE 414G

(alloy steel) that as the width of cut is increased the material starts

emitting hissing sound with a very high frequency of the order of 3500

Hz. If the width of cut is further increased, onset of well defined low

frequency chatter takes place along with the hissing sound. A still fu£

ther increase in the width of cut filters off the high frequency his-

sing sound leaving only developed chatter. This could be observed with

a naked eye. Figure 4 shows the types of instabilities in a turning pro

cess obtained from digital Fourier analyser. Figure 5 (a) shows the

high frequency instability with <hissing sound. Figure 5 (b) indicates

the fully developed chatter without hissing sound.

From the studies Luthra has concluded:

1. In a turning process, near actual chatter, instability may ari

se due to the oscillations in the shear plane or the shear zone.These

vibrations occur with hissing sound

2. The onset of chatter is due to instability in the cutting pro-

cess as well as the structural vibrations.

High frequency instability with

hissing sound

Fully developed chatter without

hissing sound

(a) (b)

Fig.5 Hicrophotographs of a turning process near chattering
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3. Fully developed chatter is ot low frequency in nature and leaves

periodic hitting marks on the workpiece surface.

4. The oscillations of the shear plane occuring just before chatter

is responsible for the hissing sound.

4. CONCLUSIONS AND PROPOSAL FOR FUTURE EFFORTS

1. The flank wear width when restricted to the range of 50 to

200 urn yielded reproducible results (dynamic cutting coefficients) in

all cutting conditions.

2. The metallurgical aspects of the dynamic cutting revealed that

the behaviour of ally steel SAE 4140 is totally different in the simula-

ted and the actual chatter tests. A thorough study is recommended befvi-

re saying something authoritatively. In this direction, future efforts

that can be made are listed below:

(i) To group materials behaving identically in the simulated and

the actual chatter tests.

(ii) To group materials behaving asymmetrical in the simulated

and the actual chatter conditions.

(iii) To carry out thorough metallographic studies with both the

groups.

(iv) To develop more generalised chatter criterion based on such

studies.
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Abstract

A number of routes to higher strength in sheet steels are
under active development in response to the projected
demands, resulting from the automotive industry*s targets
for weight saving and energy conservation. Several com-
binations of steel chemistry and processing method are
being studied, developing the full range of strengthen-
ing mechanisms including : grain refinement, precipi-
tation hardening, martensite hardening, dislocation
strengthening, solid solution strengthening and aggre-
gate hardening. The last of these, represented by the
so-called dual phase steels, is attracting particular
attention because it appears to offer the great advant-
age of developing strengths up to 90 k.s.i. (t-600 MPa)
while responding almost as well to the forming opera-
tion as a low strength mild steel.

The properties of the dual phase steels will be partic-
ularly featured in the paper, together with some dis-
cussion of the reasons for their good combination of
strength and ductility. In addition, the scope for the
utilisation of the other strengthening mechanisms will
be discussed, both in relation to their effect on prop-
erties relevant to forming and the manufacturing methods
used to develop them.
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gats for Sheet Jfaraing

it of aetal aadergoing fondag lbetween dies is
adapt the shape of the die surface with-

out: areakiac. Has will be achieved if the Material
is able ta> dftst-aihate» the straia ia. ;a suitable way,
withewt aay pai at exceeding the Material's aaxiaua
peraissihle stxaia. lhe liMiting straia depends upon
stxaia state aad th; relatioaship aay, for a given
aali ii«1. he represeated ia a diagraw such as that of
Hf.l which, is called a foraiag liait diagraa.

FIC.1 Foraiag liait diagraa for
2.5 aai hot rolled aild steel.
Stcaias below the liait line
axe ia a safe regiae. Above
the line, failure is probable.

lhe ability of the Material to distribute strain varies
with tie elapsed straia but is characterised by the

dãaeasiaaless aaraaeter, — <*— where a is the current* o dc

ralae of Ike flow stress and ̂  is the current rate

of hxrdeaiag. lhe value of T— decreases with strain,
1 m

while 0 ohviaaslr iacreases, so that the value of — T—
ith the coasequeace that the Material is

progressively less able to spread the strain which
»tBtw1*r caMceatrates into a diMiaishing voluae
aatil the aalriialy break. Breakage in the sense inten-
ded here aeei Mac iavolve fracture, although ductile
fractare by void growtJk and coalescence usually occurs
after the iatfMW. localisation of strain has begun.
this localIsatJoM of strain is evident in the foraation
of a Meek ox trea\gh ia the sheet aad since straining
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terminates in all positions in the sheet except in the
neck, once this occurs there is no further contribution
to making the required shape. That is the strain local-
isation rather than fracture limits the useful deform-
ation.

This would be the case for all sheet forming operations
involving sheet stretching, fracture per se will gener-
ally be the limiting process when the deformation is
plane strain bending under tension or is hole expan-
sion or stretch flanging. In these operations the
strain distribution is controlled by the imposed con-
straints more fully than in sheet stretching, where the
material contributes to distributing the strain through
work hardening as outlined above. Thus it is commonly
found that material performance under bending and in
hole expansion is controlled by the factors that govern
ductility. The most important of these factors are the
inclusion content and inclusion shape, although it is
increasingly necessary to control the inclusion content
to low levels and to ensure the absence of inclusion
stringers the higher the strength of the metal.

The main aim here is to consider the development of a
combination of high strength and good formability and
it is clear that a first requirement is to control
oxygen and sulphur to low levels by suitable iron and
steel processing and to then modify the shape of the
residual inclusions, by rare-earth treatment in most
cases but in Ti or Zr containing steels the shape con-
trol is effected by these elements. No further consider-
ation will be given to inclusion control, but the methods
of strengthening that are available will be considered
at some length, especially in relation to the effect of

strengthening on the parameter — ^~, which controls flow
localisation.

2. Methods of Obtaining Strength

All the conventional methods of raising the strength of
low carbon in steel have been considered in the develop-
ment programmes directed towards meeting the materials
requirements resulting from energy saying and safety
related needs of the U.S. automotive industry. These
are listed in Table 1. The strengthening mechanisms that
may be used depend to some degree on whether the material
is to be used in the as hot-rolled or the cold-rolled and
annealed condition and this is highlighted in Table 1.
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Strengthening
Mechanism

Strain Ageing

Solution
Strenghtening

Grain
Refinement

Precipitation

Dislocations
•

Aggregate

Composition or Process Variable

HSLA HSCR

re-nitrogenised

phosphorus.silicon,manganese

Control-roll,Mn,Nb
Control-cool Rapid Anneal

Ti, Nb,V carbides
V nitrides

(i) low finishing
temp,

(ii) low transform-
ation temp.

(i) low finishing
temp.& quench

(ii) Control cool
Mn + Mo

(iii) Rapid heat
treatment

(i) Partial anneal
(ii) Re-austentise

& quench

Rapid heat treat-
ment in inter-
critical range

TABLE 1

This distinction is not necessarily one of principle but
of economics, and the availability of facilities. Thus,
while it is easy to obtain a substantial precipitation
hardening contribution to the strength of a hot-rolled
steel using vanadium additions which precipitate in
ferrite during cooling as a carbonitride, if the same
steel were cold rolled and annealed the majority of the
precipitate contribution to strength would be lost and
could only be recovered by a full normalising treatment
applied after cold rolling. Similarly grain refinement
as a contribution to strength could only be readily used
in hot-rolled steels, but solid solution strengthening
is available to both hot-rolled and cold-rolled and
annealed materials.

Partial recrystallisation or recovery as a means of
using some of the strength imparted during cold roll-
ing is obviously not available to hot-rolled steels,
although something quite similar, being due to a dis-
location substructure contribution to strength can be
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obtained by finishing hot-rolling in the a + Y region so
that a proportion of the ferrite contains a dislocation
substructure as a result of being deformed.

Substructure strengthening resulting from transform-
ations to a dislocated ferrite or low carbon bainite
is most readily available in hot-rolled materials but
could be obtained in re-normalised cold-rolled steels.

For the purposes of sheet forming all of the methods of
strengthening that have been mentioned and the implied
process routes are possible, and some are used at sig-
nificant levels of production. For the hot-rolled
steels used in thicknesses of 2-3 mm precipitation
hardening using vanadium or titanium are the main meth-
ods of achieving strength up to 550 N/mm2 and will con-
tinue to be so. For cold-rolled and annealed steels the
re-nitrogenised grades and steels solution strengthened
with phosphorus, silicon and manganese are commonly used,
giving strengths up to about 350 N/mm2. These steels
are used in thicknesses below 1 mm and for reasons of
stiffness it is not usually possible to take advantage
of strengths much higher than this.

The various strengthening mechanisms interacts with sheet
formability through the way in which they affect the
initial flow stress and the subsequent hardening rate.
The effect on the initial flow stress is complicated
by the presence of discontinuous yielding, which in
practice will be suppressed by temper rolling. The low-
est flow stress that can be measured is the lower yield
point.

Grain refinement as a strengthening mechanism has the
effect of raising the initial yield stress and lower-
ing the subsequent hardening rate1 at all strains so

that the parameter - •£ is reduced significantly.

Precipitation strengthening by a dispersed phase has
little effect on the initial yield stress but a marked
effect on the hardening rate, which is very rapid at
low strain but falls off steeply with increasing strain

so that at only modest strain levels the value of — ̂r-
c de

has fallen to a low value. A coherent precipitate, such
as e-copper in iron raises the initial flow stress and
lowers the subsequent hardening rate wi'ch the effect of

reducing ~ 7&ai a 1 1 strain levels. Similarly work-hard-

ening or substructure strengthening reduces — -j£ and it

seems that there is to be no exception to the rule
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proposed by Hoi Ionian is that Oy.n = constant. Here n is
the exponent in

a = Ken

which is a crude approximation to the work hardening law
for some metals.

However, the recent discovery2 3 * of the remarkable prop-
erties of multiphase steels consisting of 80-901 low car-
bon ferrite and 10-201 of a mixture of martensite, aus-
tenite and sometimes low carbon bainite has breached this
rule and the remainder of this paper will be concerned
with the properties, production and composition of these
remarkable steels, which are rather inaccurately called
dual-phase steels.

The most significant features of the behaviour of dual-
phase steels are the absence of yield point, a relat-
ively low initial flow stress of perhaps 350 N/mm2 with
rapid and sustained work hardening giving a high uni-
form elongation. These features are illustrated in
Fig.2

"I

r SL.

10 20 30 *0
STRAIN H • '< 3 *

£

FIG.2A Nominal stress strain
curves for a dual-phase steel
(D.P.), a mild-steel (M.S.) &
a conventional hot-rolled
HSLA steel (HSLA)

FIG.2B i $£ as a func-
tion of strain for the
three materials repre-
sented in Fig.2A.
Instability in uni-
axial tension occurs

when i |f = 1

In Fig. 2A are shown the nominal stress strain curves for
a dual-phase steel compared with those for a mild steel
and an HSLA steel, and these data are transformed in

Fig.2B to show - g| as a function of strain for the three
materials.
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Some account of these properties will be given after
outlining the methods used in producing the steels and
indicating the nature of the structures produced.

3. The Production of Dual-Phase Steels

The mixed microstrueture of ferrite, martensite and
retained austenite can be obtained by control of the
cooling rate from the austenite region or by reheating
a steel consisting of ferrite plus cementite as the
major constituents into the a + y region and cooling at
a rate sufficient to convert the austenite to marten-
site. Reference to the relevant portion of the iron-
carbon phase diagram shows that the austenite formed
by reheating into the inter-critical region has a carbor
content approaching the euteçtoid composition, even in
a low carbon steel, so that its transformation to mart-
ensite is accomplished fairly easily at cooling rates
that are within the capability of commercial processes.

The first methods used to produce dual-phase steels
involved the re-heat-treatment of hot-rolled steels2»1*
using a rapid annealing treatment. To achieve the
transformation to martensite of the austenite fraction
produced by heating in the intercritical region, at
about 78O-8OO°C, the cooling rate must be such that it
misses or just passes through the ferrite nose of the
CCT curve so that the bulk of the austenite becomes
martensite. For thin gauges of strip and for fast
cooling rate this presents no difficulties, but. in the
gauges of 2-3 mm used in hot rolled steels it is nec-
essary to have significant hardenability. Manganese is
the main element used to retard transformation to
ferrite and may be present at levels around 1.5%.
Other elements used to control hardenability are
silicon and chromium and at sufficiently high levels
of these three elements the hardenability can be
sufficient to permit dual-phase structures to be
obtained by box-annealing5.

For an inter-critically annealed steel the composition
need only be such that the austenite is stabilised so
that transformation to martensite occurs without prior
transformation to a ferritic form. In the alternative
method of producing dual - phase structures by control-
ling the cooling after hot-rolling, the elements added
to control hardenability need to be more selective in
their effects, causing differential retardation of the
polygonal ferrite, pearlite and bainite transformations.

For this case a CCT curve obtained on a steel developed
by Coldren and Tither6 is shown in Fig.3.
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FIG.3 C.C.T. curves for a low carbon Mn-Si-Cr-Mo steel
developed by Coldren and Tither*

The steel contains molybdenum, as well as manganese,
silicon and chromium. The subtle effects are necessary
because the 80-90% ferrite fraction must be obtained by
transformation from austenite with the majority of the
remaining 10-20% becoming martensite. To achieve this
the pearlite transformation needs to be retarded, moly-
bdenum is the main agent for this, and the bainite trans-
formation must be largely suppressed, for which chrom-
ium is the main ingredient.

The C.C.T. behaviour shown in Fig.3, which is for a
steel containing 0.065%C, 1.2% Mn, 0.9% Si, 0.4% Mo,
and 0.6% Cr, as major constituents, has been tailored
to the typical conditions existiiig on hot-stip mills.
Only the coiling temperature needs tõ be controlled, to
fall in the area labelled "coiling window". From this
area, which is in an austenite bay, the carbon enriched
austenite will transform to a mainly martensitic form at
the very slow cooling rates that obtain in the coil.

4. Structure-Property Relationships in* Dual-Phase Steels

Although there has been much data generated on property
developments in dual-phase steels the understanding of
these properties is not far advanced. The literature
contains more theories than data to substantiate them.
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The present review will not materially alter this posi-
tion and will contain more questions than answers.

Three aspects need to be considered; the suppression of
the yield point; the improved strength-ductility rela-
tionship; and the fracture characteristics of these
steels.

The yield point is suppressed in all dual-phase steels.
It is not eliminated, there is sufficient carbon or nit-
rogen in the ferrite in all of the steels to produce a
yield point in all of the steels in the as-rolled or
heat treated conditions and in the low alloy steels
processed by rapid heat treatment and water quenching
the carbon retained in solution is fully capable of
producing carbon strain ageing. Indeed a cold-rolled
and annealed dual-phase steel containing phosporus
and silicon as solid solution elements shows a yield
point after straining and ageing at fairly low temper-
atures, which must be due to carbon since the steel is
Al-killed7. Such behaviour is advantageous since it
gives a strength bonus in the finished part.

The suppression of the yield point is due to the stress-
es arising from the transformation to martensite. These
residual stresses are unaffected by subsequent low temp-
erature ageing and even though solute segregation to the
dislocations generated in the ferrite will occur, the
residual stresses are sufficient to obscure the yield
point. The mechanism is similar in character to the
suppression of the yield point by temper rolling, which
produces block yielding and a complex pattern of res-
idual stresses. Deformation of a dual-phase structure
modifies the residual stress pattern so that on sub-
sequent ageing the yield point may return if there is
sufficient free interstitial solute to segregate and pin
the mobile dislocations.

The work-hardening behaviour of the dual-phase structure
is understood rather poorly. The simple equal stress or
equal strain models of the behaviour of two phase struc-
tures are too crude to be of much value. The parametric
model of Araki et al8 in which it is assumed that the
martensite has a strain less than that of the ferrite by
a constant amount does not offer any real further under-
standing of the work hardening behaviour. The main
features of which are the very rapid initial rate of work-
hardening and the remarkable sustainment of a high rate of
hardening to high strains.

The initially steep hardening rate is of practical import-
ance because it enables a component to be substantially
strengthened during forming even in regions that



8 6.10

experience only low levels of deformation. There does
not seem to be any mystery about how such a strong hard-
ening effect occurs, since the difficulty of deforming
the harder martensit.e will generate back stresses in
the ferrite, the hardening undoubtedly being due to long
range stresses. The continued high hardening rate at
large strains is more difficult to account for, and is
not a feature of any of the simple models of two-phase
deformation.

A third phase that co-exists with the ferrite and marten-
site, namely the retained austenite, has been proposed
as being the reason for the sustained hardening rate by
a number of workers and the most substantial investi-
gation of this possibility is in the work of Rigsbee and
Vander Arend*. Their correlation between the work hard-
ening coefficient n and the percentage of retained aust-
enite is shown in Fig.4A

The notion behind this proposition is that the transform-
ation of austenite to martensite provides an additional
strengthening contribution similar to that found in the
meta-stable stainless steels. There are, however, sig-
nificant differences between the two cases. The stain-
less steels are initially fully austenitic and a signi-
ficant volume fraction of martens ite forms during strain-
ing. In the dual-phase steels the austenite is never
more than 101 of the total and this falls to less than
Z\ in the first 101 strain as illustrated in Fig.4B
from the work of Rigsbee and Vander Arend9.

STRAIN

FIG.4A n value in the approx- FIG.4B Normalised volume
imate relation o =. Ke as a fraction of austenite as
function of retained austen- a function of tensile
ite in two dual phase steels strain (after Rigsbee and

Vander Arend9)
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This suggests that any contribution to hardening rate
due to transformation will be concentrated in the low
strain regime and will contribute to raising a, whilst
not sustaining a high da to compensate at high strains.

dT
The correlation shown in Fig.4A between n and retained
austenite is not strong and it is very difficult to
obtain experimental data in which the retained austen-
ite is varied and all other microstructural features are
held constant, so that there will for some time continue
to be dispute over the effect of retained austenite on
the work-hardening.

A number of other possibilities, still more speculative
in nature, have been proposed. For instance, Davies1*
considers the sustained work-hardening to be due to the
high purity ferrite formed in dual phase steels, and he
has produced excellent properties in dual-phase steels
of simple C-Mn compositions. Presumably the idea is
that the limit to work hardening is due to the onset of
fracture processes. It has been proposed that void
nucleation constitutes a negative hardening mechanism11

and there is evidence of this in steels containing
sulphides12 .

The close control of clean-ness and the inclusion modi-
fications used in the HSLA steels may be beneficial and
a ferrite free from such fracture nuclei might harden
substantially further if, as in the dual-phase steels, it
contained a hardening agent capable of offering further
resistance to deformation.

If this were so the stresses generated across the «arten-
site/ferrite interface might be expected to eventually
either crack the martensite or open up the interface15

and it is sometimes observed in ferrite/martensite
aggregate structures that they fracture, under a rising
load. That is they do not go unstable prior to frac-
ture. The limit strain is npt then determined by the
work-hardening behaviour but by the intervention of frac-
ture.

It is important to the development of dual-phase steels
that the martensite be tough enough to resist fracture
to high stresses and that elements that segregate to
and weaken the ferrite/martensite interface are con-
trolled. The sustained work-hardening is only of value
if the limit to forming occurs when the load is falling.
In some cases the competition between instability and
fracture may be close, as in the example pictured in
Fig.SA, which shows a sample of a commercial dual-phase
steel punch stretched using good lubrication that cracked
very clearly without the punch load passing through a
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maximum. Over the strain regime of importance in most
commercial pressings this steel would perform excel-
lently, as indicated by a test similar to that result-
ing in Fig. 5A but using poor lubrication in order to
shift the failure site down from the pole of the punch,
In this case (Fig.5B) the sample clearly necked before
failure.

A B

FIG.5 Punch stretched samples of an as-rolled
dual-phase steel showing (A) a fracture which
occurred before maximum load and (B) fracture
after maximum load.

The forming limit curve and fracture locus for this
steel are shown in Fig.6, where it can be seen that
only in the balanced biaxial tension region is there
competion between the two failure processes.

IOO-

8O

6O

4O

2O

FIG.ó Forming limit
diagram and fracture
locus for a hot-rolled
dual-phase steel of
3.25 mm thickness.

2O 4O 6O
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Concluding Observations

The new family of dual-phase steels present some inter-
esting combinations of properties which have particular
significance in permitting the attainment of high stren-
gth in the finished component while treating the steel
for the purposes of die design and pressing conditions
as if it were a low strength variety.

The dual-phase steels will be used for the difficult
parts only. The precipitation hardened, grain refined
hot-rolled steels will continue to be used for the eas-
ily formed steel components. It is not yet clear whether
a demand will develop for dual-phase properties in cold-
rolled and annealed grades. There seems to be no reason
in principle why such steels should not be economically
produced with very good properties. To-date the cold-
rolled and annealed dual-phase properties fall below
those of the hot-rolled grades.
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Resumo

Analisam.se comparativamente peças extrudadas a frio

em aço DIN 16MnCr5 laminado a quente, que eventualmente apr£

sentaram Chevrons, e outras feitas do mesmo material recozî

do que não apresentaram o defeito.

Aplicaram-se técnicas visioplásticas e realizaram-se

observações metalogrãficas para determinar diferenças de

fluxo plástico,região de deformação e microestrutura.
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1.Introdução

A utilização generalizada dos processos de conforma-

ção a frio para produzir as mais variadas formas de peças -

resulta, em ocasiões, em geometria de ferramentas e condi -

çoes de processo que induzem estados de tensões sobre o ma

Serial que o levam à falha, prejudicando assim a qualidade

das peças produzidas. Disto resulta a necessidade de estudar

mais detidamente as condições e parâmetros que influenciam

o aparecimento de falhas específicas.

0 fenômeno chamado chevron (Figura 1) |l-3|, de desen

volvimento pouco conhecido, aparece aleatoriamente durante

os processos de trefilação e extrusão, sob condições espe -

ciais de ângulo de ferramenta, grau de redução, lubrifica -

ção e material. Constitui uma falha perigosa em seus efeitos»

porquanto é um defeito interno, muitas vezes sem sinais ex -

ternos, que se traduzem numa diminuição da resistência mec£

nica da peça que o possue.

lcm

Fig.l Corte longitudinal. Chevrons

Vários estudos têm-se realizado |2-8|com o intuito

de explicar as causas que geram os chevrons. B.Avitzur |9|

tem relacionado matematicamente as variáveis de processo -

para, com ajuda do método do Limite Superior, determinar -

zonas de deformação de mínima energia para as quais o dei

feito se produz; porem não considerou as verdadeiras pro_

priedades plásticas do maretial. Avitzur-Zimerman |3| aper
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feiçoaram o trabalho acima, introduzindo o uso de um coefî

ciente para considerar o endurecimento pela deformação. Ou

tros autores relacionam a formação dos chevrons com a exi£

tência de inclusões |4| e trincas |5|, ou com a geração de

fortes estados de tensão no centro do material, originados

pelas tensões externas aplicadas e pela geometria da ferrai

menta |6|.

Nenhum estudo, porém, tem conseguido relacionar em

forma sistemática e consistente as condições plásticas do

material com a forma do fluxo e da região de deformação.Um

trabalho mais completo neste sentido foi realizado por Pepe

|5|, que mostrou que o material deforma anormalmente quan-

do há aparecimento de chevrons. Outros autores têm indica-

do também a influência que a temperatura e a velocidade de

deformação exercem sobre a região de deformação, assim c£

mo na formação do defeito |8,9|.

No presente trabalho realizaram-se estudos do fluxo

plástico em peças com e sem chevrons e complementaram-se -

com observações metalograficas.

2.Apresentação e Técnicas Experimentais

Em peças extrudadas a frio (Figura 2) , feitas a pa:r

tir de barras de aço DIN 16MnCr5 laminado a quente e es

friado ao ar, detectou-se, ainda que não em forma sistemá-

tica, a formação de chevrons na região de* material corres-

pondente ã ferramenta de maior redução no 2' estágio. Quan

do fabricaram-se peças a partir do material recozido não

se produziram mais os defeitos.

Para a análise sistemática, fabricaram-se amostras

em aço na condição de fornecimento normal e outras com o

material recozido 4 horas a 700°C (com atmosfera protetora)

e esfriado 1 hora no forno desligado. As peças processaram

-se sob as mesmas condições de ferramenta, lubrificação,ve_

locidade de deformação e dimensão de matéria-prima.

Cortaram-se e retificaram-se as amostras no seu pia

no meridiano-longitudinal verificando-se a não existência

de chevrons nas peças de material recozido e algumas peças

com defeito nas fabricadas com material segundo fornecimen
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10cm

Fig.2 Extrusão a frio, etapas de conformação

to normal.

Escolheram-se 3 peças (recozida, não recozidas com

e sem Chevron) e separou-«se a região onde eventualmente

forma-se a falha.

Para análise visioplãstica utilizou-se a técnica

de obtenção das linhas de fluxo a partir da microestrutu-

ra |ll|. Para isso as amostras foram macroatacadas em S(5

lução de HN03 30% em água, a 70°C.

Os resultados (Figura 3,4,5) permitem observar seg

mentos de linhas sucessivas que correspondem a grãos de

segundas fases alinhadas pela laminação e extrusão e que

constituem porções de linhas de fluxo. 0 método utilizado

para a construção destas linhas |ll| a partir desses seg-

mentos, assim como as técnicas de visioplasticidade |1O ,

12,13| encontram-se descritos nos trabalhos da referência.

A utilização da microestrutura para construção das

linhas de fluxo, possibilita a aplicação das técnicas vi-

sioplãsticas apôs a conformação, sem modificar os estados

de tensões normais que se geram durante o processo.

Apôs o estudo v~sioplãstico realizaranf-se observa-

ções da microestrutura sobre as três peças, ̂ ara isto,fez
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-se preparação metalogrãfica e atacaram-se as amostras com

Nital II.

3* Resultados e Discussão

Nas figuras (3,4,5a) mostram-se os resultados do ma

croataque, junto ao fluxo plástico calculado (linhas de flu

xo e transversais) para cada uma das amostras analisadas.

(a)

1 cm

(b)

Fig.3 Amostra recozida.(a)macroataque (HND~,30t em Ãgua,70°C e linhas
de fluxo calculadas, (b) microestrutüra centro da peça,na re-
gião formadora de Chevrons (400 x, ampliada 3 vezes)
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(b)

1 cm

Fig.4 Amostra não recozida sem Chevrons, (a) macroataque
(HNO_,30l em àgua.70 C, e linhas de fluxo calculadas,
(b)mlcroestruturas centro da peça, região formadora
de Chevrons (400 x, ampliada 3 vezes)
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(b)

1 cm

Fig.5 Amostra não recozida, com Chevrons.(a)macroataque
(HN03,3(n em água , 70 C e Utihas de fluxo calcula-
das, (b)microestrutura centro da peça ,na região for
madora de Chevrons (400 x, ampliada 3 vezes).



B .7.8

Nota-se que o método utilizado para a determinação

das linhas de fluxo ê consistente quando comparado com o ma

croataque correspondente. Observa-s.e também, que o fluxo pis

tico e a região de deformação (Figura 6) para as peças sem

chevrons (recozida e não recozida) apresentam-se aproximada

mente semelhantes.

— rtáo rtcoíida

— não retoziàú
côtn

Fig.6 Região de deformação calculada a partir das

linhas de fluxo.

Na peça que apresentou o defeito encontrou-se uma

convergência das linhas de fluxo mais acentuada, o que re-

sultou numa região de deformação mais estreita (Figura 6),

o qual está de acordo com as teorias de Avitzur |9|.

As observações da microestrutura, mostraram para as

três peças estruturas intermediárias geralmente formadas -

por ferrita e bainita em proporções variáveis. Nas peças

sem chevrons observou-se maior grau de esferoidização d i

bainita, enquanto que na amostra com falhas ela apresente s

-se em forma quase totalmente lamelar (Figuras 3,4 e 5 b).

Não se encontrou nas peças analisadas presença im

portante de inclusões de sulfeto de Manganês.
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5. Conclusões

Conclui-se das amostras analisadas que:

1 - Hâ concordância entre as linha's de fluxo geradas por m|_

todos de computação e os segmentos de microestrutura -

postos em evidência pelo macroataque.

2 - Há diferenças no fluxo e na região de deformação entre

amostras com e sem chevrons. 0 fluxo, na peça com che-

vrons, aparece associado a uma região de deformação -

mais estreita.

3 - A formação de chevrons em peças de aço DIN 16 MnCr5 pa

rece facilitada pela presença de perlita fina ou «baini

ta lamelar. Estruturas com carbonetos esferoidizados -

tornam o material mais dutil.
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RESUMO

Valores experimentais de "R" (fator de anisotropia normal),

"AR" (fator de anisotropia planar) foram comparados com va-

lores obtidos através da equação de Hill da teoria de anis£

tropia plástica em chapas laminadas.

Os valores obtidos através da equação de Hill apresentam

uma dispersão muito grande em relação aos valores experimen

tais.

Conclui-se que valores de "R" e "AR" não podem expressar-se

por fórmulas analíticas simples nem mesmo explicar-se

tativamente.
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1. Introdução

A maioria dos problemas surgidos na conformação de chapas

de alumínio laminadas estão intimamente ligados com sua mi-

croestrutura e estado anisotrópico (1), que esta apresenta

após a laminação. Razão pela qual é fundamental conhecer a

influência destes fatores para avaliar o possível comporta-

mento da chapa numa operação de conformação real (2), (3).

Embora os mecanismos básicos de conformação de chapas sao

de natureza muito complexa (4) usam-se dois tipos de testes

que visam ensaiar chapas e que podem ser classificados co-

mo: testes simulativos e testes relativos às propriedades

plásticas fundamentais (5).

Nos testes simulativos procura-se simular em escala de lab£

ratorio o tipo de conformação que a chapa vai sofrer na

prensa em escala industrial (6).

Nos testes relativos âs propriedades plásticas fundamentais

determinam-se os valores de "R" (fator de anisotropia nor-

mal) , "AR" (fator de anisotropia planar) e "n" (índice de

endurecimento por deformação) através de ensaios de tração

uniaxial e/ou tração biaxial (7), (8), (9), (10).

2. Objetivos

Devido ao interesse em se conhecer a relação entre parame -

tros teóricos e experimentais que definem o estado anisotrõ

pico em chapes de alumínio comercialmente puro laminadas a

frio, originou-se a idéia da realização deste trabalho.

3. Teoria Macroscópica da Anisotropia Plástica eu

Chapas Laminadas

Hill adopta o critério de Von Mises modificado para caracte_

rizar os estados anisotropicos, onde as componente* da ten-

são poderiam ser da forma:

F (o - O â )
2 • G <o4 - O x )

2 + H (ox -o ) 2 + 2L T2y* +..

.+ 2M T2lx + 2N T2xy - 1 (1)

Onde:

F,G,H,L,M e N são parâmetros característicos do estado ani-

sotrõpico.
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x, ?y z são as tensões nas três direções principais.

Txy, Tyz, T Z X são tensões tangenciais.

Quando as tensões são aplicadas apenas num plano e para um

ângulo " a" qualquer em relação a direção de laminação as

relações matemáticas entre tensões e deformações conduzem

finalmente a seguinte expressão:

» H + (2N - F - G- 4H) sen2 a . cos2 a ,_.
R . _— —j (2)

F sen a-*- G cos a

Onde:

R é a razão entre as deformações verdadeiras na direção do

plano da chapa e a direção da espessura.

^• Fator de Anisotropia Normal

0 valor das razões das deformações verdadeiras no plano da

chapa e na direção da espessura de um corpo de prova subme-

tido ao ensaio de tração convencional para uma porcentagem

de deformação conhecida, denomina-se "fator de anisotropia

normal".

A anisotropia normal é medida como a média de três direções

em relação ã direção de laminação.

R - V > + 2R45o * R90o

^• Fator de Anisotropia Planar

0 valor de "R" varia sensivelmente com a direção de lamina-

ção,este tipo de anisotropia i responsável pelo aparecimen-

to de "orelhas" quando se realiza o embutimento de peças ci_

lindricas.

A anisotropia planar define-se como "AR" e tem-se constata-

do experimentalmente que a diferença entre fatores de anis£

tropia normal correlacionam-se com o aparecimento de "ore -

lhas" no embutimento de peças cilíndricas.

AR - | (R0o + R90o) - R45o

6. Material

As amostras usadas para execução dos corpos de prova nos
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ensaios de tração foram retiradas de varias chapas de alu-

mínio comercialmente puro de 1,0 mm. de espessura, laminada

a frio e em estado recozido.

A analise química revelou a seguinte composição:

Fe

0,29

S i

0,25

Zn

0,05

Cu

0,02

Pb

0,02

Mg

0,01

Mn

0,01

Ni

0,01

Al

res t .

A determinação do tamanho de grão feita pelo método de Heyn

revelou um tamanho de grão médio igual a 55 Vm.

7. Ensaio de Dureza

Foi usado o método Vickers com uma carga de 3 Kgs. numa má-

quina Wolpert - Universal e obteve-se um valor médio de 21,4

Vickers para o material no estado recozido.

8. Ensaio de Tração

Os corpos de prova foram confeccionados eu dimensões geomé-

tricas não padronizadas, sendo as dimensões calculadas pela

lei de Barba como se mostra na fig. 1.

Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente e numa

maquina Instron modelo TT-DM-L.

Foram utilizados 220 corpos de provas para todas as dire -

ções em relação a direção de laminaçio (0o, 10°, 20°, 10c,

40°, 45°,• 50°, 60°, 70°, 80° e 90°).

Sendo que para cada direção específica foram usados 20 cor-

pos de prova e para uma deformação de 20Z.

9. Ensaio Metalogrãfíco

Os ensaios metalogrãficos das amostras por microscopfa óti-

ca foram realizados num microscópio Photoplan da Vickers ,

modelo M 41. Todas as amostras foram polidas electrolftica-

mente num equipamento Disa-Electropol.

Usou-se o microscópio eletrônico de varredura da Cambridge,

modelo S4-10 para analisar as superficies de fraturas das

amostras rompidas na tração e identificar o mecanismo que

opera durante a fratura.
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10. Resultados Experimentais

A analise das curvas o versus e na fig. 2 mostra que para u

ma mesma porcentagem de deformação os valores das tensões

para o material ensaiado a 0o em relação ã direção de lami-

nação são maiores que os valores das tensões para. o mate -

rial ensaiado a«45 respectivamente.

Os valores dos fatores de anisotropia normal "R" obtidos ex

perimentalmente e os valores obtidos através da equação de

Hill são mostrados na fig. 3.

A discrepância no valor de "R" para valores experimentais e

teóricos deve-se ao fato que a obtenção dos segundos base -

iam-«e em teorias matemáticas formais desenvolvidas para

descrever o comportamento mecânico dos metais partindo da

hípõtesis que estes são homogêneos e isotrópicos.

Os valores dos fatores de anisotropia planar "AR" obtidos

experimentalmente e através da equação de Hill são mostra -

dos na tabela I. Através dos dados observa-se que o mate -

rial apresentará "orelhas" na direção de 45 em redação a

direção de 1aminação para esse grau de redução a frio e

porcentagem de deformação respectivamente.

Observações metalogrãficas por microscopia ótica mostraram

que a estrutura do material recozido não apresentava quase

nenhuma orientação preferencial, no entanto observ«u-se nu-

merosas inclusões, como se mostra nas figuras 4 e 5 respec-

tivamente.

Observações metalogrãficas por microscopia eletrônica mos-

traram que a fratura das partículas de segunda clase se dão

exclusivamente na região da estriccão e provocam a formação

de vazios (5).

Observa-se também que a propagação das trincas é regido pe-

lo mecanismo de coalescência de vários que foram formados

junto as partículas de segunda fase.

Observações das superfícies de fraturas revelaram a forma -

ção de "crateras" alongadas pelo cisalhamento típico de fr£

tura dutil tendo como ponto de nucleação as partículas de

segunda fase, como se mostra nas figuras 6 e 7.
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Fig. 6 - Fotomicrografia da Superfície de Fratura
de um corpo de prova rompido â tração e cujo sen-
tido de aplicação da carga é 45° em relação a di-
reção de laminação. Aumento Inicial 2000X

Fig. 7 - Fotomicrograf ia idêntica a da fjrg. 6 ,
porém com aumentos maiores. Aumento Inicial 10000X
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TABELA I - Valores do Fator de Anisotropía
Planar Teóricos e Experimentais.



6 8.9

11, Agradecimentos

Especialmente a ALCAN - Alumínio do Brasil S.A.

12. Conclusões

Baseando-se nos ensaios mecânicos e metalograficos em amos -

trasde alumínio comercialmente puro para diferentes orienta-

ções em relação a direção de laminação podemos concluir:

Que os valores obtidos através da equação (3) estão ligados

intrinsicamente â textura de laminação, tensões residuais e

tratamento térmico.

Que os valores obtidos através da equação (2) dependem das

condições em que foram obtidos os valores da tensão de es-

coamento, sendo que o mínimo desvio na obtenção deste valor

provocará um grande desvio no valor de "R" em relação ao

verdadeiro valor.

Conclue-se que os valores de "R" e "AR" não podem exprimir-

se por formulas analíticas simples, nem mesmo explicar*«e

qualitativamente por serem parâmetros macroscópicos do sis-

tema.

Em conseqüência para poder otimizar os valores de "R" e

"AR" é necessário pesquisar as variáveis microscópicas, pa-

ra seleccionar assim melhor os valores dos parâmetros ma

croscõpicos.

Observações comparativas das superfícies de fratura resul -

tanteá dos ensaios de tração, revelaram uma tendência do mi»

teviai com graõs maiores, em apresentar crateras alongadas

de menor tamanho e uma distribuição mais uniforme cue no

material com um menor tamanho de grão.

0 material em estudo apresenta uma fratura típica de mate -

rial dútil tipo taça e cone.
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Jorge L. Garin. Departamento de Metalurgia, Facultad de Ingenie
ría, Universidad Técnica del Estado, Santiago-CHILE.

Se determinaron las texturas de un acero al Si para usos eléc-
tricos, M-27, laminado en frío con una reducción de 90 t. La caracterís-
tica principal del acere estudiado fue una distribución anormal del tama-
ño de grano, comprendido entre 0 y 7 de las normas ASTM, y granos de has-
ta 1,5 mm en su longitud mayor.

Las texturas de laminación se determinaron mediante el trazado
de figuras de polos VHOj y{211) obtenidas por difracción de rayos-X
con radiación filtrada K^ de Mo.

El material inicial mostró orientaciones preferenciales locali-
zadas del tipo "cúbica" y "cúbica sobre arista". Luego de laminación uni-
direccional en frío se marcaron las texturas {211><113> , {110)<113> ,
{111)<112>, *100)<011> ,<110j<001> y <100)<001> . Se comprobó así

una dispersión de las orientaciones magnéticamente favorables y la forma
ción de texturas secundarias de acuerdo con los sistemas de deslizamien"
to del hierro
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1.- Introducçión.

Muchos esfuerzos se han realizado en la investigación y des*>-
rrollo comercial de los aceros ai silicio, por Ia alta permeabilidad mag
nêtica y bajas perdidas de núcleo que esas aleaciones exhiben, Io que op_
timiza sus aplicaciones eléctricas, fundamentalmente como núcleos de má-
quinas y transformadores de alta potência.

La energia anisotrópica de un cristal de hierro-silicio con eŝ
tructura cúbica, es tal que determina ei eje <100>como direcciôn de fá-
cil magnetización y ei eje ̂ 111> como Ia direcciôn de menor magnetiza-
ción *• , según se muestra en la Fig. 1. En chapas para usos eléctricos,
de "grano orientado", ei material se ubica de tal modo que Ia direcciõn
de laminación sea paralela a Ia direcciôn de magnetización, Io cual re-
quiere una textura de tipo {OklJ <10ü> , con el propósito de alinear Ia
direcciôn de fácil magnetización con| ei campo aplicado, aumentando así
Ia permeabilidad y reduciendo Ias perdidas de núcleo a valores dei õr-
den de 1,5 watts/kg.

Las texturas magnéticamente deseables se obtienen mediante re
cristalización secundaria, proceso que requiere una temperatura de re-
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Fig. 1. Curvas de Magnetización de un
monocristal de hierro-silicio.

cocido relativamente alta. La adiciõn de Si ai hierro modifica los c m
bios de fases, elevando Ia temperatura de Ia transformación oi-*-fy dis_
minuyendo Ia de Ia transformaciónjf—*<$ , Io cual estabiliza una estruc-
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tura cúbica de cuerpo centrado a altus temperaturas. Esto permite que
Ia aleación sea recristalizada a temperaturas elevadas, sin la interfe-
rência que implican los câmbios de fases en ei enfriamiento. El silicio
aumenta ademâs, Ia resistividad eléctrica dei material y disminuye Ia
anisotropía cristalina, meiorando así su permeabilidad magnética.

La recristalizacion secundaria origina un crecimiento anormal
dei grano, resultando en tamafios comprendidos entre 1 y 5 mm. El proce-
so requiere de una textura de recristalizacion primaria bien definida y
de una pequena cantidad de segunda fase, generalmente MhS, dispersa en
los bordes de granos para que inhiba ei crecimiento normal de ellos.

El proceso termo-mecânico exacto para producir Ia textura de"cu
bo sobre arista" es motivo de secreto industrial. Sin embargo, ei estú-
dio de la recristalizacion en aceros ai silicio ha recibido bastante a-
tención debido a su importância comercial,siendo los mecanismos princi-
pales bien conocidosí J A pesar de ello, algunas características impor-
tantes no han sido aún aclaradas.

El propósito dei presente trabajo fue determinar, en una prime-
ra etapa, Ias texturas resultantes de laminación en frio de un acero ai
silicio con grano no orientado, caracterizado por una distribución he-
terogênea dei tamano de grano. La información así obtenida se conside-
rará en trabajos posteriores, con el propósito de buscar tratamientos
termomecânicos adecuados para mejorar Ias propiedades magnéticas dei ma
terial.

2.- Procedimento Experimental.

El material investigado fue un acero tipo M-27 segün Ias normas
AISI, de grano no orientado y con la siguiente composiciõn química:
0,014 % C, 2,45 % Si, 0,063 % Mi, 0,017 % S y 0,03 % P.

El proceso de elaboración de Ia chapa de acero se realizo según
Ia siguiente secuencia:
- Laminaciõn en caliente a rollos de 2mm de espesor.
- Decapado contínuo.
- Laminaciõn en frio a 0,4-0,5 mm de espesor.

O

- Pecocido de rollos en atmosfera controlada, a 750 C durante 14 hrs.
- Laminaciõn de temple con 4t de reduccion.

o

- Corte a planchas y recocido de planchas a 900 C durante 14 horas.
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El material asi obtenido se sometiõ a observaciõn metalográfi-
ca, para Io cual Ia muestra fue puliday atacada con NITAL al 3 %. La
microfotografía resultante se muestra en la Fig. 2. Es posible observar
una gran heterogeneidad en Ia distribuciõn'dei tamafío de grano, ei que
vario entre los números 0 y 7 de Ias normas AS1M, y un segundo tipo de
grano cuyo tamano se encuentra entre 1 y 1,5 mm.

Se midieron mediante el ensayo de Epstein las perdidas de núcleo
para una inducciõn de 15 kilogauss y.50 ciclos/seg., resultando un valor
de 4,8 watts/Kg.

La chapa de acero se sometiõ luego a laminaciõn unidireccional
en frio, con reducción de 90 % obtenida a través de diez pasos de lamina

Fig. 2. 'Microfotografía del material ini-
cial ( observación á 36X ) .

ciõn, desde 0,51 mm. a un espesor'final de 0,05 mm. Similarmente, se
prepararon muestras con 65 % y 79,6 I de reducciõn para estudiar ei po-
sible progreso de Ias texturas. Todas Ias laminaciones se efectuaron
con un laminador experimental JOLIOT con rodillos de 130 mm. de diâme-
tro.

La Fig. 3. muestra una microfotografía dei material con 90 %
de Teducciôn. \

Las orientaciones preferenciales se determinaron mediante ei
trazado de figuras de polos {110} y {211} , utilizando ei método foto-
gráfico por transnásiõn y radiaciõn filtrada, K^de Mo. Para esos efec-
tos fue necesario adelgazar Ia muestra hasta espesores cercanos al õp-
timo, que es de 3,3 x 10~ cm., de acuerdo con el valor recíproco dei
coeficiente de absorciõn dei Fe para Ia radiaciõn utilizada. ' ' Dicho

)
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Fig. 3. Microfotografía de Ia chapa lami-
. nada en frio con 90 % de reducción (80X)

espesor se logro mediante pulido electrolítico, usando una solución de
ácido sulfúrico y metanol en proporción 1:1 y disuelta luego de 24 ho-
ras de envejecimiento, en alcohol etílico.

Se tomaron ademâs, fotografias de Laue por reflexion de vários
granos de gran tamano distribuídos en ei material inicial, con el fin
de estudiar las posibles orientaciones'_preferenciales localizadas, an-
tes de proceder a Ia deformación en frio.

3.- Resultados.

El trazado de Ias figuras de polos se realizo usando Ia infor-
mación entregada por Ias fotografias de transnàsión en cuanto a Ia dis-
tribución de intensidades de los haces difractados. Las experiências rea
lizadas con el material inicial no manifestaron ia presencia generaliza-
da de texturas, ai obtenerse anillos de Debye con distribución homogênea
de poços puntos de difracciôn. Ello se debió a Ia presencia de granos
rauy grandes, que redujeron ei número de ellos expuestos ai haz inciden-
te. Sin embargo, ei anãlisis realizado con granos individuales origino
resultados interesantes. En efecto, los diagramas de Laue tonados a un
total de 20 gramos acusaron orientaciones preferenciales dei tipo

{110}<001> , {110}<011> , (11OJ<112>, {110) <331>y {110)<332>.
Un 60 % de los granos identificados exhibiô Ia orientaciân {110}<001> y
un 25 % Ia orientación {110}<110> La totalidad de ellos presentaron
los planos {110} paralelos o cercanamente paralelos a Ia superfície de
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la lamina. La dispersion de las texturas mencionadas se muestra esque-
mâticamente en la Fig.4., donde se ha trazado una figura de polos {110}
a partir de Ia información proporcionada por Ias fotografias de re-

iDL

DT: dirección
transversal

Fig. 4. Figura de polos {110} discreta.

flexion. Es posible comprobar una relaciõn en torno a Ia normal a Ia lã1

mina y referida a Ia dirección de laminación, DL, desde Ia direcciôn
<001> hasta la^331> , predominando sin embargo los ejes <001> y<<í110>

paralelos a DL. Las desviaciones medidas para Ia direcciôn <001> oscila
o —

ron entre 3 y 23 y para Ia dirección <110>entre 3 y 9?
Fotografias de transmision tomadas con las muestras laminadas

en frio con 65 % y 79 % de reducciôn, no manifestaron Ia presencia mar-
cada de texturas. Por otro lado, muestras con 90 % de reducciôn en frio
evidenciaron claramente Ia formaciôh de orientaciones preferenciales,
según se detalla a continuación. Para efectos prãcticos y con el propíj
sito de tomar en consideraciôn un gran número de granos representati-
vos de Ia muestra, se utilizo un colimador de 1 mm de diâmetro, con Io
cual fue posible exponer aproximadamente 1.200 granos a Ia radiaciõn in
cidente.LwFig. 5 y 6 son figuras de polos (110) y (211) respectivamen-
te. Las zonas de alta densidad de polos difractantes permitieron identi^
ficar como texturas más marcadas a Ias que se indican a continuación:
< 2111 <113> , {1101 <113> , (lllj <112>,{100}<011> , {110)<001>y
{100j<001> . Como orientaciones preferenciales secundarias y con ma-



A {11O><OO1>
• {111}<112>

Fig. 5. Figura de polos {110}

A -{110}<001>
• {111}<112>

Fig. 6. Figura de polos {211}

yor dispersion, se detectaron las siguientes: {320}<230> , {111)<321>,
{

La dirección de fácil magnetización, en consecuencia, se encon-
tro alineada con la dirección de laminaciôn tanto en las texturas prin-
cipales como en las secundarias, no siendo sin embargo la orientation
predominante por constituir solamente una de varias texturas presentes
en ei material.
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4.- Discusi6n.

Los resultados experimuntales obtenídos en este trabajo exhi-
ben dos características de interês desde ei punto de vista de Ias pro-
piedades magnéticas, esto es, Ia presencia de orientaciones preferencia_
les de Ia dirección ^001 > en los granos más grandes dei material ini-
cial recocido, y en Ias muestras deformadas en frio

La chapa recocida muestra, sin lugar a dudas, ei comienzo de
recristalizacion secundaria con texturas predominantemente dei tipo cú-
bica y cúbica sobre arista. Investigaciones sobre esos tipos de textu-
ras han permitido concluir que ellas se deben a diferencias de energia
superficial gas-metal de granos con diferentes planos hkl paralelos
a Ia superficie de Ia lâmina. *- ' ̂  Si la recristalizacion primaria ex-
hibe texturas con componentes {100)<001> y Ia aleación contiene
una pequena cantidad de impurezas, entonces los granos {i00}<110>cre_
cerán a expensas de los otros por tener menor energia superficial. Las
direcciones -£001> de esos granos permaneceràn entonces paralelas a Ia
direcciõn de laminación debido a su orientacidn en Ia textura prima-
ria, ntrog autores1- ̂  han encontrado que para ei desarrollo de los gra
nos {110}<001> es de mayor importância la enei'gia de borde de gra-
no. De acuerdo con el proceso que origino ei material recocido es posi^
ble asegurar que un control exacto de Ia atmosfera debió haber sido cr£
tico con el fin de permitir una recristalizacion secundaria completa,
Es posible también que Ia interrupciõn dei crecimiento anormal de gra-
no se haya debido en parte a segregación del azufre a los bordes de gra
no, impidiendo así su combinación con manganeso para formar MnS como
agente inhibidor dei crecimiento normal dei grano. ^

El presente trabajo ha permitido confirmar que durante Ia re-
ducción unidireccional en frio de ese tipo de acero, los granos rotan
a rangos de orientaciones que se desvían de Ia dei tipo {hk0}<001> ,
que contiene en forma localizada ei material inicial. Solo un limitado
número de ellas se mantiene durante ei trabajo en frio, a pesar de que
no está claro si derivan de los granos mayores o se originan a partir
de los granos de menor tamafío, que inicialmente no mani fies tan orien-
taciones preferenciales. El hecho de que reducciones intermedias no ori
ginen texturas definidas, está más de acuerdo con la última de esas ob-
servaciones, es decir, se produce una dispersion de Ias orientaciones
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iniciales localizadas, durante la fuerte reducciõn en frio. Pruebas pa-
ra esa suposicion requieren de experimentacion más precisa, como ser el
uso de goniômetro para ei estúdio dei fenômeno.

Cabe mencionar que Ias texturas detectadas concuerdan con aque-
f7 81lias informadas en Ia literatura *• ' ' Io que refuerza la idea de que

Ias orientaciones preferenciales finales del material estudiado se ori-
ginaron fundamentalmente por rotación de los granos recristalizados en
forma normal.

5.- Conclusiones.

Se investigo un acero ai siiicio caracterizado por una distribu-
ciõn heterogênea dei tamano y forma de grano, debido ello a variaciones
en el control del proceso de recocido. Ese material exhibió orientacio-
nes preferenciales localizadas dei tipo cúbica y cúbica sobre arista,
las que sufrieron gran dispersion ai someterlo a laminación en frio con
90 % de reducción. Las texturas originadas por reducción en frio de ese
tipo de acero concuerdan con las que1 comunmente muestra ei hierro òC
después de Ia fuerte deformación a temperatura ambiente, por operación
de los sistemas de deslizamiento {I1O)<111>, {112}<111> y
{123}<111> . Desde ei punto de vista magnético, Ias texturas favora-

bles se encuentran distribuídas entre todas Ias que se originaron por
ei proceso de deformación. Uh mejoraiidento de ese tipo de material, en
consecuencia, requiere de una segunda etapa de trabajo para disenar ei
proceso termomecánico óptimo.
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RESUMO

O comportamento mecânico de chapas metálicas tem sido tradicional-
mente estudado através de teorias macroscópicas de plasticidade que não
levam em conta a existência de sistemas restritos de deslizamento e a úi
fluencia de componentes importantes de textura.

No presente trabalho» chapas de cobre com diferentes frações volu-
me tricas de textura de cubo, {001} <100>, foram estudadas por ensaios de
tração em varias direções no seu'plano e por estiramento biaxial hidráu-
lico, correiacionando-se os fenômenos observados com suas funções de dis
tribuição de orientação cristalina e com seus lugares cristalograficos
de escomento.



— B 10.2
INTRODUÇÃO

O comportamento mecânico de chapas metálicas tem sido estudado ex-
tensivamente do ponto de vista macroscópico pela utilização de relações
mecânicas do continuo (1, 2, 3). Estas analises desprezam o fato de que
a existência de determinadas orientações cristalográficas, ãs vezes pre-
sentes em considerável volume no material, possam ser as responsáveis
por diversos fenômenos associados com a conformação dos metais. Chapas
de materiais cúbicos de faces centradas, quando no estado laminado e re-
cozido, podem apresentar a componente {001} <100> em variáveis propor-
ções dependendo do tratamento termomecãnico aplicado (4). No cobre tal
textura cristalográfica pode atingir a perfeição de um pseudo-monocris-
tal o que permite um estudo mais detalhado da sua influência no compor-
tamento mecânico desse material.

No presente trabalho chapas de cobre com diferentes frações volume
tricas da textura de cubo {001} <100> foram estudadas com respeito ao
comportamento em conformação e sob a luz da análise de suas texturas
cristalográficas através do uso de Funçòes de Distribuição de Orienta-
ção Cristalina (FDOC).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Chapas de cobre com duas espessuras iniciais, 3 mm e 25 mm, foram
laminadas ã frio por 50% e 95% respectivamente. 0 primeiro material foi
recozido a 400°C por X% horas e o segundo foi dividido em dois lotes os
quais foram recozidos por 2 horas a 400°C e 700°C, respectivamente, Es-
ses tratamentos forneceram chapas com espessuras finais semelhantes po-
rém com texturas cristalográficas diferentes.

A medida da orientação preferencial foi feita a partir de figuras
de polos diretas obtidas de amostras compostas (5) dos materiais, prepa
radas pelo método descrito por Lopata e Kula (6). A Função de Distribui^
ção de Orientações Cristalinas, w (̂ > O, (j>), expressa por

l l
*#(•. 0, <t) = Z Z I Wa,n Z/^tcos 6) exp (-àmp) exp (-vtn<j>) (1)

l=o m=-l n=-l

onde W~ sã° coeficientes e Zc^-fcos ®) são polinômios generalizados
de Legendre, foram obtidas a partir das figuras de polos pelo método
de Roe (7). A FDOC dá a possibilidade de um cristal ter a orientação
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dada pelos ângulos de Euler V» © e ty, figura 1, e i expressa em unidades
"X padrão", ou seja, "vezes o valor que tal orientação teria numa amos-
tra sem textura". A FDOC e representada graficamente em seções a (j> = c —
e interpretadas por ãbacos como os descritos por Davies et ai (8), onde
os planos {hk£} paralelos ã chapa e as direções <uvw> paralelas a dire-
ção de 1ami nação são identificadas.

A partir das FDOC, o lugar geométrico cristalografia) de escoamen-
to pode ser predito, conforme descrito em outros trabalhos do autor (9,
10), assim como propriedades relacionadas com a anisotropia plástica (!!)•

Ensaios de tração e de estiramento biaxial hidráulico (diâmetro de
110 mm) foram realizados nos materiais. Corpos de prova de tração foram
removidos das chapas a 0o, 45° e 90° com a direção de 1 ami nação e os re-
sultados dos ensaios foram ajustados por mínimos quadrados â equação de
Você (12),

o = KQ - (Ko - Kx) exp (-n,e) (2)

onde KQ, K e m são constantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os materiais descritos no item 2 apresentaram teores crescentes da
componente {001} <100> porim.com valores bastante distintos. A figura 2
mostra a seção (J> = 0 da FDOC do cobre laminado 50%. Lã pode-se ver que a
magnitude da textura de cubo é de apenas 1,5 x padrão. A presença de ou-
tras componentes teve o efeito de equilibrar as propriedades mecânicas
desse material dando-lhe um comportamento quase isotrÕpico, como se vera
a seguir: 0 cobre laminado 95% forneceu valores de {001} <100> de 110 x
x padrão e 154 x padrão para os recozimentos a 400°C e 700°C, respectiva^
mente. A figura 3 mostra a seção <|> = 0 da FDOC desse último material.

As tabelas I a III mostram os resultados dos ensaios de tração. Na
tabela I, os valores de KQ, K , m e R não apresentam grande dispersão no
plane da chapa. 0 contrário desse fato ê observado nas tabelas II e III.
De particular interesse são a variação de R no plano da chapa e o valor
de R a 45° da direção de 1 ami nação, nestas últimas tabelas. Nessa dire-
ção, a tração do cobre com máxima textura de cubo apresenta um comporta-
mento de deformação plana (R •*• 0) onde o corpo de prova-praticamente não
nuda de largura durante a tração (tabela III).

A figura 4 mostra o comportamento do cobre com maxima textura de
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cubo em estiramento hidráulico. A letra S mostra a propagação de frentes
de escoamento nas direções a 45° com a direção de 1ami nação (seta). Den-
tro dessas áreas o material apresenta espessura reduzida. Este fenômeno
i consistente com o de R -> 0 na tração a 45° pois esse material, sob es-
tiramento, tende a afinar sem variar grandemente a deformação transver-
sal (tabela III). Esses fenômenos tem explicação cristalogrãfica com ba-
se no lugar de escoamento determinado a partir da FDOC desse material, e
mostrado nas figuras 5 e 6 para os eixos a 0° e 45° com a direção de la-
minação, respectivamente. Tendo-se em conta que o vetor incremento de de
formação plástica, de, ê sempre perpendicular ao lugar de ecoamento (1),
pode-se ver que um estado de deformação plana (de = 0) axiste para qual
quer estado de tensão situado entre a tração (T) e o estiramento biaxial
(B), na figura 6, enquanto isso não ocorre na figura 5. Como no estira-
mento hidráulico o estado de tensão varia de deformação plana, na borda,
a tensão biaxial simétrica, no topo, o estado de deformação não varia
nas direções a 45°, dando origem ãs frentes de escoamento de espessura
reduzida (de * -de ). Ao contrário, a variação do estado de deformação
nas direções <100> da chapa causa uma redistribuição da deformação com a
presença de gradientes dè deformação. Assim, nessas direções, o estado
de deformação plana ê bem localizado na borda e em nenhum outro lugar o
que satisfaz uma das condições para localização da deformação, segundo
Hill (13). Uma outra condição i a de que, nas direções <100>, o encrua-
roento em deformação plana é menos efetivo que na direção <110> devido a
presença de deslizamento cruzado (14)

4. CONCLUSÃO

0 presente trabalho mostra a influência da textura de cubo no estj_
ramento de chapas de cobre: Materiais cfc comerciais com tal intensidade
de {001} <100> não são comuns mas certamente apresentam algum volume deŝ
ta componente, o que pode diminuir sua aplicabilidade em conformação por
estiramento. Um material com textura cristalogrãfica balanceada, como o
cobre laminado 50% e recozido aqui mostrado, deve apresentar um melhor
comportamento em operações que envolvam estiramento de qualquer espécie.
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Angulo C/DL

0°
45°
90°

Ko

335
381
310

,5
,2
,0

K

52
53
49

1

,3

,1
,7

m

7,07
5,60
7,84

Coef. corr.

0,9997
0,9992
0,9997

0
0
1

R

,84
,99
,08

TABELA I - Parâmetros de encruamento e valor R do cobre laminado 50%
e recozido 400°C/1,5 h.

Angulo C/DL

0°
Í5°
90°

Ko

255
300
268

,8
,6
,6

K

40
40
39

1

,9

,3
,0

9
5
7

m

,44

,12
,58

Coef.

0

0
0

corr.

,9997
,9997
,9985

1

0
0

R

,13
,12
,95

TABELA II - Parâmetro de encruamento e valor R do cobre laminado 95%
e recozido 400°C/2 h.

Angulo C/DL

0°
45°
90°

Ko

226
609
243

,9
,3
,3

K

25
24
26

1

,5
,8
,6

9
1
9

m

,59
,20
,04

Coef

0
0
0

corr.

,9999
,9997
,9998

0
0
1

R

,97
,038

,11

TABELA III - Parâmetro de encruamento e valor R do cobre laminado 95%
e recozido 700cü/2 h



Angulo de Euler ij», O, <|>
selecionado a triedro
cristalino x, y, z com o
triedro da chapa RD, TD,
ND.

• = O

8

Figura 2 - Seção ((> = 0 da FDOC do
cobre laminado 50% e
recozido. A linha pon-
tilhada corresponde a
1 x padrão.

Figura 3 - Seção <J) = 0 da FDOC do
cobre laminado 95% e
recozido a 700°C/2 h.

• = O

- > , - • - •
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RD

Figura 4 - Vista interna da calota hidráulica do cobre com maxima tex̂
tura de cubo mostrando: S = frentes de escoamento

F = fratura

Figura 5 - Lugar de escoamento do
cobre com maxima textura
de cubo (limite superior
(10). Eixos a zero graus
com DL.

Figura 6 - Lugar de escoamento do ço
bre com maxima textura de
cubo (limite superior
(10). Eixos a 45° com DL.
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Tradicionalmente os critérios de von Mises e Hill tern sido usados
nos cálculos de cargas de projeto e nas analises de conformação sob esta-
dos complexos de tensão e deformação, assumindo-se que os materiais metá-
licos, principalmente chapas, obedecem a esses critérios. Nessas teorias
a estrutura cristalina e o caráter geométrico dos processos de deformação
a nTvel de monocristal são ignorados.

No presente trabalho os lugares geométricos de escoamento são ob-
tidos para materiais cfc e ccc, assumindo-se deformação nos sistemas
{111} <110> no primeiro caso e {hkl} <111> no segundo ("pencil glide"), ã
partir da descriação da textura cristalográfica dos materiais por meio da
Função de Distribuição de Orientações Cristalinas-FDOC obtida por difra-
ção de Raios-X.
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1. INTRODUÇÃO

Por multo tempo, em todas as análises de projeto e de confor-
mação, tem sido assumido que os materiais ou são isotropos, e portanto
obedecem o. critério de escoamento de von Mises, ou sendo anisotropos o-
bedecem ao critério de Hill (1). No caso de chapas finas, a determina-
ção do critério de Hill necessita da realização de pelo menos dois en-
saios de tração, ao longo dos eixos de anisotropia coincidentes com as
direções DL = direção de laminação e DT = direção transversal, para ob-
tenção dos valores do coeficiente de anisotropia plástica, R, do mate-
rial e também da suposição de que ocorre deformação proporcional, ou sei
ja, de que R independe da deformação.

Em realidade, o critério de escoamento depende, em cada cris-
tal, dos mecanismos disponíveis para acomodar quer o estado de tensão
quer o estado de deformação imposto sobre ele.

No caso do policristal, o conhecimento da Função de Distribui^
ção de Orientações Cristalinas (FDOC), que descreve quantitativamente a
probabilidade de um cristal ter uma dada orientação no material, permi-
te a predição do lugar geométrico de escoamento pelo uso de seu valor,
para cada orientação, como peso do comportamento em escoamento do cris-
tal daquela orientação (2,3).

No presente trabalho, o método de obtenção do lugar geométri-
co de escoamento a partir da textura cristalogrãfica ê brevemente des-
crito e alguns resultados são apresentados.

2. TEORIA

Para um material com orientação preferencial (textura) a FDOC
pode ser obtida a partir de figuras de polos diretas usando-se o método
de Roe (4) (ou ainda o de Bemge (5)). A FDOC da a probabilidade de um
cristal ter a, orientação dada pelos ângulos de Euler ¥,e(=cos ç) e $,
figura 1, e é dada pela serie

I I
w(*,ç.t) - s z 2 W^,, Z^mn (?) exp (-imv) exp (-in*) (1)

t=o m=-t n=£ mn mn

onde V|»mn são os coeficientes da série e Z ^ n são polinômios generali-
zados de Legendre (4). Uma maneira conveniente de representar as FDOC é
através de curvas de nTvei obtidas pela variação das coordenadas v,6,4.
Isso permite sua interpretação em termos de plano íhkl} paralelo ã su-
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perfTcie da chapa, representado por linhas verticais numa seção a ^çííL
e direção <uvw> paralela a direção de laminação, representada por pontos
sobre as retas, conforme descrita por Davies et a£. (6).

No caso em que uma propriedade fTsica ou mecânica mostre aniso
tropia a nível de monocristai, como ocorre com o escoamento, a solução
para o agregado policristalino é possível se a propriedade também puder
ser expandida numa série harmônica semelhante a equação (1). 0 valor mé-
dio da propriedade considerando-se todas as orientações possíveis, ass£
mindo que tal propriedade é aditiva, vem dado por (7),

9m(a) 4n
00

cos (2)

ondegja) é o valor médio da propriedade g, em uma direção a a° com a
direção de laminação e 6^,, são os coeficientes da expansão de g em sé-
rie.

Na determinação do lugar geométrico, a propriedade g pode ter
dois diferentes significados: (i) o fator de Schmid onde o . . é o estado
de tensões que age sobre o cristal de orientação dada por (y,e,<t>) e T_
é a tensão crítica cizalhante de escoamento. Neste caso assume-se

m'=aij/Tc (3)

que todos os cristais no agregado poli cristalino se deformam independen-
temente e sob o mesmo estado de tensão a.. (8). Isto fornece o limite ii
feri or do lugar de escoamento porque assume-se a operação de so um sis-
tema de deslizamento, (ii) o fator de Taylor (9),

dw
Tcdeij

(4)

onde Edy é o somatório dos cizalhamentos internos do cristal necessários
para acomodar o estado de deformação de... imposto ao cristal e dw i o
trabalho incrementai realizado. Neste caso assume-se que o estado de de-
formação e o mesmo em cada cristal do policristal: Isto fornece o limite
superior do lugar de escoamento porque assume-se a operação de desliza-
mento múltiplo (9).

Com a variação de a, os eixos do lugar geométrico de escoamen
to podem ser girados no plano da cnapa em relação a direção de 1aminação.
Desse modo, um dado estado de tensão, o ^ , ou de deformação, de.., im
to ao cristal pode ser usado para o cálculo dos valores de m e M em d
ferentes direções a, gerando lugares de escoamento relativos ã tensão



B 11.4
cntica de cizalhamento, T_.

No presente trabalho os lugares geométricos de escoamento fc
ram obtidos para dois diferentes modos de deformação por deslizamento:
(i) deslizamento restrito, assumido ocorrer nos 12 sistemas {111} <110>
da rede cfc e (ii) deslizamento cilíndrico ("pencil glide"), assumido
ocorrer nos sistemas {hkl} <111> da rede ccc, onde (hkl) e qualquer pla^
no da zona <111> (10,11). Na obtenção dos limites superiores foram usados
o método de Bishop e Hill (12) e uma extensão para policristais (3) da
solução apresentada por Penning (13) para deslizamento cilíndrico.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Cobre comercialmente puro laminado 95% e recozido 700°C por 2

horas e um aço acalmado ao M laminado 70% e recozido em caixa foram utî
lizados para obtenção dos resultados.

Figuras de polos diretas foram medidas a partir de amostras com
postas (14,15) e usadas na determinação das FDOC (4).

Programas de computador foram escritos para cálculo e traçado
dos lugares de escoamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras 2 e 3 mostram as seções em <f>=c— mais significati-
vas do cobre e do aço aqui utilizados, respectivamente. A figura 2 indi-
ca que o cobre apresenta uma textura de cubo {001} <100> com uma intensi_
dade de 154 vezes a intensidade padrão*, o que faz dele um pseudo-mono-
cristal. A figura 3 mostra que o aço possui uma textura que pode'ser de£
crita como uma textura de fibra parcial {111} <uvw>, característica des-
se material.

As figuras 4 e 5 mostram os lugares de escoamento de um mate-
rial sem textura obtidos para deslizamento restrito e cilTndrico, respec
tivamente (nessas figuras, e nas que se seguem, a curva interna mostra o
limite inferior e a externa, o limite superior do lugar de escoamento.To
dos estão calibradas em unidades de tensão cizalhante crítica para
zamento,Tc). A remoção da restrição do deslizamento a planos definidos,
no caso da figura 5, mostra que os .ugares não só se tornam menores como
também mais arredondados. Os fato, a forma de hexãgono distorcido mostra,

* Intensidade que seria obtida de um material sem orientação preferencial
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do na figura 4, é" uma ocorrência comum com materiais críticos de faces
centradas (3,11).

As figuras 6 e 7 mostram os lugares do cobre cora textura de cû
bo com os eixos a 0° e 45°C com a direção de 1aminação, respectivamente.
As formas diferentes apresentadas por esses lugares é um reflexo da tex-
tura apresentada por esse material e que influencia diretamente suas pro
priedades mecânicas (11).

A figura 8 mostra o lugar de escoamento obtido para o aço acal^
mado ao A£. Uma comparação desta figura com a figura 5 mostra o maior
alongamento deste lugar para dentro do primeiro quadrante o que indica
suas melhores qualidades de embutimento (16).

Como observação geral pode-se dizer que as formas dos lugares
de escoamento obtidos a partir das texturas cristalográficas se afastam
daquelas indicadas pelos critérios de von Mises e Hill (1).

5. CONCLUSÕES

a. 0 uso da Função de Distribuição de Orientações Cristalinas permite a
determinação do lugar de escoamento de amteriais cfc e ccc com base
nas teorias de Sachs e Taylor;

D. Os lugares de escoamento assim obtidos são um reflexo da textura do
material e do mecanismo de deformação assumido ocorrer. São por isso,
característicos de cada diferente condição estrutural dos materiais e
descrevem completamente a anisotropia plástica dos mesmos.
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Qoq)

Fig.l - Ângulos de Euler ¥,0,$ reU
cionando o triedro cristal^
no 3?,7,2 com 0 triedo da
chapa RD, TO» ND.

Fig.2 - Seção $=0° da FDOC do cobre
laminado 95% e recozido
700°C/2h.

è = 0

••9

Fig.3 - Seção (j.=45° da FDOC do aço
acalmado ao M laminado 70%
e recozido. Alinha pontilha,
da corresponde a 1 x padrão.

• = 45



B 11.6

Fig.4 - Lugares de escoamento res-
trito de um material sem
textura.

Fig.5 - Lugares de escoamento cilín-
drico de um material sem
textura.

Fig.6 - Lugares de escoamento res-
trito do cobre com textura
de cubo. Eixos a 0 o com DL.
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Fig.7 - Lugares de escoamento res-
trito do cobre com textura
de cubo. Eixos a 45° com DL.

Fig.8 - Lugares de escoamento cilTn
d ri co do aço acalmado ao PJL
Eixos a 0 o com DL.
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R E S U M O

Os parâmetros R (coeficiente de anisotropia plástica normal) e n

(coeficiente de encruamento) são bastante util izados para qual i f icar as

chapas nas operações de estampagem e estiramento, porém, não existem, para

determinações destes, normas técnicas nacionais ou internacionais bem defi

nidas. Por este motivo, a Comissão de Estudos de Ensaios Mecânicos de Cha-

pas de Aço da Associação Brasileira de Normas Técnicas, decidiu realizar

um estudo experimental da reprodutibilidade de um método para medir R e ou

tro para medir n, quando realizado em diversos laboratórios.

Neste trabalho apresenta-se uma análise comparativa dos valores de

R e i medidos nos diversos laboratórios e discutè-se o efeito da percenta-

gem de deformação sobre os valores de R.
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1. INTRODUÇÃO

Um problema prático que envolve tanto produtores como consumido-
res é o de como avaliar.de maneira rápida e facilmente reprodutTvel, a ca
pacidade de estampagem de chapas finas de aço. A estampagem de peças com
plexas a partir de chapas planas inclui vários tipos de operações básicas
de conformação, porém é" de aceitação corrente que a maioria das peças con
formadas podem ser consideradas como uma combinação relativa de estiramen
to e embutimento' '.

Um exemplo de uma operação de estiramento ê a deformação, por
meio de um conjunto punção-matriz, de um esboço cujo flange é severamente
restringido, forçando assim que a peça adquira a forma desejada apenas
por estiramento e, consequentemente, por redução da espessura. Esta ope-
ração é geralmente limitada pela ocorrência de deformação localizada de-
corrente da perda de estabilidade plástica do material. 0 nível de defor
mação no qual ocorre esta instabilidade está diretamente relacionado com
a capacidade de encruamehto do material, que ê geralmente expressa atra-
vés do coeficiente de encruamento n, o qual é obtido quando a relação ten
são-deformação efetiva pode ser expressa por a = icen (7). A maneira mais
fácil de se obter este coeficiente e através de um ensaio de tração unia-
xial, que embora não seja suficientemente representativo do comportamento
do material quando submetido a estados mais complexos de tensão, para o
caso de aços baixo carbono, o valor de n é o mesmo seja ele medido num en
saio de tração uniaxial ou num ensaio equibiaxiar ' ' (mesmo consideran
do toda a faixa de deformação que abrange o teste equibiaxial).

Uma outra constatação importante é que materiais com n elevado
comportam-se melhor em operações de estiramento puro.

Numa operação de embutimento, deforma-se um esboço por meio de
um conjunto punção-matriz sem restringir o flange, e a fratura nestes ca-
sos ocorre quando o material das paredes do esboço não e mais capaz de
transmitir o esforço aplicado para embutir o material. Uma maneira de se
aumentar o esforço necessário para produzir fratura nas paredes do copo,
sem aumentar a resistência ã deformação no plano da chapa,é tornar a cha-
pa mais resistente na direção da espessura, ou seja, estimular a anisotro
pia normal do material, a qual pode ser quantitativamente expressa pelo
coeficiente R obtido a partir de ensaio uniaxàal de tração em corpos de
prova cortados ao longo de diferentes direções em relação ã direção de Ia
minação da chapa* ', sendo R = %(RQ + R45 + RgO)(2] e Ri = |^ (3),a razão
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entre a deformação na largura e na espessura,

WHITELEY^ ' mostrou a existência de uma relação entre a capacida
de de embutimento e o coeficiente ft, submetendo diversos metais, com R en
tre 0,6 e 1,6 ao ensaio Swift (que consiste no embutimento de copos cilTn
dricos utilizando um punção de diâmetro fixo d, variando-se o diâmetro do
esboço D a ser embutido); os resultados apresentaram uma excelente corre-
lação entre R e D/d, o que leva â conclusão de que a aptidão de uma chapa
metálica ã uma operação de embutimento puro ê suficientemente bem repre-
sentada pelo coeficiente de anisotropia R.

A necessidade dos que trabalham com chapas finas para estampagem
verem normalizados um tipo de ensaio para medir R e n levou a Comissão de
Estudos de Ensaios Mecânicos de Chapas de Aço da ABNT (Associação Brasilei^
ra de Normas Técnicas) a propor que diversos laboratórios realizassem en-
saios e medidas destes parâmetros segundo uma mesma metodologia de ensaio
e coleta de dados.

0 presente trabalho analisa e avalia a precisão do método propos_
to. 0 método adotado mede o valor de R.para uma determinada percentagem
de deformação num ensaio de tração uniaxial. Como existem ainda contro-
vérsias a respeito da deformação na qual R deve ser medido' ', procurou-
-se também estudar, em termos práticos, a sensibilidade do método de med^
da de R ã deformação adotada, na faixa de 8% a 20% de deformação.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL PROPOSTO PARA MEDIR R e n

0 método utilizado foi sugerido por NELSON-WINLOCK*4) e consiste
em realizar-se ensaios normais de tração em corpos de prova (c.p.) segun-
do a norma MB-856, com 25 ou 50 mm de comprimento entre marcas, no cen-
tro da sua parte útil. São efetuadas as medidas de lQ e wQ, comprimento
inicial entre marcas e largura inicial do c.p., respectivamente. Traciona
-se o material ate uma percentagem de deformação antes do aparecimento de
alguma .nstabilidade plástica (estricção difusa e localizada) e obtem-se
medidas do novo comprimento entre marcas lf e da nova largura w». 0 valor
de R pode então ser obtido através da relação

R= o _ J L _ {4)

ou simplesmente através de um ábaco, descrito na referência* K
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Para as medidas de n, o método assume que o material se comporte
segundo a equação (/), Dois pares de valores o e e, tensão e deformação
efetivas, são então suficientes para determinar n. Os dois pontos propôs
tos por NELSON-WINLOCK são a deformação de 10% e a maxima deformação uni-
forme. Diretamente sob o grafico obtido do ensaio de tração lê-se o va-
lor da carga (F1Q) correspondente a 10% de deformação e a carga (FM) cor-
respondente ã maxima deformação uniforme (A ), o valor de n pode ser obti
do a partir da curva representada na figura 1, como indicado por KEELER^ )

alongamento uniforme

110

LOS

LÇ6

L02

I.O
QJ5 OJ7 QÍ9 Q2I 023 Q25

valor de n

FIGURA 1 — Gráfico de n em função de FM/F-Q

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1 MEDIDAS ENTRE LABORATÓRIOS DE R E n SEGUNDO O MÉTODO EXPERIMENTAL
PROPOSTO

Um total de 8 empresas participaram com os seus respectivos labo
ratÓrios neste estudo. Cada uma recebeu 18 c.p. de uma mesma chapa fina
de aço acalmado ao alumínio, sendo que 6 c.p. estavam a 0 o (longitudinais),
6 a 90° (transversais) e 6 a 45° (diagonais) com a direção de laminação.
Realizaram-se os ensaios de tração parando-se a 18% de deformação. Efetua
ram-se as medidas de £Q, wQ, £-JQ, w 1 8, Flo e FM para cada c.p. e aplicou-
-se o método de NELSON-WINLOCK para obter os valores de R e n.

A tabela I Indica os resultados obtidos para cada empresa. Cal-
culou-se para cada caso a precisão p das medidas, considerando-se que
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elas seguem uma distribuição estatística normal t de Student, portanto p =

= t S//n X, sendo t a constante estatística de Student para 99% de inter-

valo de confiança a um numero n de medidas realizadas, X a média entre os

valores obtidos e S o desvio padrão da amostragem,

(5)
n - 1

0 produto da média X pela precisão dá a faixa de valores entre os quais po

de variar as medidas dentro.do limite de confiança estabelecido.

EMPRESA

A

B

C

D

E

F

G

H

entre os valores me
dios de cada empresa

entre todos os 48
valores obtidos

R

1,45 ± 0

1,43 ± 0

1,40 ± 0

1,44 ± 0

1,52 ± 0

1S42 ± 0

1,50 ± 0

1,52 ± 0

1,46 ± 0

1,46 ± 0

,08

,03

,20

,03

,07

,09

,19

,10

,06

,03

PRECISÃO

0,054

0,021

0,141

0,018

0,046

0,066

0,123

0,072

0,042

0,021

0,207

0,217

0,228

0,225

0,211

0,232

0,240

0,234

0,226

0,224

n

± 0,016

± 0,017

± 0,008

± 0,005

± 0,006

:: 0,008

± 0,026

± 0,033

± 0,014

± 0,006

PRECISÃO

0s077

0,080

0,033

0,023

0,031

0,033

0,107

0,143

0,063

0,025

TABELA I — Resultados das medidas de R e n entre 8 laboratórios

de Empresas Nacionais.

3.2 CALCULO DA VARIAÇÃO DE R COM A DEFORMAÇÃO

Como o método proposto considera que o valor de R deve ser medido

a uma única percentages) de deformação, achou-se por be..i verificar a sensi-

bilidade da medida de R a diferentes valores de deformação num ensaio de

tração. \

0 material estudado foi um aço acalmado próprio para estampagem

extra-profunda cedido pela COSIPA onde obteve-se 3 c.p, transversais, 3 lo£

gitudinais è 3 diagonais. Cada c.p., com 50 im de comprimento entre
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marcas, foi tracionado e procurou-se parar os ensaios a 8%, 10%, 12%, 14%,
16% e 18% de deformação, Com as medidas dos noyos comprimentos entre mar
cas e da nova largura do c.p. que eram atingidos a cada deformação,obteve
-se os valores de R contra a percentagem de deformação mostrada na figu-
ra 2.

R

10

2.5

ZO

1.5

1.0

0.5

00
D 5

« JT *

• « •

10

.. . • . .

•• % X

".. v t

15 20 6«

FIGURA 2 — Gráfico de R x % de deformação

A tabela II indica para os c.p. analisados, os valores de R nas
deformações médias atingidas.

Deformação
média

nominal
1%)
8,5

10,6
12,8
14.7
16.7
18,7

(3 e.p.)

2,025

2,042

1,866

1,935

1,906

1,884

R90
(3 c.p.)

2,161

2,233

2,281

2,160

2,213

2,310

R45
(3 c.p.)

1,322

1,287

1,361

1,360

1,335

1,337

R

1,708

1,712

1,717

1,704

1,697

1,717

TABELA II — Variação de R (coeficiente de anisotropia normal)
com a deformação
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4. DISCUSSÃO

Os dados da tabela I mostram que, pelo menos em 6
dos 8 laboratórios participantes da pesquisa, o valor de R pode ser repro
duzido satisfatoriamente» dentro de uma faixa de variação de ± 0,1. Ape-
sar do método ter sido o mesmo para todos os laboratórios, os instrumentos
de medição usados foram diferentes, o que em parte explica a variação na
precisão de cada média. Considerando apenas erros de medida da ordem da
precisão dos instrumentos de medição, pôde-se calcular a faixa máxima de
variação possTvel para uma determinação de R. Admitindo erros de 0,01 nas

medidas da largura e de 0,001 nas medidas de comprimento, os valores extre
* * - _ ~

mos calculados para R, no caso do material da tabela II (R = 1,72), são
1,59 e 1,94, ou seja, uma faixa de variação de 0,35 e uma precisão de a-
proximadamente 0,12. Esses valores são bem semelhantes aos valores obti-
dos pelos 2 laboratórios cujos resultados destoaram dos demais, C e G na
tabela I.

No que diz respeito ã reprodução dos valores de R e ü entre os dií
ferentes laboratórios, a dispersão das médias obtidas pelos 8 participan-
tes é da mesma ordem de grandeza do que a de cada laboratório individual-
mente; além disto, a reprodutibilidade das medidas de R e n, independente
das particularidades de cada laboratório, ou seja, tratando-se os resulta-
dos de todos os corpos de prova sem levar em consideração a sua procedência
é evidenciada pela pequena dispersão em torno da média. Estes fatores vêm
de encontro a conclusões de que,de um modo geral os resultados obtidos por
ensaios de tração uniaxial são aceitávelmente reprodutTveis de um laborato
rio para outro^ '.

Em termos do método de medida de R, as dispersões encontradas pe-
la maioria dos laboratórios individualmente, a partir de 6 corpos de prova
em cada direção (0o, 45° e 90° com a direção de 1aminação), são da mesma
ordem do que as dispersões encontradas pelo método proposto por MOULD e
JOHNSON' ', baseado numa correlação existente entre R e Ê, sendo Ê o mó-
dulo dê" Young, determinado por meio de ultrasom, o que permite concluir
que no presente caso a precisão do método não é comprometida pelo seu ca-
ráter mecânico.

Em relação ao método de medida de n por dois pontos, correspon-
dentes a 10% de deformação e deformação uniforme máxima, constatou-se que
os resultados são praticamente idênticos aos que se obtêm ao se ajustar a
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relação lnav x lnev a uma reta pelo método dos mínimos quadrados por 7
pontos, no intervalo dee = 10% até a deformação uniforme máxima (tabe-
la III).

"o

"45

"90

Método Nelson-
-Winlock (2 pontos)

0,221

0,212

0,228

7 pontos

0,225

0,218

0,232

TABELA III — Resultados de Medidas de n com 2 e com 7 pontos da cur
va tensão-deformação

Cabe pois,concluir que o método de Nelson-Winlock para medida de
R e n mostrou-se adequado ã maioria dos laboratórios participantes desta
pesquisa, noquediz respeito ã precisão das medidas de cada laboratório e
a reprodutibilidade dos resultados entre os diferentes laboratórios.

A sensibilidade de R ã deformação na qual este coeficiente é de-
terminado parece ser função da textura cristalografica.

(6)Para um aço acalmado nao texturado, Htr ' determinou que no
intervalo de deformação compreendido entre 2,5 e 20%, a variação de R se
restringiu ao intervalo 0,98 - 1,03. Já para um material com textura obt2
da aleatoriamente para a mesma faixa de deformação, R variou de 0,71 a
0,85. No presente trabalho, para um aço acalmado e deformações entre 8 e
18%, R ficou restrito ao intervalo 1,70 - 1,72 (tabela II). Valores de R
desta ordem de grandeza devem-se ã predominância de uma textura do tipo
{111} <uvw>, ao passo que valores baixos de R indicam uma predominância de
textura {001}. Por outro lado, metais cúbicos de corpo centrado desenvol-
vem uma textura de fibra quando solicitadas uniaxialmente, do tipo
<110>' '. Como esta direção pertence ao plano {111}, o rearranjo crista-
logrãfico envolvido nos materiais de R elevado é muito menor do que o en-
volvido nos materiais de baixo R, o que implica numa menor variação de R
com a deformação no primeiro caso. Deste modo, a pequena variação de R
com a deformação encontrado no presente estudo deve-se certamente ã predo
minância da componente {111} na textura do aço empregado.

5. CONCLUSÕES

Por Iniciativa da Comissão de Estudos de Ensaios Mecânicos de Cha
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pas de Aço da ABNT, oito laboratórios e departamentos de pesquisa envoiveji
do empresas produtoras e consumidoras de chapas de aço para estampagem e o
Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE desenvolveram
em conjunto ensaios para determinação dos parâmetros R" e n seguindo uma
mesma metodologia de ensaio e coleta de dados. Os dados resultantes des-
te trabalho permitem as seguintes conclusões:

1)- De uma maneira geral, a execução de ensaios para determinação dos va-
lores de R de um aço acalmado pelo método de Nelson-Winlock, por oito
entidades diferentes, revelou que o método oferece praticamente a nres
ma precisão do que processos eletro-acústicos. A dispersão de resulta
dos nos casos mais críticos revelou-se compatível com o erro máximo
estimado levando-se em conta apenas erros decorrentes da precisão dos
instrumentos de medida normalmente utilizados.

2)- Admitindo-se uma faixa limite de variação para R, que vai depender dos
valores dos erros cometidos nas medidas envolvidas, pode-se dizer que,
para o aço estudado, o coeficiente de anisotropia normal R" não apreseri
ta uma variação significativa com a percentagem de deformação num en-
saio de tração uniaxial.

3)- A determinação do coeficiente de encruamento n pelo método proposto
por Nelson-Winlock (usando dois pontos da curva tensão-deformação) co£
duziu, para o aço acalmado estudado, praticamente aos mesmos valores
do que o processo tradicional de ajuste de uma reta pelo método dos mT
nimos quadrados a partir de um número maior de pontos da curva tensão-
-deformação, incluindo a deformação uniforme máxima.

4)- Os valores médios encontrados para R e n pelas diferentes entidades
participantes da pesquisa foram significativamente próximos, variando
na faixa 1,46 ± 0,06 no caso de R, e na faixa 0,226 ± 0,014 no caso de
n. Considerando que a reprodutibilidade de resultados em cada labora-
tório, na maioria dos casos, foi satisfatória, conclui-se que a repro-
dutibilidade de resultados entre os diferentes laboratórios também po-
de ser considerada satisfatória para fins de caracterização do mate-
rial .
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RESUMO

0 grupo de trabalho denominado "International Deep Viewing
ReóeoAcfi Gfioup" reuniu-se em Warwick, Inglaterra, dos dias 17 até 21 de
abril de 1978 na ocasião do 109 Congresso Bienal. Aos 148 participantes,
representando 18 países, foram apresentados 33 trabalhos e 3 conferências
plenárias. Os assuntos desenvolvidos sobre conformação de chapa estão re-
lacionados com um ou mais dos seguintes tópicos: — (1) propriedades mecã
nicas intrínsecas dos materiais; (2) estrutura de danos dos materiais; (3)
efeitos de superfície, atrito e defeitos superficiais; (4) falhas na con-
formação; (5) aços de alta resistência; (6) ensaios de simulação; (7) tex-
turas cristalográficas; (8) aplicação da teoria de elementos finitos.

Após um breve histórico sobre o IDDRG, (iç) são revisados os tra-
balhos e conferências agrupados nos tópicos indicados; (29) indica-se como
e onde pode ser obtida maior informação sobre os assuntos desenvolvidos, u
tilizando um banco de dados.
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1. INTRODUÇÃO

»

0 "intetnationaV Vvvp Vtauxing Rematch Gncup" representado dora-
vante por IDDRG, é" uma associação internacional, integrada por profissio-
nais das indústrias produtoras e consumidoras de chapas metálicas e por
pesquisadores de alguns centros e universidades, formada para estudar pro
blemas vinculados com a conformação de chapa.

0 IDDRG foi criado em 1958, quando começou, em escala mundial,
um grande aumento na produção de carros e aparelhos eletrodomésticos, que
por sua vez representou um grande consumo de chapas metálicas. No intui-
to de resolver problemas práticos vinculados (I) aos processos de fabrica
ção, (II) aproveitar melhor as chapas metálicas e (III) aperfeiçoar e/ou
introduzir novos métodos de ensaio, foram organizados os grupos de traba-
lho, I, II e III. 0 IDDRG não está ligado a nenhuma entidade ou associa-
ção profissional de um determinado paTs, de modo a permitir uma maior fie
xibilidade de atuação; porem, nos países mais ativos em conformação de
chapa, localizados em Europa, América do Norte e Japão, formaram-se grupos
de pesquisa nacionais. Os grupos de trabalho I, II e III tem se reunido
anualmente, realizando-se cada dois anos um congresso internacional, onde
também são apresentados alguns trabalhos de natureza mais fundamental. No
grupo de trabalho III têm-se sugerido novos ensaios, realizado experimen-
tos em diversos laboratórios em escala continental, no intuito de verifi-
car a reprodutibilidade, e proposto como métodos reconhecidos pelo IDDRG,
atuando nesse sentido como comissões de normalização. Em conseqüência
destas atividades, foi produzida bastante informação que se encontra na
forma de Anais dos Congressos Internacionais Bienais e relatórios inter-
nos, parte dos quais foram publicados pela revista mensal Sheet Matai
JndaitAÃe.i. Alguns professores do Programa de Engenharia Metalúrgica e
de Materiais da COPPE/UFRJ interessaram-se pela área de conformação de
chapa a partir de 1971. Em conseqüência, foi reunida uma quantidade con-
siderável de informação bibliográfica, que hoje colocamos mais uma vez a
disposição dos leitores interessados, numa forma de fácil acesso, que se-
ra descrita mais adiante.

Na 10- Conferência Bienal reur.ida em Warwick, foram apresentados
33 trabalhos e 3 conferências, que se encontram publicados nos anais do
congresso, volume de 334 paginas tamanho ofício' '. A fim de dar uma vi-
são global dos trabalhos apresentados na conferência, foi considerado mais
conveniente agrupá-los segundo os assuntos principais desenvolvidos, em
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lugar de resumir cada um deles. Porém, no apêndice I está indicado por
extenso o nome do artigo, os autores e uma lista das palavras chave atri-
buídas a cada trabalho. Segundo o autor desta revisão, os assuntos mais
importantes, considerados, todos eles vinculados a conformação, foram os
seguintes:

— Interação material ferramenta
— Falhas na conformação industrial
— Ensaios e Processos
— Novos Materiais
— Propriedades Mecânicas intrínsecas de chapas metálicas

— Danos introduzidos durante a conformação
—- Aplicação da teoria de elementos finitos
— Texturas cristalograficas

Em cada trabalho ou conferência foram tratados um ou mais dos as
suntos acima indicados.

Os três conferencistas convidados apresentaram assuntos vincula-
dos com o processo de conformação P. B. MELLOR, os materiais utilizados,
1. L. DILLAMORE e sobre os métodos de ensaio, R. PIERCE. Deste modo foi
feita uma avaliação das principais ocorrências nos últimos 20 anos para
os grupos de trabalho sobre processos (I), materiais (II) e ensaios (III)
do IDDRG.

Em continuação e feita uma revisão dos assuntos mais importantes.
na opinião do autor, apresentados na reunião de Warwick, seguida de uma
breve apresentação do sistema de recuperação de informação bibliográfica
no campo de conformação de chapa.

2. REVISÃO

2.1. Interação material-ferramenta

Constitue o assunto principal dos trabalhos de Weidemann (N 536,
N 518) CRM (N 537), Blümel (N 540) e Ferron (N 542). Weidemann em N 536,
discute o efeito da rugosidade superficial e lubrificante sobre os ensaios
de estampagem profunda, mostrando os mapas de Fisher, Figura 1, que sepa-
ram as peças que fraturam, das boas e das que apresentam rugas, em função
da rugosidade. Em N 518 mostra Weidemann como a rugosidade e o lubrifi-
cante alteram o efeito do antirruga no caso de embutimento. 0 grupo de
pesquisa do "Ce.n&i& de RzchitieheA MztalluAgiqueA" de Liege, Bélgica (N537)
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estuda a composição quTmica das camadas superficiais da chapa, utilizando
a microsonda iõnica, espectrometria Auger, Figura 2, e fotoelectroespec-
trometria, Figura 3, antes e apôs diversos tratamentos de superfície e
processos de conformação. Apresentaram também um estudo original da rugo
sidade superficial medida no microscópio eletrônico de varredura e utili-
zando técnicas de metalografia quantitativa.

Brümel descreve diversos parâmetros que definem a rugosidade su-
perficial, Figura 4, e mostra a utilização de um equipamento desenvolvido
pela Thyssen para estimar aqueles parâmetros. Ferron apresenta um estudo
comparativo do comportamento de diversos lubrificantes utilizados na ope-
ração de estampagem simulada; analisa, também, as diversas condições de
comportamento do filme de lubrificante para aço acalmado, inoxidável e a-
lumTnio.

Os trabalhos do Grupo de Pesquisa Japonês (N 539) e de Hilsen,
Hughes e Quinto (N 548) analizam mais especificamente os defeitos superfj
ciais decorrentes da aderência do metal na ferramenta, Figura 5, denomina
dos "gaJtting" em inglês, podendo ser traduzido por arranhão em portu-
guês. 0 grupo japonês indica que a manutenção das matrizes de embutimen-
to é feita em 71% dos casos por causa desta aderência, Figura 6; estudam
o efeito da pressão do antirruga, natureza e rugosidade do material da ma
triz e da chapa, enumerando os diversos ensaios utilizados no Japão para
determinar a presença de rugas.

Em N 548 considera-se com maior atenção o efeito das proprieda-
des intrínsecas do material e a composição superficial sobre a formação
de arranhões. No trabalho do CRM (N 537) procura-se estabelecer uma re-
lação entre este defeito e a rugosidade superficial avaliada por métodos
de metalografia quantitativa, porém, não foi conseguida uma boa correla-
ção.

Finalmente, o trabalho de Yoshida, Shato, Hayashi, Iwaki e Ike
(N 538) mostra os efeitos da alteração da composição química da camada SJJ
perficial obtida por implantação de ions sobre as propriedades mecânicas,
atrito e corrosão das chapas, Figura 7.

N refere-se ao número de identificação dos artigos listados no apên-
dice I.
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2.2. Falhas na Conformação Industrial

Os trabalhos de Furubayshi, Shiokaba e Yamazaki (N514), Ishigaki,
Umehara e Okamoto (N516) consideram, alem da rutura da chapa, as condições
de aparecimento das falhas denominadas "wfunkting", produzidas por rugas
superficiais e outros defeitos superficiais durante a fabricação industry
ai de peças de grau superfTcie, Figura 8, com aço baixo carbono. Em N514
procura-se estabelecer um mapa de ocorrência de defeitos superficiais em
função da profundidade de estampagem e da força aplicada ao antirruga, Fi_
gura 9.

2.3. Ensaios e Processos

Jã não se consideram mais como assuntos de discussão, as curvas
de conformação limite, nem os ensaios utilizados para medir os coeficien-
tes de anisotropia plástica, porém, na conferência de Pierce (N 549), on-
de foi feita uma recordação histórica dos ensaios de conformação de chapa
desde 1857 até os dias de hoje, se indica o diagrama de profundidade max|
ma versus EZ, Figura 10, como um eventual substituto de curva de conforma
ção limite. Esta representação e adotada no trabalho de Muschenborn e
Sonne (N 531), sendo realizado o ensaio do modo proposto em outra ocasião

(2)por estes autoresv '.

A ausência de simetria cilíndrica no embutimento e estiramento ê
um fato comum na estamparia industrial, porém, pouco analizado a escala
de laboratório; os trabalhos de Hayashi (N 519), Yoshida, Miyanshi,
Hayashi e Kunnaya (N 512) e Adak e Travis (N 517) mostram diversos aspec-
tos desse assunto, comparando alguns resultados com os ensaios Erichsen e
Swift, de simetria cilíndrica. Nota-se que o falho depende em grande par;
te da geometria do esboço, Figura 11. Nos trabalhos de Ghosh e Travis
(N 520), McLanghlam e Duncan (N 542) e Matsudo, Osawa e Yoshida (N 543}
são mostrados novos tipos de ensaios; no último deles, (N 543), ê feita
uma previsão da capacidade de estiramento de chapas perfuradas a partir
de ensaios de tração com entalhe, que parece ser de fácil aplicação e ter
interesse pratico, Figura 12.

Mel1or (N 550) faz uma revisão geral das principais variáveis
dos processos de conformação de chapa, indicando referências para uma ctes
crição mais detalhada dos processos introduzidos nos últimos 20 anos. Os
trabalhos de Granzow (N523) apresentado por Newby e de Ayres e Wenner(N5?0)
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Indicam como aprimorar a capacidade de conformação de chapa, introduzindo
gradientes de temperatura ou aumentando a temperatura nos processos indus
triais. t importante assinalar que a melhor capacidade de conformação ob_
tida nos dois casos (N 523 e N 530) deve-se ã alteração das propriedades
intrínsecas do material e, não a uma melhoria no desenho* geometria das
ferramentas e/ou lubrificação.

2.4. Novos Materiais

Uma revisão geral dos diferentes materiais metálicos utilizados
no decorrer dos últimos 20 anos foi apresentada por Dillamore (N 551),
com especial enfasis dedicado ao alumínio e suas ligas superplãsticas, Fi_
gura 13, aços comuns sem intersticiais (interstitial free), de alta resis_
tência e de duas fases (dual fases steels). Os trabalhos de Nishida,
Takahashi, Hasiguchi, Kato e Tanaka (N 533), Takachi e Usuda (N 534) e
Hilsen, Hughes e Quinto (N 548) referem-se as propriedades e comporta-
mento dos aços de duas fases, que apresentam alta resistência mecânica
com uma dutilidade comparável a de aços acalmados para estampagem profuri
da.

Foi apresentado, também, o comportamento a conformação de cha-
pas compostas de aço-resina plãstica-aço, utilizadas como absorventes de
vibrações na construção de automóveis no trabalho de Yutori, Nomura e
Kokubo (N 521) e pode ser considerado, também, como um novo material o
alumínio com tamanho de grão extra-fino, entre 0,5 e 3 micrometros (N542).

2.5. Propriedades Mecânicas Intrínsecas de Chapas Metálicas

Interessa assinalar aqui, que diversos trabalhos apresentados na
conferência, estudam as propriedades mecânicas intrínsecas dos materiais
"tAadicÂ.oncuU" e não "novo&", no intuito de obter um melhor aproveitamen-
to da capacidade de conformação do material, retardando ao máximo a apaH
ção da inestabilidade plástica ou estricção. Considerando que o fim do
processo de conformação de chapa acontece quando se inicia algum tipo de
inestabilidade plástica, Backofen^ ' propôs a relação:

19 29 39

JÜ_ . (JL, + (JL,(JL, + (J2-)(JL, + („
de 3e 3e de ST 3e

para interpretar as causas do amolecimento.Nesta formula*.e representa a
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deformação, e a taxa de deformação e T a temperatura absoluta. No passa-
do estudou-se quase que exclusivamente o 19 termo da direita, alguns auto

(4)
resx ' consideram o 19 e 29 termos (N 527) e o 39 termo foi freqüentemen-
te ignorado.

(A apresentação de Dillamore (N 551) dá mais ênfasis as caracterTs
ticas de materiais relativamente novos, tais como as ligas de alumínio su
perplãsticas, Figura 13, e os aços de duas fases. Figura 14, que ao melhor
aproveitamento dos materiais existentes).

Assim, por exemplo, Granzow (N 523) apresenta, de um modo enpiri-
co, a utilização do 39 termo da equação I para melhorar a profundidade de
embutimanto de copos. Hero (N 529), especialmente Kleemola. Korhonen e
Rauta-Escola (N 528) e Ayres e Wenner (N 530) apresentam uma série de cur-
vas de tração uniaxial, obtidas variando E , é e T. 0 trabalho N 528 ana
lisa o efeito destas variações sobre a inestabilidade plástica, indicando,
também, como varia a superfície de escoamento do material, Figura 15. A
partir desses dados é possível explicar facilmente os resultados apresen-
tados por Granzow, de grande interesse aplicado, Figura 16, porque permi-
tem diminuir o número de peças recusadas.

0 objetivo do trabalho de Muschenborn e Sonne (N 531) é determi-
nar que propriedades intrínsecas do material são as mais relevantes para
o processo de conformação, jã que o coeficiente de encruamento n, obtido
de a = KE , não é suficiente. Procuram determinar qual é o mecanismo de
endurecimento (discordãncias, endurecimento por precipitação, diminuição
do tamanho de grão e endurecimento por solução solida), mais adequado para
obter o maior grau de conformação; desafortunadamente não atingem conclu-
sões definitivas.

2.6. Danos Introduzidos Durante a Conformação

Durante o processo de conformação de chapa, altera-se a rugosida
de superficial' , introduzem-se trincas e finalmente aparece una estric-
ção Vocalizada. 0 trabalho de Souza NÕbrega, de Andrade, Sarmento e
Ferran (N 525) mostra a distribuição de danos observada no microscópio e-
letrõnico de varredura, introduzidos pelos ensaios de deformação plana e
biaxial; enquanto que o trabalho de Acselrad e Wilson (N 526) considera
especialmente a formação da inestabilidade plástica e compara os resulta-
dos experimentais com as previsões feitas, aplicando o modelo deMarciniak
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e Kuczynskv ', Finalmente, Jalinier e Baudelet (N 524) propõem um mode-
lo teórico para a formação de danos, que toma em consideração a componen-
te hidrostatica e procura a partir do modelo» calcular a curva de confor-
mação limite.

2.7. Aplicação do Método dos Elementos Finitos

A utilização deste método ê indicada em 4 trabalhos. Mellor
(N 550) na sua revisão indica que Wang e Budiansky apresentam estimativas
da distribuição de deformações em diferentes estampos. Onate e Zienkiewicz
(N 513) aplicam este método supondo que a chapa fina comporta-se como uma
membrana, cuja deformação plástica pode ser considerada como o escoamento
de um fluido viscoso não newtoniana; deste modo prevêm a distribuição de
deformações no caso de estiramento de simetria axial. Yoshida, Miyaushi,
Hayashi e Kuriyama (N 512) comparam a distribuição de deformações na es-
tampagem sem simetria cilíndrica, com os cálculos feitos aplicando o mito
do dos elementos finitos. Este método, também, foi aplicado por Wang, no
trabalho de Ayres e Wenner (N 530) para calcular a distribuição de defor-
mações no estiramento do alumínio.

2.8. Texturas e Anisotropia

A trajetória de deformação, definida por ei/e2 e as texturas
cristalogrãficas, são o assunto principal do trabalho de Grzesik e Vlad
(N 532), a partir destes resultados calcularam as superfícies de escoamen
to dos diversos materiais estudados. Convém notar que apesar de se obter
mudanças importantes na textura cristalogrãfica, a anisotropia plástica
normal varia pouco» fato mostrado, também, no trabalho de Muschenborn e
Sonne (N 531), onde a deformação preliminar foi introduzida por lamina-
ção.

Balanço da Con&e>iô.nc.ia

Os assuntos mais desenvolvidos nessa 10- Conferência centravam-
-se ao redor de: 19) atrito, lubrificantes e estado superfície e, 29) pro
priedades mecânicas intrínsecas das chapas metálicas. Os resultados obtj[
dos, especialmente no 29 assunto, permitem melhorar a capacidade de con-
formação da chapa utilizada. Este método de aprimorar o processo de con-
formação aproveitando as características intrínsecas do material, contras
ta com a posição adotada em 1972 pelo Grupo de Conformação da América do
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Norte' ', que considerara como fatores importantes o equipamento utiliza-
do, a geometria das ferramentas e a lubrificaçào. A eventual utilização
dos "aço* do. duat> &a*e!<", mostra, mais uma vez, a importância das proprie
dades intrínsecas e, por conseqüência a miscroestrutura do material. De-
ve ser lembrada, a parte, a comunicação de Havranek, Hobbs e Brammar
(N 522) sobre a transferência de informação útil para estamparia realiza-
da na Austrália, pelos benefícios que poderia trazer a aplicação da mesma
experiência na América Latina.

3. RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEL

No Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/
/UFRJ existe bastante informação sobre conformação de chapa, aproximada-
mente 600 referências, devido às linhas de pesquisa desenvolvidas por di-
versos professores do Programa. Mantêm-se contato estreito com o IDDRG e
procura-se transmitir todas as noticias relevantes da área, através da
Associação Brasileira de Metais. No intuito de facilitar a recuperação
de artigos disponíveis ãs pessoas interessadas por este assunto no Bra-
sil, esta sendo montado o seguinte sistema: — cada artigo recebe um nume
ro (vide apêndice) que acompanha ao tTtulo, o nome dos autores, locali-
zação (revista ou congresso, data e número de páginas), e listagem de pa-
lavras chave. No presente caso todos os artigos pertencem a ref. 1.

Deste modo, qualquer pessoa interessada no campo de conformação
de chapa, pode se dirigir a nós, Grupo de Preparação e Conformação de Li-
gas, solicitando se (i) possuímos artigos de um determinado autor; (ii)
que artigo possuímos com algumas palavras chave. A informação é encaminha
da por um terminal video e impressa pelo computador.
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Figura 2 — Distribuição dos elementos C («), 0 (O), Ca (A), SI (A)
Mn (+) e Fe (—) em função da profundidade para o aço, após (a) lami-
nação a frioi (b) desengordurado eletroliticamente; (c) recozimento
em caixa. Analise obtida por espectrometria Auger. Ref. N 537.
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Figura 5 — Arranhões superficiais
devidos a aderência entre a chapa e
a ferramenta. Ref. N 539.

B

Figura lia — Dois modos de ruptura
nas paredes de peça embutida quadra
da.
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Figura 6 — Percentagens das diver-
sas causas que influenciam na manu-
tenção das matrizes de estampagem.
Ref. N 539.

r

-100*—A
I
I

I

Figura 11b — Geometria do esboço
para estudar o embutimento assimé
tricô, sendo C a variável. Ref.NB~19
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Figura 9 — Distribuição das peças boas, ruptura e
com rugas para diferentes profundidades, H, do es-
tampo, em função da força aplicada BHF. Ref.N514.
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Figura 8 — Três tipos de defeitos superficiais que aparecem em
peças de grande tamanho conformadas por este.npagem. Ref. N516.
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Figura 7 — Resistência a polarização do
ferro puro com e sem ions de niquel im-
plantados. Ref. N 538.

intypiol

/

FORMING UMfT OKGRAM

/•l « •»

!

/

- » -W 0 W 30 30 « 90
MINOR ENGINEERING SIMM • , %

NAKAZIHA STRIP SPECIMENS

75mm DIAMETER HEMISPHERICAL PUNH
RUMER LUBRCATION

SPECIMEN .
NUMKR '

H.JtSim

2

307

3

32-3

- « O O SB 3B 40
MMOR ENGMEEMNG S1HAW

5

JT-2

Figura 10 — Curva de conformação limite ei, e2 e curva
de profundidade limite de copo H. Ref. N 549.



B 13.18

a) Atler irá operation
(hole punching or round-bottom)

b) After 4th opentioa (mctcMknum)

Figura 12 — Fratura apresentada
por uma peça perfurada (a) e a-
pós estirada (b). Ref. N 548.

Figura 13 — Componente conformado
com material super plástico. Ref.N551
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Figura 14 — Comparação de um aço
comum, SAE 950X, SAE 980X e um aço
de duas fases. Ref. N551.
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Figura 15 — Efeito de e e T sobre Figura 16 — Alteração da superfT-
a superfície de escoamento. cie de escoamento pelo gradiente
Ref. N528. de temperatura. Ref. N528.
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Adesivos â base de poliuretana apresentam bom desempenho para

aplicações em flocagem sobre substratos elastomericos. Porém, a altas

temperaturas e umidade relativa, os mesmos apresentam uma queda no seu

desempenho devido a degradação hidrolítica. Esta ocorre no componente

poliol, especialmente do tipo poliêster, cuja cadeia molecular é susosp_

tível âhidrõlise. Neste trabalho estudou-se as modificações necessã

rias na composição do adesivo com o objetivo de minimizar a sua degrada

çio hidrolítica. Utilizando um poliol polibutadieno líquido hidroxilado,

cuja cadeia molecular e menos susceptível â hidmLise, as formulações

TDI - polibutadieno hidroxilado (homopolímero e copolímero) foram invés

tigjadas. 0 adesivo assim modificado, além de minimizar a degradação hi

drolítica do polfinero, permitiu a melhora das suas propriedades tísico^

mecânicas pela incorporação de determinados aditivos, tais como õleo de

extensão e negro de fumo.
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1. Introdução

Adesivos à base de poliuretanas (PU) constituem una importante

classe de materiais paira junção de superfícies. Tradicionalmente utili

zados como adesivos para laminados de madeira em construção aeronãuti

ca, estes materiais vem apresentando empregos não tradicionais,especial

mente na adesão de bornacha-metal, borracha-fibras sintéticas, e até

mesmo para as ligações plástico-metal ou metal-metal, onde as junções

são mais eficientes do que os conjuntos rebitados.

Em geral, a química de obtenção dos adesivos de poliuretanas

(PU) está dividida em 3 principais classes [_ 1 J:

(i) Poli-isocianatos: os poli-isocianatos isolados ou em conjun

to com outros polímeros não reativos, tal como borrachas.

Cii) Processo de duas-etapas: os produtos "pre-polímeros" obti

dos pela reação de um excesso de poli-isocianato com coiipostos hidroxi

lados (poliol), tais como, poliésteres e poliéteres. Em seguida os pré

polímeros são extendidos e curados pela adição de um extensor de ca

deia, que pode ser um glicol, dianina ou água, formando ligações do ti

po uretana e uréia. Estes grupos quando reagidos com o pequeno excesso

de grupos isocianatos formam ligações cruzadas do tipo alofanato e biu

reto, respectivamente.

(iii) Processo de uma-etapa: reação de polioondensação direta

entre um poliol e di-isocianato ou poli-isocianato, onde a razão molar

de -NCO/-QH é geralmente em torno de 1 (um).

Apesar destes adesivos de PU apresentarem ótimas propriedades

físicas e mecânicas, especialmente na aderência e resistência química,

uma das principais limitações destes materiais é a sua relativamente

alta suceptibilidade a degradação hidrolítica.

0 presente trabalho apresenta os princípios básicos empregados1

num projeto industrial de desenvolvimento de adesivos â base de PU pa

ra aplicação de flocados de curtas fibras sintéticas sobre substratos

elastoméricos, visando uma alta resistência à hidrõlise. da PU em ambien

tes de altas temperaturas e umidade relativa.

0 fenômeno de hidrõlise, também chamado como degradação solvolí

tica, pode ser considerado por simplicidade como sendo a reação reversa

do processo de policondensação, pelo qual é obtido o polímero original.

Neste caso ocorre a cisão das cadeias poliméricas por reações solvolíti
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cas, resultando numa queda das propriedades físicas e mecânicas do poli

mero e, conseqüente baixo desempenho do adesivo em serviço.

Através de estudos bibliográficos £ 1, 2, 3, 4 ] , verificou-se

que o mecanismo de degradação hidrolítica e bastante acentuado nas for

mulações de adesivos de PU, onde o poliol utilizado é do tipo poliéster.

Neste caso as ligações ésteres são os principais grupos atacados, sendo

que, em condições de altas temperaturas e umidade relativa, o mecanismo

provável da degradação é o seguinte:

0 0 0
OCRCORO + H 0-* OCR*C00H + HORO

2

Esta reação de degradação é acelerada pelo catalizador resi.

dual, tanto do tipo ácido, básico ou metálico, empregado na reação de

formação do polinero. A tendência a degradação hidrolítica dos diferen

tes grupos funcionais na estrutura molecular da PU é apresentada na se

guinte ordem [ 2 ] : ester > uréia > uretano > éter.

Portanto, a substituição do poliol tipo poliéster para o tipo

poliéter na formulação do adesivo irá aumentar significativamente a re

sistência â hidrõlise do sistema. Porém os grupos éteres, apesar da sua

relativamente boa resistência â hidrõlise, são sujeitos ã fácil oxida

ção e fotodegradação em condições de serviço.

No presente trabalho é apresentado o desenvolvimento de um ade

sivo â base de PU, onde o poliol do tipo poliéster ou poliéter é substi

tuido por um hidrocarboneto hidroxilado com o intuito de aumentar a re

sistência à hidrõlise e foto-oxidação do adesivo para aplicação em fl£

cagem.

2. Procedimento Experimental

2.1 Materiais empregados

0 sistema adesivo de PU empregado nas experiências ê do tipo

"uma etapa", proveniente da reação poliol-isocianato, onde o composto

hidroxilado foi um polibutadieno liquido hidroxilado, homopolímero ou

copolímero, de baixo peso molecular (entre 1000 e 3000), e o isocianato
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foi o tolueno di-isocianato (TDI). A Fig. (1) apresenta as formulas es_

truturais das resinas polibutadieno (PB) líquidas utilizadas.

ia} PB

H0--(Of2
I
CH=CH,

n

(b)PBAN

(CH--CH2)b--0H

CN

Fig 1 = Fórmulas estruturais do hcmopoiimero Polibutadieno (a) e do era

polímero butadieno-acrilonitrila;(b).

Na Fig. (2) é" apresentada a reação química de policondensação,

de alta reatividade, que ocorre entre os dois componentes, poliol e is£

cianato.

H0-KH2-CH = CH —

(PB)

•0-f CH^-CH — CH —
2

O H

O - C - N H - K T

"URETANA"

CH,
V

0 C N
\ // —

(TDI) NCO

0 +
II

NH-C

Fig 2 =Ligação txpica^jratana1^ policondensação de PB hidroxilado-TDI

Esta reação de polarização é acelerada por um catalizador me
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tãlico, dibutil dilaurato de estanho, escolhido devido ao seu melhor de

sempenho ã altas temperaturas de cura e melhor estabilidade hidrolítica.

Outros aditivos incorporados na formulação do adesivo são:óleos

de extensão, negro de fumo, antioxidante/estabilizante térmico, e scd

ventes. As resinas polibutadieno hidroxiladas (PB) apresentam excepcio

nal capacidade de extensão por óleos convencionais do tipo naftênicos,

hidrocarbonetos clorados e outros, onde a extensão apresenta, além de

grande vantagem econômica de reduzir os custos de matéria prima, uma s£

rie de características especiais não obtidas por outros sistemas de PU

convencionais [5,6 ] , tais como: a melhoria na resistência ã degrada

ção hidrolítica, estabilidade térmica, diminuição da viscosidade, aumen

to no tempo de manuseio do adesivo, e redução na toxicidade de isociana

to. 0 negro de fumo foi incorporado com o intuito de melhorar as pro

priedades mecânicas do adesivo, especialmente devido a maior ação rafor

cante obtida no PB do que em outros elastSmeros de uretana convenci£

nais. 0 antioxidante/estabilizante tênxiico foi um fenol estericamente -

impedido. Os solventes orgânicos, no caso específico xileno, são empre

gados para controlar a viscosidade do adesivo, pois, no processo de fio

cagem a aplicação de uma fina e uniforme camada do adesivo no substrato

necessita uma viscosidade inferior ã das resinas de PB.

2.2 Formulação do adesivo

Na formulação do sistema adesivo PB-TDI procurou-se estabelecer

a melhor razão molar -N00/-0H que compatibilizasse adequadamente as con

diçSes do mecanismo da cura com um ótimo desempenho do adesivo. Assim

sendo, foram escolhidas razões molares -N00/-0H em torno de 1 (um), sen

do que para o homopliiero PB estudou-se uma gama de formulações com ra

zões entre 0,8 e 1,6 e para o copolímero PB/AN esta faixa esteve entre

0,55 e 1,7.

Uia vez estabelecido o tipo de PB (homopolínero ou copolinero)

e a razão molar da formulação do adesivo que resultou melhores proprie

dades, procurou-se determinar a concentração õtima do catalizador e as

quantidades ideais do óleo de extensão e negro de fumo, adicionados na

formulação.

No procedimento de preparação do adesivo [ 7 ] devem ser toma

dos cuidados para evitar ate mesmo traços de umidade tanto no PB como

no T H , pois, as reações do isocianato com a água levam a pré-cura da

resina e consequentemente reduzem as propriedades do adesivo. Caso ne
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cessário, os componentes devem ser desgaseifiçados prior a sua mistura.

2.3 Processo de flocagem

Basicamente o processo de flocagem consiste na deposição das fi

bras sintéticas curtas sobre o substrato elastomerico, previamente re_

vestido com uma camada fina do adesivo de PU. A deposição das fibras é

efetuada através de um campo eletrostático, que alinha as fibras de

acordo com as linhas de força, de forma que as masmas penetram quase

verticalmente na camada do adesivo. A Fig. (3) apresenta o processo de

flocagem realizado em escala de laboratório. Em seguida, o substrato

flocado é levado a uma estufa para a cura do adesivo, sendo que para ob_

ter ótimas condições de cura, a temperatura e o tempo de cura foram ya

riados.

2.4 Sistema de avaliação do sistema flocado

A avaliação do desempenho do adesivo no sistema flocado foi efe

tuada através dos testes de resistência ao desgaste das fibras flocadas

no substrato elastomerico. A Fig. (4) apresenta o aparelho automático

projetado para medir a resistência ao desgaste do flocaco, dada em nume

ro de ciclos do percurso horizontal de um cinzel afiado e com uma carga

de apoio sobre o substrato flocado, até o aparecimento da superfície do

substrato elastomerico. Os testes são inicialmente realizados ã seco em

temperatura ambiente e a resistência ã hidrólise do adesivo é avaliada

Fig 3 = Processo de flocagem em Fig

escala de laboratório
= Aparelho automático para

teste de resistência ao

do flocado
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pelos mesmos testes do resistência ao desgaste dos flocados apôs o enve

lhecimento acelerado do sistema f locado em água por 5 dias â 80°C.

3. Resultados e discussões

Os resultados da avaliação do desempenho do adesivo FBTTDI são

apresentados na forma de resistência ao desgaste do substrato elastomé

rico flocado, tal como mencionado no Procedimento Experimental. A Fig.

(5) apresenta um resumo destes resultados, tanto para homopolíraero PB

como para o copolímero butadieno-acrilonitrila (PBAN), em função da ra

zão molar -NO0/-OH, para uma determinada condição de cura. Aqui, a in

tensidade da resistência ao desgaste do flocado no teste ã seco é dada

em números empíricos diretamente relacionados com o número de 'ciclos de

percurso do cinzel até o aparecemento do substrato.

Dentro do grau de precisão dos testes realizados, verifica-se a

existência de uma faixa de razão molar -NCO/-OH prSxiraa ao valor unitá

rio (entre 1 e 1,5) que apresenta a melhor adesividade para ambas as

formulações. Neste caso, o pequeno excesso de grupos isocianatos livres

serve para formar ligações do tipo uréia e um baixo grau de ligações

cruzadas do tipo alofanato e biureto, que fortificam ainda mais a estru

tura molecular do polímero e induzindo ligações com a superfície do

substrato elastonérico e com as fibras, mas evitando um alto grau de li

gações cruzadas que deterioram as propriedades físico-mecânicas do ade

sivo. 0 adesivo formulado com o PBAN apresentou melhor adesividade, que

pode ser explicada pela sua maior polaridade devido a presença dos gru

pos nitrila (CN).

A H g . (6) demonstra o efeito positivo apresentado na formula

ção do adesivo PBAN-TDI pela extensão com óleo (30pph de PBAN),acoplada

â incorporação de negro de fumo (lOpph de PBAN) como carga reforçante.

0 aumento na resistência ao desgaste do flocado é nitidamente evidencia

da pela ação combinada da extensão cem óleo e reforçamento com negro de

fumo no sistema adesivo de PU, especialmente para a faixa de razões mo

lares -NOO/-OH entre 1,15 e 1,3. Nesta faixa o desempenho do adesivo,

mesmo após o severo teste de envelhecimento acelerado em água (5 dias a

80°C), foi superior is especificações de adesividade pré- estabelecidas

no projeto de desenvolvimento, em condições de altas temperaturas e umi

dade relativa. A maior resistência * hidrólise do sistema adesivo PBAN
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CONWÇÕCS DC CUM
to M

M * I
CMNJZMOR -Ogm àt PB

"38 Í5 tft mjflo M l * -NCO/-OH

Pig 5 = Avaliação do desenpenho do adesivo de PU, através do teste de
resistência ao desgaste à seco.

9

$'
O O N O O O E S DE OURA

T3MPO .10 ! • * • * •

OTMJZMXM '-0,2 Pfh * PBAN

A» 1.75 amo matar -NCO/-OH

Fig 6 * Avaliação do desengxanho do sistema adesivo de PBAN-TDI, inoor
' porando óleo de extensão e negro de fumo.

• <
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TDI se deve aos seguintes principais fatores:

(i) ausência de grupos esteres e éteres na estrutura molecular

do adesivo, que são susceptíveis ãs uegradações hidrolítica e oxidativa

respectivamente.

(ii) relativamente pequeno número de grupos uretanos na estrutu

ra molecular do adesivo de PU, consequentemente poucos pontos para hi

drólise.

(iü) o caráter hidrofobico -3o esqueleto nolecular do FBAN não

permite penetração e difusão das moléculas de água e evita que ambien

tes alcalinos e ácidos acelerem a reação de hidrólise.

(iv) a ação positiva da extensão com óleo.

Temperatura de cura= 180°C

tempo de cura= 10 min

Catalizador
(pph de EBAN)

0,2

0,4

0,8

0,4

0,4

0,4

Óleo de extensão
(pph de PBAN)

30

30

30

40

40

40

Negro de fumo
(pph de PBAN)

10

10

10

5

10

20

Intensidade de resistência
ao desgaste

â seco

6

6

5

5

6

5

água,5dias,80°C

2,5

2,0

1,0

1,5

2,5

1,5

Fig 7 = Avaliação do desempenho do adesivo PBAN-TDI, -N00/-0H = 1,2, pa

ra formulações com diferentes quantidades de catalizador, óleo

de extensão e negro de fumo.

A influência do catalizador dibutil dilaurato de estanho, tanto

nas condições de cura como no desempenho do adesivo PBAN-TDI, é* demons
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trada na tabela da K g . (7), sendo que os números empíricos apresenta
dos na intensidade de resistência ao desgaste são equivalentes aos ante
rioraente mencionados. Aqui verificou-se que a variação das concentra
cões do catalisador entre 0,2 à 0,8 pph de PBAN-TDI não influenciou sig
nifioativamente tanto o tenpo de cura do sistema ã 180°C como a resis
tateia ao desgaste do flocado nos testes à seco. Porém, nos testes de en
velhecimento acelerado em água, a ação aceleradora da reação de degrada
çio hidrolxtica pelo catalizador residual, para as concentrações de 0,4
a 0,8 pph, é nil ill» lit i evidenciada pela queda na resistência ao des_
gaste do sistema, flocado. Também na Iig.(7) torna-se evidente que exás
te uma porcentagem ideal nas quantidades de. óleo de extensão e negro de
fuK> a serem incorporados no sistema adesivo, sendo que estas foram de
30 â 40 pph para o óleo e de 10 pph do negro de fumo em relação ao PBAN

4. OonduBÕes

GOOD O principal fator a limitar a estabilidade hidrolitioa das
poliuretanas é o componente poliol, especialmente o do tipo poliéster

no sistema de adesivo, a substituição deste componente por ou
tro poliol do tipo polibutádieno hidroxilado, que não apresenta na sua
estrutura molecular pontos susceptíveis a hidrólise, resulta numa farmu
lação onde o problema de degradação hidrolitioa do sistema flocado, em
condições de altas temperatura e unidade relativa, é significativamente

A utilização do copolimero PBAN; devido a sua alta polaridade
em relação ao homopolimexo PB, apresenta maior adesividade entre os po
libutadifinos hidroxilados testados, sendo que a razão molar de i-HCD/
-CH) enpregada no sistema poliol-düsocianato é importante para estabe-
lecer o desempenho do adesivo. Para a formulação do adesivo com PBAN es_
ta razão noaüar estai entre 1,15 e 1,3, onde o pequeno excesso de grupos
isocianatos Üvres fona ligações do tipo uréia e uma mínima quantida
de de ligagÕRB cruzadas do tipo alofanato e biureto, e portanto, resul
tando numa camada flexível do adesivo que é* necessária para o sistema
flocado»

A extensão com óleo ate 40 pph de resinas de PB hidroxilado, es
pacificamente copolimero de PBAN, apresenta vantagens no controle. da
viscosidade do adesivo, nrin-íwngagSin da toxicidade do di-isocianato, fa

de incorporação da carga negro de fumo, e signifioante aumento
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na estabilidade hidrolítica do adesivo. A incorporação de pequenas por

centagens de negro de fumo serve para aumentar as propriedades mecâni

cas do adesivo.
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Estudou-se a morfologia dos produtos de hidratação

do sistema Ca0-Al203, utilizando-se amostras com microestru

tura controlada. Especial ênfase se deu as: fases C12A7 e CA

As amostras com alta porcentagem de fase vítrea,

apresentaram pouca reatividade hidráulica em relação ãs de

vitrifiçadas. Encontrou-se que a etapa inicial de hidrata

ção nas primeiras, consiste na formação de uma capa epitáxi

ca de espessura aproximadamente 3000 A, que inibe ulterior

avanço da reação.

Verificou-se que a formação de CaO.A^Os.lOí^O em

forma de roseta, provavelmente e responsável pela resistin

cià inicial do Cimento Aluminoso.
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1. Introdução

Os Cimentos Refratários Aluminosos estão tomando

grande interesse industrial, especialmente devido a sua fa_

cilidade de aplicação e suas ótimas propriedades mecânicas

e cerâmicas.

As ligações cerâmicas são estabelecidas a altas tem

peraturas, sendo as vezes necessário o uso de aditivos orgâ

nicos ou inorgânicos para dar a resistência inicial e traba

Inabilidade a temperatura ambiente. Tais aditivos podem con

ferir propriedades indesejáveis ao produto final em aplica

ções mais críticas, como revestimentos de fornos de indução

e outros. A nucleação e crescimento de fases hidratãveis de

CaO.Al2Ü3 são portanto de particular importância nas aplica

ções de Cimentos Refratãrios Aluminosos.

0 mecanismo de hidratação e solidificação de cimento

Portland tem sido estudado por diversos autores. A coesão

das partículas e agregados é devido a ação cementante do

gel de tobermorita de alta superfície específica (1-5). Tam

bem a solidificação do Cimento Aluminoso ?e deve a formação

de um gel de alta superfície específica.

A perfomance de Cimentos Refratãrios Aluminosos esta

condicionada ao teor de alumina. Porém, a fase susceptível

de hidratação com mais alto conteúdo em Alumina é o CaO.

AI2O3. Entretanto, a fase 7CaO.12Al2Ü3, esta habitualmente

presente em tais compostos por corresponder ao eutético do

sistema CaO-SiO2 (6).

É fato conhecido que a reatividade de um cimento hi

drãulico depende diretamente da extensão da fase vítrea. P£

rém, a anterior parece não ocorrer no caso do cimento alunú

noso. (7-8).

Devido as razões anotadas, foram estudadas a reativ^

dade e produto de hidratação das fases mencionadas, contro

lando a extensão de fase vítrea, a fim de dilucidar tais

controvérsias.

Outra motivação do trabalho, esta no fato comprovado

e reportado pelos autoras da diferença do comportamento e

propriedades dos cimentos refratãrios aluminosos de origem
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iindustrial, processados por sinterização em estado sólido
!ou em presença de fase vítrea (9).

2. Materiais e Métodos

Foram preparadas amostras com as seguintes composi^

ções estequiometricas: 12CaO.7AI2O3; Ca0.3,5Al203;

CaO.3Al2O3; CaO.2,5Al2O3; CsO.2Al2O3; CaO.l,5Al2O3 e

CaO.Al2O3.

As amostras de igual composição foram fundidas em

forno dè indução e resfriadas rapidamente e outras sinteri^

zadas a 900°C; 1000°C; 1100°C; 1HOO°C e l«+50°C respectiva

mente, em forno globar, com patamar de queima de 2 horas e

ciclo de resfriamento de 10 horas.

As amostras resultantes foram caracterizadas por Ana

lises Térmicas Diferencial e Microscopia Õticaj os produtos

de hidratação foram estudados por microscopia õtica e ele

jtronica de varredura e Retro-Difração de Raios-X, usando ra

jdiação branca e filtrada.

| As preparações microscópicas foram feitas, incluindo

-se a amostra em baquelite e polindo-se com alumina • de

'0,05 |im, em suspensões com ãgua ou querosene, quando se que_

ria evitar a hidratação. Apôs ataque com água, foram obser

vadas com um microscópio ótico de reflexão, depois metaliza

das e novamente observadas no mesmo microscópio e também em

um microscópio eletrônico de varredura - Cambridge Stereos-

can St-10.

As amostras fundidas foram devitrificadas por trata

mento térmico a 1300°C, com patamar de 1 hora e ciclo total

de queima de 18 horas.

3. Resultados Obtidos e Discussões

As observações do material viti/ifiçado, revelam a

presença de mas dendritas. Estas podem ser observadas logo

após o ataque com ãgua, destacando-se sobre um fundo colori^

do, (figuras 1, 2 e 3). Normalmente as dendritas tem um a£

pecto mais colorido, produzido por uma espessura maior dos
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produtos de hidratação. Entretanto a coloração ao redor de

cada dendrita desaparece a curta distância. Observando a

amostra em microscópio de varredura não foi possível obser

var nada mais que uma superfície mais ou menos lisa. Isto

simplificaria que neste sistema, os efeitos de hidratação

podem ser observados com microscopia ótica e não com eletrô

nica, como foi reportado num trabalho anterior. (5)

Como resultado de devitrificação as amostras se tor

naram amarelas e o material se fragilizou notavelmente. Ao

serem atacadas com água durante meio minuto, pode-se obser

var um efeito importante sobre a superfície e abundantes

produtos de hidratação. Estes, logo após metalização (figu

ra 4), puderam ser observados com microscopia ótica de re_

flexão. Em microscopia de varredura os produtos de hidrata

ção foram observados com maior nitidez, nos riscos de poLi

mento (figura 5 ) , o que significa que as distorções mecâni

cas aumentam a reatividade. Com maior aumento pode observar

o avanço do processo de hidratação (figura 6) e a maneira

pela qual vão se formando as placas de material hidratado

por desfolhação. Devemos recordar, que ô CA é solúvel e que

na formação dos produtos de hidratação intervém os proces-

sos de desfolhação e dissolução. Na figura 7 se observa C£

mo se formam finalmente as rosetas de produtos hidratados,

correspondente ao Ca0.Al203.10H20.

Na figura 8, mostrou-se os produtos de hidratação de

CaO.Al2O3.

Na figura 9, aprecia-se a formação de ligações cera

micas por queima de pastas de CaO.Al2C-3.
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5. Conclusões

A hidratação por desfolhação, aumenta e cataliza a

formação de gel cementante. Parece ser que os defeitos cris_

talinos atuam também como aceleradores do processo de hidra

tação.

A devitrificação implica um grande aumento de fragi

lidade e portanto é de se supor que as vacâncias bloqueadas

durante a solidificação, se mobiliza durante o aquecimento

formando microporosidade, de tamanho inferior a 2oo A. Es

tes microporos são os que permitem também o acesso de ãgua

nas orientações cristalinas, propiciando a desfolhação e fa?

macio'de CaO.Al203.10H20. Em contrapartida os materiais com

grave extensão da fase vitrea, o processo fica bloqueado.

Tais fenômenos explica a diferença de comportamento

hidráulico observados em Cimento Refratãrios Aluminosos pro

cessados por electrofusão e por sinterização.
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Figura 01 - C12A7 solidificado rapidamente. Ataque com água

durante 5 minutos. Microscopia ótica de refle

xão. Aumento de 100 x.

Figura 02 *• C12A7 solidificado rapidamente. Ataque com ãgua

durante 5 minutos. Microscopia õtica de refle

xão. Aumento de 200 x.
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Figura 03 - C12A7 solidificado rapidamente. Ataque com água
durante 5 minutos- Microscopia ótica de refl£
xão. Aumento de 400 x.

Figura 0* - C12A7 solidificado e recozido a 130L.°C. Hidrata
do durante meio minuta . Microscopia ótica de
reflexão- Aumento de ^00 x.
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Figura 05 - C12A7 solidificado e recozido a 1300 C. Hidrata

do durante meio minuto. Microscopia eletrônica

de varredura. Aumento de 270 x.

Figura 06 - C12A7 solidificado e recozido a 1300 C. Hidrata

do durante meio minuto. Microscopia eletrônica

de varredura. Aumento du 6700 x. '
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Figura 07 - C12A7 solidificado e recozido a 1300 'C. Hidrata_

do durante meio minuto. Microscopia eletrônica

de varredura. Aumento de 6400 x.

Figura 0 8 - CA sinterizado a 1380°C e atacado com água. Mî

croscopia eletrônica de varredura. Aumento de
onnn «
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SK**->'- .#.

Figura 09 - Pasta de CA com água, queimada a 1380°C. Micro£
copia eletrônica de varredura. Aumento de
3800 x.
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Summary

Transition metal carbides of the IVa and Va group
of the periodic system are an interesting group of com-
pounds specially as basis for cutting tool materials.

The paper describes the use of powder metallurgical
techniques to densify the compounds TiC, HfC, TaC and NbC
and some of their solid solution. Property measurements in
elude the Young's modulus of elasticity and electrical re r

sistivity which are analysed on the basis of the carbon to
metal ratio of the compound. Cemented carbides with Cobalt
binder have been prepared by hot pressing. Properties such
as Young's modulus, electrical resistivity and thermal ex-
pansion are reported and discussed on the basis of exis-
ting theories.

(*) Professor visitante - CT/UFSC - Florianópolis (SC)
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1. Introduction

It is well known that the properties of transition

metal carbides are strongly influenced by the carbon to me-

tal ratio. Whereas a large amount of information is avai-

lable on the influence of this factor on the hardness of

such materials |l,2|, less is known about the physical pro-

perties such as elastic modulus, resistivity and thermal ejc

pansion. The studies outlined here have been carried out

with a view to studying the above properties on some of the

carbides of the IVa group (TiC, HfC) and Va group (TaC,

NbC). Since these carbides form a continuous series of so-

lid solutions the investigations included the solid solu-

tions TiC-HfC, HfC-NbC, TaC-NbC and TiC-NbC. The studies

evolved out of the work carried out on the solid solutions

in the TaC-HfC system which has already been reported |3|.

In the latter system, cemented carbides using Co-binder

were prepared. The measured properties such as Young's modij

lus, electrical resistivity and thermal expansion are compel

red with existing theories.

2. Experimental work

All the samples were prepared by hot pressing of the

commercial powders in graphite dies. Stoichiometry adjust-

ments were made whenever desired by adding the required me-

tal. The hot pressing was carried out in the temperature

range of 2375-2975 K using a pressure of 300 kgf/cm2. In

all cases a density of 96-97% TD was achieved. Tha samples

were subsequently homogenized in vacuum (<10 Torr) for

200 hours. Chemical analysis of the samples was carried out

to determine the carbon, oxygen and nitrogen content as

well as the impurities present. The data are listed in Tab.

1 and Tab. 2.

X-ray as well as metallographic analysis of the spe-

cimens revealed that the homogenisation was complete and

that the residual poros?ty was fairly spherical. The chemi-

cal analysis of the samples along with their lattice parame
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ter was used to determine the theoretical density. The mea-

sured density of the samples was related to this calculated

theoretical density.

TiC

HfC

NbC

TaC

Carbide

0,933
n o o o
U , obi o
0,849
0,795
0,864

r\ Q A Q

U, y4o
0,933
0,873
0,808
0,766
0,935
0,908
0,881
0,822
0,793

0,97
0,988
0,860
0,804

Ctotal

18,91
18,25
17,43
16,45
17,72

6,155
6,025
5,665
5,27
5,015

10,855
10,58
10,3
9,665
9,36

6,39
6,30
5,82
5,415
5,09

Cfree

0,016
0,012
O,U14
0,01
-

0,045
0,01

<0,01
0,01
<0,01

<o,oi
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,01
<0,01
0,02
0,01
<0,01

N

0,075
0,29
0,29
0,495
0,42

0,545
0,573
0,53
0,49
0,465

0,015
0,06
0,06
0,31
0,14

0,09
0,13
0,075
0,035
0,03

0

0,255
0,43
0,52
0,375
0,145

0,06
0,08
0,24
0,255
0,245

0,035
0,03
0,045
0,04
0,115

0,036
0,056
0,05
0,03
0,01

metals

Nb
0,30
1,12
0,92
0,52
0,12

Zr
2,6
2., 63
2,75
2,8
2,9

Nb
0,46
0,24
0,14
0,08
0,36

Table 1 - Chemical composition of the carbides.

The measurements of the electrical resistivity were f

carried out at room temperature and corrected for porosity [

using the following equation 1 valid for spherical pores|4| J

P o = Pp(l - P D
1 " 5 (1) f

with: p , p = resistivity of the dense and porous material

respectively

P = fractional porosity

The results obtained for the pure carbides are shown

in fig. 1. Available literature data |l,2,5,6| are also

shown in the figure. It can be seen that in all cases, the

electrical resistivity increases sharply with the vacancy

concentration and approaches a saturation value. This is
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probably due to the scattering of conduction electrons at

vacant sites. The relative scattering effect is however re-

duced at high vacancy concentrations due to the overlap of

the scattering fields.

<T i0.
<Tio.
( T i o .

<H f0.

(H fo.
< H £ 0 .

( H £ o .
< T a o .
< T a o .
t T a o .
< T a o .

CT i0.
tT io.
fTio.
< T i o .

< T a o .
( T a o .
< T a o .
fT ao.

Carbide

,2 H £ 0.
,4 H f 0 .

6 H f 0 .
,8 H f 0 .

2N b0.
4 N b 0.
6N b0.
8N b0.

2N b0.
4 N b 0.
6^0.
8N b0.

2N b0.

4 N b 0.
6N b0.
8N b0.

2 H f 0 .
4 H f 0 .
6 H f 0.

8 H f 0.

8>C

6>C

4)c
2)C

8>C

2)C

8>C

6>C

4)c
2)C

8>C

6>C

4 )C

2)c

8>C

6 ) C

4)c
2 )C

0.

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

o.
0 .

738

,728
7 58
787

962

958

968

959

971

973

979

982

946

964

958

962

98

98

98

98

C t o t a l
5.47

6.45
8.30

11.26

9.51

8.28
7.44
6.66

9.50

8.37

7.47
6.74

12.11

13.32
14.93

i
16.63

6.14

6.15
6.14

6.10

Cfree
0.

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0.

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0.
0 .

1

1

1

1

2

1

1

35

01

01

01

01

01

01

01

01

005

005

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

.40

.37

.35

.30

.05

,31

.39

.53

.01

.01

.01

.01

. 0 1

.02

.03

.06

.17

.07

.07

.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.26

.28

.28

.36

.03

.03

.06

.06

.04

.03

.03

.03

.04

.03

.05

.04

.07

. 9 5

.75

0..03

L

Table 2 - Chemical composition of the carbide solid solu-

tions. |.

Resistivity measurements carried out on solid solu- &••

tions of the carbides are shown in fig. 2 as a function of • "

concentration. Owing to minor variations in the stoichiome- '*,.

try in the individual samples in each of the solid solu- ; ;:
tions which should affect the resistivity, the plots are

shown as bands. In all the solid solutions the resistivity :<

values show a maximum that is typical for solid solutions :>l
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Fig. 1 - Electrical resistivity^Of the carbides as a func-

tion of C/M ratio.

in general, and has also been reported for carbides |7|.

The Young's modulus of the carbides was measured at

room temperature by an ultra sonic method. In this case the

speed of the longitudinal wave (V,) is related to the

Young's modulus (E) by the equation;

1 - V.

P (1 + v^)(l - 2v )
"O O

with: vQ = Poisson's ratio

p = density

The calculated moduli were then corrected for

ty using the equation |8|:

E = R- 3(3 - 5P)(1 - P)
P TÍ 9 . p(9.5 _ 5.5vQ)

(2)

(3)
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with: E = elastic modulus of the porous material

EM = elastic modulus of the dense material
P = fractional porosity
v = Poisson's ratio

200

4O

I
• 4O

I
0.

TiC » 40 «0 ID HfC
HfC Mutant lMtl%)

• 0

80

h

T«C 3D « * 10 MC
NkCM*tMt(NoL%l

TIC at 4a «o «> MC
NhC «•*••«( Mrt.%)

Fig. 2 - Electrical resistivity of carbide solid solutions
as a function of concentration.

These values are plotted in fig. 3. as a function of
the carbon to metal ratio, and compared with literature da-
ta |9,10|. It can be seen that in all cases the Young's mo-
dulus decreases with a reduction in the carbon to metal ra-
tio. This is probably due to the fact that the average bond
strength is reduced as carbon is removed from the lattice.
The presence of carbon is known to promote strong metal to
non-metal bonds |9|.

Measurements of the -elastic moduli of solid solu-
tions are shown in fig. 4. The measured values were correc-
ted for porosity with the aid of equation 3. It can be seen
that in all cases the elastic moduli of the solid solutions
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Fig. 3 - Elastic modulus of the carbides as a function of
C/M ratio. '
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Fig. 4 - Elastic modulus of the carbide solid solutions as
a function of concentration.
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depicts a maximum that is typical of solid solutions well

known in metallic systems.

Measurements of thermal expansion of solid solutions

were carried out with a push >-od dilatometer in the range

of 293-1173 K. These are plotted in fig. 5 as a function of

concentration. Considering the effect of solid solution we

have to bear in mind, that the temperature range considered

is very much below the melting point.

f
s

I»
f

TW * 40 tO CD HfC
HfC we « « R me

NkC tMtMt<M«l%|

J,

!

r
T«C 4 0 <

MM
to me TIC * 40 «9 «D NbC

NkC*MtMt(IM%)

Fig. 5 - Mean linear thermal expansion coefficient (293-

1173 K) of carbide solid solutions as a function

of concentration.

Previous investigations of solid solutions in the

TaC-HfC system have revealed that a particular almost stoi-

chiometry composition namely (Tag A^Q Q^C showed high hard

ness values and a good compatibility with the Co-binder

|ll|. This composition was therefore selected to prepare ce

mented carbides with cobalt. However the wetting behaviour

of the carbide solid solutions is worse than 'the pure car-
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bides |11|.

Hot-pressing was again used to prepare the carbides,

the pressing temperature being adjusted to avoid high co-

balt losses. The pressing conditions and the density obtai-

ned are shown in Table 3.

Nominal comp.

Co(wt %)

5
10
io
30
40
50
60

After densification

Co (wt V

2.33
2.58
8.6
14.73
23.52
37.3
45.3

) vol %

3.28
3.79

12.3
20.37
31.43
46.99
55.24

Temp (K)

2273
2173
1973
1773
1673
1573
157'

Density

* T.D.

85.9
85.9
84.5
87.4
87.7
88.4
87.8

Table 3 - Composition of (Ta,, ̂ Hip ,)C-Co cemented carbides

Pressure: 300 kgf/cm2 till 1473 K and 100kgf/cm2

subsequently.

The properties measured on the samples thus prepared

were:

- electrical resistivity

- Young's modulus

- linear thermal expansion coefficient.

Knowing the properties of the constituent phases it

is possible to calculate the above properties as a function

of their concentration. The details of the derivation have

been described elsewhere j12-16| so that only tho final re-

sults will be given here. For an isotropic material we ob-

tain

- for the resistivity

PL

Ü
11

ng's

P Mld - cD)
2(1 - cD)

_ PDi
cD^pM

2cD(pD -

modulus

EL

(pD "

0 1

pM> -

9 GL

3VK3 K,

PM) " 3pD|

PD) - 3pM

" 3pM

3pD

' KL

+ GL

( 4 b )

(5a)
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3 KU + GU

L l f S ( 6 a )
3(l-2vD) 3(l-2vM)(l-2vD) cD(l-2vD)(l+vD)

EM(l-2vD) - ED(l-2vM)
+ ED(l-vD)

(6b)M l_^
'L 2(l+vD) ' 2(l+vM)(l+vD) 4cD(4-5vD)(l+vD)

JJ _ EM . C D
K" = —, li +

3(l-2vM) 3(l-2vD)(l-2vM) '(l-cD)(l-2vM)(l+vM)

GU= "M
 + !S (7b)

2 ( ) 2 ( ) ( ) 4 ( ) ( 5 ) ( )2(l+vM) 2(l*vp) (Uv M) 4(l-cD) (4-5vM) ( 1 ^ )

-J+- 15 EM(1" M^

- for the linear thermal expansion coefficient

E |3KU£l-2vM)-E |

L M D

)-E

3KL|EM(l-2vD)-ED(l-2vM)|

with: p - resistivity
E = Young's modulus
K = Bulk modulus
G = shear modulus
v • Poisson's ratio
a - linear thermal expansion coefficient
c • concentration

Indices: L * lower bound M * Matrix phase
U • upper bound D * Dispersed phase
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The experimental results obtained are compared with
theoretical predictions in figs. 6-8. It can be seen that
the agreement is good in the case of the electrical resist^
vity and thermal expansion coefficient. The scattering of
the results in the case of the Young's modulus is probably
due to the sensivity of the ultrasonic technique used, in
the case of weak bonds at the binder-carbide interface.

Fig. 6 - Electrical resisti- Fig. 7 - The Young's modulus
vity of (TaQ 4Hf Q 6)C-Co car of (TaQ 4Hf Q 6)C-Co carbides

bides.
Theoretical curves

Theoretical curves

Fig. 8 - Linear thermal ex-
pansion coefficient of
(TaQ 4Hf Q 6)C-Co carbides

Theoretical curves

1
-It

to

i

/

to • o w e *
U CMtMt (Val %l
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3. Conclusions

1) The resistivity of the carbides investigated increases

substantially with the substoichiometry whereas the Young's

modulus decreases.

2) The behaviour of solid solutions is fairly similar to

the one well known in metallic alloys.

3) The measured values of the resistivity, Young's modulus

and thermal expansion of cemented carbides of the system

(Tag ^Híg ,)C-Co are in good agreement with theoretical pr^

dictions.
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Resumo
Foram estudados vidros do sistema Li20-Si02 em regi-

ões adjacentes a fronteira de imiscibilidade metaestãvel.
Utilizando-se da técnica de espalhamento de raios-X a baixos
ângulos, caracterizou-se o desenvolvimento da separação de
fases amorfas. Com microscopia ótica de reflexão e métodos
estereológicos, definiu-se a cinética de nucleação cristali-
ma nesses vidros, provando-se definitivamente que a separa-
ção amorfa aumenta a taxa de nucleação de cristais.
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1. INTRODUÇÃO

Desde a patente de Stokey em 1959 ̂  • , os materiais mi
crocristalinos,sem poros, obtidos através da cristalização
controlada de certos vidros (vitro - cerâmicos) têm sido pes-
quisados intensivamente devido âs suas propriedades inusu-

ais<2>.

Estudando o sistema Li-O-SiO^i Nakagawa § Izumitani*- •*
concluiram que a separação de fases amorfas, que na maio-
ria dos vidros precede a cristalização, não influencia a nu-

f4"lcleaçao dos cristais. Harper 5 Mc Millanv J deduziram que a
separação influencia somente a velocidade de crescimento dos
cristais. Posteriormente Tomozawa^ ^ afirmou que a separa-
ção, quando esta nos estágios iniciais, aumenta a taxa de nu
cleação cristalina.

A situação é,portanto, de controvérsia e torna-se im
portante a realização de estudos experimentais que contribu-
am ao esclarecimento da relação entre esses dois processos.
Esses estudos podem também auxiliar a otimização das condi-
ções de obtenção de materiais vitro-cerâmicos,

Neste trabalho, procurou-se elucidar a existência de
quaisquer interelações entre esses fenômenos, estudando-se
diversas composições de vidros do sistema Li-0-SiO- tratados
em várias temperaturas dentro e fora da região de imiscibili
dade metaestável. Utilizou-se a técnica de espalhamento <*"
raio-X a baixos ângulos (SAXS) para o estudo da separação de
fases amorfas e métodos estereolõgicos para a análise da nu-
cleação cristalina.

2. TEORIA

Para o estudo de heterogeneidades de composição em eŝ
cala submicroscopica a técnica de SAXS é particularmente in-
teressante. Esta permite estudar a evolução do processo de
separação desde os seus primeiros estágios.

A evolução da integral no espaço recíproco da intensi
dade de SAXS permite es abelecer se o processo de separação
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10 20 30 40 50
C 1 % Ü 2O]

Fig. 1 - Diagrama de equilíbrio do sistema Li,O-SiO, , mos-
trando a região de Ímiscibilidade metaestável^bi .
X Regiões de tratamento térmico das diferentes
amostras estudadas neste trabalho.

10 jj

Fig. 2 -' Micrografia de um vidro com 31 % Li2O tratado a
475°C e posteriormente a 600°C, mostrando cristais
esferoidais na matriz vítrea.
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está em seus primeiros estágios (nucleação e crescimento de
partículas vftreas) ou em estágios avançados (crescimento de
partículas nuaa matriz de composição uniforme). A integral
no espaço recíproco,Q,da intensidade de SAXS para um sistema
isotrópico, é dada por*- '

Q = k / ~ .I(e)E
2 de , (1)

onde k ê uma constante e I(e) a intensidade em função do ân-
gulo de espalhamento. Q está relacionada com os parâmetros
estruturais do sistema analisado mediante a equação:

Q = k' V lv 2 (cx - c 2 )
2 (2)

onde k' é uma constante, v, e v~ são as frações volumétricas
das partículas e matriz, e c, e c- as composições das duas
fases. A constância de Q implica que o sistema está no está-
gio de "coarsening" porque, nesse caso, as composições e
frações volumétricas atingem valores de equilíbrio.

Para se estudar a nucleação cristalina, analisaram
se as amostras por microscopia õtica de reflexão. Para se
obter o número de cristais por unidade de volume, N , a par_
tir da análise microgrãfica, utilizou-se a relação

N y =
 2 N ^ (3)

V * K(q)

onde N. ê o número de partículas por unidade de área, Z ê a
média do recíproco dos eixos menores das interseções das par_
tículas com a superfície examinada, para todas orientações
possíveis. K(q) é uma função complexa da forma dos cristais
e pode ser determinado através de gráficos fornecidos por
De Hoff § Rhines(7).

3. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

Três composições (Fig. 1) foram fundidas em cadinho
de Pt, num forno elétrico a 1450 ± 10°C, durante 4 horas pa
ra homogeneização. /-rnoE ras vítreas <7e aproximadamente 0,25
mm. de espessura foram ob'idas vertendo-se o líquido entre
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dois blocos de aço, num dispositivo descrito por Craie-
vich^ •*, sendo resfriados por impacto (splat-cooling).

Os tratamentos térmicos para separação de fases amor-
fas e nucleação foram efetuados em um forno elétrico tubu-
lar , em diferentes temperaturas entre 440 e 500 ± 1°C duran
te diferentes períodos. Para que os cristais crescessem ã
dimensões observáveis, tratou-se durante 10 a 20 minutos en-
tre 580 e 600 ± 5°C. (Nessas temperaturas a nucleação de no-
vos cristais é desprezível).

As curvas de SAXS foram obtidas passo a passo, com um
equipamento de R-X associado a um contador cintilador e dis-
positivos eletrônicos de contagem e registro. Das curvas ex-
perimentais foram subtraídas as contribuições parasitas: es-
palhamento pelo ar e fendas e ruído eletrônico. As mesmas
também foram normalizadas a valores de intensidade do feixe
de raios-X e espessura de amostras constantes.

Para os estudos de microscopia ótica as amostras fo-
ram embutidas em resina poliester, polidas e atacadas duran-
te 3 minutos com uma solução de 21 de HF. Micrografias (Fig.|
foram obtidas com microscópio de reflexão , e o nume*© «U
cristais por unidade de área assim como a média do recíproco
dos eixos menores foram medidos de acordo com a técnica de
De Hoff. Analisou-se em média 400 cristais em cada amostra
para se diminuir o erro estatístico a um nível razoável.

O tratamento dos dados experimentais, o cálculo das
-ntensidades integradas e o número médio de cristais por uni
dade de volume, assim como os respectivos erros estatísticos
foram calculados por programas em linguagem Fortran IV.

Para a avaliação da integral do SAXS no espaço recí-
proco (equação 1) requer-se um feixe de raio-X incidente
com colimação puntiforme. A colimação utilizada neste traba-
lho é do tipo linear e "infinita,,(6) Neste caso a
Q pode-se obter a partir de Q j> k" /" F(e) e de

integral
onde k"

é uma constante e F(e) a intensidade do espalhamento nas con
dições citadas.
* Combustcl, modelo FE 280
+ Harrop, modelo GTF-30 CD
** Rigaku
++ Olimpus, mcdelo MF
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Fig. 3 - Curvas de SAXS das amostras de 31 I Li20, tratadas
a 475°C, durante vários períodos.

1 (horas)

Fig. 4 - Integrais do SAXS, das amostras de 31
das durante vários períodos a 475°C,

Li20 trata
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4. RESULTADOS

O conjunto de curvas de SAXS correspondentes ãs amos-

tras com 31% de LÍ2O tratadas a 475 ± 1°C (região de imisci-

bilidade) estão representados na Fig. 3. Todas as curvas fo-

ram obtidas entre dois valores angulares limites e (a bai-

xos ângulos) e e», (a altos ângulos). A variação das curvas

experimentais de SAXS a ângulos suficientemente baixos obede_

ce a lei de Guinier^ ' e, a grandes ângulos, a lei de Po-
(6~) - '

rod^ . Essas variações foram estrapoladas para se obter as
curvas para e<e e e>ew.

Os valores da integral Q das curvas correspondentes a
diferentes tempos de tratamento térmico estão representadas
na Fig. 4. Nessa figura se observa que a integral Q aumenta
até aproximadamente 13 a 15 horas e depois torna-se constan-
te. Conclui-se destes resultados que a composição da mar
triz varia até aproximadamente 14 horas. Após esse período
a constância de Q indica que as duas fases atingiram as com-
posições de equilíbrio e que o único mecanismo de separação
remanescente ê o de "coarsening" (partículas maiores crescen
do as expensas das menores).

0 estudo da nucleação cristalina foi realizado em
amostras de 31% e 33,3% Li-O tratadas, ambas, ã mesma tempe-
ratura que no estudo da separação de fases vítreas.

As curvas de nucleação das amostras sujeitas ao esta-
gio duplo de tratamento térmico, representadas na Fig. 5 nu>s
tram claramente que o vidro cuja composição fica no interior
da região de imiscibilidade (31 % Li-O) apresenta uma taxa
de nucleação cristalina maior que o vidro homogêneo (33,3%
L i 2 0 ) . Este resultado prova que a separação de fases influen
cia a nucleação cristalina. Dever-se-ia também esperar que a
região de interface e,consequentemente a influência da sepa-
ração sobre a taxa de nucleação de cristais, aumente quando
a composição se afastar da fronteira de imiscibilidade. *.

Diversos estudos de sistemas homogêneos (sem separa- <
ção) mostraram que a taxa de nucleação diminui quando a com- L
posição do sistema se afasta da composição dos cristais r
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10 t( horas) l5

Fig. 5 - Curvas de nucleação cristalina dos vidros com sepa-

ração de fases amorfas (31 % Li2O) e homogêneos

(33.31 Li2°) em função do tempo de tratamento téi

•ico a 47S°C. I
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Fig. 6 - Numero de núcleos por unidade de volume, em função

da concentração de Li,0, para amostras tratadas em

diferentes temperaturas, durante 8 horas»
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(em nosso caso 33,3$ Li-O). Este efeito deveria também se

apresentar nos vidros heterogêneos e, eventualmente, compen-

sar a influência da separação de fases. Nesse caso se obser

varia um máximo na curva de taxa de nucleação de cristais em

função da composição.

Para verificar esse efeito estudou-se também a nuclea_

ção cristalina em amostras com 29$ Li_0. Na Fig. 6 represen-

tamos os valores de Ny em função da composição, obtidos ex-

.•.imentalmente para diversas temperaturas, observando-se a

esença do máximo previsto.

5. DISCUSSÃO

De acordo com a teoria clássica, a taxa de nucleação

do vidro de 33,3% Li-O deveria ser maior que a dos outros

dois estudados, em qualquer temperatura. Esse comportamento

não foi verificado em nossas experiências e os resultados

das Figs. 5 e 6 mostram definitivamente que no sistema estu-

dado a separação de fases aumenta a taxa de nucleação.

Os resultados da Fig.6" podem explicar porque alguns

autores concluiram que a separação de fases não influencia a

nucleação cristalina. Para se observar esse efeito devem-

se estudar sistemas na região vizinha a fronteira de imisci-

bilidade.

Dentre as possíveis explicações para a influência da

separação de fases na nucleação cristalina*- ^ , a existência

de um gradiente de concentração ao redor das partículas amojr

fas separadas (que atuaria como sítio favorável para a nucle

ação de cristais) é a que concorda com nossos dados experi-

mentais , pois em nosso caso a maior taxa de nucleação ocorre

durante os primeiros estágios do processo (Figs. 4 e 5).

Estudos preliminares ̂  •* em amostras com 311 Li_0 com

separação de fases em estágios finais ("coarsening" puro)

mostraram uma taxa de nucleação maior que as amostras de

33,3% Li20. A causa que possivelmente favoreça a nucleação

cristalina, nestes estágios avançados da separação, poderia

ser um aumento de mobilidade dos átomos causado pelas

interfaces çntre as fases vítreas. A confirmação defi^

ni^iva desta interpretação • poderia ser dada atia-
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ves de medidas de difusão'em vidros com separação de fases,
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7. CONCLUSÕES

A ocorrência de separação amorfa, concomitantemente

a nucleação de cristais, em vidros do sistema Li-O-SiO- ,ac£

lera a taxa de nucleação cristalina. Esse efeito ê bastante

acentuado durante o estagio de nucleação e crescimento da S£

paração amorfa e menos marcante durante o estágio de "coars-

ening".
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RESUMO - Um dos subprodutos do pinheiro do Paraná (Araucária
angustifoiia) é o nô-de-pinho, rico em lignina e lignanos.
Do extrato etanõlico do nó é" obtida a resina lignânica. No
Brasil, são extraídas anualmente cerca de 10.000 toneladas
dessa resina. Neste trabalho, é estudado o seu aproveitamen-
to apôs condensação com formaldeído e com furfural.

ABSTRACT - One of the industrial by-products from the Paraná
pine (Araucária angustifolia) is the knot,rich in lignin and
lignans.The lignan resin is obtained from the knot ethanolic
extract. In Brazil, the annual production amounts to 10,000
tons. This work relates to the improvement of the pine knot
resin by condensation with formaldehyde and furfural.

* Bolsista do CEPED, Bahia. Bolsista do C.VPq.
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1. Introdução

0 termo lignina ê conhecido desde meados do século

passado, e sua conceituação tem variado, buscando maior pre-

cisão. Conforme sua origem etimológica indica ("lignum", do

Latim, "lenho") , é" largamente encontrada em vegetais, espe-

cialmente em madeiras, em teor variável. É produto residual

da decomposição da madeira que deve ser removido da polpa*- .

Estudos de Freudenberg*• ' permitiram a proposição de

uma formula para as ligninas que até o presente continua a

ser aceita pelos autores.

0 termo lignano é mais recente; foi aplicado por

Haworth, em 1936, para designar compostos de ocorrência na-

tural, que parecem ser formados pela junção de dois compos-

tos de esqueleto n-propil-benzênico pelos átomos de carbono

2 das cadeias laterais. Os anéis aromãticos são em geral hi-

droxilados, podendo ainda apresentar grupos metoxilados ou

metileno-dioxilados. A cadeia lateral pode ser saturada ou

não. contendo ou não grupos hidroxila, carboxila, ou metile-

nodioxila, neste caso formando anéis tetra-hidrofurânicos ou

tetra-hidronaftalênicos. É interessante registrar que os

lignanos são produtos diméricos intermediários entre os pro-

pilfenóis e as ligninas e que as estruturas trímeras e tetra

meras não têm sido descritas na literatura, para lignanos de

ocorrência natural. Os lignanos têm sido encontrados em re-

sinas exsudadas de plantas. Tal como as ligninas, existem em

raízes, troncos, folhas e frutos"' *%

A classificação mais adotada para os lignanos é aque-

la proposta por Haworth em 1941 ^ ' , que se baseia na estru-

tura formada pelas cadeias laterais dos compostos diméricos

fenilpropanicos.

Ligninas e lignanos são expressões às quais se pode

associar uma das grandes riquezas naturais do Brasil: os pi-

nheirais do Paraná, cujo resíduo industrial, o nó-de-pinho,

ê* objeto de estudo neste trabalho. Informações gerais podem

ser encontradas na literatura^ .

0 pinheiro do Paraná pertence ã classe das Conífe-

ras, família das Araucáriateas, gênero Araucária, espécir
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angustifolia 0. Kuntze, sinonimia A. brasiliensis Lam.

Figura 1
Pinheiro do

Paraná

Além do aproveitamento da madeira dos pinheiros,deve
-se destacar o seu emprego na indústria de celulose e papel.
Podem ainda ser utilizados a resina e os nós. A resina exsu-
da da planta como resultado de incisões.provenientes do ata-
que de aves ou insetos, ou do corte da árvore. Uma análise
dessa resina revelou a seguinte composição: umidade (13t) ,
goma e materiais mucilaginosos (401), breu (371), terebenti-
na (51) e impurezas (61). Quanto ao nó - objeto de estudo
neste trabalho - constitui a base de inserção dos galhos do
pinheiro, servindo para a sua sustentação. Varia em tama-
nho, podendo atingir até 50 cm de comprimento. 0 peso pode
atingir alguns quilogramos. A dureza é elevada, devido ao
seu alto conteúdo de lignina.

0 nó-de-pinho é valiosa fonte de produtos químicos.
Por destilação seca, obtêm-se. além de ácido acetico e ace-
tona, breu, alcatrão e carvão, inclusive carvão ativo. Por
extração com solventes, é possível remover cerca de 1/3 do
seu peso como material resinoso, vermelho,conhecido como re-
sina de nó-de-pinho, restando insolúveis a lignina e a celu-
lose.
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Figura 2

Nõ-de-pinho do
Parana

Rica em lignanos do tipo 1,4-diarilbutano (Figura 3),
a resina do nõ-de-pinho contém cerca de 6,51 de outros comp£
nentes não-lignânicos como açúcares redutores, taninos, áci-
dos e ésteres graxos além de traços de esterõides^ .

Quadro I
Composição do extrato etanõlico
do nó-de-pinho do Paraná(1°J

Componente

Diterpenos, alcalóides
cinza e precipitãveis
con HCHO

Teor(t)

zero
Açúcares redutores totais 3,1
Taninos
Ácidos graxos
Esteres graxos
Esteróides livres
Hinoki-resinol

(+)£ter dimetílico do
pino-resinol

(+)Éter «etflico do
pino-resinol

(+)Pino-resinol
(+)Isolarici-resinol
(-)Secoisolarici-resinol

Lignanos derivados do
secoisolarici-resinol .

1,4
1,0
0,9
0,05
4,1

2,0

1,2
3,2
0,8
7,2

- 70

Figura 3 (l0)

Estrutura do
secoisolarici-resinol
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Pela sua composição química verifica-se que os seus
constituintes principais (771] são lignanos do tipo secoiso-
larici-resinol, precursores do material reforçador da madei-
ra representado pelas ligninas.

Os lignanos apresentam ,em sua estrutura, pelo menos 2
grupamentos fenõlicos,livres ou bloqueados por esterificação
ou acetalização decorrentes do processo biogenético envolvi-
do. No caso particular dos lignanos encontrados predominan-
temente na resina de nõ-de-pinho do Paraná, existem 2 hidro-
xilas fenplicas livres, em posições para- aos substituintes
alifáticos, e 2 grupos metoxila, em posição meta- àqueles
grupos. Assim, em cada molécula lignânica desse tipo exis-
tem 2 posições orto- ao grupo ienõlico,disponíveis para rea-
ções do tipo substituição eletrofílica.

Alias, a reatividade dos compostos lignânicos jã é
utilizada pela Natureza na formação das ligninas, cujas di-
mensões «acromoleculares e a complexidade reticular são o
resultado das ligações cruzadas que se estabelecem através
do processo biogenético a partir dos precursores lignânicos,
envolvendo alquilações e arilações, além de reações de ete-
rificação, esterificaçao,etc. A observação atenta da estru-
tura de Freudenberg para as ligninas^ *' ^, permite confir-
mar esta afirmação.

No presente trabalho, pretendeu-se disciplinar essas
interligações através de modificações químicas controladas,
com o objetivo de permitir o processamento dos polímeros li£
nânicos resultantes, segundo as técnicas convencionais apli-
cáveis a materiais plásticos. Escolheram-se os lignanos pre-
sentes na resina do nõ-de-pinho do Paraná, devido à presença
de hidroxilas fenõlicas, de substituintes metoxila - ambos
fortemente ativadores de anel aromático em substituições ele
trofílicas - e de substituintes alquila - moderadamente ati-
vadores dessas reações. Portanto, deveriam apresentar reati-
vidade exaltada em posições orto- â hidroxila, as quais eram
também os sítios estericamente mais favorecidos. Todos esses
motivos conduziram ã escolha ae reações de substituição ele-
trofílica no anel aromático para as modificações química.'
pretendidas nos lignanos.
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2. Resinas lignânicas

O terão resina compreende substância? orgânicas, na-
turais ou sintéticas, solidai ou semi-sólidas â temperatura
ambiente, geralmente amorfas, não tendo ponto de fusão níti-
do nem tendência ã cristalização. Caracterizam-se mais por
propriedades físicas, como brilho típico e fratura conchoi-
dal, do que uma composição química definida, podendo ser ou
não polímeros^ . Trata-se, assim, de expressão de signifi-
cado muito vago, que inicialmente se aplicava apenas a cer-
tas exsudações de plantas, geralmente de cor clara, vítreas,
duras ou ligeiramente pegajosas, mas capazes de amolecer
quando aquecidas. Mais tarde, resina passou a designar tam-
bém produtos de origem sintética, o que ampliou excessivamen
te o seu significado.

A resina lignânica do no-de-pinho do Paraná atende a
essa conceituação. £ material sólido, obtido oor extração
direta do nó-de-pinho, moido com etanol. Tem leve odor de
pinho; é higroscõpico e vermelho intenso quando fundido,
üntretanto.não apresenta significativa resistência mecânica,
podendo ser empregado em tintas gráficas, vernizes,como subs
tituto parcial das resinas fenólicas, em laminados, etc.

3. Parte experimental

A resina lignânica do nó-de-pinho do Paraná foi rece-
bida da Indústrias Químicas CARBOMAFRA S/A*,sendo obtida dos
nós por extração direta com etanol, i ebulição. A resina fe-
nólica comercial, do tipo Novolac, o estearato de cálcio e o
formol (361 HCHO) foram cedidos pela ALBA-ADRIA Indústrias
Reunidas S/A*. 0 furfural foi destilado (90°C/65 mm Hg) de
produto industrial contendo 60% de C^HjO.CHO , de fabricação
Agroquímica RAFART Indústria e Comércio, cedido pela ASBERIT
S/A*. 0 oxido de zinco, grau técnico, foi cedido pela FABOR-
-PETROBRXS*. A urotropina e o carbonato de potássio, ambos
de grau técnico, foram usados como recebidos. A serragem

* Os Autores expressam seus sinceros agradecimentos pela doa
cão da matéria prima e interesse demonstrados no trabalho.
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foi adquirida no comércio e tamisada, empregando-se o pó" que
passava através de peneira de 33 malhas/cm.

As técnicas escolhidas para condensação da resina
lignânicas com aldeído fórmico foram adaptadas da literatura
* ' '. Em linhas gerais, o processo utilizado consistiu em
aquecer, sob refluxo, durante algum tempo,a mistura dos rea-
gentes, procedendo-se em seguida ã destilação a vãcuo, para
remoção da água e do excesso de aldeído fórmico eventualmen-
te presente. Técnica semelhante foi empregada para estudo
com furfural' .̂

A resina resultante foi pulverizada e usada na prepa-
ração da composição moldável, por incorporação dos ingredi-
entes em misturador de cilindros, de fabricação Berstorff.
dotado de aquecimento a óleo, e novamente pulverizada, para
utilização subsequente nas moldagens por compressão. Prensa
aquecida eletricamente, de fabricação Carver, foi empregada.

' fl7)Os produtos moldados foram ensaiados segundo normas ASTM*- \
com algumas adaptações. No ensaio de absorção de água D-570,
Procedimento B (2h/100°C) , foi empregado corpo de prova de
2,5 cm de diâmetro; não foi feito condicionamento nas condi-
ções do método (110°C/l h) porque a resina lignãnica não-mo-
dificada sofria alterações visíveis ã superfície dos corpos
de prova após aquele tratamento. Na determinação de peso es-
pecífico (D-792) e de dureza* (D-78S) , o método foi seguido
integralmente. No ensaio de impacto* (D-256, Izod) foram
usados corpos de prova sem entalhe. Todos os ensaios foram
realizados em pelo menos duas séries de corpos de prova e a
média dos resultados dessas séries, lançados individualmente
para obtenção das curvas.

4. Apresentação dos resultados e discussão

Com base na composição química da resina do nó-de-pi-
nho do Paraná, estimou-se em 200 o peso molecular médio da
unidade propil-benzênica, que continha apenas uma posição
ativa para substituição eletrofílica no anel aromãtico.

* Os Autores agradecem ã TELERJ a colaboração recebida na
realização do ensaio.
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Admitindo-se a reação total do aldefdo fõrmico com essa uni-
dade arbitrária propilbenzênica, deveriam ser utilizados pa-
ra cada 200 g de resina, 30 g de HCHO. Decidiu-se neste tra
balho usar excesso de aldeído fõrmico para cada posição rea-
cional disponível do anel ligninico.

Estudos preliminares indicaram que o catalisador mais
efetivo para a condensação da resina de nõ-de-pinho com al-
deído fõrmico eTa o oxido de zinco. No caso da reação com
furfural, embora os resultados experimentais indicassem como
catalisador o carbonato de potássio, os ensaios conduziram a
resultados ainda considerados insatisfatórios. Prosseguem os
estudos nesse campo.

Tanto a resina de nó-de-pinho do Paraná, não-modifi-
cada, quanto as resinas modificadas com aldeído fõrmico e
furfural, não são suscetíveis de moldagem direta,uma vez que
devem ser considerados, na realidade, pré-polímeros, cujos
pesos moleculares e pontos de amolecimento são relativamente
baixos (resina não-modificada: peso molecular ,-500; 88-92°C:
resina modificada com aldeído fõrmico: 120-130cC; e resina
modificada com furfural: 105-115°C). Suas propriedades mecâ-
nicas não são significativas. A introdução de ligações cru-
zadas por "cura" adequada durante o processo de moldagem de
peças transforma os polímeros em macromolécula reticular, a
semelhança da lignina, insolúvel e infusível - isto é", ter-
morrígida. Para atingir esse estágio reacional em que se es
peravam propriedades tecnológicas interessantes, composições
apropriadas foram investigadas quanto ãs melhores proporções
dos ingredientes, bem como ãs condições de moldagem (tempe-
ratura, prersão e tempo). Foi dedicada atenção à carga, com
o objetivo de obter o reforço do material lignãnico. As com-
posições utilizadas foram, em peso: para 100 partes de
resina, 10 partes de urotropina, 2 partes de estearato de
cálcio, 2 partes de oxido de zinco e serragem variando de 50
a 150 partes. Moldagens foram realizadas a 170°C, ISOkg/cm
e 10 minutos.

A seleção das condições reacionais foi feita através
do ensaio de absorção de água , em que o grau de reticulação
pode ser imediatamente avaliado; a extração com acetona
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permitiu confirmar o índice de lignificação atingido. A fim
de avaliar se o grau de compactação, durante a moldagem, era
adequado, o peso específico das peças foi também determinado.
Outras características apresentadas neste trabalho foram a
dureza e a resistência ao impacto; prosseguem os estudos a
fim de avaliar outras propriedades. Os resultados obtidos se
encontram nas Figuras 4, 5t6 e 7, em que resina lignânica do
nó"-de-pinho do Paraná não-modificada é designada R-I ; após
condensação com aldeído fõrmico, R-IX; e, para fins de com-
paração, a resina fenólica comercial, designada R-F.

Verifica-se, pelo exame da Figura 5, que a resina mo-
dificada R-IX muito se aproxima da resina fenólica comercial,
no que se refere ao peso específico, em contraste com a re-
sina lignânica tal como extraída do pinheiro, cujo peso mo-
lecular é bastante baixo. Quanto ao fator compactação, a r£
gularidade dos resultados obtidos (Figura 5) permite confiar
nos resultados dos demais ensaios. No que se refere a absor-
ção de água (Figura 4), verifica-se que o aumento de carga
celulósica, altamente hidrófila, prejudica o efeito hidrófo-
bo da resina na peça. £ interessante observar que o menor
prejuízo, à medida que se incorpora carga celulósica, é ob-
servado com a resina modificada com aldeído fõrmico, o que
faz supor que se formem ligações cruzadas envolvendo a lig-
nina presente na serragem. 0 exame do tipo de curva apresen-
tado pela resistência ao impacto (Figura 6)permite verificar
que, também para a resina de nõ-de-pinho do Paraná modifica-
da com aldeído fórmico, a presença de 50 partes de serragem
já é suficiente para promover, não apenas a moldabilidade,
como também uma resistência ao impacto superior à máxima da
resina não-modificada. A Figura 7 confirma as observações
feitas quanto ã possibilidade de incorporação da celulose na
molccula lignânica. A dureza do material lignanico modifica-
do com aldeído fõrmico é independente do teor de serragem
presente, e do mesmo valor daquele apresentado pela resina
fenólica empregada.

Com base nos dados até agora obtidos e relatados nes-
te trabalho,pode-se constatar a potencialidade do emprego da
resina lignânica do nÕ-de-pinho do Paraná para fins tecnoló-
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Figura 4

Absorção de
água

Figura 5

Peso i$0

específico

50 100 150
(Partes de serragem/100 partes de resina)

SO 100 150
(Partem de serragem/100 partes de resina)
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Figura 6

Resistência
ao impacto

SO 100 ISO
(Partes de serragem/100 partes de resina)

50 100 150
(Partes de serragem/100 partes de resina)
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gicos. A melhor combinação das propriedades estudadas ocorre
em composições contendo, em peso, a razão resina/serragem
igual a um.
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Resumo: As zonas de reação dos pares WC-Ti tratados entre

10°' e 1400°C foram analisados por técnicas de Microssonda-

gem, para a obtenção de sua composição química, assim co_

mo a lei do tempo, energia de ativação e velocidades de

crescimento. A variação do expoente n da lei temporal (Ax =

ktn) entre 1 e 0,3 mostra uma mudança sucessiva no processo

de crescimento, a energia de ativação, entre 15 e 20 kcal/

mol, e a velocidade de crescimento da zona de reação

(1J5X10 m/s) mostram que o crescimento se produz em uma

reação na interface, mas no lado da solução das partículas

menores e não na reprecipitação das partículas maiores.
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Introdução

A cinética de crescimento de partículas numa fase lí-
quida ou sólida, está baseada nas teorias de Ostwald, Lifs-

flt Í21 f31

hitz e Slyosov v , Wagnerv ' e Hanitzsch e Kahlweit *• ,

onde podemos distinguir dois processos que controlam uma

reação, ou sejam, difusão e reações na interface, que podem

ser interpretados com o auxílio da figura 1, onde a varia -

ção do raio das partículas com o tempo tem a forma:
ADT difusão (1)

(2)

r3(t) - r3(0)
7 2

r (t) - r (0) = BKjt reação na interface
r3(t) - r3(0) = CK™t reação na interface (2- ordem) (3)

G

C(n)

(a)

(c)
C(r2)

0
Figura 1: Diagrama do crescimento de partículas, controlado

por difusão (a,b) e por reação na interface (c).

Os parâmetros de transporte 0 (coeficiente de difusão
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na matriz), Kj. (velocidade da reação na solução) e K!£ (velo
cidade da reação no crescimento) estão relacionados com a
energia de ativação do processo, e com a introdução da OTT
dem da reação ^ , a lei do tempo se torna ambígua, e não
permite a identificação dos processos controlados por difu-
são ou por reação na interface.

A comparação dos valores experimentais conforme a Tabe_
Ia 1, mostra grandes diferenças nas velocidades de reação,
considerando-se a teoria LSW e a de Kahlweit, não sendo es_
pecificadas se é para solução ou reprecipitaçao das partícu
Ias.

Sistemas WC-Co

L
i

(m/s)

.5*10
5x10

LSW

-8.
- 7 1

(m/s) Kahlweit

lxlO"3

,4xlO"2

&Q(Kcal/mol

142±25
85

T(*Cj

1450
1450

Ref

4
5

Tabela 1: valores comparativos das velocidades de reação e
energias de ativação,—determinados pelas teorèes
LSW e Kahlweit (reação de 2- ordem).

Essas diferenças são comparadas com uma experiência direta
da solução do WC em Co líquido *• ̂ , que mostraram discordân
cias entre si.

A intenção deste trabalho é modificar o sistema de reji
ção, utilizando um sistema sõlido-sõlido e considerando uma
certa independência entre a "driving force" e os parâmetros
de transporte da reação, ou sejam, energia de ativação, v£
locidades de reação e lei do tempo, o que pode ser realiza-
do com métodos analíticos mais adequados, como a Microsson-
da Eletrônica.

Parte Experimental: Foram utilizadas amostras de WC em põ
sinterizado e monocristalino , e Ti (99,91) com dimensões
de 10 x 10 x 5 mm , fixadas a 600°C/2h. 0 tratamento térmi-
co foi realizado entre 1000 e 1400°C entre 1 e 49 horas,
com as amostras encapsuladas a vãcuo em tubos de quartzo.

* Amostras cedidas pela Bassinter, Ind. e Com. Ltda.
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Para serem fotografadas pela J-,,., ,
*** -

, foram feitos polimentos por métodos

e analisadas pela Micros

sonda Eletrônica

convencionais.

Os pares WC-Ti apresentaram diversas regiões na zona de

reação, conforme a figura 2 onde cada região apresentou ca-

racterísticas diferentes *• '.

| INTERFACE
INICIAL

Figura 2: Microfotografia de varredura (SEM) na zona de re£

ção para o sistema WC-Ti - 1300°C/l hora - 1300 X

Foram medidas as diversas larguras das regiões encon -

tradas, conforme a tabela 2, para a determinação da lei do

tempo (Ax * ktn), mostradas na Figura 3, onde as distâncias

]. e £ se referem ã' zona de reação.

** Modelo Cameoax da Cameca.

•*• Modelo XMA-5B da Hitachi Perkin- Elmer.
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TABELA 2

legiões

LOOO°C
1

2

L100°C

1

2

L150°C

1

2

L200°C
1

2

13OO°C
1
2

1

2.0+0

11 ±

4.2±0

12 ±1

6.4±0

18±2

2.0±0

11+1

.3
1

.4

.6

.3

4

12±1

28+2

11+1

21±1

57±3

9

21± 1

47 ±3

21+ 1

56 ±2

Tempos

25

25±1

84±5

26+2

101±4

32±2

140±7

(horas)

36

29

97

27

114

34

160

±2

+5

±2

±6

±2

±7

49

33 ±

106 ±

35 ±

124 ±

38 ±

166 ±

2

6

2

6

2

7

Tabela 2 : Resultado das medidas (um) das regiões analisa-

das.

Os resultados mostraram uma variação no expoente n des_

de próximo de 1 (1 hora) até o,3.

Para tempos curtos (- 1 hora) foram determinadas as ve_

locidades da reação e a energia de ativação, conforme a fi

gura 4, cujos resultados estão na Tabela 3.
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n*0.4Í0

IIOO'C
(0.3 + 0.1)

^&—5iaoo*c
to/»io.n

IIOO*C_ too

10010
TEMPO I h t r w )

Figura 3: Variação da l e i do te«po para as regiões 1 e 2 pa
ra WC-Ti C1100 e 1200°C) e Ti-WC i |O| locri8tal(110lR)

Região 1

r C°c)
1000

1100

1200

1300

KTtl0"
8 cm/s)

5.6 0,8

12 1

18 1

28 1

linear

kQ(kcal/«ol) 22 £ 2

Co(«/s) 3.3.10"4

CT(1450°C)

Região 2

KT(10"
7 cm/s)

2,2 0,2

3.4 0.3

5.0 0,5

9.8 0,5

1/TCK"1)

7,86^

7,28

6.79

6,36

linear

17 4 2

1,7 x 10"4

1.1 a 1.4 x 10"8 cm/s

Tabela 3: Resultados dos valores da constante de velocidade
(KT) e da energia de ativação (AQ) para o sistema
WC-Ti (t = 1 hora)
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1300 1000

10'

IO4T"'(K"1)

Figura 4: Diagrama de Arrhenius £n KT x (1/T) para n = 1 e

n = 1/2 para as regiões 1 e 2, onde a) região 1,

lei linear, b) região 1, lei parabólica, c) regii

2, lei linear.

Discussão dos Resultados: Podemos postular uma certa indepe

dência dos parâmetros de transporte da "driving force", qu

é certamente diferente nos casos de WC-Ti e WC-Co, mas que

no caso de Skolnick (6) ê dada pela sobressaturaçao da fas

líquida de cobalto, e para a temperatura de 1450 *C, obtive

mos as constantes de crescimento, para este trabalho e o d
- 8Skolnick, como sendo de 1,5 x 10 m/s (por extrapolação)

3 x 10 m/s, respectivamente, mostrando uma solução de

Skolnick da ordem de 200 vezes maior, mas se extrapolarmos

os valores de Skolnick para 1200 «C, obteremos um valor de
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5,4 x 10 m/s, contra 5 x 10 m/s deste trabalho, o que
mostra que a velocidade relativa dos dois processos mudou
por causa da grande diferença entre as energias de ativação
que foram determinadas.

Na região de temperatura entre 1200 e 1450 *C, a dife-
rença entre as duas velocidades de reação é desprezível, mas
continuam as grandes diferenças entre as ensrgias de ativação,
onde o valor determinado por Skolnick (6) está afetado por
muitos erros experimentais, devido a problemas com a determi-
nação das superfícies e da retirada de partículas de WC intei^
ras. Esses erros são notados pelo próprio autor, mas não fo-
ram considerados, o que certamente provocara uma diminuição
na velocidade de reação.

Um valor correto desta grandeza poderia ter conseqüências
serias para a discussão das leis de crescimento de grãos, por-
que poderia ser realmente significativo para a reação básica
que controla o crescimento.

A aplicação da teoria LSW para sistemas controlados pon
uma reação na interface, como no caso do WC-Co, contém, no
valor da constante K , uma"grandeza que pode ser interpreta
da como um processo de solução de partículas, ou no cresci-
mento das mesmas.

A conseqüência nas experiências do WC no Co, realizadas
por Skolnick (6), com energias de ativação de (175 ± 45)
kcal/mol, fez com que as experiências de crescimento fossem
interpretadas por um processo de solução, porque os valores
mostrados na tabela 1, para KT, assim como o valor de

-8

1,5 x 10 n/s deste trabalho, sao da mesma OTdem de grande-
za.

O valor de 15 a 20 kcal/mol deste trabalho, para o pro-
cesso de decomposição do WC ê contraditório aos de Skolnick,
e por isso parece proibir uma interpretação do crescimento
dos grãos por um processo controlados na solução.

Experiências recentes no crescimento do WC com Co (5) c£
mo também a nova interpretação de análises mais antigas (4),
foram feitas com uma lei de crescimento utilizando-se de um
modelo de uma reação de 2- ordem controlada na interface de
crescimento (3), ou sej«a, quem controla a velocidade é uma
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reação^do tipo: (C)Co
 + ( W ) C o —

So encontramos um único valor analisando o crescimento,

que foi o puxamento de monocristais de WC a partir de una s£

lução Co(WC) (8). Na temperatura de 1475 9C, encontrou-se

uma velocidade crítica de crescimento entre 0,5 e 1,0 mm/h,

o que corresponde a 1,4 x 10~7 m/s, que é comparável aos va-

lores citados anteriormente, mas infelizmente não foi dado

um valor da energia de itivação para esse processo.

As conseqüências de um modelo por reação de 2- ordem ne

cessitam de novas determinações nas suas velocidades, pois

as apresentadas na tabela 1 mostram valores que são poucos

realísticos, e bem diferentes dos encontrados para o cresci-

mento de monocristais e os desse trabalho.

Para justificar nossos valores, propomos um modelo con-

forme a figura 5, onde o processo de solução não pode contr£

lar o crescimento de partículas, mas quem deve fazê-lo e a

reprecipitação das partículas de W e C nos grãos que estão

crescendo.

Ti

Dve
01 (AQ-4OkcoJ/mol).

Dfb (AQ«20keal/mol)

Figura 5: Diagrama esquemãtico da reação na. interface
WC - CW,T,C) para curtos tempos.
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Nas diferentes etapaá de produção das fibras de^vidro ocorrem re_

jeições não inferiores a 10%. A única maneira de reaproveitar estas fd.

bras de vidro rejeitadas, ainda sem qualquer utilização pratica, deverá

ser através da micropicagem das fibras de vidro em pequenos comprimen

tos para posterior reforço de polímeros, como resinas poliéster ou epo-

xi.

0 presente trabalho estudou o emprego de fibras de vidro curtas,

com comprimentos entre 1/8 e 1/2 polegada, reforçando matrizes temofi

xas de poliéster insaturado. Para esses comprimentos, que devem coinci

dir com a faixa de comprimentos das fibras de vidro rejeitadas micropi

cadas, ainda não existem trabalhos aprofundados. Foi desenvolvida uma

técnica adequada para a noldagem dos compostos poliésteres insaturados-

fihvas de vidro curtas e levantou-se suas propriedades mecânicas.
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1. Introdução

A fibra de vidro (FV) é fabricada comercialmente em filamentos

contínuos ou sob forma de manta, que constitui um aglomerado aleatório

de fibras com comprimento sempre superior a 25 ran. Desta forma, todas

as pesquisas envolvendo resinas reforçadas empregam FV dentro desta ga

ma comercial. Não se conhecem estudos aprofundados envolvendo reforços

com comprimentos igual ou menores que 5 mm.

Pode-se dizer que uma parcela superior a 10% da produção de FV é

rejeitada nas suas várias fases de processamento, não encontrado,portan

to, qualquer emprego posterior. Devido a grande variedade de aspectos

que apresentam as fibras rejeitadas, uma para cada fase de fabricação,

normalmente consistindo num novelo emaranhado, a única maneira de uni

formizar este material deve ser através da micropicagem com comprimen

tos variáveis entre 1 e 10 mm.

Esta pesquisa verificou a influência sobre as propriedades mecâ

nicas das resinas termofixas de poliéster insaturado que trouxe a adi

çãb desta forma de reforço descontínuo, abrindo caminho para o aprovei,

tamento das FV rejeitadas, em condições economicamente vantajosas.

Para os compostos poliésteres insaturados FV curtas as poucas

pesquisas teóricas existentes apresentam variações de considerações na

abordagem do problema: algumas por exemple imaginam o reforço com orien

tação geométrica uniforme, outras com orientação aleatória; algumas con

sideram que a matriz do composto seja constituída de resina pura,outras

que essa matriz contenha elementos de carga; assim como variam também

as propriedades mecânicas estudadas

Na análise resumida das teorias de previsão do comportamento me

cínico destes compostos, considera-se as propriedades mecânicas dos Ia

minados unidirecionais reforçados cem FV contínuas. Assim, temos as re

lações clássicas dadas pela.Méi das misturas. Nestas equações, despre

zam-se as bolhas e vazios que são defeitos comuns nos plásticos reforça

dos (equações (1), (2) e (3)).

Un tipo de abordagem teórica [ 1, f ] para reforço aleatório com

FV descontínuas curtas ê o que considera um fator de eficiência de uti

lização das FV dado pelo quociente entre os valores das propriedades ne

cânicas medidos experimentalmente e os valores dados pelas equações

(1), (2) e (3).
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Ec = vfEf + vmEm (1)

CTc = vfCf +vmftn (2)

6c = vf6f + ym£m (3)

sendb, Ec, Ef e On: módulos de elasticidade a tração do composto,das TV

e da matriz polimerica, respectivamente.

ac, of e om: tensões de roptura à tração do composto, das FV e

da matriz polimérica, respectivamente.

ec, ef e em: deformações específicas na ruptura à tração do com

posto, das FV e da matriz poliméica, respectivamente.

vf e vm: frações em volume das FV e da matriz polimérica, respec

tivamente.

Por exemplo, o modulo de elasticidade experimental dividido pelo

valor calculado na expressão (1) fornece o fator ida eficiência. Neste -

caso, são traçadas curvas do fator de ericiência em função da razão de

aspecto ("aspect ratio"), que é o quociente do comprimento pelo diáme

tro das fibras de vidro, verificando-se a influência do comprimento das

FV no reforçamento, além das- influências dos módulos de elasticidade da

matriz polimérica e das FV.

Recentes trabalhos com FV curtas orientadas aleatoriamente [ 3 ]

têm encontrado boa correlação de resultados experimentais com os teórd

oos, obtidos por simplificações das equações micromecânicas de Puck

[ 3,5] e dos invariantes dos laminados definidos por Tsai e Pagano

[ 5 J.VAs simplificações são realizadas a partir das seguintes condi

•'•"'- a fração volumétrica das FV deve estar entre 0,1 e 0,1, que in

clui praticamente todos os compostos reforçados com FV curtas possíveis

tecnológicamente de serem obtidos pelos métodos comuns de fabricação.

- a razão de aspecto deve ser maior do que 300, sendo o material

considerado como um arranjo bidimensional aleatório de FV.

- assume-se que o comportamento mecânico dos compostos com fi

bras de vidro descontínuas, dispostas ao acaso, é* similar ao comporta

sento dos laminados com infinito número de camadas orientadas em todas
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as direções.

O desenvolvimento desta última teoria fornece para os compostos

reforçados aleatoriamente com fibras de vidro curtas a. seguinte expres

são para o módulo de elasticidade à tração (Ec):

] + -|-Ec = vf (^Ef + 2Em] + -|- Em (4)

com Ec, vf, Ef e Em já definidos nas equações (1), (2) e (3). A equação

(4) e as outras expressões que formam esta teoria [ 3 ] estão tendo uma

boa aceitação e formando a base de novos estudos de prensão do comporta

mento mecânico destes compostos.

2. Procedimento Experimental

2.1 Materiais empregados

Como o objetivo do trabalho.envolvia apenas a FV (reforço) e _.c

poliéster insaturado (matriz polimérica), todos os compostos foram obti

dos pelo emprego do reforço, da matriz polimérica e dos aditivos neces

sários à cura da matriz polimérica, não sendo empregados produtos com

plementares, tais como cargas. Os materiais empregados foram os seguin

tes:

a) Resina de poliéster insaturado Polylite T-223-E (8001), da Re

sana S/A Indústrias Químicas: resina ortoftâlica de uso geral, não ace

lerada, líquida, com viscosidade média e baixa reatividade; em solução

com media em 35% de estireno, necessário ã cura, esta quando sob ação

de catalizador e acelerador sofre a reação de cura formando um polié*s_

ter insaturado solido e rígido.

b) Fibras de Vidro: as FV curtas foram obtidas do "Rovingll825 da

Ocfibras Ltda., cortado nos comprimentos 1/8, 1/4.e 1/2 polegada; este

••roving" que é" tratado superficialmente com agentes de acoplagem a base

de compostos de cromo, e o mais barato reforço de FV atualmente disponí

vel no Brasil; os diversos fios que o constituem possuem uma alta rigi.

dez e cortam facilmente com um mínimo de desenvolvimento de eletricida

de estática, formando uma dispersão uniforme e bem assentada sobre o



C 7.5

molde, pois, também molham rapidamente.

c) Catalizador: o catalizador empregado foi o peróxido de metil

etil cetona (peróxido ME3C), que é um liquido incolor para cura da resi

na de poliêster insaturado pela geração de radicais livres a temperatu

ra ambiente quando utilizado em conjunto com um acelerador a base de co

balto.

d) Acelerador: o acelerador utilizado foi o naftalenato de cobal

to, que é um líquido violeta com 6 % de conteúdo do metal cobalto; este

acelerador e o peróxido de metil-etil cetona promovem a cura das resi

nas de poliêster insaturado na temperatura ambiemte.

2.2 Composições dos compostos poliêster insaturado-fibras de vi

drc curtas:

Foram escolhidos compostos can as seguintes características:

- Matriz polimérica: Polylite 8001

- libras de vidro: "Raving" 825, nos comprimentos 1/8, 1 Á e 1/2

polegada, nas porcentagens: 5, 12,5, 25 e 40% em peso.

- Catalizador: 1% de peróxido de metil etil cetona, em relação -

ao peso da matriz polimérica.

- Acelerador:' 0,5% de naftalenato de cobalto, em relação ao peso

da matriz polimérica.

Assim, além das placas da matriz poli maricá pura ou não reforça

da, tomada como referência do material nSo modificado, foram obtidos 12

diferentes tipos de compostos.

2.3 Maldagem dos compostos na forjna de placas:

0 estabelecimento da técnica mis adequada para a moldagem dos

compostos na forma de placas de 15 cm x 15 cm X, no máximo 4 mm de es

pessura, foi obtido após várias experiências e modificações nas seguin

tes condições do processo:

- dimensionamento e escolha adequada do molde.

- na escolha da condição de cura da matriz polimérica, acoplada

com as outras variáveis do processo

- na técnica de mistura das resinas de poliêster insaturado com

o acelerador» o catalizador e as fibras de vidro curtas.

~ na moldagem do composto propriamente dita.

Desta forma, com a utilização de moldes metálicos e uso de dea

rooldantes, e, empregando um sástona de cura com um tempo de gelatiniza

ção igual a 20 minutos a 25°C, foram obtidos os «apostos. Para isto, ê
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mistura dos componentes foi feita em vários estágios, precedidos de- se_

oagem e desgaseificaçao da matriz polimérica, com as incorporações orde

nadas do acelerador, do catalizador e de parcelas das fibras de vidro

curtas na matriz polimérica. Cada uma das incorporações foi seguida de

una cuidadosa, mas eficiente mistura. Nesta fase, o composto e levado a

uma estufa a 60°C onde permanece por 5 minutos. Após este tratamento, -

com grande redução na viscosidade da mistura, o composto é* remisturado

cuidadosamente, vazado nos moldes e submetido a uma pressão de compacta

ção.

As placas dos compostos poliêster insaturado-FV curtas disrostas

aleatoriamente, produzidos pela técnica acima descrita,apresentaram boa

qualidade através de uma primeira observação visual, sendo isentas de

bolhas de' ar e apresentando uma dispersão uniforme das fibras de refor

ço.

3. Resultados e discussões

0 levantamento das propriedades mecânicas dos compostos abrangeu

os seguintes ensaios mecânicos: impacto, flexão, compressão e tração ,

além dos ensaios de verificação da dispersão das fibras de vidro curtas

nas. matrizes polimerioas. Todos os ensaios mecânicos foram realizados

segundo as normas ASTM, sendo que os ensaios de impacto foram feitos na

Máquina de Impacto CSI e os ensaios de flexão, compressão e tração na

fÉKjuina Universal de Ensaios "Instron" 1127.

A analise da dispersão das FV curtas nas matrizes polimerioas de

poliester insaturado foi feita com o objetivo de verificar a homogênea,

dade dos compostos. Para isto, tomou-se como base os resultados apresen

tados pela queima de diferentes regiões dos compostos, pois, com a eli

minação dos componentes orgânicos (poliésteres inslaturados), a quantida

de de fibras de vidro curtas (resíduo) em cada região é precisamente de

terminada. Nos resultados das análises de dispersão observou-se que em

um número mínimo das medidas obtidas houve variação superior a a 10%

do valor previsto, sendo que a média destas variações esta próxima aos

3%, diminuindo com o aumento da porcentagem das IV.

Foram realizadas ensaios mecânicos preliminares com extração de

corpos de prova em várias direções das placas dos ccnpostos, não sendo

verificada nenhuma dependência das propriedades mecânicas con' a direção
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de retirada dos mesmos. Os compostos foram considerados isótropos,e, os

valores das propriedades mecânicas determinados por testes em 5 corpos

de prova normalizados.

A tabela 1 apresenta os valores médios das propriedades mecâni

cas de todos os compostos poliéster insaturado - fibras de vidro curtas.

Os resultados da tabela 1 estão lançados nos gráficos das figu

ras de n9 1 a 10, que ilustram as propriedades mecânicas dos compostos.

Para cada propriedade mecânica são apresentados 2 tipos de gráficos: um

com a propriedade mecânica em função da porcentagem em peso das FV, pa

ra os diferentes comprimentos destas, e, outro da propriedade mecânica

em função do comprimento das FV, para suas diferentes porcentagens em

peso.

0 gráfico da figura n9 11 faz uma comparação entre os resultados

experimentais do modulo de elasticidade â tração e os valores desta pro

priedade mecânica fornecidos pelas teorias de previsão do coraportamento

mecânico dos compostos reforçados cem FV curtas aleatoriamente disper

sas [ 3,4 ] mencionadas na Introdução do trabalho. Os resultados experi

mentais, embora apresentando uma menor eficiência de reforcamento, apre

sentaram um comportamento semelhante aos valores'previstos teoricamente

4. Conclusões

A técnica de moldagem empregada neste trabalho para a obtenção

dos compostos poliésteres insaturadõs reforçados com FV curtas mostrou

ser tecnicamente viável. Qn laboratório utilizou-se um processo quase

inteiramente manual, mas, se o material for empregado no fabrico de p£

ças, a técnica de sua preparação poderá ser inteiramente mecanizada e

mesmo automatizada assegurando ainda melhor resultado. A facilidade de

moldagem diminui com o aumento da porcentagem das FV, entretanto, com

40% de FV em peso a moldagem do composto continua, sendo boa.

Com exceção da resistência a flexão para os compostos com FV de

comprimento 1/8 pol em proporções inferiores a 11%, todos os outros

apresentaram melhores propriedades mecânicas pelo reforcamento com as

FV de comprimento 1/8, 1/4 e 1/2 pol, em quaisquer porcentagens. Esta

conclusão está de acordo com os resultados teóricos previstos.

As propriedades mecânicas dos compostos crescem com os aumentos

da porcentagem e do comprimento das FV. Concluiu-se que a influência do
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Tabela 1: Propriedades mecânicas dos compostos,

(valores médios de 5 testes).

Matriz polimerica: Polylite 8001

Üpo de

F V

"Roving"

825

1/8 pol.

•Roving"

825

1/1 pol.

"Roving"

825

/2 pol.

% de FV

em peso

0

5

12,5

25

40

0

5

12,5

25

40

0

5

12,5

(ib.péVpo
de

entalhe)

0,21

0,60

1,42

3,42

6,24>

0,21

0,84

1,77

3,92

7^32

0,21

1,24

2,61

25 1 5,00

40 jí 10*15

of*

(kg/cm2

869

782

896

1032

1120

869

902

1050

1197

1292

869

960

1140

1351

1483

ac*

(Kg/cm2

1460

1510

1630

1881

2192

1460

1545

1744

2160

2680

1460

1578

1860

2440

3168

at*

(Kg/cm2)

619

628

644

680

784

619

640

671

722

828

619

659

706

787

919

E*

(Kg/cm2)

50.800

52.000

54.400

61.900

76.800

50.800

54.500

60.300

72.000

92.000

50.800

57.600

67.700

84.900

109.000

*Legenda: R_ = resistência ao impacto

aí = resistência â flexão

ac = resistência ã compressão

at = resistência â tração

E = módulo de elasticidade â tração
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comprimento das FV é" mais marcante para porcentagens mais elevadas do

reforço.

Os compostos poliester insaturado-fibras de vidro curtas deverão

ter um campo de aplicação bastante amplo devido as facilidades de molda

gem, ãs propriedades mecânicas e ac custo, pois,podem ser modificados

pelo emprego de cargas de baixo custo, e, principalmente, podem utili

zar FV micropicadas, rejeitadas no processo de fabricação. As fibras em

pregadas neste trabalho foram cortadas especialmente de fibras contí

nuas ("roving" comercial), não provieram de material rejeitado. Acredi

ta-se que este último permita a obtenção de fibras de comprimento equi

valente e s se submetidos apôs a micropicagem a um retratamento com agen

tes de acoplagem (.vide 2,1, item b) venham a alcançar os mesmos i-esulta

dos qualitativos e quantitativos desta pesquisa, senão melhores.
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Estudou-se a influência do tamanho de grão da auste
nita sobre a cinética da reação martensítica em Fe-31.?
Ni-0.02%C, empregando-se Metalografia Quantitativa. Foram
determinadas as cinéticas dos processos de "propagação" e
"preenchimento" e, para o primeiro, propôs-se um modelo ba_
seado em um mecanismo de propagação por estímulos mecâni -
cos (autocatãlise). Verificou-se também a adequabilidade
dos modelos de compartimentação descritos na literatura.As
principais conclusões dizem respeito ao relacionamento do
tamanho de grão da austenita à predominância do processo
«te propagação e ã heterogeneidade da transformação. As ex
pcriências indicam que heterogeneidades locais são respori
sávcis pelo insucesso dos modelos de compartimentação in-
vestigados.
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1. Introdução

Trabalhos realizados nas últimas décadas já demons-
traram de forma inequívoca que a microestrutura da austeni
ta afeta marcadamente a transformação martensítica e em
particular sua cinética. A maneira pela qual as placas
de martensita se distribuem na austenita durante a reação
ê crítica. Já em 1949, Fisher e col. (1) desenvolveram um
formalismo para descrever a variação do tamanho das placas
de martensita com a fração transformada. Apesar de fre-
qüentemente utilizado (2,3) o modelo de Fisher tern sido
bastante criticado pois uma de suas hipóteses, a da uni-
formidade da transformação, é raramente observável na prá
tica. Raghavan (4) e Magee (5) estão entre os que discuti^
ram o assunto: segundo Magee (5) a heterogeneidade da rea-
ção resulta na formação de bolsões que favoreceria a inva-
riãncia do volume médio das placas de martensita durante
a transformação. Raghavan (4) apontou a importância da
seqüência de formação das piadas de martensita sobre a fo£
ura de curva de transformação e, propôs que a cinética tta
reação fosse operacionalmente subdividida em dois estágios:
"propagação" e "preenchimento". 0 primeiro processo cor-
responderia ã nucleação autocatalizada de placas nos grãos
de austenita não transformados. No segundo, ocorreria a
transformação da austenita residual. Entretanto, a viabi-
lidade da proposição foi apenas verificada indiretamente
pois não foram feitas determinações experimentais críti^
cas.

A relevância deste assunto, tanto sob o ponto de
vista teórico como prático, levou a um estudo experimen-
to- 2 dos processos de "propagação" e "preenchimento" em uma
liga de Fe-Ni-C cujos resultados mais importantes estão des_
critos a seguir.

2. Métodos Experimentais^

a) Material e Preparação

0 material recebido tinha uma composição Fe-31.9lNi
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- 0.021C (em peso) e estrutura austenítica com granula-
ção poligonal e fina, caracterizada por uma densidade de
interfaces internas (macias + contornos de grãos) de
89,5mm . 0 material foi submetido a tratamento de recozi_
mento para homogenização a 1373 K por 8 horas sob vácuo,
seguido de 1aminação a frio e recozimento final na faixa
de 1073 a 1S73 K a fim de desenvolver austenitas ecu di-
versas granulações e, portanto, cinéticas de transforma-
ção distintas (6).

A reação foi induzida até 115 K, por imersão do ma-
terial em banhos refrigerados, tomando-se o cuidade de
empregar um tempo de encharcamento de 15 minutos para as-
segurar uniformidade de temperatura. A temperatura de iní
cio da transformação (Mfi) que 5 indicada por uma explosão
típica, foi determinada tnetalograficamente,observando-se ,
apôs resfriamento a temperaturas pré-fixadas, o desenvolvi
mento de distorções na superfície de amostras inicialmen
te polidas para observação metalogrãfica.

o) Estudo Metalografico

Foram empregadas técnicas clássicas de metalografia
quantitativa na determinação de frações volumetricas e
densidades de interfaces internas isto ê, os medodos de
"contagem de pontos" e "das interseções", respectivamente
(7). Na determinação do número de placas de martensita
por unidade de volume, Ny, optou-se pelo método de Fulmann
(8) considerando-se as placas como cilindros achatados. Es_
te método, apesar das desvantagens que apresenta (9), foi
escolhido nela maior simplicidade e para facilitar compara
ção dos resultados com outros trabalhos divulgados na lite
ratura (10,11). As determinações experimentais foram reo£
tidas sistematicamente para manter a precisão da media em
± 201 com 951 de confiabilidade. As medida* foram realiza
das sobre fotomicrografias ou diretamente ao microscópio.

c) Caracterização do Fenômeno de Propagação

Por definição, entende-se por propagação a extensão
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da reação aos grãos não transformados inicialmente. A exis,

tência destes está intimamente relacionada a natureza auto-

catalítica e heterogênea da transformação martensítica e ã

influência da microestrutura da matriz austenítica. Em ge-

ral os grãos parcialmente transformados acham-se associados,

formando boisoes de transformação. Como as interfaces in-

ternas da austenita (macias e grãos) efetivamente bloqueiam

o crescimento da martensita, foram consideradas como os li-

mites naturais daqueles bolsões. 0 parâmetro G , que ex-

pressa a fração volumétrica de material nos grãos parcial-

mente transformados, foi usado para caracterizar o processo

de propagação. 0 valor de G • 1 indica que todos os grãos

contêm pelo menos uma placa de martensita. Outro parâme-

tro metalogrãfico relevante e a densidade de interfaces en-

tre os bolsões e os grãos não-transformados, S^. Este par£

metro e G foram determinados de fotomicrografias nas quais

os grãos parcialmente transformados e suas interfaces fo-

ram realçadas com tinta hidrocôr transparente, Fig.l.

3. Resultados Experimentais

Neste estudo foram usadas amostras recozidas a 1073,

1273 e 1S73 K cuja microestrutura é caracterizada por valo

res de S * 76,5; 40,8 e 14,1 mm" , respectivamente. As tem

peraturas de transformação, Mg, observadas foram 212, 219 e

220 K. 0 decréscimo de MQ com a redução do tamanho de grão

(aumento de Sy) era esperado em vista dos resultados de

Umemoto e Owen (12 ) e já foram discutidos na ref. 13 .

As curvas de "transformação atêrmica", Vy vs. T, pa-

ra os três tipos de material podem ser vistas na Fig.2. No-

ta-se claramente que quanto mais fina a granulação do mate-

rial menor é a quantidade de martensita formada na faixa

de temperaturas utilizada. Alêin disso, o refino do grão

da austenita torna obvia a existência de um ponto de in-

flexão na curva de transformação. Segundo Entwisle ( 4 ) per_

tubações na curva V vs. T estariam associadas ao calor li-

berado pela explosão; todavia, no presente caso, esta expH

cação não parece adequada visto que justamente quando a ex



D 1.5
plosão é mínima (material de grão fino) o efeito é mais ob-
vio. Por outro lado, diferenças na cinética dos processos
de "propagação" e "preenchimento" devido a diferenças em
tamanho de grão poderiam tornar as curvas V vs. T distin -
tas.

4. Estudo da Propagação

Os gráficos G vs. T da Fig.3 mostram como a fração
g

de material parcialmente transformado, G , varia com a tem-
peratura. Por simples observação, conclui-se que quanto
mais fina a granulação maior a tendência do material em
exibir transformação não-uniforme, com formação de boisoes.
De fato, 21% de transformação em austenita de granulação
grosseira se estende a cerca de 85t do material enquanto
no material de granulação mais fina esta situação só é
atingida após resfriamento suficiente para transformar cer-
ca de 45$ da austenita em martensita.

Devido â reação martensítica ser altamente autocata-
litica, sua propagação de~um grão para outro deve resul-
tar de estímulos associados às tensões geradas pelas placas
inicialmente formadas em grãos vizinhos (12,13) . Então, o
aumento do número de grãos com placas de martensita deveria
ser proporcional a área de interfaces entre as regiões par-
cialmente transformadas e os grãos livres de transformação,
isto ê

(1)

onde N*>, é o número de grãos parcialmente transformados por
unidade de volume e S^ a densidade de interface de bolsões.
0 sinal negativo indica que N*> aumenta com o decréscimo da
temperatura, T.

A taxa de propagação da transformação aos novos grãos
(por unidade de volume de material não transformado) será*

* 6 importante notar que a taxa de propagação é, de fato,
igual à taxa de nucleação de martensita nos grãos não
transformados.



D 1.6

onda K e uma constante de proporcionalidade e G já foi de-
finido anteriormente. Tendo-se em vista que o volume médio
dos grãos de austenita ê q, G • qN^ e

-'•:•' d G V d T S*
E _ tr v

.1 - «, " X - Gg C3)

Esta equação indica que a função G (T) que descreve o pro-
cesso de propagação, pode s«r obtida desde que S^ possa ser
relacionada a G (ou T). Como S^ e experimentalmente deter
•inãvel com facilidade, a Eq.(4) poderia ser, em princí-
pio, integrada numericamente. Todavia, optou-se pelo uso
de uma função empírica, simples, capaz de descrever os da-
dos adequadamente. Este procedimento foi adotado com a fi-
nalidade de, obtendo-se uma expressão analítica para G (T),
vizualizar melhor o comportamento do material.

A análise dos gráficos da Fig.4 indica que uma equa-
ção da forma

S* 2

seria adequada a descrição dos dados experimentais, S* vs.
G . A observação dt qut os valores de X (96,09 e 5 0 , 7 6 M " * )

obtidos em cada caso estão praticamente na mesma proporção
em que os valores de Sy característicos de cada microestru»
tura, é importante por indicar que o processo de e o ••soo
processo nos dois tipos de austenitas consideradas (granula
ção fina e média). A diferença entre os conjuntos de dados
estaria relacionada a diferença em micro-estrutura, especi-
ficamente tamanho de grão. Substituindo-se (4) em (3) inte
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grando chega-se a

An 8 _ i — - I - OT (5)

onde I e ume constante de integração e ft»XK q. Uma avalia
ção do desempenho da Eq.(S) na descrição dos dados experi-
mentais pode ser realizada observando-se a Fig.3. As li-
nhas G (T) ajustadas aos pontos experimentais foram geradas
de acordo com a Eq.(5) apôs os valores de I e Q terem sido
obtidos por "mínimos quadrados". Nota-se, claramente, que
o ajuste ê excelente a menos do início da reação em auste-
nitas de grão fino quando, muito provavelmente, deve ocor-
rer a formação de bolsões isolados o que não 5 levado em
conta na Eq.(l).

Finalizando esta discussão do processo de propagação,
é apropriado indicar que sua taxa, - dG/dT, seria proporcio
nal a G^ com um fator de proporcionalidade a«KXq. ora X«S
e q«S~ , logo fi«S~ ,' o que é consistente con a hipótese de
que a propagação ocorreria devido ã concentração de tensões
geradas por placas existentes em grão adjacentes. De fato
a intensidade daquele campo de tensão seria proporcional ao
quadrado do comprimento das placas (12) que, na primeira
geração, ê essencialmente limitado pelo diâmetro do grão da
austenita. Argumentação semelhante pode ser invocada para
racionalizar, qualitativamente, 9 influência da granulação
da austenita sobre c processo de propagação e uniformidade
da transformação. No material de grão grosseiro as ten-
sões geradas pelas primeiras placas de martensita são natu-
ralmente mais intensas do que em austenitas de grão fino e.
devido a existências de um menor número de grãos por unida
de de volume, afetam um maior volume de material, favorecen
do a propagação e uniformidade da transformação.

5. 0 PT-QCWSSO de Preenchimento

0 estudo do processo de preenchimento requer a obten
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ção de dados experimentais pertinentes aos bolsões. A fra-
ção volumêtrica de martensita nestas regiões, V^, pode ser
estimada conhecendo-se G e Vy,

A fim de confirmar a validade desta pratica, proce-
deu-se I determinação experimental de V^ em amostra do ma-
terial de granulação média transformada apenas pela expio -
são inicial. 0 valor médio da fração volumétrica de marten
sita nos bolsões, obtido diretamente, e condizente com o va
lor calculado via Eq.(6) face aos erros experimentais e es-
tatísticos. A aplicabilidade da Eq.(6) foi assim considera
da satisfatória.

Os dados da Fig.S mostram a variação de V^ com a tem
peratura nos três tipos de amostras. A primeira observa-
ção importante diz respeito â proximidade das três curvas.
Isto. sugere que o mecanismo, de preenchimento é comum -aos
três tipos de material o que ê razoável. Também ê importan
te notar o desenvolvimento de um "patamar" nas curvas V^
vs. T, em temperaturas intermediárias, que se torna mais
obvio quanto menor o tamanho de grão da austenita. Isto é,
indicativo de que a reação estaria se desenvolvendo princi-
palmente por "propagação". Esta situação torna-se mais ób-
via comparando-se as curvas da Fig.6. Além de indicar que
G aumenta muito mais rápido do que V*~, estas curvas mos-
tram que o patamar da curva Vy vs. T ocorre na mesma faixa
de temperaturas onde se observa comportamento similar na
curva V vs. T. Estas observações corroboram a hipótese
de que efeitos térmicos devido ã explosão seriam secundá-
rios no material estudado no que diz respeito ã forma da
curva de transformação, Vv vs. T. A racionalização da ci-
nética do processo de preenchimento, requer informações
mais detalhadas da microestrutura nos bolsões. Porém a ob-
tenção destes dados se torna inviável dentro da metodologia
aplicada porque o número de placas de martensita por bolsão.
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não é suficiente para permitir a obtenção de valores de pa-
râmetros microestruturais (N por exemplo) com confiabilida
de adequada. Torna-se assim quass que imperativo a adoção
de um modelo para exprimir N em função de V . Atualmente
há dois modelos descritos na literatura (1,11). Ambos se
baseiam na hipótese de transformação uniforme o que, aparen
temente, seria razoável â nível de bolsão ou no material
com a granulação mais grosseira que, praticamente, só* exi-
be preenchimento. De fato, os dados da Fig.3 indicam que
no material com granulação grosseira, G torna-se igual ã
unidade cerca de 7 K abaixo da temperatura M_.

Antes de passar ã consideração específica da adequa-
bilidade dos modelos descritos em 1 e 11 ê conveniente
mencionar que estes formalismos foram propostos para descre_
ver o fenômeno geométrico da compartimentação da austenita
pelas diferentes gerações de placas de martensita, de sor-
te que as verificações experimentais foram conduzidas enfo
cando este aspecto da transformação.

6. 0 Processo de Compartimentação da Austenita
,

Segundo Fisher e col. (I) as placas de martensita
subdividiriam os grãos da austenita em volumes progressi-
vamente menores de sorte que o volume médio das placas for
madas ã fração volumétrica Vy seria

v - m v (7)
1 « gNv

onde q é o volume médio dos grãos de austenita, N o número
de >cas por unidade de volume de material e m ê um fator
peo; o rico relacionado ã razão "espessura (t): raio (r) das „'
placas". Fisher et ai (1) propuzeram m«9Tr/128 (t/r) porém, <*
tendo cm vista a hipótese de placas com o formato de cilín- i.
dros chatos 8 deve-se usar m-9it/64 (t/r). i

Os valores dos parâmetros necessários ao calculo de f-
v via liq. (7) foram obtidos empregando-se amostras de granu -
lação grosseira da seguinte forma: N pelo método de
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Fullmann, já mencionado, e os valores de r e t a partir das

relações

r - /- v (8)

v
t - V V (9)

irr*

definindo-se S™ como a área de planos centrais de martensi-

ta por unidade de volume de material (11) . Convém notar

que os valores de v, t e r são valores médios "instantâneos" ;

A adequabilidade do modelo, Eq.(7) foi verificada

comparando-se os valores de v calculados com os valores ex-

perimentais obtidos da relação,

dN
v = v (10)

i
O gráfico da Fig,7 indica que a curva calculada e a .

experimental se cruzam. Para pequenas frações volumétricas

a Eq.(7) fornece valores de v superiores aos experimentais

ocorrendo o oposto no final da transformação. Isto é, a

Eq.(7) apenas forneceria uma "estimativa média" da varia

ção de v com a fração volumêtrica de martensita, sendo, in- f

felizmente, inadequada a descrição exata da microestrutura

durante o processo de preenchimento. Segue-se daí que ape_ ',

sar da reação ocorrer praticamente com G «1, a condição r^

de uniformidade admitida por Fisher et ai. (1) não é verifi :

cada. Isto sugere que o modelo também não seja válida ã ní \.!

vel de bolsão. Esta conclusão é importante pois Magee S : .:

considerou que a falha do modelo de Fisher estaria associa. —

do ã heterogeneidade de transformação, (G_<1). Neste estu-
8 • • t

do entretanto, verificou-se que a inadequabilidade do mo- 1
delo d* Fisher esta relacionada a variações locais na uni -
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formidade da transformação.

7. Conclusões

I. Os resultados experimentais descritos neste traba
lho permitem sugerir que

1. A curva de transformação e marcadamente afetada
pela cinêtica dos processos de propagação e preen
chimento

2. 0 processo de propagação e notadamente importante
em material com granulação fina

3. 0 processo de propagação resulta das tensões in-
troduzidas pela formação de martensita em grãos
adjacentes

4. Quanto menor o tamanho de grão da austenita mais
heterogênea a transformação e mais estável a aus
tenita

5. Os modelos de compartimentação da austenita fa-
lham devido à não-uniformidade local da transfor-
mação.

II. 0 método desenvolvido para o estudo do processo
de propagação pode ser considerado eficaz. Tendo em vista !

que a propagação resulta essencialmente da nucleação de uma
placa em um grão não-transformado é* possível sugerir que
G possa substituir, com vantagem pela simplicidade de de- :

terminação, o parâmetro Ny na caracterização da taxa de nu-
cleação inicial da martensita.
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Fig.A - Gráfico
1-Gg) vs. G*
ilustrativa da
adequabilidade
da Eq.(4).

1.0

Fig.5 - Curvas V* vs.T
obtidas segundo
a relação Eq
(6).
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Fig.7 - Variação do "volu-
me médio corrente"
das placas de raar-
tensita com a fra-
ção volumétrica
transformada em
material de granu-
lação grosseira.

Of Q* 0»
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Materiais conjugados, tais como Au/Ti, Au/Pd/Ti, etc.
são empregados nos dispositivos de semicondutores a fia de
obter adequadas propriedades de contato. Essas proprieda-
des são modificadas se houver variações na composição pela
interdifusão nas interfaces. 0 método de retro-espalhaaen
to de Ions permite a obtenção do^perfil da composição do e r

1emento ao longo da espessura até uns microns. Descreve-se
a aplicação dessa técnica aos conjugados constituídos de.um
filme fino (-1000 A) de ouro depositado a vácuo sobre um
substrato de titânio. Os dados mostram o desenvolvimento
da inter-difusão Ti-Au desde os primeiros estágios até a
formação de compostos.
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1. Introdução

Modernos sistemas de contatos para dispositivos de es>
tado solido consistem de camadas múltiplas de filmes finos
de Au/Pd/Ti, Au/Ti, etc. (j-2j|. Tais estruturas conjuga-
das permitem o ajuste das propriedades de contato como ade-
são, condutividade elétrica, altura de barreira e estabili-
dade por longos períodos. Interações,como interdifusão e
formação de fases intermetãlicas.afetam as características
dos contatos. Tais interações podem ser estudadas de um
modo relativamente não-destrutivo pelo retro-espalhamento
iônico de Rutherford (j5-s] • Este trabalho apresenta um e£
tudo da interdifusão no sistema Au/Ti por retro-espalhamen-
to de íons.

i

2. Técnica Experimental

Pequenos pedaços ( 6-8mm) de titânio foram cortados
de bastões de alta pureza (99.971), de diâmetro -10mm. Poli
dos mecânica e eletroliticamente em uma das faces, foram, a
seguir, encapsulados sob alto vácuo (-6 x 10~ Pa) em tubos
de quartzo, e recozidos a 8509C por 50 horas. A face plana
dos pedaços de titânio foi repolida eletroliticamente e os
pedaços,limpos ultra-sonicamente em água desionizada, desti^
lada e em álcool isopropílico. Após a secagem, foram ime -
diatamente colocados em uma unidade automática de deposição
a vácuo (Edwards E19A3). As faces planas do titânio servi-
ram como substratos para a deposição de filmes de ouro de
espessura de 1000 - 1500 A sob alto-vácuo (-1 x 10 Pa). A
espessura foi controlada durante a deposição com um monitor
de cristal de quartzo e verificada,após,com um interferôme-
tro. As amostras foram estudadas por retro-espalhamento de
íons antes e depois de sofrerem um tratamento térmico em
cápsulas de quartzo sob alto vácuo a temperaturas de 250-
650°C e tempos de 90 minutos a 80 horas.

A teoria, a técnica e o arranjo para o retro-espalha-
mento de íons foram descritas anteriormente ]JS\• C arranjo
é mostrado na Fig.l e será explicado aqui apenas brevemen-
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Figura 1 - Arranjo experimental para o retro-espalhamento
de Ions; B-feixe de ions do acelerador Van de
Graaff, S-Fendas, I-imã analisador de ener -
gia, T-alvo, D-detetor, P-preamplificador, AMP-
amplificador, SCA-analisador de monocanal, T-S-
contador e marcador de tempo, STB-"strobe",
MCA-analisador de muiticanal.

te. Um feixe de partículas alfa (He ) de 2 MeV do acelara
dor Van de Graaff, passa através de fendas colimadoras e ê
feito incidir normalmente (90°) no alvo de Au/Ti, postado
a aproximadamente S cm da fenda final, cujo diâmetro era
de -1.5 mm. Os ions He retro-espalhados foram detectados
com um detetor de barreira superficial, de resolução de
12 keV, colocado a 135 com respeito ao feixe incidente. A
câmara de espalhamentç foi mantida em um vácuo de 2 x 10
Pa. Os pulsos eletrônicos do detetor passaram por um pre-
amplificador e um amplificador, sendo o espectro de ener -
gia dos tons retro-espalhados armazenado cm um analisador
de 4096 canais. A energia dos íons incidentes foi pré-
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ajustada com una sonda NMR num imã analisador de ener-
gia. O analisador multicanaJ foi calibrado em energia u-
sando o retro-espalhamento de alvos finos de Au, Ag, Cu e
Al puros sobre substratos de "mylar" e também com o padrão

A l *

das energias de raios-a de uma fonte radioativa de Am .

3. Resultados e Discussão

O recozimento inicial dos substratos de titânio au-
mentou o tamanho de grão até -200 um, conforme foi medido
por microscopia ótica e eletrônica de varredura. Neste
tamanho, pode-se assumir que a difusão em volume domina so_
bre a difusão em contornos de grão no substrato de titâ-
nio.

Uma interdifusao mensurarei foi observada para tra-
tamentos térmicos acima de 350°C/5 horas. A Fig.2 mostra
os espectros de He retro-espalhado, antes e depois de um
tratamento térmico nessas condições. Os picos no lado de
alta energia nesta figura são devidos ao filme fino de ou-
ro na superfície e a região do patamar de aclive suave e
do substrato de titânio. Os dois espectros foram superpôs^
tos um sobre o outro, normalizando-se em um ponto de baixa
energia. As duas regiões correspondentes ao Au e Ti, vê-
se claramente que são bem separadas em energia. As largu
ras das regiões na escala de energia correspondem a es-
pessuras de uma camada. Portanto, da comparação dos dois
espectros, pode-se obter o perfil de composição em diver-
sas espessuras L3-4J . O diagrama de fases do sistema Au-
Ti contém diversos compostos Íntermetalicos, desde TiAu,
até Ti,Au. Se um pequeno grau de solubilidade destes for
admitido, então,relações de difusão mais simples se torna-
rão validas. Ouando se desenham aqueles perfis em um gra-
fico de erfe, uma região linear indica difusão volumétrica
a concentração superficial constante, e as constantes de
difusão podem ser calculadas da inclinação da região li-
near L7J« Cálculos preliminares indicaram que, a 3S0°C, a
constante de difusão 5 D (350°C) • 3.7 x 10 cm s ,cor
respondendo a uma região linear sobre as concentrações de
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Figura 2 - Espectro de energia dos Ions retro-espalhados
de conjugado Au/Ti, antes, ++, e depois do tra,
tamento térmico a 3S0°C, 5 horas,

Au de 1 a 40t. 0 arredondamento da margem frontal do pi-
co de Au 5 devido â acumulação de titânio na superfície
que age como um sorvedouro. ,

A extensão da interdifusão ê maior para tratamentos
térmicos a 450°C/6 horas, como pode ser visto do espectro
retro-espalhado antes e após o tratamento térmico na Fig.
3. Aqui, também, as regiões de ouro e titânio estão bem
separadas. 0 titânio difundiu-se diretamente até a super
fíci-e e formou uma camada acumulada,como se pode ver do
pequeno pico no vale. A concentra-ção da camada de Au es-
tá abaixo de 100Í, indicando uma fração3de titânio na cama
da de ouro.

Com o aumento do tratamento térmico há, proporcional_
mente, uma interdifusão cada vez mais alta. No tratamento
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Figura 3 - Espectro de energia dos Ions retro-espalhados

do conjugado Au/Ti, antes, ++, e depois

tratamento térmico a 4 50°C, 6 horas, *'.
do

térmico mais alto realizado {650 C/80 horas), a concentra-

ção de ouro caiu uniformemente a um quarto, o restante sen

do titânio. Assim foi indicada a formação de um composto

TijAu.

4. Conclusões

Observou-se, por retro-espalhamento de íons, conside

rãvel interdifusão nos conjugados Au/Ti, úteis nos sistc

mas de contatos para semicondutores, ocorrendo a partir de

tratamento térmico de 350QC/ S horas. A constante de difu

são obtida a 350°C foi D (350°C) « 3.7 x IO"16 cm2 s"1.

A extensão da interdifusão aumenta com temperaturas

mais altas e tempos mais longos. No tratamento térmico
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mais alto, 650°C, 80 horas, observou-se a formação de uma
fase intermetálica TijAu.
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Foram estudados a resistividade e o coeficiente de
resistência com temperatura (TCR) de filmes fnos de "cer-
met" devido à sua importância na fabricação de redes de re_
sistores em circuitos integrados híbridos de filmes finos.
Filmes finos de "cermet" foram depositados em alto vácuo
(-2 x IO"4 PA), a partir de grãos de composição SiO : Cr
(50 : 50), sobre substratos de vidro a 300°C. Foram depo-
sitados filmes finos de cermet, a uma taxa de 2 A/s, com
espessuras entre -1000 e 2100 A, correspondendo a resistên
cias superficiais de -900 a 400 ü/a .

O TCR dos filmes de mais alta resistência teve um
valor negativo razoavelmente alto (> 200 p.p.m./°C). Com o
decréscimo da resistência, os valores decresceram também.
O TCR passou por zero em um certo valor de resistência,tor
nando-se positivo e aumentou até 72 p.p.m./°C na mais bai-
xa resistência estudada. Conclui-se que os filmes consis-
tem de ilhas ou cadeias metálicas resistivas circundadas
por material dielêtrico e que a combinação do TCR positivo
das cadeias metálicas com o TCR negativo dos espaçamentos
resultou no comportamento observado.
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1. Introdução

Filmes finos de cermets são usados em circuitos re
sistivos em microeletrônica híbrida devido ã sua maior re-
sistividade e estabilidade [_1 -3_J. Uma inclusão de impure-
zas gasosas, ainda que inadvertida, mostrou ser benéfica,
através da formação de barreiras ao caminho da corrente,
em filmes de metais e ligas fl»4j. Tornou-se evidente,por
tanto, que outras impurezas sólidas poderiam ser incorpora
das de modo mais previsível e, se necessário, em quantida-
des maiores com o emprego de cermets. 0 termo cermet sur-
ge das palavras cerâmica e metal e, como se pode deduzir,o
material é uma mistura de um isolante e um metal. 0 cer-
met mais popular é SiO : Cr.

Muito embora a variação da resistividade e do coe-
ficiente de resistência com temperatura (em inglês, abre-
viadamente TCR) em função da composição tenha sido estuda-
do razoavelmente bem, seu comportamento com a variação de
espessura não recebeu atenção adequada. 0 presente traba-
lho trata do efeito da espessura com a resistência super-
ficial e o TCR de filmes de cermet.

2. Técnicas Experimentais

Quantidades pesadas de grãos de um material cermet
de composição SiO : Cr (50 : 50) foram colocadas em uma
barquinha de tungstênio e filmes finos desse cermet con es
pessura variando aproximadamente de 1000 a 2100 A foram de
positados por evaporação era alto-vãcuo (-2 x 10~4 Pa) em
uma unidade automática de deposição (Edwards E19A3). Os
substratos foram lâminas de vidro de borosilicatos, medin-
do 12 x 22 mm, rigorosamente limpos em solução de detergen
te fria e aquecida, álcool isopropílico em ultrasom, água
oxigenada fervente e água destilada, desionizada, também
fervente.

Na câmara de vácuo, uma limpeza adicional foi rea
lizada com bombardeamento de íons de argônio. Os substr£
tos foram mantidos a uma temperatura de 300°C durante a
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evaporação e 30 minutos antes e depois. A pressão parcial

de gases no ambiente de vácuo foi medida com um analisa-

dor de gases residuais. Os principais componentes encontra_

dos foram vapor d'água, oxigênio e nitrogênio. O conteúdo

de vapores de hidrocarbonetos. era baixo. A taxa e a espes-

sura dos filmes de cermet foram controladas com um monitor

de cristal de quartzo, A taxa foi ajustada em -2 A s . A

espessura foi confirmada com um interferometro.

Filmes finos de ouro de -1000 A com uma fina cama-

da de cromo por baixo serviram como contatos e foram deposit

tados antes do cermet. Finos fios de ouro foram soldados

com índio metálico aos contatos de ouro para conexões elé-

tricas externas. A resistência dos filmes no sistema de

vácuo foi medida com uma fonte de corrente constante (HP

6181B) e um voltímetro digital (Keithley 171) enquanto as

temperaturas foram medidas com um termopar cromel-alumel e

um potenciômetro.

3. Resultados e Discussões

A corrente constante passando nos filmes foi ajus-

tada em 1 mA. A constância dessa corrente foi verificada

durante cada experiência medindo-se a queda de voltage» a-

través de um resistor padrão. A variação da resistência

com a temperatura foi medida pela ciclagem térmica dos fil-

mes na faixa 25-125°C. O recozimento dos filmes de cermet

a 300°C por 30 minutos imediatamente após a deposição visou

sua estabilização. Ainda assim, uma pequena mudança irrç»

versível em sua resistência foi observada durante o primei-

ro ciclo térmico. Isto provavelmente se deve a sua exposi-

ção à atmosfera durante a montagem do arranjo de medidas. r-"

Apenas os valores reprodutíveis no segundo e nos subseqüen-

tes ciclos de aquecimento foram usados para determinação

do TCR.

A Fig.l(a) mostra a variação da resistência super-

ficial com a temperatura para um filme de cermet com es-

pessura de 1040 A. Pode-se ver que a resistência cai com

o aumento da temperatura. A resistência superficial & 2S°C
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(o) TCR«-219p.p.m./°C

(b) TCR=-134p.p.m./"C

( c ) TCR* 73 p.p.m./°C

25 50 75 100

TEMPERATURA *C
125

Fig.l - Variação da resistência superficial com temperatura
de filmes finos de cermet, SiO : Cr (50 : SO), e
com espessuras de (a) 1040 £,©; (b) 1568 X, X; e
(c) 2078 X,A.

e 892 Q/a • enquanto o valor do TCR e - 219 p.p.m./°C. Com
o ausento da espessura para 1568 A, a resistência superfi-
cial caiu para 431 Q/a e o valor do TCR para - 134 p.p.m./°C
(Fig.l(b)). O aumento adicional da espessura para 2078 A
resultou em um pequeno valor positivo de TCR de 73 p.p-ra./°C
(Fig.l(c)). Nestes filmes, a resistência superficial foi
401 Q/Q .

A reduçío na resistência superficial não diminui lî
nearmente com o aumento de espessura. Muito provavelmen-
te, isto se deve a uma descontinuidade no caminho condutor.
Pode haver uma pequena contribuição do fracionamento do
filme. Os valores do TCR dos filmes de cermet começam em
um valor negativo razoavelmente alto (> 200 p.p.m./°C) para
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espessuras em torno de 1000 A, diminuem com o aumento da es_
pessura e atingem um pequeno valor positivo em torno ds
2100 A. Pode-se ver imediatamente que, com algum trabalho
adicional, uma faixa de espessuras ótimas para a obtenção
de baixos valores de TCR poderia ser determinada.

O crorno está uniformemente disperso no SiO em um
filme depositado a temperatura ambiente. No recozimento,
pequenos grãos de cromo aparecem e formam pequenas cadeias
que fornecem um caminho mais fácil para a condução L5J' No

presente caso, a formação de grãos e cadeias pode começar
durante a própria deposição, devido ã elevada temperatura do
substrato. Um TCR negativo surge da passagem da corrente
através de uma barreira e da resultante transferência ativa
da de portadores. Filmes metálicos exibem TCR positivo de-
vido ao espalhamento de elétrons por fonons. As cadeias
condutoras nos filmes de cermet consistem de grãos de cromo
com uma película de silicetn de cromo. A proporção que as
cadeias condutoras aumentam em um filme, seu TCR negativo é
compensado e até mesmo superado pelo componente positivo do
TCR. Pode-se, portanto, observar que, a espessuras de
1000 A, filmes de cermet ainda têm uma componente dominante
devido aos espaços de dielêtrico entre as ilhas de cromo
enquanto as cadeias condutoras de cromo equilibram aproxima
damente a condução através de barreiras em torno de espessu
ras de 2000 R.

4. Conclusões

0 TCR de filmes de cermet - SiO : Cr (50 : 50)
de -1000 A de espessura, depositados em alto vácuo a uma
taxa de -2 Ã/s tem um valor negativo rezoavelmente alto
(> 200 p.p.m./°C). 0 valor do TCR cai com o aumento da es-

o
pessura e em -2100 A toma um pequeno valor positivo. Este
comportamento e devido a uma crescente componente de ca-
deias condutoras em comparação com os espaçamentos dielétri
cos nos filmes de cermet.
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"SIMULAÇÃO DO MOVIMENTO DE UMA DISCORDÂNCIA ATRAVÉS
DE IMPUREZAS"

*

J.S.B de Oliveira e R.E.Medrano.
Ins t i t u to de Física "Gleb Wataghin" UNICAMP-

São Paulo ' - Bras i l .
Forma-se uma distribuição de impurezas ao acaso e

calcula-se as tensões sobre uma linha de discordância coloca
da na origem das coordenadas, devido a essa distribuição.Uma
vez conhecidas essas tensões e a tensão de linha da discor -
dância, procura-se a configuração de equilíbrio. A seguir ,
aplicam-se tensões externas e determina-se novas configura -
ções de equilíbrio, até que o sistema deixe de ser estável ,
sendo a tensão para essa condição,a tensão de fluxo para a
discordância atravessar as impurezas.

* Auxiliar de Ensino da Univ.Fed. do Para,atualmente cursando o doutora
mento em Física, na Universidade Estadual de Canpinas-UNIC/WP.
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1. Introdução

Na análise da tensão necessária para se observar o

fluxo plástico em ligas que formam uma solução sólida, ê

necessário levar em consideração a tensão produzida pelo so

luto na matriz. Essa tensão atua sobre a linha de discordãn

cia fazendo com que seja necessária uma tensão maior que um

certo valor para que a discordância passe a se movimentar

dentro da solução solida com precipitados [1-3]. Na maioria

das ligas, essa tensão ê" a responsável pelo fluxo plástico,

por ser ela maior que as de outros tipos, tais como a ten-

são de fluência, a tensão de Pieirls, a tensão para ativar

fontes de FRANK-READ ou as tensões para atravessar discor -

dâncias paralelas e perpendiculares ( interseção atrativa e

repulsiva ) [4-7] .
Para fazer um modelo dessa interação,ê preciso que

se considere as impurezas distribuídas aproximadamente ao a

caso, que seria a estrutura do equilíbrio de solidificação;

quando a liga ê resfriada, outras distribuições podem ser

possíveis, devido a diminuição do termo de entropia, no en-

tanto, nessas temperaturas o coeficiente de difusão é pequ£

no, fazendo com que prevaleça a distribuição ao acaso.

Outro fato muito importante, é que a energia da li -

nha depende da orientação do vetor de Burgers da discordân-

cia [1], mas quando se estuda a configuração de equilíbrio

em vez da energia, o que passa a desempenhar papel de impo;r

tância ê a tensão de linha, a qual depende não sõ da orien-

tação daquele vetor como também da variação da posição da

linha em relação a esse vetor [8].

2. Método Empregado

No presente trabalho, se fez uma estrutura de cubos

empilhados, onde se colocou um átomo em cada cubo, numa po-

sição aleatória. Para reduzir o tempo de computação, tomou-

se como dimensão da linha de discordância a aresta do cubo,

como dimensão da matriz na direção perpendicular ao deslizei

mento o triplo da dimensão da linha e na direção do movimen
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to da discordância nove vezes aquele valor, Ainda, com vis «
tas à redução do tempo de computação, os dados foram obtidos
para valores constantes da tensão de linha, onde se atribuiu
dois valores para essa constante, com o primeiro deles zero
e o segundo KGb2, onde K e outra constante,

Para a determinaçlo da posição da impureza dentro de
cada cubo,foram gerados três números aleatórios que dãoaspjs
sições x,y e z em relação a um, sistema de referência centra-
do no ponto médio da matriz. Em seguida, colocou-se a linha
de discordância, como um segmento retilíneo na zona central
do conjunto de cubos, ficando esta coincidente com o eixo cô
ordenado x e indicou-se a direção do movimento dela por y.

A discordância interage com os centros de dilatação
( impurezas), produzindo um campo de tensões como o que vai
ser descrito posteriormente e e indicado na figura 1,

DISCORDÂNCIA

lü

FIG. 1 - Aspecto do

campo de tensões se

atua sobre a linha

de discordância.

Considerando-se a concentração de impurezas OD**3onde
D e a aresta do cubo, podemos escrever a equação de equilí -
brio para a discordância no plano xy, com vetor de Burgers(b)
na direção y como:
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+ T O (D

onde

T = tensão aplicada

G = modelo de cizalhamento

£ = parâmetro de desajuste

r = raio do centro da deslocação

2 2 2 2
r = x + y + z

2

T = KGb = tensão de linha; K = K(a) uma constante numérica

provavelmente constante,porém diferente para di-

ferentes orientações originais.

a = ângulo de orientação do elemento de linha de

da _ 1

àl
curvatura

Normalizando o comprimento em relação ao parâmetro D

a representação adimensional de (1) fica:

t + tp I
n

2 2

nn

n

da

dS
= 0 í1-)

onde

t = T D

KGb

tp-
6er,

KbD

0 valor de tp foi escolhido, tomando-se valores razo
áveis para os distintos parâmetros. Para e-0,5, r-l,5b
C » 3t , K»0,5 encontrou-se tp-2 ( aproxiaadaaente ). Para
observar as variações na tensão de fluência coa a concentra
ção, fez-se também a simulação para tp-l,caso em que O1V
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De posse desses parâmetros .procuramos a solução inicialmente com
t=0, pois esta seria a forma de equilíbrio sem tensão aplicada externa-
mente, a qual ê mostrada nas figuras 2 e 3 (sem e com tensão de linha
respectivamente).

t«IO

FIG. 2-'Configura-
ção de equilíbrio
da linha de des-
locação.sera a con
tribuição da ten
são de linha,pa-
ra diferentes va
lores da tensão
aplicada externa
mente.

DISCORDÂNCIA

x-20
FIG. 3-Configura-

ção de equilíbrio
da linha de desloca_
ção com a contribui
ção da tensão de l i
nha.para diferentes
valores da tensão a
plicada externamente

<
O

1
DISCORDÂNCIA
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O método utilizado para esta operação foi o de subcH
vidir a linha de discordância em 10 segmentos ao longo do eixo-x.Como
inicialmente a linha de discordância ê un segmento retilíneo,da=0. Em
seguida,calculamos em cada ponto o valor da parcela £(eq. 3
mas este termo cai cano r", assim é suficiente tonar apenas a célula ma
is próxima, com o que n«27. Isto dá uma tensão atuante de -t .Em segui?
da, deslocam-se cada ponto de una distância -0.1D e calcula-se novamen-
te a tensão. Se a tensão ai não ê praticamente zero, nem
troca de s inal , deve-se continuar a deslocar o ponto numa
outra distância - O,1D. E, se agora a tensão não ê zero,p£
rem troca de s inal , fazemos o ponto retornar numa distância
igual a metade do intervalo anterior. Esta operação ê repe-
tida até se obter a convergência, ou seja uma tensão resul-
tante suficientemente pequena.

Isto dã a configuração de equilíbrio indicadas nas
figuras 2 e 3.

Como condição de contorno, em cada extremo foi toma-
da a imagem especular como indica a figura 4.

FIG. 4 - Imagem espe
cular dos extremos
da L.D,usadas como
condição de contor-
no, na simulação.

A partir disso, se superpõe,uma tensão externa t e
repete-se o processo descrito, obtendo»se configurações de
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equilíbrio como mostram as figuras 2 e 3.
Observa-se que, para tensões normalizadas entre 1 e

10, a linha fica perpendicular â direção original. Esta ten
são é a necessária para que a discordância atravesse o con-
junto de precipitados. Do valor obtido,podemos calcular a
tensão de fluência, como

f 0.1- 1 ) G

3. Discussão

Foi mostrado que é possível simular o movimento ae u
ma discordância, através de um conjunto de impurezas.

Os valores obtidos para a tensão de fluência, são um
pouco elevados, provavelmente devido as simplificações fei-
ta? no modelo, as quais não levam em consideração a varia -
ção da tensão de linha com a orientação do vetor de Burgers
em relação a linha de discordância. Além disso, um outro mo
tivo poderia ser o pequeno comprimento da discordância (3,2b)
adotado, na intenção de reduzir o tempo de computação.

Uma outra alternativa, e que se considera original -
mente uma deslocação de cunha, a qual tem uma interação ma-
ior com as impurezas.

4. Conclusões
1) Foi simulado o movimento de uma linha de discor -

dância através de um conjunto de impurezas,
2) Os valores da tensão de fluxo obtido foram pouco

altos, devido principalmente às simplificações fei^
tas na analise.
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ABSTRACT

Sheet nickel is used as the substrate for the electrodeposi-
tion of both lead dioxide and lead in the manufacture of primary reser
ve batteries. Two types of sheet nickel, namely NÍ200 and NÍ270, which
varied slightly in composition have been studied. The influence of etch
ing current density on the surface roughness factor of these two types"
of nickel have been investigated (a) electrochemically, where the trian
gular voltage sweep technique was used to determine the electrical dou-
ble layer capacitance of Ni in KOH and (b) by Tallysurf. The capacitan
ce per unit geometric area varied with the current density of etching**
for NÍ200 and NÍ27O. The S.R.F. obtained as a ratio of the capacitance
minimum before and after etching, increased with current density up to
100mA cm"2, where as the S.R.F. of NÍ200 increased initially with c.d.
but later decreased. The decrease has been attributed to directionally
orientated pits and to the build up of an adherent dark brown film of
impurity oxides. Surface roughness determined from Tallysurf profiles
agreed well with those determined electrochemically.
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1.Introduction

Sheet nickel has been used as the substrate in the fabrica -

tion of bipolar electrodes and the factors that govern its choice are

(i) its mechanical rigidity

(ii) its electrochemical properties in terms of it being a

good cathode for depositing lead and a passivable anode for depositing

lead dioxide and,

(iii) its availability.

The main steps involved in the fabrication of the electro-

des are :

(a)Prctreatraent which consists of degreasing and etching the sheet Ni.

(b)Lead dioxide deposition from a lead nitrate bath and

(c)Lead deposition from a lead fluborate bath.

It has been found that the adhesion of PbO2 to certain

batches of Ni sheet are poor and thereby results in a loss of battery

performance. The adhesion between two surfaces depends on a number of

factors, one of which is the area of contact between them. During the

pretreatment of the Ni sheet, the etching operation besides cleaning

and activating the surface, also in.reases the true surface area. In

this paper, the changes in surface ireas of sheet Ni brought about by

electrochemical etching at differen. current densities has been studi-

ed as "surface roughness factor" (S.R.F), which is the ratio of the

areas of the etched specimen to the unetched specimen.

The surface area changes have been measured both electro-

chemically and with the aid of a Tallysurf. In the electrochemical

method, the electrical double layer (1C.D.L) capacitance of the Ni eleç

trodes in a nonreacting electrolyte is measured. Since the K.D.I,, has

an approximate thickness of li)-30n>u and follows the microcontours of

the surface closely the h.u.ij. capacitance of the electrode is propor-

tional to the electrochc'inically active surface area in potential re-
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gions where Faradaic currents are negligible. Rowden and Rideal* des

cribed the use of charging curves for surface area measurement.Brodd
f2)

and Hackarman1- ' used the charging curve and decay curves method to

determine polarization capacity on J?t, Ni, Cr, Fe etc. in 1M Na2SO4

and found it to be a satisfactory measure of the electrode surface, pro

vided the capacities were known and they also found the method to be

more applicable in the case of certain metals such as Pt, Ni and Fe.

Berndt(3) applied the potentiostatic voltage step method to sintered

Ni plates and smooth Ni electrodes to determine their differential ca-

pacitance and found the electrochemically active surface area tó be in
Í4)

agreement with B.E.T. area. Austin and Gagnon used the triangular

voltage sweep technique to measure the E.D.L. capacitance of porous

electrodes of Ni, Ag and graphite and took into account distributed

capacity effects. Surface area changes on sheet nickel electrodes

brought about by etching have been studied in this work using the

triangular voltage sweep technique

In the Tallysurf method a sensitive stylus is drawn across

a test surface and its vertical motion is converted into an electrical

signal, amplified and recorded. The average roughness is calculated

a s a centre line average (CLA)^5' in microns.

2. Experimental

Two types of sheet nickel (150pm thick), namely NÍ200 and

NÍ27O, supplied by Henry Wiggin Ltd. were used in the studies and their'

batch compositions are given in Table I. •• '

Table I

Sample

NÍ200

NÍ27O

C

0.046

0.002

Si

0.04

0.005

Cu

0.24

0.005

Fe

0.15

0.035
i

.i

Mn

0.18

ii.005

Mg

0.14

0.003

Sn

lOpps

lQppB

Ni

balance

balance

Specimens '•'.•> x 2cm attached to thin current collectors

were cut from the sheet^degreased^dried and masked with a nonreactive
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resin "Lacoait", to expose known geometrical areas and dried. The spe-

cimens were once again degreased cathodically in an alkaline bath for

a minute, rinsed and transferred to an electrochemical cell ( Figu-

re 1). A saturated calomel reference electrode and a Pt gauze counter

electrode were used in all the measurements. Freshly prepared 8M KOH

was used as the electrolyte since Ni is passive in it and the solution

conductivity is high. The electrolyte was equilibrated at 25°C for

30 minutes before introducing the unetched specimen into it. The spe-

cimen was then equilibrated for 10 minutes in the electrolyte before

the rest potential was measured. A Wenking Potential Control Amplifier

was used in conjunction with a Wenking voltage scan generator, a

Wenking precision potential meter and a Bryans x-y/t recorder. A block

diagram of the set up is shown in Figure 2. Subsequently the potential

of the specimen was set to a negative value (w.r.t. S.C.E.) and from

that potential, scanned rapidly at 300 mVs~l over a range of 150 mV

in a triangular mode and the corresponding current-time curve was re-

corded «'The pre-set potential was shifted from OmV cathodically in

steps of lOOnV and a triangular sweep was applied at each pr*-set po-

tential. The corresponding current transients were recorded. The spe- '

cimen was then removed,rinsed and transferred to an etching bath where

it was electrochemically etched iu 4M l^SO^ at 50°C and 25 mAcm"2 for

10 minutes. Lead cathodes were used in the etching bath. After etching

and rinsing, the specimen was again reintroduced into the electroche -

mical cell, allowed to equilibrate and its rest potential was measured.

The whole procedure of setting different negative potentials, applying

triangular potential sweep and aeasuring corresponding current transi-

ents was repeatedThe specimen was subsequently removed, rinsed and

dried.

Tallysurf measurements^6' were then carried out on the ,;

specimen. A number of parallel runs were carried out and the most con

sistent results were taken into account. Five specimens each of NÍ200

and NÍ270 etched at 25mAcaT2, 50mAcm~2 and lOOnAcnf 2 were studied in

this manner to obtain representative results.

3. Results and Discussions

Figure 3 represents schematically a current-time (T-t) cur
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ve for a single triangular potential sweep. The shape of the current-

-time curve free of any faradaic effects conforms to that shown in

dotted line OABCDE. The electrode behaves as a plane capacitor' ' and

the E.D.L. capacity is calculated from

C -
k

where Ic is the capacitative current and k is the sweep rate. The curve

OA1 B' C D' E represents the shape of the I-t?curve when faradaic cur

rent is significant. This current is often caused by processes such as

renovai of impurities on an electrode or adsorption of• species present

in the electrolyte. If the electrode is passing If as faradaic current,

the total current measured I is given by

I- Ic + If (2)

tf If is not large compared to I , If will.'be the same value just

before and after the reversal point of the sweep. Then

II - If + kC , I 2 - kC - If

and

II • T-2
c . (3)

2k

Figure 4 shows typical I-t curves obtained when triangu

lar sweeps were applied at different pre-set potentials to unetched

and etched NÍ200. The magnitude of ( Ii + l2>/2 values at different

pre-set potentials on the etched specimen can be seen to be greater

than those on the unetched specimen, indicating- an increased surface

area.

The ( Ij + l£ )/2 for both sets of results decrease with

increasing cmthodic pre-set potential. The high current values observ

ed as a small peak immediately after the reversal of polarity ( di-

rection of sweep) may be attributed to a change in the structure and
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polarity of ions in the double layer and possible adsorption/desorption

of impurity ions. From similar sets of curves, the E.D.L. capacitance

per unit geometric area for the 2 types of Ni etched at different c.ds

were calculated.

Figures 5 and 6 show the capacitance per unit geometric area

against pre-set potentials for NÍ200 and NÍ27O etched at different cur

rent densities. All the curves (corresponding to Ni specimens etched

at various c.ds ) in Figures 5 and 6 start at a high capacitance value

at low pre-set potentials, reach a minimun and again rise with increas

ing pre-set potentials. The capacitance value corresponding to the

pre-set potential of 0.0V on unetched NÍ200 and NÍ27O was quite low,

but increased rapidly to high values upon etching, due mainly to the

surface being more active. In Figure 5, curve (a) reaches a capaci -

tance minimun ( C m£ n ) at 0.42V which is close to the potential of

zero charge^'). For the different curves this point shifts to more

negative potential values as C m£ n increases. NÍ27O also exhibits a

similar behaviour . The Cm£n for the unetched NÍ200 and NÍ27O ( cur-

ves (a) ) are around 25uFcm~2, and upon etching, the C mi n and the

S-OTface area change. NÍ200 and-Ni270-ctched at 25mAcm"2 (curve (*) )

have a Cmin around 40yFcm~
2, and at 50mAcm~2, the Cg^n increases to

44uFcm~2. However, etching NÍ200 at 100mAera"2 reduces the true surface

area as indicated by the decrease in C mi n to 32uFcm~2 (curve (d
1) in

Figure 5 ); for NÍ270 etched at 100mAcm~2, the C mi n increases to

50uFcm~2» These observations indicate that etching at lOOmAcm"2 as

compared to etching at 50mAcm"2 reduces the true surface area of Ni20

and increases that of NÍ270.

Microscopic examination also revealed that the areas of

etched NÍ200 and NÍ270 were greater. However, a difference in surface

topography between the NÍ200 and NÍ270 was observed. Whereas the NÍ270

was randomly etched and faceted (Figure 7b), the Mi200 surface had a

number of elongated pits (Figure 7a) and was also covered by a light

brown film (Figure 8). The elongated pits and the brown film on etch-

ed NÍ200 can be attributed to intermetallic compounds formed >s •a*i

stringers during rolling. During the etching operation, these string»

ers being predominantly the high energy sites dissolved more rapidly.

Some of the insoluble intermetallic compounds, probably accumulated

u oxidised impurities in the anode layer and deposited as the brown
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film.

Upon removing the film from the NÍ200 surface etched .-, at

lOOuAcm"2, the Cnin increased (curve (d") in Fig. 5). The extent to

which surface area increases when the film is removed from NÍ200, is

probably not as large as indicated by the difference in the observed

Cain i*e Part °f the Cgin increase may have been influenced by the ad-

sorption of some constituent of the film on the etched surface. How-

ever, it has not been possible to separate the mechanical influence of

the film covering the surface on the E.D.L. capacitance fro* the elecs

trochemical influence of the film acting as a possible adsorbent. Any

electrochemical influence would have been kept to a minimum by virtue

of the high sweep rates and the triangular mode of sweeping the ten-

tial. Figure 9 summarizes the S.R.F. for the various Ni specimens etch-

ed at various cvds.. NÍ200 reaches a maximum at SOmAcaT2 and decreases

considerably with the film on the surface but decreases only slightly

when the film is removed indicating an improved electrochemically acti-

ve surface area with the film absent. On the other hand, the surface

area of NÍ27O increases sharply at low c.ds. but steadily at higher cur

rent densities up to lOOmAcm""2. The results of the Tallysurf measure-

ments on unetched and etched NÍ200 and NÍ27O are detailed in table II.

Figure 10 shows the change in roughness with etching c.d..

Table II

Type of Ni

NÍ270
NÍ270
NÍ270
NÍ270

NÍ200
NÍ200
NÍ200
M200
NÍ200

Condition of etch
in 4MH2 S04 a t
50°C for 10 min.

unetched
25mAcm~2

50raA cm""2

lOOmAcoT2

unetched
25mAcnr2
50nAan"2

lOOnAcm"2 with film
lOOmAcm""2 f i lm removed

Surface roughness
C.L.A. in um.

0.375
1.25
1.625
1.95

0.25
0.675
1.025
1.0
1.175

S.R.F.

l .C
3.33
4.33
5 .2

1.0
2.7
4.1
4.0
4.7

The increase in the surface roughness of NÍ200 upon remov-

ing the brown film can be clearly observed. The shapes of the curves

in figures 9 and 10 can be seen to be nearly identical. The decrease

of S.R.F. on NÍ200 upon etching at c.d. > SOaAcnT2 w a s n o t observed in

a very distinct manner from the Tallysurf results. This can be attribut
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ed to the ploughing action of the stylus through the brown film.

X-ray diffraction analysis carried out on the brown film in-

dicated it to be made up of oxides of impurity elements present in the

NÍ200. However, its removal, either mechanically by scrubbing or elec-

trochemically by re-etching, gave rise to an increase in the surface

roughness.

4. Conclusions

The surface area of etched Ni sheet has been shown to be de-

pendent on the current«density of etching. The triangular voltage sweep

technique has been used as an effective electrochemical method for ob-

taining data about surface area increases on sheet Ni brought about by

etching. The surface roughness of NÍ270 increases with c.d. whereas on

NÍ200, an initial increase in roughness with c.d. is followed by a da-

crease, due mainly to directionally orientated pits and film formation

on the surface. The film consisted of insoluble impurity «elements leech

ed out from the pits during etching.
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0 presente trabalho procura contribuir para um melhor entendi

mento do problema de coalescimento de precipitados nãb-esféricos. Por

meio de metalografia quantitativa, foram levantados os dados cinéticos

do processo, que permitiram a formulação de um modelo teórico para o

coalescimento de partículas com tal morfologia.

De acordo com este modelo e as observações experimentais, con

cluiu-se que a cinética do processo é controlada por reação de interfa

ce.
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1. Introdução

A ciência das transformações de fase ocupa-se com a obtenção

de microestruturas úteis mas também com a estabilidade daquelas. Esta

preocupação adicional origina-se do fato de praticamente nenhuna dentre

as estruturas obtidas por transformação de fase ser termodinâmicamente

estável.

0 presente trabalho objetiva discutir um estudo experimental

de uma das formas de instabilidade microestrutural, típica em materiais

submetidos a altas temperaturas: o coalescimento de precipitados de uma

segunda fase, (Ostwald Ripening) para o caso de ligas de alumínio.

0 regime de coalescimento sobrevém ao de precipitação, depois

da exaustão do potencial termodinâmico provido pela supersaturaçao de

soluto. 0 crescimento dos precipitados continua então sob a ação do im

perativo de redução de energia interfacial, o mecanismo manifestando-se

pela transferência de soluto das partículas menores para as maiores. 0

tratamento matemático do regime de coalescimento deve-se a Wagner(l) e

Lifshitz & Slyozov(2).

A equação representativa da teoria de WLS é:

r n = 8Ds y Vn t/9KT

onde r" é o rádio médio das partículas cuja distribuição varia com o tem

po t, n um expoente que depende do mecanismo que controla a transferên

cia de massa, D o coeficiente de difusão do soluto, S a solubilidade, y

a energia interfacial e V o volume atômico nas partículas.

A teoria de WLS, tem obtido confirmação experimental em uma

grande variedade de sistemas; no entanto ainda apresenta pontos de con

flito, recentemente discutidos por GreenwoodO) e Ferrante(^) que,a luz

das investigações experimentais podem ser sintetizados como segue:

(i) A quase totalidade daquelas indica como mecanismo contro

lador do processo a difusão do soluto na matriz (n = 3).

(ii) Discrepâncias quantitativas entre teoria e resultados expe

rimentais são freqüentes nos sistemas exibindo precipita

não-esfericos.

Com respeito a esta última observação, vale ressaltar que ape

nas dois estudos recentes abordaram o assunto; Boyd & Nicholson(5) e
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Speich & OrianiCfi), que analizaram o regime de ooalescimento dos discos

de 9' em Al-Cu e agulhas de cobre no sistema Fe-Cu, respectivamente.

0 trabalho experimental que será aqui relatado e discutido, re

fere-se ao coalescimento da fase y> Al2Ag, do sistema Al-Ag. Esta fase

apresenta-se como discos hexagonais (Fig 1) e apresenta interfaces sem

coerentes com a matriz a, sugerindo baixa mobilidade. Constitue-se en

tão em um sistema ideal para o teste das observações (i) e ( ü ) .

2. Ifrocedimento experimental

Usando-se aquecimento indutivo e cadinho de grafite, foi prepa_

rada uma liga Al-15,4%Ag. Após homogeneização a 500°C 60hs, procedeu-se

aos tratamentos térmicos de coalescimento, como segue:

(i) pre-tratamento 250°C, 12hs.

(ii) tratamento a 500°C por tempos indo de 75 a 500hs.

Tratamentos térmicos (i) e (ii) foram realizados em banho de

sal e precedidos por solubilização a 500 C, 0:30hs.

Foram realizados dois tipos de medidas quantitativas sobre as

amostras assim preparadas:

(i) Utilizando solução de NaOH - 10% aq, a matriz a foi dissojL

vida; apôs comprovação de que a fase y não sofre dissolução, os resí

duos foram espalhados sobre uma lâmina de vidro e observados em micros

copio óptico. Foi assim efetuada a medição do diâmetro (1) dos precipi^

tados da fase y (Fig 1). Mediram-se cerca de 100 partículas para cada

tempo de tratamento térmico. Foram construidos gráficos de l n em função

de t, todos lineares para n= 2, 3, u e 5. Foram também construidos his

togramas de 1; um exemplo destes está na Fig 2.

(ii) Utilizando amostras profundamente atacadas, foi medido, na

mesma partícula, o diâmetro e a espessura 2w obtendo assim a relação

l/w = A. As medidas foram efetuadas em microscópio de varredura, utili

zando urna técnica consistindo na observação de cerca de 40 partículas,

I>ira cada tratamento térmico,sob dois ângulos diferentes. A figura 3

oíCfimplifioi tal procedimento.

Os dados foram organizados de forma a relacionar A, com 1 e

com w. Um ezrjmplo esta na Fig 4.

1.
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Nenhuma conclusão foi extraída de gráficos de 1 em função de

t, já que obteve-se uma correlação linear para n= 2, 3, f e 5. Í3abe-se

pela teoriaí3),que o mecanismo controlador do processo revela-se pelo

valor de n aplicável a equação (i).

Análise da distribuição dos diâmetros (dos quais a Fig 2 cons

titue-se em exemplo) também confirmou que a fase y não coalesce segundo

um mecanismo passível de descrição pela teoria de WLSÍ1.2)

Pôr outro lado, a observação da serie de gráficos relacionando

A com 1 e A com 2w, mostrou uma forte correlação de A com 1, persistin

do para longos tempos de tratamento térmico e, também, observou-se uma

relação inversa de A com 2w.

Ts resultados também indicaram, que a morfologia de equilibrio

não foi alcançada mesmo para longos tempos de tratamento térmico. Calcu

los teóricos(7), indicam para A o valor de 2,7 e os resultados por

nos obtidos apontam para A o valor de 50 apôs 700hs a 400 C.

Una análise conjunta das tendências acima apontadas, forneceu

as bases para um modelo teórico de coalescimento para precipitados não

esféricos (discos, no caso) baseado em um mecanismo em que o fluxo de

soluto, além de ser fornecido pelas partículas que estão se dissolven

do, também estabelece-se sobre as partículas, devido ã solubilidade ser

maior na periferia dos discos do que nas faces. Este fluxo, resultará

na tendência de as partículas tenderem a uma morfologia de equilíbrio

CA ) através de, simultaneamente diminuírem seu diâmetro e aumentarem

sua espessura.

Tal gradiente de concentração expressa-se pelas equações(4):

2
 YT Y,,

C Cw) = Co [ 1 + ~ f (c) ] (2)
1 KT

A_ ^ . V f (c)
C (1) = Co [ 1 +(-^ + 1) Jü -D ] (3a)

A w KT
C (1) = Co [ 1 +(1 + -£-) & n f <c) ] (3b)

Aeq * ro

f <e) 8 Ü-Ç°L(Cy-Co)e

onde C e a concentração de equilíbrio (dada pelo diagrama de fases), e

os índices w e 1, referem-se a periferia e faces do precipitado, respec

tivamente. C é a concentração de soluto em y e E O fator de Darken.
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Analizando as equações acima vemos que se A=A ,C^=C e não

hã gradiente de concentração em torno das partículas. No entanto, se

A > A , C, > C , e um fluxo de soluto é" estabelecido da periferia pa.

ra as faces dos precipitados, causando uma diminuição em A. As observa

ções experimentais mostram que em geral A > A__, implicando em relativa
sq ^

imobilidade da interface a/y. Isto implica na existência de uma compos^

ção uniforme na matriz, C- > C resultando em uma supersaturação A ü so

bre a interface plana.
C, - C

Afí= (-2 «-)

Em outras palavras, a partícula não obedece o potencial termodjí

námico imposto por A Í2, já que não aumenta sua espessura até Alcançar

v
Esta constância de concentração em torno das partículas torna

possível a aplicação da analise desenvolvida por Ham(8) e Horvay & Cahn

(9) que descreve o crescimento de esferõides em soluções supersatura

das.

De acordo com a teoria áe-:HHC,-a raio de um esferôide oblüto*

crescendo sob a ação de supersaturação constante e por um mecanismo li

mitado apenas por difusão, e dado por:

1 = 2A (g D

onde 3 e um parâmetro dependente de A e de ü.

A equação aicima foi obtida pela integração de uma equação de
fluxo:

^ = 2 A2 ( O ) ' ( 5 )

dt 1

A supersaturação para cada partícula é dada por:

C T - Ci

CP " C o

(*) ESIER5IDE OBLfíTO: corpo geométrico obtido pela rotação de uma eli

pse em torno de seu eixo menor.
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Utilizando os dados experimentais, as equações da teoria de HHC

e a Eq. (•+) i possível plotar 1 em função de t, calculando-se então a

constante cinetica do processo.

A seqüência completa dos referidos cálculos está descrita abai

xo:

(i) Cálculo C, e C , usando Eq. (2) e (3), obtendo-se ü.

(ii) Conhecendo-se íí e A, é" possível calcular $ (ver Nota)

(iii) Usando a Eq. (5), é* possível calcular a velocidade de cres_

cimento das partículas. 0 resultado, plotando-se dl/dt em função de T

está na Fig. 5.

Em outras palavras, calculou-se (dl/dt), assumindo como vali
J-max ~

da a aproximação ( d l / d t ) , = dT /d t , devida a Greenwood. Para os cálcu
xmax —

los, usou-se uma serie de valores de 1, indo de 3 a 10 micra, portanto
compatíveis com os dados experimentais: A = 100 e A ^ =2,7.

eq

(iv) Usando os dados obtidos em (iii) é" possível obter a relação

de 1 com t, computando-se t = Al/V utilizando uma serie incrementai de

valores de 1, de L a L ; 1. a L ; ... etc.

Os resultados obtidos estão na Fig. 6, um gráfico de log T ver

sus log t. A inclinação da reta resultante e 1/3, indicando n = 3 na

Eq. (1).

(v) Finalmente, conhecendo-se T e t, a constante cinetica pode

ser determinada plotando-se 1 versus t. A Fig. 7 mostra o referido grá

fico para vários valores de A e A e também, em linha pontilhada, para

comparação, o resultado obtido utilizando a expressão final deduzida -

por Boyd & Nicholson. Os dados experimentais também estão indicados.
4. Conclusões

1- Foi desenvolvido um modelo teórico para o coalescimento de

precipitados não esféricos. De acordo com o referido modelo

e os dados experimentais, um fluxo de soluto ê estabelecido1

da periferia das partículas para suas faces.

2- A velocidade de coalescimento correlaciona-se positivamente

com a razão do A observado pelo A de equilíbrio.

3- Existe uma razoável concordância entre o modelo desenvolvido

e os dados experimentais obtidos. (Fig. 7)

H- As observações experimentais de A > A , foram interpretadas
eq
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como uma reação interfacial controlando a migração das faces

da fase y

NOTA: 0 parânetro 3 e determinado utilizando a Eq. 67 de Horvay &

Cahn, que na notação aqui adotada escreve-se:

nS (A g+M)ti
Q = exp (3)33/2 A 2 / ^ ^ ._ dy para A » l

e
onde \i: ê simplismente um parâmetro matemático cuja integral deve

ser calculada numericamente. Os outros símbolos já foram de

finidos anteriormente.
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Figura 1 - Fase y (850 X) reduzida
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Figura 2 - Histograma da distribuição de diâmetros (1)
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Figura 3 - Precipitados Al2 Ag
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Figura 4 - Correlação de A com 1/1
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Figura 5 - Velocidade de crescimento da fase Y em função de 1
V
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Figura 6 - Gráfico log I versus log t
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Figura 7 - Relação teórica 1 versus t, para vários valores de A e

A ; e dados experimentais ( + )
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Contatos ôhmiccs constituem um dos requisitos ^
cos no funcionamento de dispositivos semicondutores. Para
ser útil, o sistema de contato deve ter uma impedância re-
sistiva e baixa, ser quimicamente estável e permitir uma
precisa definição de linha. Uma baixa resistência 5 passa
gem da corrente através da barreira Schottky de metal-semi"
condutor é obtida ou usando um metal que forma uma baixa
barreira Schottky com o semicondutor ou dopando fortemente
o semicondutor, de modo a tornar a barreira estreita o bas-
tante para permitir facilmente o tunelamento. Um sistema
metal-seraicondutor com uma baixa barreira Schottky fornece
as desejadas características lineares de tensão-corrente, à
temperatura ambiente ou próximo a ela. Ela tem um alto coe
ficiente de resistência com temperatura. 0 outro método de
barreiras estreitas para facilitar o tunelamento requer con
centrações de dopantes acima de 5 x 1018 e 1 x 1020 cm"3 ~
respectivamente para silício tipo p e n . Silicetos de me-
tais de transição, especialmente siliceto da platina, são
os materiais que podem fornecer as características necessá
rias de contato ôhmico na fabricação de um transistor n-p-n
e outros dispositivos.
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1. Introdução

0 contato ôhmico e uma parte vital de um dispositivo
semicondutor. Os modernos circuitos integrados em média e
grande escala estão utilizando progressivamente dimensões
menores. Isto demanda projeto e fabricação de sistemas de
contatos para funcionar em condições cada vez mais rigoro-
sas ("l-2J. Os requisitos básicos de um contato ôhmico são
baixa impedância ôhmica, estabilidade química e capacidade
para a fabricação de desenhos de finas linhas bem-defini-
das. A impedância é, ela própria, composta da impedância
do contato, em série com o substrato do semicondutor. 0 con
tato metal-semicondutor torna-se não linear devido ã região
de carga espacial. Portanto, sua impedância deve-se tornar
negligenciavel em comparação com a resistência do semicondu
tor, de modo que a impedância total seja predominantemente
resistiva. 0 presente trabalho revê a teoria dos contatos
ôhmicos para semicondutores e descreve modernos sistemas de
contato como PtSi-Ti-Pt-Au para transistores n-p-n em moder
nos circuitos integrados.

2. Considerações Teóricas

Rara um metal e um semicondutor tipo-n muito distan-
tes um do outro, a respectiva estrutura de bandas de ener-
gia eletrônica será como mostrado na Fig.l(a). Aqui, o ní-
vel do vácuo é a única referência, com respeito ã qual ou-
tros níveis de energia podem ser comparados. Se um contato
elétrico é estabelecido, os níveis de Fermi no interior do
semicondutor e no metal vão se igualar, através da transfe-
rência de elétrons do semicondutor para o metal no caso aqui
mostrado. Neste caso, a função trabalho do metal, 0 , é
maior do que a soma da afinidade eletrônica, X, e da dife -
rença de potencial, Vn, entre o nível do fundo da banda de
condução e o nível aceitador. Um potencial de contato igual
a 0 B - (X + V R) fica estabelecido. A medida em que a dis-
tância entre o metal e o semicondutor é reduzida, uma carga
negativa crescente surge na superfície do metal com uma car
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Y////////

L.' C F Y/////A—W—'
- E .

(a) (b)

Fig.l - Formação da barreira de potencial entre o metal e o
semicondutor, na condição ideal de ausência de esta_
dos superficiais. Bandas de energia do metal e do
semicondutor
(a) A distância infinita
(b) Em contato imediato e íntimo.

ga espacial positiva igual próxima ã superfície do semicon-
dutor. No caso limite em que a distância entre os dois se
torna comparável ao espaçamento interatômico, o hiato se
torna transparente aos elétrons, e a altura da barreira,0-,
vista do lado do metal, se torna

'Bn - X) - U)

Estabelece-se uma voltagem embutida, V ^ , através da
região de carga espacial do semicondutor que tem uma largu-
ra W (Fig.l(bjj 0 abaixamento da barreira Schottky por
qA0 não é mostrado naFig.l(b).

A largura da região de depleção, W, apôs a aplica-
ção de uma voltagem reversa, VR, e dada por

W ~* CVbi
icT

VR ' —J
(2)

enquanto o máximo campo elétrico, E_, na interface metal-
m
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semicondutor e dada por

m - v ' Jsli
q

Aqui, ND e e são, respestivamente, a concentração de doado
res e a permissividade do semicondutor/ enquanto os outros
símbolos têm o seu significado usual. Para a presente dis-
cussão, foi considerado apenas o caso ideal, onde estão au-
sentes os estados superficiais.

A variação da densidade de corrente reversa, Jp, com
a voltagem aplicada é dada por [3J

JR - A** T' exp -
W

(4)

onde A** e a constante de Richardson efetiva, cujo valor se
mantém aproximadamente constante em 110 A cm" K~ e
30 A cm" K" , respectivamente, para elétrons e buracos em
sistemas metal-silício a 300 K e na faixa de campos elétri-
cos entre 10 - 10 V cm" ". Sob~estas condições , o mecanijs
mo de transporte de corrente nos diodos de barreira Schottty
de Ge, Si e GaAs é devido principalmente ã emissão termiôni^
ca dos portadores majoritários. A resistência específica
do contato R , do diodo Schottky em polarizações VR < kT/q
é dada por

dV
R_ = R

qA**T
exp

R-»-0

I q0Bn \ C5)

Sendo o abaixamento de barreira A0 pequeno e varian-
do com a concentração de dopantes, ê conveniente negligen
ciá-lo. A Tabela I mostra os valores calculados das resis-
tências de contato ã temperatura ambiente. Os valores usa-
dos da constante de Richardson são os mencionados acima. A
resistência de contato, que é tão grande quanto 4.9 x 10

ohm.cm para uma altura de barreira de 0.85 eV, cai para
1 22.2 x 10 ohm.cm com uma barreira de 0.20 eV. Este fato

pode ser usado para a fabricação com sucesso de contatos
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TABELA I

Resistência específica de contato, Rc, de barreira Schottky

(0Bn o u a 3 0 0 K

*Bn o u 0Bp

(eV)

0,85

0,78

0,70

0,65

0,56

0,55

0,55

0,33

0,20

METAL

PtSi

Au
RhSi

W
Mo
ZrSi2
ZrSi2

RhSi

PtSi

TIPO DE Si

n
n
n
n
n
n

P
P
P

Rc
(ohm cm )

4,9 x IO5

3,3 x IO4

1,5 x IO3

2,2 x IO2

6,6

4,5
1,7 x IO1

3,3 x IO"3

2,2 x 10"5

õhmicos. Entretanto, quaisquer considerações de fabrica -

ção de elementos resistives através deste processo não po-

de ser recomendada em vista dos grandes valores dos coefi-

cientes de resistência com temperatura.

Outro método de obter baixa resistência de contato ê

através do tunelamento quântico. Assim, a medida em que

aumenta a densidade de dopantes, a largura W da região de

depleção cai como mostrado na Tabela II. Para uma barrei-

ra de potencial parabólica de altura 0. na interface, des-

prezando o abaixamento pela força-imagem e a emissão de

campo termiõnica, a corrente de tunelamento é dada por {_4j

(6)

Para pequenas

contato é dada por

voltagens, a resistência específica de
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dV

c dJn
V->0

w exp ohm.cm (7)

Esses valores de resistência específica, devem ser com
parados com a resistência dispersa no volume, R , que é" da-
da por

R £- ohm
2D

(8)

onde p é a resistividade no volume do semicondutor e D o
diâmetro de um contato tipo disco. Foi mostrado que acima
de um diâmetro de -7.5 ym, o valor da resistência específi-
ca, próxima ao zero absoluto, de um metal de alta barreira
de potencial (0.85 eV) com um silício tipo-n de concentra -
ção de dopantes na faixa de 10" - 10 cm" ê mais baixa
do que a resistência dispersa [_1J« A linearidade das carac
terísticas tensão-corrente ê ainda mais favorecida pelos
dois fatores não considerados neste calculo mais simples,
quais sejam o abaixamento da barreira Schottky e a operação
I temperatura ambiente.

TABELA II
Largura, W, da região de depleção de uma barreira Schottky
entre um metal e um semicondutor, com varias concentrações
de dopantes, a 300 K.

METAL-SEMICONDUTOR

PtSi - Si tipo n

PtSi - Si tipo p

CONCENTRAÇÃO DE DOPANTES
Cem"3)

1 x IO19

1 x IO20

1 x 10 2 1

1 x 10 1 7

1 x IO18

1 x IO19

W
CA)
102
33
10

267
122
48
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3. Tecnologias

Gomo foi visto acima, uma grande parcela da impedân-

cia de um sistema de contato pode surgir da altura e • da

largura da barreira metal-semicondutor. A contaminação

da superfície por õxidos isolantes ou outros contaminantes

conduz a um contato irregular com uma área consideravelmen

te reduzida. Uma monocamada de oxido se forma em uma su-

perfície limpa de silício, exposta ã atmosfera, em menos

de um microsegundo, ã temperatura ambiente. Portanto, me£

mo o mais rigoroso processo de limpeza deve ser complemen-

tado por um passo como limpeza por plasma por retro-pulve-

rização em um sistema de pulverização ("sputtering").Assim,

uma camada na superfície e removida e uma superfície atonú

camente limpa e exposta para a deposição do metal de conta

to.

A integridade geométrica de um contato pode ser ga-

rantida apenas se não se formarem fases líquidas durante a

fabricação e também se os efeitos de tensão superficial que

dão origem ao "embolotamento torem evitados. 0 "embolota

mento" ou coalescência extrema produz uma penetração não-

uniforme. Reações em baixas temperaturas, difusão do sil^

cio nos filmes metálicos e erosão devido a formação de so-

luções sólidas sobre uma área muito maior do que a área

de contato são as razões, que, além da formação de uma fa-

se intermetãlica de baixa resistência mecânica,popularmen-

te chamada de "praga púrpura'*, que necessita» ser evitadas

nos simples e muito usados contatos de um elemento, como

alumínio ou ouro sobre silício |_2J. Isto a despeito de

algumas propriedades interessantes como adesão, condutivi-

dade elétrica, etc.

Assim, ao invés de ca; adas de um simples elemento,

como mencionado na Tabela T sistemas de contato mais ela-

borados tiveram que s e r jrados. Estabilidade química

e definição geométrica serão satisfeitas se ocorrer uma

reação de fases sóiido-sólido e se o produto da reação for

estável c em equilíbrio de fases com o silício. Silicetos

_ •nr>t"is de transição se enquadram nesta categoria. 0
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requisito adicional de um alto ponto de fusão do sistema eu
tético siliceto metálico-silício é preenchido pelos silice-,
tos de platina, rodio, tungstênio, titânio, etc. 0 silice-
to de platina é, até agora, o material mais usado.

0 siliceto de platina é um metal com grande concentra
ção de elétrons e grande mobilidade. Como visto acima, ele
forssa uma baixa barreira Schottky (0.20 eV) com silício ti-
po-p. Usa pequena largura de barreira requer um mínimo de
-IO19 átomos aceitadores/ca . 0 contato ôhmico é, então,ga
rantido para uaa região p razoavelmente dopada, como a base
de um transistor n-p-n. Devido a alta concentração de do-
pantes no emissor e também no coletor, através do contato
do substrato em um transistor epitaxial, a largura da bar -
reira é extremamente pequena, o que garante um contato ôhmi
co.

Os contatos de siliceto de platina são fabricados por
pulverização de platina sobre uma superfície de silício lim
pa por retro-pulverização, seguida por sinterização "in
situ" a 600°C. A platina que não reagiu, depositada sobre
oxido de silício, é removida com água regia, que não afeta
o siliceto. Contatos externos podem ser formados através
de camadas adicionais de titânio, que garante adesão e que
sorve impurezas, platina, que age como tampão, e ouro es-
pesso, que forma um contato externo de baixa resistência,
resistente ã corrosão e facilmente conectável. Tal contato
pode ser auto-suportâvel como na tecnologia de "beam lead".

Sistemas mais novos, tais como W, Mo, Ti-Pd-Au, etc.
também estão sendo estudados extensivamente e espera-se que
resultem em sistemas de maior confiabilidade.

4. Conclusões

Sistemas de contatos ôhmicos para semicondutores po-
dem ser obtidos pela seleção de materiais que formam uma
baixa barreira Schottky com o semicondutor ou pela forte do
pagem do semicondutor, o que reduz a largura da barreira e
facilita, então, o tunelamento quãntico. Silicetos de me-
tais de transição, especialmente PtSi, satisfazem as condi-
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ções de estabilidade; química c capacidade de precisa defi-

nição de desenhos.
I
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Abstract

To explain the transport mechanism in the b.c.c B-Huae-Ro-
thery-Phase of the CoGa system with CsCl structure, the radioactive
selfdiffusion of Cobalt and Gallium were measured at various tempera
tures and concentrations. For an exact interpretation of the results,
the defect structure and diffusion measurements were done simulta -
neously.

The temperature dependence of the diffusion coefficients shows
an Arrhenius type behaviour and the ratio of the two diffusion coeffi-
cients lie between 0,5 and 2 at all temperatures and concentrations.
The activation energy shows no systematic concentration dependence.The
frequency factor is relatively high in this compound.

The structural defects found in this phase have so signifi -
cant influence on the diffusion mechanism which contrasts with many
other systems of the same type.

The six-jump-cycle through the thermal point defects is the
probable mechanism of diffusion in this phase.
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1.Introduction

The 3-Hume-Rothery-Phase CoGa crystallizes in CsCl-structure

with two atoms per primary cell. With the deviation from the stoichio

metry this phase shows mainly two different types of defects; they are

structural vacancies in the Co-sublattice, and on the other side of

the stoichiometry, Co-antistructure atoms in the Ga sublattice. One

such concentration dependent but temperature independent defect strufi

ture was first found by Bradley and taylor^ ' in the 3-NiAl-phase.

Other examples are CoAl, FeAl and NiGa*2~A). The formation of these de

fects can be explained by Hurae-Rothery's rule, and are dependent on

election energy and atom size factor.

It is known that the diffusion in the g-Hume-Rothery-Phase

with CsCl-structure is dominated either by a vacancy mechanism or by a

6-ring-mechanism or by a special double vacancy mechanism'*"7'. The

structural defects take a great part on the diffusion in this phase as

was first shown by Nix and Jaumot^8^. They showed that the structural

vacancies on the Al-rich CoAl-compound increased the diffusion coeffi-

cients and decreased the activation energy. The same tendency was also

been found in the compounds NiAl, CoAl, AuZn and NiGa by several

a»thor.<9-13>.

The vacancy mechanism is predominant in disordered com-

pounds*1*"17* and in ordered compounds with structural defects<16~18>.

The activation energy and the frequency factor found for the diffusion

in these phases are relatively small.

The double vacancy mechanism which also have been proposed
f 19)for some B-Hume-Kothery -Phasesv is only possible through second

nearest neighbour jump. For a nearest neighbour jump mechanism the

double vacancy must dissociate. An exact interpretation of this media

nism oan only be concluded if the isotope effect is known.

Flinn and Me Manus^20) came to the conclusion that because of

strong correlation effects the transport must take place in each sub la

ttice separately through second nearest jump mechanism, which of course

would require higher activation energy.

Tfce thezmodynamic equilibrium demands that the lattice order-

ing can not be disordered through diffusion process'21'. Considering

this, Elcock and Me Combie*22* have shown a mechanism, the 6-ring-mechj
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nism, through which the lattice ordering is disturbed temporarily with

the first three jumps and again restored by the next three successive

jumps. This mechanism have been considered as a probable mechanism of

diffusion in the compounds AuCd(lI»23), AuZn(12), AgMg(18) and NiGa(13i

Different openions exist regarding the mechanism of diffusion in the $-

-Hume-Rothery-Phase. For a quantitative analysis of the transport media

nism it is almost unavoidable, to know tae defect structure of a phase

on one side,and the temperature and concentration dependence of the

diffusion coefficients on the other side. There exists in the litera -

tures no such datas which could be compared with each other. The main

objective of this experiment was to fill up this gap by studying the

defect structure and diffusion behaviour simultaneously.

2.Materials and Methods

The system CoGa allows besides the usual methods of studying

the defect structure also the use of magnetic methods. Due to the sta-

bility of this phase in relative great temperature-and concentration

interval, as well due to the existence of suitable tracers it was

possible to measure the selfdiffusion coefficients as a function of

temperature and concentration for both the components.

For determining the diffusion coefficients the tracer method

of thin film was applied. An"infinite" thin radioactive film of Co£° or

Ga'JL was electrolytically plated on one end of a electropolished cylin

drical single crystal after being grinded both the ends plan parallely.

The sample was then put intoa small Quarz ampoule under Argon

after being evacuated the ampoule for better than 10 torr. This ampou

le was then put in to a furnace for diffusion heating the sample. The

control and the measurement of the furnace temperature and the sample

temperature were done by two Pt-PtRh thermocouples. After the diffusion

heating the ampoule with the sample was water quenched.

The circunferance of this sample was then cut uniformly for a

thickness of300 - 500vi, depending upon the diffusion coefficient and the

time of diffusion heating, to avoid the influence of surface diffusion.

Starting from the original active face, IS-20 thin sections

of 10-15 um thickness each were grinded in a grinding machine plan pa-

rallely» and the activity of each sections were then treasured with a

scintillation counter.
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3.Results and Discussion

The experimental results can be summarized as follows :

1. The diffusion profiles are linear and small variations from the li-

nearity are found at higher penetration depth and for low temperature

diffusion (Fig. 1).

2. The temperature dependence of self diffusion coefficients for Cobalt

and Gallium can be described by arrhenius function (Fig. 2 and table I ).

3. The ratio lie between 1,45 and 1,86.

4. The dependence of the diffusion coefficients with the concentration

shows the same tendency for both the partners. The diffusion coeffici-

ents of Cobalt for polycrystalline samples measured by Stolwijk and

Bakker^**' are higher than this measurementwhich can be explained as the

influence of grain boundaries on diffusion (Fig.3 ).

5. The activation energy of Cobalt and Gallium diffusion for any parti-

cular composition are nearly the same, and their course with the compo-

s ition do not show any systematic concentration dependent (Table II

and Fig. 4 ).

Co-W « * fit-72 in tht « - 0 M M C»S»f i ?ure 1
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Figure A

Activntion energy of Co-diffusion

as a function of composition .

g « f t f e « * a a S

Activation energy of Ca-diffusion

as a function of composition.

Arrhenius relation of self diffusion coefficients for

Cobalt and Gallium speaks for only one mechanism- of diffusion for both

the components in this phase. The-influence of structural vacancies on

the diffusion in this phase is very low. The independence of activation

energy with composition, and the relative high values of frequency fac-

tors confirm this assumption.

If the structural vacancies take part in the diffusion the

diffusing component can diffuse faster, and as these defects are inde-

pendent of temperature, the temperature dependent part of the forma -

tion energy falls out of the activation energy. While estimating the

Do -factors one should also expect low Do-values. That means, for a

greater influence of the structural vacancies on the diffusion, higher

diffusion coefficients, lower activation energies and lower Do-factors

were to be expected for the Ga-rich compositions where the structural

vacancies in Co-sub lattice are present.

In many other systems with similar defect structure as

the CoGa-phase the diffusion behaviour is different. In the ft-Hume-

- Rothery-Phases N i A l ^ , AuCd^11' , AuZn^12^ lower activation energies

and higher diffusion coefficients have been found in the B-rich com-

pounds with structural vacancies.. The mechanism of diffusion in these

phases is being explained as the 6-ring mechanism through vacancies
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in the T-sub lattice.

The anotnolous transport behaviour of CoCa phase is probably

due to the ordering structure of the vacancies and their distribution.

The so called HME (Huntington-Mc Combie-Elcock)mechanism is

a favourable mechanism of diffusion in the CoCa-phase. This mechanism

prescribes a factor 2 or 1/2 for the ratio of two diffusion coefficients

accordingly through which sub lattice the mechanism runs. This model

allows the two partners, namely Cobalt and Gallium, to diffuse by 6-

- jump-cycle. The ratios Dco: DGa l*e near by 2 which permit the assump-

tion that mainly the thermal vacancies in Ga-sub lattice, and not the

s tructural vacancies in Co-sub lattice, make the real contribution to

diffusion. For the latter case the ratio would be 1/2.

The two above mentioned possibilities are shown in Fig.5 a

and 5b. The total activation energy Haand H^ which are the sum of the

activation energies of each step are given for case 1 as :

H° - Hf + Hi* + H^/2 + «ga (1)

and for case 2 as :

H6 - Hf + H|/2 + H£a (2)

For the case that the main part of the diffusion ring me-

chanism runs through the Ga-sub lattice, it valids:

(3)

where E v is the formation energy for the thermal vacancy in the Ga-

-sub lattice.

Considering the frequency factors Do one must also account

for the probabilities of finding a vacancy in the ring place 0 or A

( see Fig. 5a and 5b ) , i.e for case 1 NyQ and for case 2 Ny.. Alto -

gether it must be valid : ~

exp

V.'lien the diffusion through the Ca-sub lattice is dominant.
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0 I 2 3 * S

o Co-Atom o Vacancy Spring Number •
x Go-Atom

Jimp cycle : *—*r»—** *̂ » 'Tf—**

ri-Mire 5a 6-juffp cycle through vacancies in

Co-lattice (schematic) .

e t 2 i
Vacancy Spring Number •

Junp. cycle: V—**r—"h~"r—"*fc—*r
5b 6-jmf> cycle through vacancies in

Git-lattice (schematic).

Hl ' ' ^2 * H3 : T n e difference between the formation energy
of a vacancy in Co-and Ga-sub lattice,and the formation energy of a
Co-atom on Ga-sub lat t ice or a Ga-atám on Co-sub la t t i c e .

Ha: Activation energy for the 6-ring-diffusion mechanism through struç

tural vacancy in Co-sub l a t t i c e .

H :̂ Activation energy of migration for the 6-ring-diffusion mechanism

through thermal vacancy in Ga-sub la t t i ce .
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The fact that the ratio D ^ : DGa is not exactly 2 which

should be expected for the case when the vacancies in the Ga-sub latti-

ce are the only contributers for the diffusion, but lie between 1*45

and 1,86, makes it beleive that the ring mechanism runs through both

the sub lattices, «her* as the thermal vacancies in the Oa-sub lattice

play the dominant part. Taking this into consideration, the two diffu-

sion coefficients Dj and Dg can be resolved as follows:

DT - Da + 2 De (5)

DB - Dg + 2 Do (6)

Da : Diffusion Coefficient of T through vacancy Va in the T-sub lattice.

Dg: Diffusion Coefficient of B through vacancy Vg in the B-sub lattice

The values of Da and Dg can be found by transforming

the equations (5) and (6) as:

Do - 1/3 (2DB - DT) (7)

Dg - 1/3 (2Dx - DB) (8)

The calculated values of Da and Dg from the known values

of Dj (• Dço) and DJJ (• Dga) show also arrhenius type behaviour with

the reciprocal absolute temperature. The gradients of those arrhenius

courses give the activation energies Qa and Qg for the diffusion

through Va and Vg respectively.

Taking these activation energies and considering the first

nearest neighbour binding energies the individual energy values of the

equations (1) and (2) can be estimated. The calculation was done by

considering the first nearest neighbour binding energies TB, TT and

BB between CoCa, CoCo and GaGa atoms respectively, and also the rela-

xation energies Vo , Vg and Tg around the vacancies in Co and Ca sub

lattice and around a Co-atom at Ga-site. Table III gives some of the

values obtained from this calculation.
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The relative and not the absolute values obtained from this

calculation are of importance. Primarily it shows that the binding ener-

gy CoCa is greater than CoCo or GaGa - atoms Which amplifies the high

ordering energy of this compound. Further it shows that the energetic

highest constellation during the 6-jump cycle is the placing of a Ga-

atom on a Co-site which is confirmed by the higher values of H^ , H-j,

H? and Hçg . This highest energetic constellation occurs for case 1

twice as often than for case 2 which supports the assumption that case2

is a more favourable mechanism of diffusion in this phase. The results

also show that the highest energetic constellation for case 1 is not

the step 3 as was assumed , but the «step 1 which leads to the fact H

is even higher than the calculated value, i.e Ha» H^/~ + HGa • A

s chematic representation of the calculated energy with the spring number

for 48,0 at. X Co is shown in Fig. 6.

It is obvious from the calculation ••hat the dominant part

of the 6-ring diffusion mechanism runs through the thermal vacancies

ji n Ga-sub lattice and only a little contribution is made by the struc-

tural vacancieswhich are mainly present in Co-sub lattice for Ga-rich

compositions.

The double vacancy mechanism can not be probable for the

diffusion in this phase For a double vacancy mechanism the activation

energy for both the components must not be the same. As well the ratio

of the diffusion coefficients must not be between 0,5 and 2 for all tent

peratures and concentrations.

4. Conclusion

Compared to many other systems of the same type the rela-

tive insignificant influence of the structural defects on the trans -

port mechanism in this compound is probably due to their ordering struc

t ure.

No systematic dependence of the diffusion coefficients

and the activation energies with the composition, as well the high fre-

quency factors found in this phase confirm the assumption that the

diffusion mechanism runs mainly through 6-jump cycle. The fact that

the ratio fVo •
 rjCa **e n c a r by 2,predicts that the 6-ring-mechanism is

dominated by the thermal vacancies in Ga-sub lattice.
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Resumo

Soluções sólidas de AL-MR (0,37-0,991 at MR) estuda-

das entre 25°C e 90°C mostraram que as vacâncias nelas produ

zidas por resfriamento rápido de 580°C a -2°C apresentaram

uma velocidade de aniquilação crescente com a temperatura ,

obedecendo a reação de 1- ordem no intervalo de 80 a 601 do

seu numero inicial. Sua energia E., cresce linearmente com

a porcentagem de MR.
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1. Introdução

A tempera do Al puro (99,995 a 99,9991) entre as

temperaturas de 360°C e 600°C em meios diferentes tem mostra

do um comportamento muito diverso com relação â energia de

ativação de movimento dos defeitos puntuais (2, 3, 6, 10, 14,

15, 18, 19, 20, 22, 23). Outros metais como o Au puro f1, 4,

7) mostraram valores distintos para esta energia conforme a

velocidade de esfriamento.

Ligas diluidas de Al, Au, Ag, Pt (13) e outras reve-

laram que os átomos soluto interagem com os defeitos pun-

tuais. Particularmente para as ligas binãrias diluidas de Al

com átomos soluto diversos de Zn, Si, Cu, In e MR, as ener-

gias de ligação B são de valores pequenos.

FLYNN e outros(12) mostraram a importância dos fato-

res da temperatura de tempera TQ, do coeficiente de difusão

da vacância Do e do tempo de esfriamento T 0, para se conse-

guir o aprisionamento das vacâncias.

O Al puro (99,9991) e suas ligas diluidas tem sido

dos mais estudados, quanto ao comportamento dos defeitos pun

tuais. Valores mais aceitos são (21) para energias de ativa

ção de formação das vacâncias e de movimento dos defeitos de

vacância e divacância respectivamente E^ = (0,75Í0,07)eV

E^V = (0,58+0,05; 0,60±0,05; 0,62ÍO,03)eV; E^V = (0,50+

±0,04; 0,42Í0,04)eV.

Discrepancias para a energia de ligação nas ligas dî

luidas de Al-Mg tem sido observadas. No caso de 0,75% at Mg

B ê próxima de 0,20eV(23). KINO e outros(15) mostraram que

para concentração 100 vezes maior B é* maior que zero.

BEAMAN e BALLUFFI (5) mostraram que para 0,56 e 1,11%

at Mg nas proximidades da temperatura de fusão B = 0,01 eV.

K. DETERT e L. THOMAS(9) verificaram que para 11,2% at Mg

B • 0,18eV.

Provavelmente a tendência de formação dos agrupamen-

tos de átomos de Mg diminui a tensão elástica de compressão,

devido á diferença de raios atômicos entre Al e Mg.

DOYAMA em minucioso trabalho(11) estudou as relações
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entre os defeitos puntuais com as impurezas. Concluiu que pa
ra JĈ  < < Ct, o tratamento teórico ê do metal puro e para

C- > > Ct deve ser considerada a temperatura critica T* re-
lativa ao equilíbrio ou não dos defeitos (C- - concentração
de impurezas, C. - concentração de todos os defeitos).

A formação de anéis de deslocação e vazios (disloca-
tion loops e voids) pelo tratamento de tempera no Al e suas
ligas diluídas, não afeta significativamente Ct até 90°C (6,
17, 24, 16).

Estudo da cinética de formação das divacãncias V, a
partir das vacâncias Vj e da captura dos mesmos pelos sumi-
douros S (superfície, contornos de grãos, deslocações) é
mostrado pelas reações:

Kl
vi + vi * V

K2

3
Vj -*• S,

K4

v2 - s
onde os K§ são as constantes de velocidade das reações(8).

Para casos particulares se deduz que:

84 w exp (-EJjV/JcT);

K2 - 14 v exp ((-EJ V+B)/JCT);

K3 - a Y X
2 exp (-EJjV/kT) ;

K4 - o Y X
2 exp (-

onde:
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v - freqüência de rede cristalina;
X - menor distância de salto da vacância na rede cfc;
a - densidade de sumidouros;

Ew - energia de ativação de movimento das vacâncias;

2V «•
Ew - energia de ativação de movimento das divacancias;
B - energia de ligação vacância-impureza.

A figura 1 relaciona os K- com 1000/T e os trechos as_
sinalados de I a V são para intervalos de temperatura. As-
sim para I predomina K . C K J ^ ^ ^ K J ^ O ) e portanto predominam as
divacancias e Ej£V pode ser determinado. No trecho II, K, <K.,
K2*K,»0 e através de outra expressão quadratica Ew é deter-
minado .

Para temperaturas superiores de II e iniciais de III
existe uma contribuição mista de vacâncias e divacancias.

Reações que envolvem impurezas também são estudadas
pelas equações:

V , * i : C;
K2

v2 J s

onde I é a fração atômica de impurezas e C a fração atômica
do complexo.

Uma constante efetiva pode ser determinada a qual,
conforme GERMAGNOLI(7), permitiu medir B na liga diluida Au-
-Ag conhecendo o Ew do Au puro.

IVBaixos valores de B e valores imprecisos de Ejjj dão

interpretações duvidosas com relação ao modelo físico adota-
do para as liga» geralmente estudadas.

2. Material e Método

Corpos de prova e» forma de lâminas foram obtidos
de ligas de Al-Mg nas composições de 0,37; 0,48; 0,75; 0,87;
0,99» at Mg e impurezas Cu - 2.3.10-3 a 2,8.IO'3 I at; Si-
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2.IO"2 a 5.IO"2 % at; Fe - 6.10"3 * at; Mn - 6.IO"3 * at.

Foram recosidos durante 24 horas a 580°C no vãcuo e
resfriados lentamente no forno para homogeneização. Km segui
da aquecidos 12 horas a 58Ó°C e esfriados rapidamente a -2OC
e transferidos para um banho isotermico (±O,1°C) de óleo pa_
raffnico conforme a Tabela I.

TABELA I

^\T(°C)
\ at Mg"^

0,37
0,48
0,75
0,87
0,99

I

30,9
30,9
25,3
30,8
30,4

II

51,3
49,9
40,5
49,1
49,2

I I I

69,1
68,4
58,4
68,0
68,2

IV

87,0
87,0
77,8
86,4
87,0

Foi utilizado o método de Bauerle Koehler(4) para
as medidas de resistividadc-elêtrica com a tolerância — d e
2.1O"1On.cm, em função do tempo de envelhecimento.

Traçaram-se as figuras 2, 3, 4, 5, 6 a partir dos
dados experimentais e o ajuste entre as curvas de cada figu
ra para as varias temperaturas obedeceu *ã lei cinética de
1- ordem,

dn/dt - -F(n) Ko exp (-EM/kT)

n - fração de concentração de defeitos; F(n) - função con-
tínua de n; Ko - constante; E M - energia de ativação de

movimento; kT - termo usual.

Desta lei utilizando-se o método do corte se obteve

a expressão prática,

aplicada para cada 2 curvas da mesma figura onde tj, t2 e
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Tj T2 são os tempos e as temperaturas respectivas.

Determinou-se assim EM conforme a tabela II entre as

concentrações de 80 a 601 do número inicial das vacâncias,

TABELA II

% at Mg EM(eV>

0,37 0,33+0,02

0,48 0.37Í0.03

0,75 0.47Í0.02

0,87 0,47Í0,05

0,99 0,5010,03

Valores de Ew assim obtidos estão de acordo com o

valor apresentado pelas divacâncias no Al puro(22), verifi-

cando-se ainda que variam linearmente com a porcentagem de

Mg.

3. Conclusões

O Mg retarda a recuperação da propriedade ini-

cial conforme Panseri et alli(20), Perryman(21);

2») A porcentagem crescente do Mg no Al eleva linear

mente a energia E., das divacâncias no Al puro;

3«) O processo de recuperação e da ordem um para o

intervalo de 80 a 601 do número inicial de defeitos.
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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



D 10.7

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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L

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).
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RESUMO

Foram feitos recozimentos isotérmicos e lineares antes, durante
e apôs irradiação com neutrons do reator IEAR-1, entre 400 e 500°C em at-
mosfera de argônio, com as seguintes amostras: 1) FeNi(50-50lat.); 2)
^eNiMo (S0-50tat.+50ppm); 3) FeNiCr (49,95-49,95-0,l*at.); 4) FeNiCr (
49,75-49,75-0,Stat.). A desacomodaçãb da permeabilidade inicial foi acom-
panhada pelo Efeito Magnético Posterior (EMP), que pendte a detessisação
das constantes de tempo, energias de ativação e temperaturas de Curie.Foi
avaliada quantitativamente a supersaturação de lacunas, mostrando que o
EMP pode ser usado como método prático de seleção de materiais.

Algumas observações foram feitas para a amostra n* 4, que ajnre -
sentou pronunciadas anomalias na permeabilidade inicial

* Area de Danos de Radiação - GARREI - Instituto de Energia Atávica * SP
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1. Introdução

Pode-se criar defeitos en un metal ou liga submetendo-o a irra-
diação com partículas energéticas, tais como neutrons, ions, elétrons. Os
defeitos mais simples são as lacunas e os intersticiais. Esses defeitos
podem se associar para formar aglomerados complexos, incluindo neste tipo
a formação de cavidades (voids), na qual resulta em um inchaço (swelling),
bem como em mudanças das propriedades mecânicas, elétricas e magnéticas
do material. 0 efeito do inchaço torna-se crítico em reatores de potência
comerciais apôs alguns anos de uso. A formação de cavidades ocorre em um
intervalo de temperatura limitado. Para irradiação com neutrons em aços
inoxidáveis este intervalo e aproximadamsnte 360 a 650°C^ '.

Neste trabalho, visou-se o estudo de uma das condições básicas
para o crescimento de uma cavidade: a supersaturação de lacunas. Para tal
foi empregada irradiação com neutrons do reator IEAR-1, do Instituto de E

12 —2 —1"*

nergia Atômica de São Paulo, cujo fluxo instantâneo é 5 . 10 n cm" s .
Estudou-se a concentração de equilíbrio das lacunas com e sem irradiação
durante recozimenfrv* isotêrmicos, dando informações sobre as energias de
ativação e a influi.»:i_ da irradiação com neutrons rápidos nas proprieda-
des magnéticas das ligas de FeNi.

2. Procedimento Experimental e Resultados Obtidos

A preocupação principal durante o trabalho experimental é a de
simular as condições de irradiação de un reator de potência. Para isto,
projetou-se e construiu-se no IEA um dispositivo de irradiação com tempe-
ratura e atmosfera controlada, permitindo assim a execução de recozinen -
tos fora e dentro do caroço do reator IEAR-1.

Foram estudadas ligas de FeNi, pura e com impurezas, próximas da
composição FeNi (50-50lat.). A região de temperatura explorada foi limita
da por dois fenômenos críticos, a saber: Temperatura de Curie ("510*^) e
Temperatura Crítica da Transição Ordem-Desordem ("320°C). Neste intervalo
o sistema é cúbico de face centrada, e corresponde a amplitude de tempera
tura típica: 0,3 T f * 0,5 T £ (Tf é a temperatura de fusão), na qual a for
Mção de cavidades ocorre.

As «ostras são de foram toroidal, com espessura 0,4 mm* diâme-
tro externo de 17,4 m e diâmetro interno de 11 ma. Elas foram preparadas
no Centro d* Estudos Nucleares de Grenoble a partir de material de grande
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pureza da Johnson Mathey, refinadas por fusão por zonas. Suas composições
nominais e seus tratamentos térmicos iniciais são os seguintes:
- amostra n» 1 - FeNi (50-50 tat.)
recozida a 900°C durante una hora em hidrogênio e resfriada lentanente

- amostra n» 2 - FeNiMo (50-50 lat. + 50 ppn)
recozida a 800°C durante una hora em hidrogênio e resfriada lentanente

- amostra n* 3 - FeNiCr (49,95-49,95-0,1 Ut.)
recozida a 850°C durante 20 horas em hidrogênio

- amostra n» 4 - FeNiCr (49,75-49,75-0,5 tat.)
recozida a 850°C durante 20 horas em hidrogênio

A técnica empregada nas nedidas é conhecida por Efeito Magnético
Posterior (EMP) ̂ .̂ 0 mecanismo que permite a detecção do movimento das
lacunas é a formação de ordem direcional a curta distância. Supõe-se que
a migração das lacunas permite a reorientação de pares atômicos. Este reo
rientação é comandada pela imantaçãb espontânea que progressivamente esta_
belece a ordem a curta distância, da qual resulta a foraação de una aniso
tropia interna. Apôs a desimantaçãb, durante o processo de relaxação iso-
térmica, as paredes de Bloch são solicitadas por un campo magnético fraco
e alternado, fin conseqüência disto ocorre uma progressiva imobilizaçãb
das paredes de Bloch permitindo a detecção de un decrescno da permeabili
dade magnética inicial.

Una vez estabelecida a ordem direcional a curta distância a uma
dada temperatura, esta ordem deve ser completamente destruída. Durante os
recozimentos isotérmicos as amostras recebem a seguinte seqüência:
- eleva-se a temperatura da amostra a usa temperatura acima do ponto de
Curie, ocorrendo desta maneira uma desiMantação térmica

- aplica-se um campo magnético de desimantação (» 30 Oe) ate a amostra a-
tingir a temperatura de «cozimento, assegurando desta fona o estado
desordenado

- uma vez estabilizada a temperatura de recozimento, a amostra é desiman-
tada e aplica-se um campo magnético fraco ("0,5 mOe) e alternado (35
Hz) que provoca deslocamentos reversíveis das paredes de Bloch (região
de Rayleigh) e a medida do processo de desacomodaçãb.

As constantes de tempo foram calculadas pelo método de
Brissonneau' '. Deste parâmetro é possível obter quantitativamente a su -
persaturaçàb de lacunas' '.

A aparelhagem é un conjunto clássico de medida do IMP, consistin
do basicamente de: detecção sühcrona (amplificador Lock-in), regulador de
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temperatura e forno de recozimento com temperatura e atmosfera controlada.

Das tabelas 1 e 2, constam as temperaturas de Curie e as ener -

gias de ativação para as amostras 1,2 e 3.

amostra

FeNi
(50-50 Sat.)

FeNiMo
(50-50 tat. + SOppm)

FeNiCr
(49,95-49,95-0,1 tat.)

TC(°C)

antes da_
irradiação

505 ± 3

508 ± 1

500 ± 2

Tc(°C)
durante a
irradiação

517 + 2

504 + 1

513 ± 2

TC(°C)
depois da
irradiação

511 ± 4

517 ± 4

Tabela 1. Temperaturas de Curic

amostra

FeNi
(50-50 *at.)

FeNiMo
(50-50 tat. + 50ppn)

FeNiCr
(49,95-49,95-0,1 *at.)

EJeV)
antes da
irradiação

3,06 ± 0,21

2,30 ± 0,16

1,45 ± 0,11

EJeV)
durante a
irradiação

1,41 ± 0,10

1,25 ± 0,09

0,30 ± 0,02

EJeV)
depois da
irradiação

2,13 ± 0,15

Tabela 2. Energias de ativação

A energia de ativação de FeNi (50-50 tat.) sem irradiação foi de

terminada dos métodos EMP e anisotropia magnética. Durante a irradiação,

ela foi determinada pelo IMP no reator Melousine de Grenoble' ', dando re

sultados comparáveis aos obtidos no presente trabalho.
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A figura 1 mostra uma comparação entre as curvas log T X /-. pa-

ra as amostras n* 1, 2 e 3.

5

/y^
Antes da irradiação
a) FeNi (50-50 tat.)

Ea - (3,06 ± 0,21) eV
b) FeNiMo (50-50 tat. + 50 ppn)

E a » (2,30 ± 0,16) eV
c) FeNiCr (49,95-49,95-0,1 tat.)

K ' ( M 5 ± 0,11) eV
Durante a irradiação
d) FeNi (50-50 tat.)

E a * (1,41 ± 0,10) eV
e) FeNiMo (50-50 fat. + 50 pps)

E a - a.25 ± 0,09) eV
f) FeNiCr (49,95-49,95-0,1 tat.)

a
(0,30 ± 0,02) eV

Figura 1. Energias de ativação das amostras n» 1, 2 e 3 com e
sem irradiação neutrónica.

3. Discussão

A figura 2 mostra duas curvas de desacomodação da permeabilidade
magnética inicial obtida com a amostra n* 1, antes e durante a irradiação,
a 480°C. Na figura, nota-se claramente a aceleração da difusão induzida
por neutrons rápidos durante um recozimento isotêimico.

\

Amostra n' 1
FeNi (50-50 tat.)
a) antes da irradiação

»
b) durante a irradiaç

"" "" "" ^ "" *• T - 480°C

Figura 2. Aceleraçio da difüsio induzida por neutrons rapidos
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a) FeNi (50-50 tat.)

b) FeNiMo (50-50 fat. + 50 ppm)

c) FeNiCr (49,95-49,95-0,1 lat.)

\m «• «• Am m

Figura 3. Supersaturação de lacunas para as amostras n» 1,2 e 3

Pelas três curvas, nota-se um decréscimo acentuado na supersatu-

ração com o aumento de temperatura. Esta redução nos valores pode ser ex-

plicada pelo fato de que a concentração das lacunas térmicas tende aos va

lores das lacunas induzidas pela irradiação, com a temperatura crescente,

havendo uma redução nos valores da supersaturação. Nota-se também que a £

dição de Cr e Mo na liga FeNi possuem efeitos opostos em relação a super-

saturação de lacunas. A disparidade deste comportamento não tem uma expli

cação simples, todavia o seguinte deve ser levado em consideração. As im-

purezas, de MD devido ao seu grande tamanho, distorcem a rede cristalina,

formando desta maneira sumidouros para defeitos puntiformes ^rincipalmen

te lacunas) produzidos termicamente e por irradiação. Bm altas temperatu-

ras (400-500ocy os aglomerados de lacunas que se formam ao redor destes

sumidouros começam a se desintegrar, introduzindo lacunas adicionais na

rede, modificando a concentração de lacunas livres. Por algum mecanismo

es átomos de Mo atenuam a aniquilação de lacunas produzidas pela irradia-

ção, dando como resultado uma supersaturação maior que o FeNi puro. No ca

so do Cr, nota-se que ele tem um efeito estabilizador da supersaturação

entre 400 a 470°C em relação ao FeNi, e para temperaturas maiores os valo

res da supersaturação tendem a se confundir.

O resultado obtido com o Cr possui um destaque: este fato aprt -
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senta um interesse tanto para a tecnologia como para o estudo fundamental
devendo ser dedicado grande esforço no sentido de encontrar elementos que
inibam a supersaturação de lacunas e consequentemente a formação de cavi-
dades. Por exemplo, existem evidências experimentais de que o Niõbio tem
uma função estabilizadora em aços inoxidáveis*- . Este procediínento expe-
rimental ora descrito pode servir como um método prévio de seleção de ma-
teriais mais adequados para a Tecnologia Nuclear, utilizando fluências re
lativamente baixas (= 10 n cm" ), facilmente alcançáveis no reator IEA-
R-l em algumas horas de irradiação. Pode-se obter resultados prévios im -
portantes sobre a adequação de materiais sem recorrer a testes com fluên-
cias de 10 a 10 n cm" (onde as cavidades ocorrem).

0 mesmo procedimento experimental foi feito com a amostra n* 4,
no sentido de verificar a influência de quantidades diferentes de Cr na
liga FeNi. A única analogia com os resultados prévios foi um recozimento
linear, o qual mostrou um Efeito Hopkinson pronunciado e uma Temperatura
de Curie de (483 ± 2)°C. Depois de um recozimento a 600°C durante 16 ho -
ras em argônio, permaneceu uma pequena indicação da transição magnética
para esta mesma temperatura. Durante a irradiação, bem como depois, a per
meabilidade inicial mostrou um aumento continuo sem qualquer transição ma
magnética, como pode ser visto na figura 4 (amostra n» 4a). Temperaturas
maiores não foram exploradas devido o suporte de amostras ser de alumínio.

s /'

t

* ^ &

Amostra n» 4a
FeNiCr (49,75-49,75-0,5 tat.)
Antes do recozimento a 600°C

a) antes da irradiação
Depois do recozimento a 600°C

b) antes da irradiação
c) durante a irradiação
d) depois da irradii

m

Figura 4. Subidas lineares cam a amostra n* 4a
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A reprodutividade foi testada com outra amostra (amostra n* 4b),

de mesma composição e tratamento térmico inicial, dando o mesmo comporta-
mento.

Após 19 meses, a amostra n» 4a foi preparada novamente para estu
do. Foram efetuadas subidas lineares de temperatura intercaladas por um
recozimento a 600°C, confoime figura 5.

«M

to

Amostra n? 4a
FeNiCr (49,75-49,75-0,5 lat.)
Apôs 19 meses das exneriências rea-
lizadas conforme fig. 4
a) antes do recozimento a 600°C
b) depois do recozimento a 600°C

U'*'

o ia» JM «• í» 3W

Figura 5. Subidas lineares com a amostra n* 4a

Nota-se que o aparecimento da transição incompleta depois do re-
cozimento a 600°C e inibida durante e após a irradiação, teve sua condi -
ção inicial praticamente restaurada, e depois de um novo recozimento a
600°C a mesma transição incompleta ocorreu. Este fato sugere que durante
o recozimento a 600°C podem ocorrer mudanças estruturais, seguidas de um
processo de relaxação, o qual ê bastante lento, e que restaura as condi -
ções iniciais. Durante o recozimento a 600°C podem ser produzidos na amos_
tra aglomerados do tipo Ni,Cr ou FeNi-, assumindo-se que estes aglomera -
dos são pequenos núcleos de material ordenado em una matriz desordenada .
Pode-se dizer também que estes aglomerados possuem imantações intrínsecas
diferentes da matriz desordenada, e que os contornos entre o material or-
denado e desordenado são regiões de energias maiores e fontes de tensões
internas, atuando como obstáculos para as paredes de Bloch. Isto explica-
ria o comportamento anômalo da permeabilidade, dividindo-a em duas contri_
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buições: transição magnética normal da liga FeNiCr e ferromagnetismo rema
nente devido a nucleação dos aglomerados ordenados, com um ponto de Curie
mais alto.

Com a finalidade de atingir temperaturas maiores, foi preparada
uma terceira amostra (amostra n* 4c), idêntica as anteriores, em suporte
de latão. Foram efetuadas subidas lineares de temperatura, intercaladas
por um recozimento a 600°C durante 16 horas. A figura 6 mostra que não
houve mudança no comportamento da permeabilidade durante as subidas li -
neares, com temperaturas de Curie de (487 ± 3)°C e (483 ± 1)°C correspon-
dentes respectivamente a antes e depois deste recozimento a 600°C.

160

(00

4*0

Amostra n* 4c
FeNiCr (49,75-49,75-0,5 tat.)
Suporte de amostra: latão
a) antes do recozimento a 600°C
b) depois do recozimento a 600°C

Figura 6. Subidas lineares com a amostra n* 4c

Esta mesma amostra foi preparada em suporte de aluníno anodizado
sendo efetuadas subidas lineares de temperatura intercaladas de um novo
recozimento a 600°Cdurante 16 horas. Estas subidas lineares de temperatu
ra não mostraram nenhuma mudança no comportamento da permeabilidade, con-
forme figura 7, com temperaturas de Curie de (484 ± 1)°C para antes e de-
pois do recozimento a 600°C. Nota-se que tanto no suporte de latão cano
no de alumínio anodizado o comportamento da permeabilidade inicial não so
freu mudanças.

Una terceira troca de suporte foi efetuada com esta amostra: co-
mo no caso das amostras 4a e 4b, foi utilizado de alumínio sem anodização.
Foram feitas subidas lineares de temperatura intercaladas de um recozimen
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IM Anostra n* 4c

FeNiCr (49,75-49,75-0,5 la t . )
Suporte, de amostra:.alumínio anodizsi

do
a) antes do recozimento a 600°C
b) depois do recozimento a 600°C

O «»o ano «oo 4oo SM>1\«ç)

Figura 7. Subidas lineares can a amostra n* 4c

J
I

Anostra n* 4c
FeNiCr (49,75-49,75-0,5 »at.)
Suporte de amostra: alumínio sem

anodização
a) antes do recozimento a 600°C
b) apôs o recozimento a 600°C

Figura 8. Subidas lineares can a amostra n» 4c

to a 600°C durante 16 horas. Antes deste recozimento a 600cC ocorreu uma
transição completa, com temperatura de Curie de (486 ± 1)°C, e depois do
recozimento, na mesma temperatura existe uma transição incompleta, confor
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me figura 8. Este fato sugere uma reação de superfície entre o alumínio
do suporte e a amostra, pois o recozimento a 600 C é relativamente proxi-
mo ao ponto de fusão do alumínio.

Estão sendo feitas experiências complementares no sentido de
melhor explicar o comportamento da permeabilidade da liga FeNiCr.
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RESUMO

O teste de microdureza tem sido extensivamente usado para dar a

dureza relativa de fsse em materiais nultifãsicos.

A finalidade deste trabalho ê estudar a variação da irierodureza -

Vickers na liga NiCr (80-20% em peso) com diferentes tratam? .tos térmicos

e irradiada.

Para uma indicação apropriada de microdureza, a indentacâb não de

ve ser próxima a imperfeições de volume ou superfície como contorno de

grão. Ê também levado em conta que regiões próximas aos contornos de grão

dão valores de dureza consideravelmente diferentes das regiões distantes

da fronteira.

* & e a de Danos de Radiação - CflRBEI-lEA-sâa Paulo
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1. Introdução

Freqüentemente são usados nos testes de microdureza pequenos pe

sos (da ordem de 25g) e são obtidas indentaçôes imito pequenas, que são

ccnparãveis ao tamanho do grão do material.

Para una indicação válida de microdureza, a maioria dos fabri^

cantes de equipamentos de iricrodureza indicair. que a indentação não deve

ser próxima a uma imperfeição de superfície ou de volume tais como conter

no de grão ou uma secunda fase de material.

No presente trabalho, estudou-se a variação da microdureza na li_

ga NiCr (80-20% em peso), com diferentes tratamentos térmicos, fazendo as

impressões no interior dos grãos.

2. Materiais e Métodos

A liqa NiCr (80-20% em pesos) foi fornecida pela Villares cuja

composição química é:

elemento Ni Cr C Si Mn P S Ti Al

% em peso 79,5 18,8 0,14 1,02 0,03 0,012 0,005 0,26 0,060

e 156 p.p.m. de N.

A liga sofreu uma redução de 85% na área de secção transversal.

Preparou-se cinco tipos de amostras:

Amostra 1 - estado inicial em que foi fornecida pela Villares.

Amostra 2 - após o trefilamento da liga do estado inicial - sem

tratamento térmico (encruada).

Amostra 3 - recozida a 900 graus centígrados durante 2 horas a

vácuo e resfriada lentamente durante 6 horas (revenida).

Amostra 4 - recozida a. 900 graus centígrados durante 2 horas a

vácuo e temperada.

Amostra 5 - recozida a 900 graus durante 2 horas a vácuo e temee

rada. Recozida durante irradiação a 566 graus centígrados durante 4 hs.

Novo recozijnento a 520 graus centígrados durante irradiação por 3 horas.

Após irradiação foi feita subida e descida da temperatura até aproximada

mente 550 graus centígrados. Tempo total de irradiação * 7 horas. Fluxo

de neutrons * 5xlO12 n.cnf^.s"1.

As amostras foram embutidas, polidas, atacadas quando então efe

tuou-se as medidas de microdureza nos qrãos delineados.

O aparelho utilizado para tal foi um Potomicroscópio III can e

quipamento de ndcxodureza de marca Carl Zeiss.
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A técnica utilizada para delineamento do contorno do grão foi o

ataque eletrolltico cuja composição de eletrólito é:

112 mi de ácido acêtico glacial

28 mi. de ácido perclórico

80 ml de água destilada

As condições de ataque foram 5 Volts durante 5 a 10 segundos.

Para o ataque eletrolítico foi utilizado um equipamento de marca

JH<iA.

A microdureza Vickers é definida como:

HV = 1854,4 - (1)
(d + D) 2

onde: HV - microdureza (kg/ntn2)

P - carga aplicada em gramas

d - diâmetro da base da pirâmide (pm) medido no microscópio.

D = d ± &ã
o

d - recuperação elástica do material

Ad - erro na medida da diagonal

Traçando-se um gráfico de pl/2 em função de d obtém-se uma reta.

Definindo-se os parâmetros a (intersecção da reta com o eixo das ordena-

das) e tg a (inclinação da reta), temos de (1)

IJV = 1854,4 x tg2ct (Kg/mm2) (2)

D = a/tqn (um) (3)

quando Ad<«- d então D = d .

3. Resultados Experimentais

Apôs a aplicação da carga mediu-se a diagonal da base da pirâmi-

de inprimida na amostra.

Na tabela 1 estão os dados coletados para cada amostra onde d. ê

a diagonal para a amostra i.
1/2

A partir õa tabela 1 foi feito o orâfico de P ' {raiz quadrada

da carga aplicada)an função da diagonal d, de onde se calculou a microdu-
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reza (HV) e a recuperação elástica mais o erro na medida da diaaonal (D)

P(g)

Tabela I

(pm) (wm)

10
20

30

40
50

60

70

80

90

100

9,6
12,5
14,8
18,2
21,4
21,6
23,6
24,8
27,5

—

7,4
10,5
13,0
14,8
16,9
18,2
19,0
20,6
22,2
23,2

9,7
15,2
19,0
21,0
24,5
27,4
28,2
30,9
31,3
33,6

10,2
14,4
18,0
21,2
23,5
26,0
28,8
31,0
32,4
34,0

10,5
15,0

17,1
20,2
22,8
24,4
26,9
28,0
31,2
32,5

pi/2

(g)

100 granas
90
80
70
60

50

40

30

10

ro en cs),

7 / //

15 20 25 30

(3)

Gráfico de P ^ (P * carga aplicada) on função de d" (diagonal da

base da pirâmide).
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Curva (1) - amostra no estado inicial

Curva (2) - amostra encruada

Curva (3) - amostra revenida

Curva (4) - amostra temperada

Curva (5) - amostra irradiada.

A tabela 2 mostra os valores de a e tgg obtidos do gráfico e os

valores de "HV" e "D" calculados a partir das relações (2) e (1) respecti-

vamente.

Tabela 2

Amostra

a <91/2>

tga

HV (Kg/mm2)

D (ym)

1

0,17

0,344

219,44

0,49

2

0,05

0,428

339,06

0,12

3

0,36

0,282

147,22

1,28

4

0,38

0,284

149,62

1,34

5

0,10

0,308

176,03

0,32

4. Discussão dos Resultados

Da tabela 2 notamos que HV2> HV^ HV5> HV4> HV3 (H^ ê a

microdureza da amostra i) e que D_ < D g < D. < D_ < D. (D. ê a recupera-

ção elástica somada ao erro na medida da diagonal para a amostra i).

Verificamos que o trefilamento na liga (85% em área), provocou um

aumento na dureza e guando essa liga foi submetida a um recozimento a

9009C e resfriada tanto lentamente (revenida) caro bruscamente (temperada)

(pois a diferença entre HV e D foram muito pequenas), houve uma diminuição

na microdureza e um aumento no fator D, isto ê, a amostra tornou-se mais

elástica.

Quando a amostra temperada foi submetida a irradiação» notou-se

que HV aumentou e D diminuiu, isto ê, a lina tornou-se mais dura.

5. Conclusão

En\ liga de NiCr (80-20% em peso) com diferentes tratamentos tênrd

cos verificou-se que:

- o encjruamento provoca un< aumento na microdureza do mateçial;

- apôs um recozimento da lina encruada a 9009C seouicfo de um

TO:» v.-ir>.
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resfriamento tanto lento como brusco, o material torna-se mais elástico ,

isto ê, sua mLcrodureza dindnui e o fator D - d + Ad aumenta;
o

- a liga temperada submetida a irradiação toma-se mais dura, is

to é, a radiação provoca um endurecimento do material.

Os estudos de danos de radiação em liga NiCr (80-20% an peso) bem

cano diversos aços inoxidáveis, terão prosseguimento, por meio das medidas

de microdureza, ban como, outros métodos.
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Foi estudado a correlação entre as microestruturas e
a tenacidade de um aço ferramenta submetido a tratamentos
térmicos de recozimento e de tempera e revenido. A tenaci-
dade do aço foi determinada por meio de ensaios de impacto
Charpy, realizados numa faixa de temperaturas entre 77 K e
373 K, tendo caracterizado-se por uma baixa absorção da e-
nergia de impacto. Através o estudo por microsropia eletrô
nica de varredura verificou-se que o aço recozido, que pos~
suia uma microestrutura quase inteiramente perlitica, fratu
rou por clivagem, enquanto que o aço temperado, com martenr

sita revenida, fraturou por nucleação e coalescência de mi-
crocavidades, mesmo quando, sob condições idênticas de en-
saio, a energia absorvida na fratura foi a mesma.

Assim verificou-se que, face aos altos níveis de re-
sistência do aço, trata-se de um material altamente frágil,
mesmo apôs recozimento, e que os mecanismos de fratura de-
pendem basicamente da microestrutura existente. 0 mecanis-
mo de fratura observado no aço temperado está correlaciona-
do com^a microestrutura de agulhas de martensita, que atuam
como núcleos para a formação de vazios.
• atualmente no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento,For

taleza de São João, Urca, Rio de Janeiro, RJ. ~
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1. Introdução

0 emprego de aços de alta resistência em aplicações

críticas tem conduzido a um maior interesse no estudo dos

mecanismos de fratura que ocorrem nesses materiais, princi-

palmente quando sob solicitações dinâmicas.

Neste trabalho procurou-se correlacionar a microcs -

trutura com as propriedades mecânicas de um aço ferramenta

submetido a tratamentos térmicos de recozimento e de tempe-

ra e revenido. 0 exame das superfícies de fraturn, resul -

tantes de ensaios de impacto Charpy, realizados numa fai-

xa de temperaturas entre 77 K e 373 K, permitiu a determina

ção dos mecanismos de fratura e o seu relacionamento com

as microestruturas obtidas nos tratamentos térmicos.

2. Procedimento Experimental

0 material estudado foi um aço ferramenta, tipo SAE

SI, cuja composição química está apresentada na Tabela 1.

Elemen
to

Porcen

tagem

C

0,50

TABELA

Si

0,33

Mn

0,87

1 - Composição

do aço.

W

2,33

Cr

1,20

Ni

0,04

química

Mo

0,22

V

0,18

P

0,016

i

S

0,015

0 material recebido foi recozido a 1023 K, apôs o

que parte do mesmo foi temperado em óleo a partir de 1223 K

e revenido ã 473 K por uma hora. Estas condições foram es-

colhidas tendo em vista as utilizadas no processo indus

trial de fabricação do material onde está sendo empregado o

aço.

Após os tratamentos térmicos foram realizados exames

metalográficos para caracterizar a microestrutura.

As propriedades mecânicas foram obtidas através ! en-

saios de dureza, tração e impacto Charpy. Os corpos de pio
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va para tração e impacto foram confeccionados de tal manei-
ra que o plano esperado de fratura ficasse sempre perpendi-
cular a direção de laminação.

Os ensaios de tração foram realizados na temperatu-
ra ambiente, utilizando-se uma maquina universal de ensaios
com capacidade de 25 t (-250KN) numa taxa de deformação de
Iram min . Foram usados corpos de prova, tipo chapa, de se_
ção retangular (8mm x 9mm) e 25mm de base de medida.

Para os ensaios de Impacto utilizou-se corpos de pro
vas Charpy, com entalhe em V, que foram ensaiados numa
máquina convencional de Impacto, com capacidade máxima de
30 kg.m (-300 J), nas temperaturas de 77 K, 203 K, 297 K e
373 K. No ensaio realizado a 373 K foi utilizado um banho
de óleo vegetal aquecido por uma resistência elétrica imer-
sa no mesmo, enquanto que, nas temperaturas sub-zero empre-
gou-se nitrogênio líquido e misturas de álcool e gelo seco.
As medidas de temperaturas foram feitas utilizando-se UM
termo-par Cobre-Constantan imerso no banho.

As superfícies de fratura resultantes dos ensaios de
impacto foram examinadas diretamente por meio de um micros-
cópio eletrônico de varredura

3. Resultados e Discussão

- Exaae Metalográfico

As análises metalogrâficas realizadas revelaram uma
microestrutura predominantemente de perlita no estado reco
zido e d* martensita após tempera e revenido. As Figuras 1
e 2 mostram exemplos típicos das microestruturas examinadas.

- Exaae de Tração

Os resultados obtidos nos ensaios de tração, realiza
dos I temperatura ambiente, estão apresentados na Tabela 2.
Curvas obtidas nos ensaios são mostradas na Figura 3.

0 aço recozido apresentou o limite de escoaaento
relativamente baixo, com boa alongamento, enquanto que,após
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Figura 1 - Aspecto micrográfico do aço recozido: perlita
com algumas áreas de ferrita.

:igura 2 - Aspecto micrografico do aço temperado e reveiii
do: martensita.
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tempera e revenido, dobrou a sua resistência a tração, ten

do um alto limite de escoamento e um alongamento muito pe-

queno, caracterizando-se por mostrar-se bastante frágil.

TABELA 2 - Propriedades médias do aço ensaiado.

TRATAMENTO
TÉRMICO

Recozimen
to ""

Tempera e
Revenido

TENSÃO DE
ESCOAMENTO(a)

MN/m2

284,4

1794,7

LIMITE DE
RESISTÊNCIA

MN/m2

1086,0

2210,9

ALONGAMENTO
UNIFORME(b)

%

17

2

DUREZA
BRINELL

246

601

(a) Tensão de escoamento correspondente à 0,21 de deforma-
ção.

(b) Alongamento correspondente ao limite de resistência.

RECOZIOO

TEMPERADO E REVENKX)

Figura 3 - Curvas típicas obtidas no ensaio d» tração.



E 1,6 _
- Ensaio de Impacto

Os resultados dos ensaios de impacto Charpy, na fai-

xa de temperaturas utilizadas são mostrados na Tabela 3 e

na Figura 4. Os pontos assinalados resultaram da média de

3 (três) ensaios por temperatura.

TABELA 3 - Resultados médios obtidos no ensaio de impacto

Charpy (J).

TRATAMENTO TÉRMICO

Recozimento

Tempera e Revenido

TEMPERATURA DE ENSAIO (K)

77

0,5

0,5

203

3,9

2,0

297

12,7

2,5

373

15,7

4.9

RECOZIOO

TEMPERADO E REVENIDO

1OO 200 300 400

Figura 4 - Curvas energia-temperatura obtidas no ensaio de

impacto.
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Os resultados mostram que o aço recozido absorve
maior energia no impacto do que o temperado e revenido. To
davia, quer no estado recozido, quer no temperado e reveni
do, caracteriza-se por ser um material de baixa tenacidade.

Como recozido apresenta uma temperatura de transição
dútil-frâgil de aproximadamente, 290 K (27°C), enquanto que
no aço temperado, praticamente, não ocorre a zona de tran
sição. Na temperatura de 77 K, em ambos os tratamentos e
sob idênticas condições de ensaio, a energia absorvida na
fratura foi a mesma.

- Fratografia

Apôs os ensaios de impacto as superfícies de fratu-
ra, tanto no estado recozido como no temperado, são pla-
nas, apresentando uma zona radial de início da fratura com,
nas temperaturas elevadas, uma zona de cisalhamento na re-
gião final de fratura (Figuras 5 e 6).

(a) (b)
Figura 5 - Aspecto macroscópico dos corpos de prova do im

pacto ensaiados à 203 K (a) Recozido; (b) Temp£
rado e revenido.

As observações por meio do microscópio eletrônico aos_
traram que a fratura sob impacto do aço recozido foi frá-
gil com clivagem e trincas transgranulares (Figura 7a).Nas
temperaturas mais elevadas a fratura apresenta uma mistura
de clivagem e vazios (Figura 7b).



E 1.8

(a) (b)
Figura 6 - Aspecto macroscópico dos corpos de prova do im-

pacto, ensaiados ã 373 K; (a) Recozido; (b) Tem
perado e revenido.

(a) (b)
Figura 7 - Aspectos microfratogrãficos apôs ensaio de impa£

to no aço recozido (a) Fratura por clivagem a
203 K; (b) Fratura com divagam e vazios I 373 K.
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O aço temperado e revinido, independente de temperatu

ra de ensaio, apresentou vazios regulares e rasos (Figura
8a), ocorrendo nas temperaturas superiores o aparecimento
de regiões de rasgamento (Figura 8b).

Ét . «0
Figura 8 - Aspectos microfratográficos apôs ensaio de impa£

to no aço temperado e revenido. Fratura por coa-
lescência de microcavidades (a) 203 K; (b) 373 K.

Na temperatura de 77 K, em que foi absorvida a mesma
energia de impacto, os mecanismos de fratura observados fo-
ram diferentes, clivagem no material recozido e coalescên -
cia de microcavidades no material temperado (Figura 9).

A comparação dos resultados dos ensaios de impacto
com as microfratografias permite verificar que, no estado
recozido, a temperatura de transição dútil-frágil esta pró-
ximo a temperatura ambiente, onde começam a aparecer re-
giões de vazios aliados ã clivagem. 0 aço temperado e revê»
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(a) (b)

Figura 9 - Aspectos micrográficos apôs ensaio de impacto a
77 K (a) Recozido, fratura por clivagem; (b)Tem
perado e revenido, fratura por coalescência de
microcavidades.

nido não teve Modificado o seu mecanismo de fratura com a
variação da temperatura de ensaio, apresentando-se inteira
mente frágil ao longo da faixa de temperaturas utilizadas,
sendo o processo de fratura controlado por um rcecanismo
de coalescência de microcavidades, conhecido como rasgimen
to de baixa energia ("low energy tear"), característico dos
aços de alta resistência (1). Este tipo de mecanismo ocor
re porque materiais de alta resistência apresentam uma te-
nacidade muito baixa com uma alta tensão de escoamento o ,
de tal( maneira que uma fratura catastrófica pode ocorrer
numa tensão de fratura aR menor que o., especialmente quan
do a trinca inicial e grande. A ocorrência de microcavida
des pode ser correlacionada com a microestrutura de agu-
lhas de aartensita fina, que atuam como núcleos p?rs a for
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mação de vazios, que se propagam na frente da trinca (2,3).
Todavia o crescimento e a propagação dessas microcavidades
formadas, através regiões com deformação plástica localiza-
da pode ser parcialmente inibida pela presença de defeitos
internos existentes, que produzem uma alta concentração de
tensão em áreas localizadas, que leyam a um modo de fratura
com baixa energia.

A observação das superfícies de fratura no ensaio rea_
lizado a 77 K mostra uma grande diferença nos necanismos de
fratura, embora a energia absorvida no impacto fosse, em am
bos os casos, de 0,5 J. O materiail recozido, com estrutura
perlítica, fraturou por clivagem, enquanto que o aço terape
rado e revenido, que apresentava martensita, fraturou por
coalescência de microcavidades. A ocorrência de uma fratu-
ra por clivagem não significa, necessariamente, que esse
material deva sempre ser mais frágil que outro que falha
por um mecanismo de coalescência de aicrocayidades, pois os
mecanismos de fratura estão inteiramente ligados à raicroes-
trutura que o aço apiesenta.

4. Agradecimentos

Este trabalho foi patrocinado pelo Ministério do Exér
cito e pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a-
travês o Centro de Pesquisa de Materiais do Instituto Mili-
tar de Engenharia.

5. Conclusões

1. A diferença da tenacidade do aço recozido em rela-
ção ao temperado e revenido pode ser explicada por meio de
análise microestrutural e microfratográfica.

2. As observações fratogrãficas mostram que existem
diferenças nos aspectos topográficos entre as duas microes-
truturas, mesmo quando a energia absorvida na fratura e a
mesma.

3. A ocorrência de uma transição dútil-frágil no aço
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recozido, que pode ser considerado um aço de média resistên
cia, e causada pela baixa temperatura, alta taxa de deforma
ção e estado triaxial de tensões.

4. 0 aspecto da fratura na estrutura de martensita re
venida caracterizou-se pela existência de vazios e a baixa
absorção de energia determinada para este tipo de estrutura
resultou de um efeito combinado da concentração de tensão
na extremidade das agulhas de martensita e a existência de
heterogeneidades.

5. Os mecanismos de fratura dependem basicamente do
tipo de microestrutura apresentada pelo aço.

1
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Resumo

A partir dos níveis de tensão média na seção do
entalhe no momento da fratura foram calculados os valores
do fator crítico da intensidade de tensões em barras cilín-
dricas de aço circunferencialmente entalhadas. Esses valo-
res mostram-se independentes da profundidade do entalhe em
estruturas predominantemente frágeis o que não é* o caso pa
ra estruturas mais duteis. Razões para este comportamento es
tão apresentadas e discutidas;
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1. Introdução
A tenacidade na fratura é determinada pelo valor da

força de extensão da trinca presente no material, por unida^
de de sua aresta frontal, no instante da instabilidade, G .
Este parâmetro é relacionado diretamente com o fator
co de intensidade de tensões. K , que tem ganho aceitação
como critério de fratura para alguns sistemas críticos [ l ]

A resistência ã* extensão na extremidade da trinca, R,
aumenta a medida que a força para extensão desta, G, cres-
ce. Desta forma o equilíbrio entre G e R é mantido até a
instabilidade. Neste instante

'I
(3R/3C)

a«crI
U)

onde Oj é o valor estacionário da tensão nominal no instan
te da instabilidade.

De acordo com hipótese proposta por Krafft e colabora_
dores, Srawley e Brown [ 2 J concluíram formas aproximadas
para curvas de R para uma série de materiais. Em todos os
casos a forma da curva de R não depende do comprimento ini_
ciai da falha«Para materiais frágeis, a expressão (1) é aten
dida para valores de G praticamente constantes. No caso
de materiais dúteis a forma da curva R resulta valores G
dependentes do comprimento inicial da falha (Fig.l) [_ 2 ] .

Pig.l. Variação de G e R com c para um material dútil
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Esta dependência e função da zona plástica formada a frente
da falha.

Para um material a uma dada condição de temperatura e
carregamento, tanto a aparência da fratura como, em geral,
o valor de G são dependentes da espessura do corpo testa-
do. Esta dependência não é* ocasionada por diferenças micro-
estruturais, mas ê simplesmente um efeito intrínseco da es_
pessura. 0 valor limite inferior para grandes espessuras,
Gj c, é* conhecido como tenacidade na fratura sob condições de
deformação planar. Este valor é* independente da espessura
quando a fratura é completamente plana (quadrada). GIc é de
grande importância por representar o valor mínimo da tenaci_
dade na fratura de material em dadas condições.

Sob condições de deformação planar K. é relacionado
com GIc pela expressão.('

r , i 1 / 2

Kic " L E G i c / ( 1 " v D J (2)

onde E e v são as constantes elásticas do material.
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo

experimental para determinação dos valores críticos da In-
tensidade de tensões no aço SAE 4340 temperado e temperado
e revenido.

Um dos tipos de amostra utilizado na determinação de
K são barras cilíndricas circunferencialmente entalhadas.
Para este tipo de geometria (Fig.2) a expressão de K foi ob

C I

JÈt

Fig.2. Corpo de prova utilizado
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tida por Paris e Sih [ 3 ] utilizando métodos de mecânica

função
•OO !

linear elástica. K e dado em termos de a, D e uma
F que depende da razão d/D, ou seja,

(d/D)2 1 - d/D
(3)

sendo o a tensão nominal aplicada no corpo baseada na seção

isenta de falha. A função F(d/D) e a raiz quadrada do termo

entre colchete, a1/*, estão mostradas na Fig.3 em função de

.0,20

Fig.3. Variação de F e o* com d/D

d/D [3,4 ].

2. Procedimento experimental

Espécimes de 13 mm de diâmetro foram usinados a par-

tir de barras trabalhadas a quente. 0 ângulo do entalhe é

de 49° e o raio da curvatura na sua raiz é de 0,08 mm. A

profundidade c varia entre 0,65 mm e 4,55 mm.

Depois do recozimento durante 20 min a 850°C em banho

de sais fundidos, as amostras foram temperadas em õleo e em

seguida revenidas a 300°C, 450°C ou 600°C. As amostras revê

nidas a 600°C fora» protegidas por grafita para prevenir

oxidaçío e decarbonetaçío. 0 aço temperado é denominado T e

os demais RI, R2 e R3 em ordem crescente da temperatura de

revenido.

Ensaios de tração uniaxial foram efetuados a uma taxa
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e a carga na fratura foi registrada

3. Resultados e discussão

Os corpos de prova entalhados falharam abaixo do li-

mite de escoamento geral. Utilizando a equação (3) foram

calculados os valores de K a partir da carga da fratura

para várias profundidades. A Fig. 4 mostra a variação de

Pig.4. Variação de Kc com c

K com c.

Aços T e RI

0 aço T apresenta valores praticamente constantes de

K£ com c, salvo diferenças experimentais, sendo da ordem

de 1900 kg cm1/«/ca1 (16500 4b i n ^ / i n 2 ) .

Dentre os aços revenidos o RI apresenta os menores

valores de Kc, indicando que depois do aço T este e o que
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apresenta menor tenacidade na fratura. A rig..4 mostra que
K não varia sensivelmente com c. Isto ocorre embora o aço
RI apresente ainda pequena capacidade de deformação plásti-
ca. Os valores médios de K_ permanecem constantes para valo
res de c a partir de aproximadamente 2,0 mm, sendo igual a
27S0 kg cm^Vcm* (23900 tb In1/*/in*).

Considerando os valores de K£ praticamente independen
tes de c para os aços T e RI em particular para D • 13 mm,
p • 0,08 mm e para a gama de c estudada neste trabalho, os
valores de Kc acima mencionadas representam com alta preci-
são a tenacidade na fratura K J c. A consistência dos valores
de Kj c, apesar da ausência de trinca de fadiga na raiz do
entalhe ê atribuída ao fato que, p • 0,08 mm utilizado nes_
te trabalho e suficientemente baixo, devido a alta fragili-
dade intrínseca desses materiais.

Utilizando a equação (2) os valores de Gj c para os
aços T e RI foram calculados a partir de KIc. Estes valores
são 11 in £b/inl e 23 in Ab/in2. Este último esta de acordo
com valor de G- para o aço RI encontrado na referência [5]

Aços R2 e R3
Os aços R2 e R3, conforme Fig. 4, apresentam gran-

des variações de Kc com c. Este comportamento indica que
os valores obtidos não representam Kjc e sim um parâmetro
que depende da geometria da amostra e do entalhe. Esta de-
pendência pode ser explicada conforme Fig.l. O crescimento
inicial da curva de Kc desses aços é devido ao aumento da
fração da seção entalhada ocupada pela zona plástica, f, a
medida que c cresce, bem como um aumento no raio de curvatu
ra da raiz do entalhe acompanhando a deformação plástica. A
queda nos valores de Kc é atribuída ao fato da triaxilidade
aumentar sensivelmente para grandes valores de c/D, acarre-
tando valores de f praticamente constantes com c.

McClintock e Irwin estudando os aspectos plásticos da
fratura mecânica, determinaram que quando o tamanho da zona
plástica é uma fração grande do diâmetro da seção do enta-
lhe ou da profundidade deste, a análise elástica linear utî
li'zada não representa com precisão o campo de tensões junto
ao entalhe, ocasionando, nestas condições, redução dos valo
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res de K [ 6 1. Isto está de acordp COB O comportamento do
c

aço R2 que apresentou máximo valor de K para valores inter_

mediários de c, ou seja, c -2,0 am (d/D =0,7). Neste ponto

a área da seção entalhada é 50% da área da seção não enta-

lhada. No caso do aço R3, o valor máximo de K ocorre para

c »2,5 mm (d/D • 0,6), correspondendo a seção entalhada i-

gual a 40% da seção não entalhada.

Para o aço R2 valores de G- na faixa de 170 são en-

contrados na literatura. 0 valor médio de G deste aço cal-

culado a partir dos valores da FÍR.4 é de 160 in lb/in*.

Para a determinação de K_ dos aços R2 e R3 a geome_

tria das amostras e entalhe devem ser modificadas. 0 enta-

lhe deve terminar em uma trinca de fadiga (p*0) para prev£

nir a formação de zona plástica muito extensa. O diâmetro D

dos corpos de prova devem ser bem maiores que os utilizados

neste trabalho, utilizando uma relação c/D correspondente a

uma triaxialidade acentuada sem prejudicar o campo de ten-

sões previsto pela análise linear elástica utilizada para cs

cálculos de KIc. Assim o entalhe não deve ser muito pro fun

do. Por outro lado, entalhes multo rasos em materiais du-

téis como R2 e R3 o nível de tensão que seria alcançado na

seção não entalhada promoveria escoamento, como constatado

para o aço R3. A profundidade de entalhe que melhor atende

a essas exigências ê aquela que ocasiona uma área da seção

entalhada correspondente a 50% da área da seção do corpo de

prova. 0 valor de D juntamente com d/D fixado na base do

discutido anteriormente deve ser tal que ov/Oy não ultrapas^

se 1,1 [ 2 ] , onde oY é o limite de escoamento do material

e oc é a tensão média na seção do entalhe no momento da fra
F —

tura. Valores de Op/Oy maiores que este indicam que a zona

plástica se estendeu consideravelmente a frente do entalhe.

Fig.5 mostra a variação da razão o~-/0y com a profundidade do

entalhe. Nota-se que para os aços R2 e R3 esta razão é sup£

rior a 1,1.



E 2.8

C.MM

Fig.5. Variação da razão o"c/o"v com c
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Devido a diferença de expansão térmica entre sialon e alumina,

a introdução de inclusões de uma das fases na matriz da outra, ha" pro

dução de tensões internas. A interação entre a trinca na base de um en

talhe e estas tensões, é o objeto deste trabalho. 0 aumento observado

na tenacidade a fratura de alumina, foi interpretado independente de

presença de micro trincas. A analise das tensões para uma inclusão de

sialon, mostra que a trinca crítica corta através de um campo de ten

soes alternado., o que resulta em um aumento na tenacidade. A mesma anâ

lise, mas para inclusões de alumina mostra que a trinca tenderia a se

desviar da inclusão, cortando através de regiões sob tensão. Dois mode

los foram empregados para calcular a energia de fratura. Um assume que

há uma tensão superposta na frente da trinca que ê constante; o outro

assume que esta tensão é variável. Dentro das inclusões, a tensão é

constante , e variável a partir da interface. A energia de fratura se

rá calculada segundo estes dois modelos, dependendo de onde se encon

tra a trinca.
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1 - Introdução

A produção de peças cerâmicas com elevada tenacidade e resistên

cia mecânica sempre foi uma preocupação primordial de pesquisadores e

produtores. Encontra-se na literatura, inúmeros exemplos de aumento de

tenacidade, para os quais diversos modelos foram empregados para expli

car este aumento. No presente trabalho, foi utilizado a combinação sia

Ion alumina, desde que há uma considerável diferença em expansão térmi.

ca entre eles. Os nitretos cerâmicos tem sido objeto de intenso estudo

ultimamente, desde que possuem propriedades que os coloca a frente de

outros oxidos. 0 método utilizado para a produção de sialon basexa-se

na redução carbotermica de oxidos, que podem ser silica, ou um silica

to. Como vantagens pode-se citar: a) baixo custo da matéria ; b)tempera

tura relativamente baixa de nitretação; c) processa-se em um tempo ex

tremamente curto.

As fases cristalinas conhecidas pelo acrônimo de sialon formam

na realidade uma extensa solução sólida na rede de nitreto de silicio.

Uma formula geral para esta solução sólida ê:

Si Al 0 N ,,x
6-X X X 8-X (1)

onde x pode variar de 0 a 4,2. [lj, [2]. Utilizando-se uma argila cauli

nítica na redução carbotermica, obtem-se uma solução sólida cujo x é

igual a 3, o que fornece SÍ3Nit.(Al203 .A1N) [3] .

Estudos anteriores demonstraram a possibilidade do aumento na

resistência mecânica a flexão ou na tenacidade de compositos [•+], [5] ,

[6j. As razões para tal aumento foram em geral dadas em função da ener

gia de fratura, segundo mecanismos os mais variados. Dentre estes, po

de-se citar como os mais representativos: a) arqueamento da linha de

frctura, ancorada entre duas inclusões [7]; b) dissipação de energia

por propagação de micro trincas [8], [9]; c) presença de campos alterna

dos de tensão, tração-compressão, [lOj. Recentemente foi demonstrado

[li] que o fortalecimento obtido no caso a ) , onde se usou esferas de a

lumina em vidro, era devido exclusivamente ao aumento do módulo elãsti

co. Exemplos do caso b) foram apresentados por Clausser, que usou zirco

nia não estabilizada em uma matriz de alumina, obtendo um aumento na te

nacidade. Para este sistema, a tensão tangencial na interface deve atin



E 3.3

gir a 2000 MN/m2, enquanto o tamanho médio dos grãos na matriz era de

3 pm, o tamanho das inclusões variou entre 1 e 6 um, em diversas faixas

ditas distintas.

0 presente trabalho apresenta resultados de expansão térmica e

modulo elástico que comprovam a não existência de micro trincas para

composições que apresentam um aumento na tenacidade. A explicação para

este aumento é dada em função da presença dos campos de tensão internos

e a interação com a trinca crítica. 0 aumento da energia para início de |

propagação de uma trinca possuindo uma região na linha de frente sob y:

compressão, é a principal razão para o aumento da tenacidade. ;\

2 - Materiais e Métodos '•• •

3
Os materiais utilizados foram: a) sialon preparado por redução J

carbotêrmica de argila EPK da Georgia Kaolin Co.; b) alumina HP-ERC da ''

Reynolds Aluminum Co.. A equação química que representa a formação de }'

sialon é: V.

3(Al203.2Si02.2H20) + 15C 4- N 2 — O
6 H20 + 15 CO (2)

A cinética de reação [3],mostrou que a reação seria completa apôs 3 ho

ras a 1400 C, com 1% de Fe usado como catalizador.

As inclusões de Al20a ou sialon foram preparadas a partir de pe i

ças sinterizadas com densidade aparente acima de 95% das respectivas

densidades específicas. Procedeu-se a moagem e peneiramento, separando-

-se os pós nas seguintes faixas de tamanho, sendo designado S para sia , J

Ion e A para alumina.

TABELA I - Denominações e faixas de tamanho para as

inclusões de sialon e alumina.

Denominação tamanho [vim]

SI < 25
S2; A2 entre 25 e 30
S3; A3 entre 30 e 37
SI entre 37 e 43
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A peneira utilizada.fbi"do tipo vibratório, padronizando-se a amplitude

de vibração e tempo de peneiramento 0 tamanho de partícula médio, foi

verificado através de microscopia ótica, situando-se no centro do inter

valo e cujo desvio padrão ainda era contido neste intervalo.

As amostras para resistência mecânica a flexãb, possuiam as di

mensões aproximadas: 5 mm. x 3 mm. x 50 mm., sendo polidas em três das

faces com põ de diamante de 1 ym. A solicitação correspondeu a flexão

em três pontos. A tenacidade a fratura foi medida pelo método SENB

(Single End Notched Beam) que consiste de uma amostra prismática com um

entalhe na face tracionada. 0 entalhe utilizado possuía 2 mm. de profun

didade por 0,3 mm. de abertura.

0 modulo elástico foi medido por ressonância acústica, detectan

do-se a freqüência de flexão.

3 - Resultados

As peças sinterizadas tiveram como densidade aparente de 96 a

98% da densidade específica. A absorção de água situou-se abaixo de 1%

para todas as amostras com inclusões menores que 43 pm. Nestes casos a

porosidade era quase que totalmente fechada.

A expansão térmica serviu tanto para controlar as fases presen

tes em sialon quanto para detectar a presença de micro trincas. 0 coefi

ciente de expansão das peças de sialon variou 3,4 e 3,6 x 10 C , sen

do que sialon puro deve ter uma expansão de 2,8 x 10~s, o que demonstra

a presença de alumina fora da solução solida. A figura 1, mostra que in

clusões iguais ou menores que S2 não apresentam decréscimos na expansão

com relação a regra da mixtura, calculada assumindo-se que não há dis

ruptura na interface. Esta redução pode ser explicada pela produção de

micro trincas, resultando em maior flexibilidade da matriz. Isto também

foi observado através do modulo elástico.

As curvas tensâb-deformação, passaram de catastrófica a estável

desde que houvesse produção de micro trincas. Fratura estável foi encon

trada para amostras contendo S6 com qualquer geometria, isto é , mesmo

sem um entalhe. A resistência mecânica a flexão foi sempre inferior a

da alumina pura, e mesmo para amostras com maior tenacidade.

A tenacidade a fratura apresentou -um aumento com a fração volu

métrica de inclusões, até o ponto que iniciou-se a propagação de micro
trincas, devido a proximidade das inclusões. Isto foi evidenciado pela
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30
«f SIALON

Fig. 1 - Expansão Térmica de Sialon-Alumina para diversos

tamanhos de inclusão.

redução do modulo elástico a partir destas composições. A energia de

fratura foi calculada a partir de K ™ e do módulo elástico. 0 aumento

máximo observado na tenacidade a fratura foi de 50%, enquanto que para

o quociente K/E o aumento chegou a ser de 100% em alguns casos. Por ou

tro lado, inclusões de alumina em sialon não mostrou um aumento acentua

do na tenacidade ccmo no caso de inclusões de sialon. A figura 2 de a)

a d) , mostram estes fatos. A rugosidade da superfície de fratura de

amostras contendo sialon, foi constante com a quantidade de inclusões f

enquanto que ela aumentou para amostras contendo alumina. Isto demons

tra que a trinca crítica e desviada na sua propagação devendo contornar

a inclusão de alumina.
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c) %

Fig. 2 - Propriedades Mecânicas dos compositos: a) e b) com in

clusões de sialon; c) e d) com inclusões de alumina.

4 - Discussão

Os resultados de expansão térmica e modulo elástico indicam que

não deve haver produção intrínseca de micro trincas durante o resfria

mento, desde que o tamanho de inclusões seja níenor que 43 um. Esta in

formação é confirmada através de observações ao microscópio. Constatou-

-se que as trincas quando presentes, ou contactavam duas inclusões, ou

percorriam uma distância igual ao diâmetro das inclusões. Tais casos

corresponderam a inclusões de 43 um ou maiores de diâmetro e cujo mõdu

Io elástico i-eduziu-se a 1/3 do valor fornecido pela regra da mistura.

Assume-se, portanto, que raio houve produção ou propagação de micro trin

cas para amostras com inclusões SI e S2.

As consic rações a seguir, estão baseadas na análise qualitati

va dias tensões desenvolvidas em um solido [12] quando inclusões com um

coeficiente de expansão diferente do da matriz são utilizados. 0 sinal

e inltonsidade das tensões são dadas por:



90 = ü! ± i ± --0- (3)

[ j

°o
0 valor máximo e absoluto que pode atingir a constanteVftensão na inter

face) para o sistema sialon alumina I 1800 MN/m2. Quando a inclusão é

de sialon a tensão interna é de compressão e a tensão tangencial é de

tração, e vice versa para inclusão de alumina.

Nas figuras 3 a) e 3 b ) , estão esquenatizados arranjos ordena

dos de inclusões e 3 posições relativas que uma trinca crítica pode ter

em relação a estas inclusões.

Considerando inclusões de sialon e alumina, teremos:

- uma trinca na posição 3 e avançando sem desviar sua direção

cruza campos de tração, quando fora da inclusão, e campo de com

pressão quando dentro da inclusão. Trincas nas posições 2 ou 3

deveriam cruzar campos sob compressão radial, enquanto que a

tração tangencial é paralela ao campo da trinca e não influsja

sua propagação.

Considerando inclusões de alumina em sialon, teremos:

- uma trinca ao se aproximar de uma inclusão de alumina, deve

primeiro cortar uma região sob compressão, caso da trinca 3.Por

outro lado a tensão radial é de tração, e portanto, favorável â

propagação.

0 início da propagação de uma trinca em um solido ê função do

coeficiente de intensificação da tensão K . Superpondo-se uma tensão

a , constante em um comprimento X do comprimento Li da trinca, e na sua

linha de frente, a intensificação de tensão vai ser dado por [13]:

ou

<• (-2- J « ~l&fi ] OQ «L

= aQ TTX F (6) (5)

para 6 = X/h. Quando 6 • 0, F (ô) tende a. uma constante JjLCQ, e K_ e

f ã d a Xfunção de a e X.
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Fig. 3 - Fbsições relativas de trincas e inclusões de:

a) sialon em alumina; b) alumina em sialon.

Quando a tensão a não & constante, caso da trinca aproximando

de uma inclusão, a variação da intensificação de tensão é dada por

AK = - 0,47 a o R
3/t5/2 (6)

onde t é a distância a partir da interface. Calculando-se a média da

AK para distâncias até o meio entre duas inclusões, d/2, tem-se que:

AK = 2

J d/2
dt= 2 0,H7

(7)
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Quantitativcunonte o tormo positivo ê um décimo do negativo, e portanto,

AK c negativo. 0 cálculo do valor final de K ™ para uma trinca cortando

através de regiões sob tração e compressão só pode ser feita pela ener

gia de fratura desde que esta é sempre positiva.

A energia de fratura efetiva para um composito inclusão -matriz

deve ser dado por:

Y P = V Y r-• + (1 " V ) y ç (8)
'ef v 'efi v efm

onde V é a tração volumétrica de inclusões e y f. e y g_ as energias

de fratura efetivas para a inclusão e matriz, respectivamente. Isto é

válido se assumir-mos que a linha de frente da trinca está sujeita â

mesma fração linear, correspondentes a comprimentos dentro da inclusão

e na matriz. Dentro da inclusão a tensão interna é constante e igual a

o , como já foi visto, e a energia de fratura y f. será:

yef. = Y£H ^ 2 ^ 2 R OO* * B V 5 % ? y C 2 T o o (9)

2E

onde y°p. ê a energia de fratura da inclusão livre de tensão interna,

e E. é o modulo elástico da inclusão.

A energia de fratura da matriz será:

y „ = "elm v •*=•"" (10)
'efm . y—i—2E \/E

m V m

Pode-se notar que y f deve diminuir quando V aumenta, enquanto que

Y .p. deve aumentar. Inicialmente Yefj predomina, e y - aumenta com V ,

até um ponto que y c passa a predominar o que resulta em um decréscimo

em y f. Para as seguintes condições: y f. = 19J/m
2; R = 12.10~Gm; '

E. = 200.IO9 N/m2; a = 1000.IO6 N/m2; 0 valor resultante de ypf. é

280 J/m2. 0 decréscimo em intensidade.de tenacidade na matriz sob tra

ção ê AK = 1,45.10~6 N/m /2, o que resulta em uma energia de 24,5 J/m2.

A energia de fratura efetiva calculada para uma fração volumétrica de

12% resulta em y f = 55 J/m
2, enquanto que o valor obtido experimenta^

mente foi de 60 J/m2. Isto representa um au*ento de •ais de duas vezes
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em relação a alumina pura.
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6 - Conclusões

Sialon demonstrou ser uma inclusão bastante efetiva para aumen

tar a tenacidade de uma matriz de alumina, produzindo ainda sob deter

minadas condições fatores K/E até 2 (duas) vezes maiores que da aluna

na, sendo que tal relação é" importante para o parâmetro de resistência

ao choque térmico em estabilidade de trinca. A explicação para tal au

mento em tenacidade, foi dada em termos da distribuição de tensões in

ternas, excluindo-se a possibilidade de existência de micro trincas. As

•condições para produção destas micro trincas e a utilização prática das

mesmas, serão objeto de publicações futuras.
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0 objetivo deste trabalho foi o de se obser

var a morfologia das superfícies fraturadas sob fluência de

amostras entalhadas sob condição de tensão plana, com K_/K -

• 1,1 de um aço inoxidável do tipo AISI 316. Os ensaios foran

feitos ao ar e a várias cargas constantes e em temperaturas

entre 600 e 800°C. Foram obtidas fratografias por meio de mî

croscopia eletrônica de varredura. Observou-se fratura do ti

po intergranular no início de propagação da trinca nos en-

saios feitos ãs temperaturas de 600 e 700°C. Sugere-se que

para tempos longos de ensaio o processo de oxidação sob ten

aáo atua na zona plástica da frente inicial da trinca provo

cando a fratura intercristalina.
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1 . INTRODUÇÃO

; liste trabalho ê relacionado com a- morfolopia da fra-

tura de amostras entalhadas sob condição de fluÕncia a car-

j.*as e temperaturas constantes.! Foram utilizadas amostras cotn

e sem entalhes de um aço inoxidável do tipo AISI 316. Os tes

tes foram realizados sob diferentes condições de tensão efe-
i

tiva. i
i

0 estudo sistemático de fratura por fluencia vem sen

do realizado há mais de 20 anos e tem sido aumentado conti-

nua e progressivamente nos últimos anos, principalmente em a_

mostras entalhadas. Entalhes são causa comum de fratura frá-

gil e o material é* dito fortalecido pelo entalhe se o tempo

de ruptura para uma barra entalhada sob uma tensão efetiva é

maior que aquele para uma barra plana sob tensão nominal i-

dêntica. Se o inverso é observado, o material è" dito enfra-

quecido pelo entalhe. (1). Esta resistência ou este enfraqu£

cimento do material pelo entalhe depende das condições de

:este, geometria do entalhe, temperatura e das condições me-'

:alogrãf i cas do material. Estas propriedades têm sido bastan/

:e- estudadas mas os resultados «rcstram-se conf li tantes . T1T "

k (2). :
i . í

j Uma das primeiras indicações da fragilidade por en-;

talhe em fratura por fluencia deu-se devido a fratura precoce

em parafusos de flanges de caldeiras depois de vários anos de

serviço. Estes parafusos foram projetados com grandes coefi -

cientes de segurança, baseados Um dados de barras planas. As

fraturas ocorreram sistematicamente em locais de mudanças

bruscas na seção transversal, onde concentrações de tensão es

tavam presentes.

Também tem sido feitasj investigações no efeito de dî

mensões das amostras e o trabalho de Manjoine (3) mostra que

a sensibilidade ao entalhe tende a se anular conforme as di-

mensões das amostras aumentam. [Ainda, as condições metalúrgi-

cas do material, como tamanho de grão (4) e precipitados nos

contornos (5) também podem afetar a sensibilidade do material

ao entalhe. I

1
Sob o ponto de vista de morfologia de fratura há ain,

os processos operantes na frenja muito a se investigar sobre
1
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te da trinca. As condições de distribuição de tensão na raiz

da trinca deixam evidente a extensão da localização dos pro-

cessos de fratura nesta região bem como a ocorrência de uma

zona plástica danificada na frente da trinca. Alguns trab£

lhos realizados neste campo porim, nos fornecem resultados

bastante diferentes. (6); (7); (8); (9).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Uma única placa de um aço inoxidável do tipo AISI

316 foi usada para esta investigação. 0 material foi forneci_

do pela British Steel Corporation e sua composição química,

em peso, foi dada pela mesma e é mostrada na Tabela 1.

0 material foi aquecido a uma temperatura de 1050° C

durante 1 hora seguido de resfriamento em água. 0 tamanho de

grão do material medido pelo método do intercepto linear mé-

dio foi de 18 pia. A seguir os corpos de prova foram usinados

nas dimensões mostradas na figura 1. Foram feitos dois entav

lhes simétricos na metade do comprimento das amostras. A lar

gura média dos entalhes era de 0,10 mm e os comprimentos e-

tam f*A 2,0mm. Os ensaios de— fluência se deram em condições

ie tensão plana, para se evitar o efeito do estado de tria-

xial de tensão na raiz do entalhe.

Os ensaios de fluência a carga constante foram efetua

dos ao ar em máquinas Denison com capacidade de 1 kN, acopl£

das com estágio de aquecimento. As amostras eram prê-carrega
- 2 ~

das com uma tensão efetiva de 5 MN/m durante o tempo de a-

quecimento e estabilização da temperatura, que era de quatro

horas. Os corpos de prova foram carregados em um tempo de a-

proximadamente 30 segundos. As temperaturas de ensaio foram

de 600, 700 e 800°C e eram mantidas constantes por meio de

um controlador. Seu desvio era de - 1,0°C e eram monitoradas

continuamente por meio de um termopar de Cr-Al colocado per-

to do centro da amostra e logo abaixo da região da trinca.

Depois dos ensaios as superfícies fraturadas eram ob_

servadas num microscópio de varredura Cambridge. Em seguida,,

eram 'eletropolidas nas seções longitudinal e transversal e

observadas num microscópio ótico Vickers 55, para verificação

«e variação no tamanho de grão do material.

\ '
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5 - Fratografia da periferia do corpo de prova sem

entalhe. T-600°C, b* 247 MN/m2. 500X
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FIGURA 3 - Fratografia da região inicial da trinca, corpo

de prova entalhado. T-700°C, a-247 MN/m2, 500 X

FIGURA 4- Fratografia da região inicial da trinca* corpo

de prova entalhado. T-800°C, O-200 MN/m2. 350 X
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Figurai-Corpo de prova entalhado usado nos
ensaios de fluência.

(dimensões em mm)

FIGURA 2 - Fratografia da região inicial da trinca, corpo

de prova entalhado. T-6OO°C,0- 247 MN/m2. 500 X



E 4 . 7

TABELA I

Composicffo química do oco Inoxidável AISI 316

elemento

% peso

C

0,060

Mn

1,72

Or

(7,16

Nl

11,28

Mo

2,42

Si

0,31

P

0,026

S

0,010

Ft

balanpo

TABELA 2

Tensffes efetivas aplicadas, temperaturas • tempos de
ruptura para amostras entalhadas

^ ^ T T C )

<T(MN/mV\

194

200

247

600

58200

300 (h)
334 (h)

700

310 lh)

9(h)

5(h)
3(h)

600

12 (min)

2(mtt

tempo

de

ruptura

TABELA 3

Tempos de ruptura para amostras entornados a planas

(T-600«C, <T-247MN/m2)

Tipo de amostra

Planas

Entalhadas

Tempo de raptara

(horas)

815

770

300
334
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5. CONCLUSÕES

1. O aço inoxidável AISI 316, com tipo de entalhe u-

tilizado é bastante enfraquecido pelo mesmo a 600 C e a ten-

são efetiva de 247 MN/m2.

2. Os processos de fratura que ocorrem nas amostras

entalhadas são distintos do das amostras sem entalhes, mos-

trando que o entalhe influi significativamente na fratura do

material, pela introdução de um concentrador de tensão.

3. Os tipos de fratura que ocorreram nas amostras eii

talhadas parecem ter uma dependência maior com a temperatura

que com os níveis de tensão efetiva utilizados nos ensaios.

4. A oxidação sob tensão parece ter um papel impor-

tante no tipo de fratura que ocorre durante a formação e es-

tágio inicial de propagação da trinca a 600 e 700°C.
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Para amostras ensaiadas a 600 e 700°C, as figuras 2

e 3 mostram a trinca iniciando-se em contornos de grão e cres_

cendo primeiro intergranularmente. Dirigindo-se para o cen-

tro da amostra, o modo de fratura muda e uma figura de "dim-

ples" é" característica desta região, onde uma fratura trans-

granular fibrosa é dominante, como já foi observado por Tai-

ra et ai (12) em outros tipos de aços.

Como as amostras planas ensaiadas sob mesmas condi-

ções que as entalhadas apresentaram apenas o modo de fratura

transgranular, pode-se verificar que o entalhe tem grande in

fluência nos mecanismos dominantes que ocorrem no inicio do

processo de fratura, isto i , na região perto do entalhe.

' A parte de fratura intergranular ocorre sempre na

formação e no estagio de início de propagação da trinca, per_

to do entalhe, isto e", quando a trinca caminha ainda devagar

pelos contornos de grão. Parece que a temperatura e não a

tensão efetiva aplicada tem maior influência no processo.

Como a raiz do entalhe é* uma região altamente expos-

ta ã oxidação devido a geometria do entalhe e alta tempera-

tura dos ensaios, parece que-oxidação mais tempo podem a-e-

fatores importantes para o aparecimento do modo de fratura

intergranular na formação e no estágio inicial de propaga -

ção da trinca.

Com o aumento de tensão na parte remanescente da a-

mostra devido a diminuição da área resistente no corpo de

prova, a velocidade de propagação da trinca cresce, não dan_

do tempo do fenômeno de oxidação operar efetivamente na mor_

\ fologia da fratura.

Sugere-se então, que o processo de oxidação sob ten

são pode atuar na zona plástica da frente inicial da trinca,

enquanto ela se propaga com baixa velocidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A? tensões efetivas inicialmente aplicadas, as tetnpe

raturas e os tempos de ruptura para amostras entalhadas são

apresentados na Tabela 2. A comparação entre os tempos de

ruptura para amostras planas e entalhadas testadas ã temperâ

tura de 600 C e ã tensão efetiva de 247 MN/m esta mostrada

na Tabela 3.

A relação b/«, onde a e b podem ser vistos na Figura

1 foi constante para todas as amostras e tem o valor 2,5. A

geometria da amostra e tal que fornece a relação inicial ,

Kj/K -1,1 (10,11), onde Kj é o fator de intensidade de ten

são do entalhe do corpo de prova da Figura 1 e K é o fator

de intensidade de tensão do entalhe em uma chapa infinita.

Da Tabela 3 pode-se concluir que o material a 600° C

é* realmente enfraquecido pelo entalhe, pois o tempo de rupt£

ra para amostras entalhadas é menor que para as planas.

A temperatura de ensaio de 600 e 700°C e para todos

os níveis de tensão aplicados hã ocorrência de fratura inter

granular perto do entalhe. Conforme a trinca avança pelo ma

fce**-al, a fratura muda a característica de intergranular para

transgranular indo para o centro da fratura. A região inter

granular a 600°C e" maior que a encontrada a 700°C e a frente

inicial da trinca, logo apôs o entalhe é melhor definida a

600 C. Este aspecto pode ser notado na fratografia da Figura

2. A fratura de característica frãgil apresenta uma aparên-

cia de esponja (sponge-like appearence) a 700°C, como ilus -

tra a Figura 3.

A 800°C hã uma mudança pronunciada no modo de fratu-

ra das amostras. No início da trinca na frente do entalhe ob_

serva-se uma região de fratura transgranular de aspecto mui-

to liso. Ê* uma região muito pequena, seguida de um modo trans_

granular com ocorrência de "dimples". Veja Figura 4.

0 tamanho de grão do material medido logo apôs o tra

tamento térmico foi de 18 \im e praticamente não variou, mes-

mo no mais longo dos ensaios.

As amostras sem entalhes testadas a 600°C e 247 MN/m

apresentaram apenas o tipo de fratura transgranular em toda

sua extensão, como pode ser vista na Figura 5.



E S.I

ANAIS
do

Congresso Brailoiro
de Engenharia e
Ciência dos Materiais

OOPPE/UFRJ
DwMmbro ám 1171

CBECIMAT

eu, CONMLHO NACIONAL
OI MMNVOLVtMINTO PREMESU ABM

MECÂNICA DA FRATURA E A RESISTÊNCIA MECÂNICA
DE MATERIAIS CERÂMICOS

I
1 Heinz Wilhelm HUbner

Instituto Militar de Engenharia, Centro de Pesquisa de Mate
riais, Praça General Tibúrcio, Urca, Rio de Janeiro, Brasil

Embora o comportamento mecânico dos materiais cerâmi-
cos seja, em muitos aspectos, superior ao dos outros mate-
riais, eles apresentam características negativas em dois
pontos: uma grande dispersão nos valores da resistência me-
cânica e a possibilidade de ocorrência de fadiga estática
quando sob carga. Hoje em dia, aceita-se geralmente que
as propriedades mecânicas são determinadas pelos micro-de-
feitos internos (poros, micro-trincas, inclusões contornos
de fase). A pesquisa em materiais cerâmicos vem desenvol-
vendo com o emprego da Mecânica de Fratura, métodos tanto
analíticos quanto experimentais que proporcionam as enge-
nheiro um^critêrio seguro para avaliar o * comportamento de
geças cerâmicas em aplicações práticas. Um destes métodos
e o diagrama Resistência-Probabilidade-Tempo, que possibili
ta a previsão da vida útil para uma dada carga e probabili"
dade de falha. Outro método é o "Proof Testing" pelo qual
pode-se calcular o temgo de vida mínimo, acima do qual esta
rã certamente, a vida útil de cada uma das peças testadasT
Mostra-se neste trabalho os conceitos básicos destes méto-
dos.
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1. Resistência Mecânica

Na mesma proporção como crescem as exigências de per
foraance dos materiais estruturais em tecnologias avança-
das, ausenta o emprego de materiais cerâmicos nestas aplica
ções. Essa tendência ê devida ao fato de que esta classe
de materiais apresenta uma série de propriedades físicas e
mecânicas favoráveis, principalmente a estabilidade em al-
tas temperaturas e a resistência à corrosão. Vários são
os exemplos deste desenvolvimento: o nitreto de silício
(Si3N4) deve ser empregado nas próximas gerações de turbi-
nas de aviões e caminhões; a alumina (A12O3) já é largamen-
te empregada como material estrutural em altas temperatura
e ambientes.agressivos; e o oxido de urânio (UCL) é o uni-

1 10 100

TENSÃO EM MN rn*

0.01
200

Fig.l - Distribuição estatís- Fig.2 - Distribuição estatís-
tica da resistência mecânica tica da resistência mecânica
esi vidro. de alumina.
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co combustível de importância em usinas nucleares comer-
ciais.

Existem, no entanto, duas características dos mate-
riais cerâmicos, que dificultam o seu emprego. Em primei-
ro lugar, eles apresentam uma grande dispersão nos valo-
res de resistência mecânica, existindo uma probabilidade
de falha mesmo sob tensões relativamente pequenas. A figu-
ra 1 apresenta a distribuição estatística dos valores da
resistência mecânica de um vidro tipo soda-lime [l] . Os
valores experimentais variam por um fator maior do que
10, e, para conseguir uma probabilidade de falha de 1Q~ ,
que ainda não € muito alta, a tensão aplicada tem que ser
reduzida por um fator de quase 50 do valor médio. Uma dis-
tribuição semelhante está representada na figura 2, que
mostra o mesmo efeito para uma qualidade de alumina pura,
submetida a ensaios de flexão em 3 e 4 pontos [2l . Neste
caso, o desvio é muito menor, e a largura da faixa eqüiva-
le a um fator de "apenas" 2, devido â maior homogeneidade
do material.

Em segundo lugar, materiais cerâmicos apresentam a
chamada fadiga estática (ou "falha atrasada"), que signi-
fica uma queda considerável da resistência mecânica em uma
peça que ficou submetida a uma carga constante de serviço.
Isso quer dizer que o nível de tensão que uma peça cerâmi-
ca consegue sustentar durante um serviço de longo tempo
(p.e. 1 ano), 5 muito menor do que a tensão que provoca
fratura em um ensaio rápido. Esta queda da resistência me
cânica está representada» para o caso de uma alumina, na
figura 3, onde a resistência mecânica está representada c£
mo fração da resistência instantânea e o tempo de vida em
unidades de TQ C. que significa o tempo para que a resis -
tência caia para 50 por cento do valor instantâneo [31.

Estas duas implicações do comportamento mecânico
prejudicam seriamente a utilização eficaz de cerâmicastmas
são justamente estes prejuízos que durante os últimos anos
têm provocado atividades aumentadas dos ceramistas na
área do julgamento de performance. 0 objetivo dos tsfor
ços tem sido um tratamento analítico da natureza estatísti
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Fig.3 - Fadiga estática em
alumina 3 .

Fig.4 - Defeitos^internos
em materiais cerâmicos:
1. riscos na superfície;
2. poros de sinterização;
3. inclusões; 4. contor-
nos de grão quebradas.

ca da resistência mecânica, baseando-se em modelos de com-
portamento mecânico que combinam características microes-
truturais com parâmetros macroscópicos. O emprego da Meca
nica da Fratura também a materiais cerâmicos tem proporcio
nado a possibilidade de prever a vida útil de uma peça ce-
râmica de duas maneiras diferentes: tanto ê possível indi-
car o tempo de vida para uma dada probabilidade de falha,
estabelecendo o diagrama resistência - probabilidade - tem
po (RPT), quanto garantir uma vida útil mínima empregando
o método de "Proof-Testing". 6 o objetivo deste trabalho
apresentar estes novos desenvolvimentos e alguns exemplos
experimentais.

2. Modelos do Comportamento Mecânico

A resistência mecânica de materiais cerâmicos
géis I dada pela equação básica [4,5]

1/2

frã-

a
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onde <?£ significa a resistência à fratura, y^ a energia es_
pecífica de fratura, F o modulo de elasticidade, ac o ta-
manho crítico de um defeito interno que provoca a fratura
o Y um fator numérico, que só depende da geometria da amo£
tra ("calibração de intensidade de tensão" da Mecânica da
Fratura). F-sta equação representa um modelo do comporta -
mento riecânico que combina tanto o conceito original de
Griffith [íí] sobre a resistência de materiais frágeis como
as idéias da Mecânica da Fratura. A grandeza ^ pode ser
determinada através do fator crítico de intensidade de

2tensão, K. , pela relação K^c- * 2jf*I-, onde K, , por sua

vez, é dado por

/ 1/2
Krc " Yof ac

Segundo a Eq.(l), a resistência é controlada principalmen
te por dois parâmetros [4]. A energia específica de fra

y tura y. representa a resistência do material contra a prp_
nagação de trincas e ê uma propriedade intrínseca do mat£
rial sem defeitos. Ela depende apenas fracamente de para
metros microestruturais, tais como tamanho de grão e po-
rosidade, mas como indica a quantidade de energia consumi^
da pelo processo de fratura, pode ser aumentada, p.e.,por
medidas que facilitem o movimento de discordâncias ou p£
Ia adição de outras fases que dificultem a propagação
de trincas.

0 tamanho crítico de defeito, no entanto, é antes
de tudo uma característica microestrutural do que uma
propriedade particular do material em questão. Os defei-
tos microscópicos, que limitam a resistência de um mate-
rial cerâmico, são criados principalmente durante o pro-
cesso de fabricação e são inevitáveis. A figura 4 mostra
alguns tipos de defeitos que podem provocar fratura. Sob
uma tensão aplicada a, um fator de intensidade de ten-
são Kj. atua nas extremidades de cada microdefeito^, dado
por

1/2
K a - Ycr a. (3)
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onde a- é o comprimento do defeito em questão. Uma crescen
te carga mecânica aumenta os valores locais de VJJ , até que
um deles atinja o valor crítico K. do material, e a peça
quebra, 15 claro que o objetivo do desenvolvimento de mate-
riais cerâmicos ê a redução do tamanho de defeito para o me
nor valor possível.

A validade da equação básica (1) foi verificada exp£
rimentalaente para uma grande variedade de materiais frá-
geis, p.e. U0 2 f7], A12O3 [8l MgO [91. e metais duros do
tipo WC-Co [10]. Ela consegue explicar tanto a pequena re-
sistência mecânica de materiais cerâmicos, comparada a re-
sistência ideal, pela presença de microdefeitos estruturais,
como a grande dispersão dos valores pela distribuição esta-
tística do tamanho de defeito

Para a variação da resistência, vale ainda a propos-
ta de Weibullfll] , que derivou a probabilidade de falha S
de materiais frágeis partindo da presença de defeitos de
vários tamanhos e de um modelo di "vínculo mais fraco":

(4)

A forma da curva S(a^) estd mostrada na Fig.5. Em um dia-
grama log log fl/(l-S)] versus log Oç esta "distribuição
de Weibull" dã uma linha reta (veja Figs.l e 2), caracteri-
zada pelos parâmetros o e m. 0 "parâmetro de Weibull", m,
tem ganho algum interesse porque ele também representa uma
característica de qualidade. Um valor alto, p.e. m = 7 ou
11 na Fig.2, comparado a m * 2,5 na Fig.l, significa uma
distribuição de resistência mais estreita e uma maior homo-
geneidade do material, o que ê desejado.

Enquanto a natureza estatística da resistência é ex-
plicada nos modelos de Griffith e Weibull pela presença
de defeitos microestruturais, a fadiga estática é atribuí-
da a um efeito completamente diferente. Primeiramente em
vidro [12*], mas depois também em muitos outros materiais ce_
râmicos (p.e. em A12O3 [13] , safira [l4J , SijN4 [lS.ló] ,
SiC [ló] e porcelana [li] ) observou-se um crescimento len-
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1

RESISTÊNCIA MECXMCA

Fig.S - Distribuição de
Weibull

Fig.6 - Taxa de crescimento
de trincas em alumina

• TOLUENO

o AR. UMOAOE RELATO* 50 X

to de trincas sob valores do fator de intensidade de ten-
são menores do valor crítico, razão pela qual este fenômeno
foi chamada "crescimento subcrítico de trincas" Este fato
está* em desacordo com a afirmação fundamental da Mecânica
da Fratura que, baseada em um critério de energia, só sabe
diferençar entre um estado estável ou instável da trinca,
entre falha ou não. A figura 6 mostra dados experimentais
da taxa de crescimento v em função do valor de Kj aplicado
em A1,O3 [l3] . Uma fórmula empírica., que na maioria dos
casos descreve muito bem os resultados medidos, tem a forma

n (5)

onde A e n são constantes do material. Encontra-se expoen-
tes da ordem 30 < n < 100, significando uma variação da
taxa de crescimento extremamente sensível a K». Também no
tãveis são os valores extraordinariamente pequenos da taxa
de crescimento na ordem de 10 m/s (Fig.6). Hoje em dia,
interpreta-se o crescimento subcrítico como ua processo
termicamente ativado [14,18] e assistido por influências
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corrosivas, como a do vapor de a^ua nos casos de vidro e
alumina [l2,13].

0 crescinento suberítico de trincas causa o aumento
do tamanho dos nicrodefeitos que, por sua vez, segundo a
equação (3) aumenta o valor de K,., aumentando a taxa de
propagação. Esta retroalimentaçao positiva submete os mi-
crodefeitos, quando sob carga a um equilíbrio instável,
que provoca um crescimento cada vez mais rápido, ate que
o primeiro defeito atinja o valor aQ (Eq.(2)) e a peça que
bre instantaneamente.

Tonando essas idéias por base, consegue-se, era prin
cípio e qualitativamente, explicar o fenômeno da fadiga
estática. P. evidente que este modelo tem sido estendido
para facilitar uma previsão mais exata da falha atrasada
ou seja da vida útil de peças cerâmicas.

3. Previsão de Falha

3.1. Procedimento Gerai

Todas as tentativas para estudar a fadiga estática
partem de dois fatos fundamentais, a presença de uma dis_
tribuição estatística de micro-trincas (quanto ã posição
e ao comprimento), e o crescimento suberítico destas mi-
cro- trincas. Para qualquer avaliação quantitativa, o co-
nhecimento da lei básica de crescimento (F.q.S) o da maior
importância.

Segundo [19^, o tempo de vida de uma peça cerâmica,
T, é igual ao tempo necessário para que uma trinca cresça
do comprimento a^ até ac> e, da definição v a da/dt, segue

T- °C JS_ (6)
V

ao

Substituindo v pela Eq.(5) e o diferencial da_ pela l.q.(3)
dá
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ou, substituindo novíimente F<n(3),

2a.

A(n-2)Kn.

Estas equações permitem o cálculo do tempo de vida, se es-
tiverem conhecidos: 1. a lei básica da taxa de propaga-
ção; 2. o comprimento inicial do defeito; e 3. a tensão
aplicada. Um exemplo para a aplicação da Fq.(7) ê a curva
contínua da Fig.3, que foi calculada em fl3].

3.2. Estabelecimento do Diagrama RPT

Segundo [19] consegue-se estabelecer o diagrama r£
sistência-probabilidade-tempo (RPT) do seguinte modo. A
fin. (7) mostra que o produto T . on ê uma constante para um
dado comprimento inicial de defeito a-, i.e. para uma dada
probabilidade de falha. Isso significa que a redução da
vida útil pelo fator f permite o aumento da tensão de ser-
viço pelo fator f . e vice-versa, sem alterar a probabi-
lidade de falha. A probabilidade de que não ocorra falha
(probabilidade de sobrevivência), que é dada por P = 1 - S
c usada em [l9*J em lugar de S, dá uma linha reta com incH
nação negativa, m, quando representada como log log (l/P)
versus log cr, como na Fig.7. Ao longo de retas horizon-
tais, a grandeza P fica constante, bem como o produto T.an.
Partindo da distribuição da resistência instantânea, que
foi determinada experimentalmente em testes de pouca dura-
ção (por exemplo 0,1 s, o traço grosso na Fig.7), 5 poss^
vel construir as distribuições para qualquer outro tempo
de serviço, representadas por retas paralelas. Da mesma
maneira consegue-se indicar o campo de valores de a e T
para qualquer probabilidade de sobrevivência, visando-se
determinada aplicação [19}.
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Outro caminho foi seguido cm [is]. Também combinan

do os conceitos da propagação subcrítica de trincase da
distribuição de f alha conforme Weibull, os autores modi-
ficam a Eq.8, substituindo KT- nela I:q.(3) e a- pela es-

1/2 •

pressão Kjc • Yofat , que vale para o teste da resistên-
cia instantânea, no qual ainda não houve nenhum crescimen-
to de trinca. Assim, entram os parâmetros do material of

e K. , fornecendo para o tempo de vida
2of

_ ., (9)

A substituição de of pela equação de Weibull, Eq.(4), afi-
nal dá

(n-2)/m
2o— LIOS i-sr*j

T

on~2 [log i - s r 1

A(n-2 anY2Kn

Um diagrama de log T versus log a dá uma linha reta para
câíta valor de S, cuja inclinação~"estã fixada pelo expoente
n da lei de propagação [15].

Este diagrama está mostrado na Fig.8, onde S apare-
ce como parâmetro das varias retas. Como é razoável fi-
xar um valor permissive1 da probabilidade de falha S para
alguma aplicação técnica, este tipo de representação tem a
vantagem de que, para cada valor de S, tem-se uma curva que
tanto mostra a relação entre a maior tensão de serviço
permissível e a vida útil, como também limita a região se-
gura de serviço. Todos os pares de valores ao lado esque£
do da curva estão "seguros", no sentido de que não será
ultrapassado durante o serviço o valor de S fixado e admi
tido anteriormente. Todos os pares de valores ao lado di-
reito, porem, estão "inseguros".
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Pig.7 - Diagrama Resistên-
c ia-Probab ilidade-Tempo,
RPT.

Fig.8 - Diagrama "Tempo de
Vida"

3.3. Proof Testing

Enquanto o método do diagrama RPT acima descrito ain
da utiliza características estatísticas de falha, o desen -
volvimento subsequente da análise da fadiga estãtica[l,15,
17] chegou a um ponto onde e até possível que o tempo de
vida mínimo de peças individuais seja garantido. O preço
ê, no entanto, um maior refugo e o encarecimento da fabrica
ção.

A garantia da vida útil é conseguida através do cha-
mado "proof testing" (teste de comprovação), que está colo-
cado entre a produção e o serviço [1]. No proof testing,
todas as peças de uma corrida são testadas em um nível de
tensão o , que ultrapassa a tensão de serviço o pela "ra-

o /o. Valores freqüentemente usados es-zao de teste" R
tão na faixa 1,2<R<8. Quanto maior R, tanto maior é a fra-
ção das peças quebradas pelo teste, e tanto mais longa é a
vida útil garantida das peças que sobreviveram. Em outras
palavras, seleciona-se pelo proof testing a melhor parte das
peças jogando fora a fração fraca da distribuição estatísti_
ca.

0 teste também representa um método de determinar
experimentalmente o valor superior de a. das peças que não
falham [1,15}, a grandeza que ainda está faltando na Eq.
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(8) para calcular T inequivocamente, Para as amostras,
que não quebraram, sabe-se que o produto Ycr a.' ê menor

do que K. , ou que elas contém defeitos de comprimento

a . < (11)

A Eq.(ll) dá um valor numérico de a., e como a., em todas
as amostras é menor do que um limite superior conhecido,
o tempo de vida mínimo T de todas as peças pode ser calcu
lado usando Eq.(8), de modo que pode ser garantido, que ne-
nhuma delas vai falhar dentro do tempo x. Substituindo
Eq.(3) e (11) na Eq.(8) dá

T >
2 Rn"2

A(n-2)oZKj~Z (12)

A Eq.(12), representada em um diagrama logr versus log o
[1,15], resulta em uma série de retas descendentes com in-
clinação - 2, uma para cada valor da razão de teste R, co-
mo está mostrado na Fig.9. Todos os pares de valores T
e o abaixo da reta AB estão absolutamente seguros no sen
tido de que nunca acontecera falha em nenhuma peça. d au-

8
o
ttl

8

LOG TENSÃO

Fig.9 - Diagrama "Proof
Testing"

Fig.10 - Diagrama de falha 0
completo para SijN4 em 1400 C

TEMPO DE VIDA
PARA UMA DADA
PROBAB. DE FALHA

M KW

TENSÃO EM MNrtT1

WOO



B 5.13
mento de R desloca a reta limite para cima, aumentando o

campo dos valores seguros. Com valores acima do limite

do campo seguro pode ocorrer falha, cuja probabilidade,p£

rém, pode ser calculada através da Hq.(lO).

3.4. Combinação do Diagrama RPT e do Proof Testing

Ambos os métodos, i.e. o estabelecimento do diagra_

ma de RPT e o proof testing, representados pelas Eqs.(lO)

e (12), podem ser combinados em um único gráfico [15} ,

formando o diagrama completo de falha. Um exemplo disto

está dado na Fig.10, que decrevê completamente a fadiga

estática do nitreto de silício em 1400°C segundo [l5]. As

linhas retas de pequena inclinação limitam os campos segu

ros, que seguem do proof testing, dependendo da razão de

teste R, enquanto as retas de maior inclinação valem pa-

ra probabilidades de falha estipuladas e permitidas.

No parágrafo seguinte, o emprego do diagrama de

falha ê explicado em um exemplo. 0 projeto de uma peça

cerâmica, uma turbina de "Si^N^.-por exemplo, parte da pro

babilidade de falha permitida. Se essa probabilidade ti-

ver sido fixada em 10" , todos os valores do lado esquer-

do da curva correspondente (veja Fig.10) são considerados

seguros, p.e. o ponto P-^ (tempo de serviço 1 mês, tensão

de serviço 10 MN/m ) , e qualquer proof testing torna-se
2

redundante. Elevando a tensão para 27 MN/m , ponto P2, es_

te estado de serviço sai da região segura, diminuindo a

probabilidade de falha pelo fator de 100 para 10 . Para

que também este par de valores seja coberto, o proof

testing suplementar é necessário, exigindo R * 6. Mais

uma elevação da tensão de serviço (ponto P,, 1 mês em

S2 MN/m ) cria de novo um estado de serviço inseguro, que

só pode ser tornado seguro por novo proof testing com

R - 8.

4. Conclusões

A análise da fadiga estática de materiais cerâmi -
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cos mostra que o comportamento mcclnico dependente do tem-
po pode ser compreendido satisfatoriamente, empregando a
Mecânica da Fratura e em termos de um modelo que parte da
presença de micro-defeitos e do crescimento subcrítico
deles. Usando métodos especiais de teste, como a medição
da distribuição estatística da resistência instantânea e
0 proof testing, consegue-se estabelecer o diagrama de fa-
lha completo de qualquer material cerâmico. Este diagra-
ma proporciona ao engenheiro os dados necessários para o
projeto seguro de peças em serviço.

No entanto, a aplicação satisfatória destes métodos
de previsão da vida útil so ê possível se alguns requisi -
tos forem cumpridos flS]: -

- o conhecimento da lei básica do crescimento de
trincas, '

- o conhecimento exato da tensão de serviço,
- a ausência de estados de tensão extraordinários
durante o serviço, como picos e choques,

- a presença das mesmas condições ambientes na ope-
ração e no teste, p.e. atmosfera e temperatura.

Com as restrições acima mencionadas, o tratamento
da previsão de falha dá um exemplo de como a combinação de
parâmetros macroscópicos e de modelos microscópicos cons£
gue um aperfeiçoamento no emprego prático de materiais ce-
râmicos .
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Resumo

0 presente trabalho tesa, por final idade, anal is ar o

comportamento da areia quartzosa quando lhe ê adicionado um

teor de água,provoeando-lhe o fenômeno denominado inchamen -

to.

Esta análise será feita em função das- variáveis ten-

são superfieiai,força capilar e piezeletrecidade.
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1. Introdução

A teoria que estuda o fenômeno de inchamento da areia
considera o mesmo,apenas sob o ponto de. vista da tensão su
perficial e força capilar.desenvolvidas pela ãgua adicionada
a este material.

Porém,se observarmos um conjunto de grãos de areia em
um microscópio,desde o instante de umidade zero até os limi-
tes extremos da umidade crítica,iremos constatar que existe
uma força que une estes grãos segundo determinadas direções
formando verdadeiras espirais e cadeias fechadas.Interpreta-
mos esta força como sendo originária da diferença de poten-
cial elétrico do quartzo pertencente a esta areia.Neste caso
o fator mecânico causador da piezeletrecidade.seria a pres-
são hidrostãtica originária da água de inchamento,e também ,
o peso próprio dos grãos de areia.

Baseado nesta hipótese,podemos dizer que a força ca-
pilar e o peso próprio desenvolvem o inchamento da areia de
uma forma relativa.Assim sendo.quando estão atuando entre os
grãos provocando sua movimentação,indiretamente estarão ori-
ginando uma compressão no quartz-o e deste modo,um campo elé-
trico ao longo de certos eixos.Esta diferença de potencial
gerada,poderá provocar a atração ou repulsão de grãos,devido
a sua carga elétrica.

Utilizamos para nosso trabalho,um microscópio com len
tes tipo 2,5/0,08 e 6,3/0,16.

2. Areia Quartzosa

A areia utilizada para este estudo,é originária do
rio Vacacaí.no Município de Santa Maria,Estado do Rio Gran-
de do Sul,Brasil.Obtivemos na jazida,amostrás com volume de
8Okg,segundo as Normas Brasileiras,e apôs,retiramos lkg de
areia com a granulometria 0,3 e 0,6mm.Adotamos esta bitola ,
devido a maior visualização no microscópio comforme fotogra-
fias 1 e 2.

0 quartzo formador desta areia é um cristal mineraló-
gico sem forma definida,conforme fotografias acima citadas.

F 2.5
) (*> 1 ototrturq
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fotografia 1

fotografia 2

0 reconhecimento de suas faces pode ser feito através

de suas estriaçoes horizontais.As faces trigonais trapezoé-
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-dricas "X",figura l,são observadas ocasionalmente e revelam

a simetria verdadeira £lj

Á

**

<

4%
M

V V

figura 1

Na ausência das faces "X",reconhecemos as mesmas, por

meio de uma luz polarizada plana,ao passar paralelamente ao

eixo "C",figura 2,para a esquerda ou para direita. Alguns

cristais são torcidos e curvos.São raros os cristais mostran

do a simetria mais elevada do quartzo.

Entre as propriedades físicas do nosso material obti-

vemos:Massa específica 2,65kg/dm .brilho vítreo, normalmente

branco ou incolor.Um percentual de 361 da amostra apresentou

colorido por diversas impurezas.fotografia 3.

A sua composição química foi definida como sendo apr£

ximadamente SiO2= 46,7% e 0= 53,3% 1 .Através de análise

espectografica podemos constatar a existência de lítio,sódio

potássio,alumínio,manganês e titânio.Verificamos também que

o quartzo não é fusível,ê solúvel no ácido fluorídrico e é

insolúvel nos demais.

Para a areia estudada,foi adicionado azul de metileno

na água,afim de proporcionar maior contraste.
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figura 2

fotografia 3

3. Piezeletrecidade do quartzo da areia
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O quartzo quando foi submetido a um esforço mecânico,

desenvolveu cargas elétricas sobre esta superficie. Quando

aplicamos no quartzo um campo elétrico,êle produziu em analo

gia.uma resistência mecânica no cristal.Uma compressão ao

longo do eixo "A",figura "2",produziu uma carga negativa em

uma extremidade e uma carga positiva no lado oposto.Uma com

pressão ao longo do eixo "B",figura "2",produziu cargas da

mesma forma.Não observamos o efeito piezelêtrico por tensão,

mecânica ou elétrica na direção do eixo "C",ou ainda, por

pressão hidrostãtica CO*

Ângulos de rotação neste s.istema axial são considera-

dos positivos quando a direção de rotação é de "X" para "Y",

ou de "Y" para "Z" e de "Z" para "X".Algumas vezes,"X" e "Y"

são chamados de eixos elétricos [$~].

Das tabelas do Ire Standards on Piezelectric crystals

C O »00 e C O «obtivemos a reação provocada por uma deter-

minada pressão hidrostãtica;

d-z-zs &h ~ 2>d*i = 6,9 . IO"8 Coulomb/Newton (1)
O J XI OX

onde d, e d.,, são constantes piezelétricas para pressão hi-

'drostãtica.Desta forma,interpretamos (1) como sendo 6,9.10"

quantidades de eletrecidade que atravessam uma seção trans

versai qualquer.percorrida por uma corrente de intensidade

invariável,devido a aplicação de uma força de um quilograma,

massa.A equação (1) ainda pode ficar:

d33= (6,9 . IO"
8) . 3109 = 21452,1 . IO"8 unidades eletros-

táticas/Newton (2)

0 valor de (1) foi obtido,utilizando-se de discos com

faces perpendiculares ao eixo "Z" C O •

4. Influência da capilaridade na areia

A areia apresenta uma estrutura granular simples ou

seja,estrutura onde predomina a força da gravidade na dispo-

sição das partículas que se apoiam uma sobre às outras,segun
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-do fotografia 4 e 5.

fotografia 4

•* • • %

fotografia 5

A força que arrasta a água entre os grãos de areia
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pode ser comparado a teoria do tubo capilar ^7] .comforme a
figura 3.

figura 3

Força capilar= Fe . coset= TV . d . Ts . cos «• = 7t*. . hc

De £7]) obtemos:

Força capilar
onde

F «•
Ts = - . 1 = tensão superficial da água por unidade de lin-

2
ha de contato entre a água e o tubo = 75 dinas/cm.
d= diâmetro ou espaçamento entre grãos.
hc=altura máxima de ascensão da água.
ía=peso específico da água.

Obtivemos no momento de máxima ascensão do líquido,ou
seja, <* s 0«,os seguintes resultados:

Para d= 0,05cm obtemos Fc-11,775 dinas» ll,77Í.10"5N (.4)
Para d= 0,10cm " Fc=23,562 dinas- 23,562.10"5N (5)
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Para d* 0,20cm obtemos Fc-47,124 dinas- 47,124.10~5N
Para d= 0,30cm " Fc»70,686 dinas= 70,686.10"5N

(6)
(7)

Substituindo os valores (4),(5),(6) e (7) ,em (1), te

mos:

5= (6,9 . IO"
8) (11,775 . 10~5) = 81,25 . 10"13Coulomb (8)

,= (6,9 . IO"8) (23,562 . 10~5) =162,58 . 10"13Coulomb (9)
d,
d*

(6,9 . (47,124 . IO"5) =325,16 . 10~13Coulomb(10)
,= (6,9 . IO"8) (70,686 . 10~5) =487,73 . 10~13Coulomb(ll)

Determinamos praticamente a altura hc.ou seja,a aitu
ra máxima da coluna de água,onde obtivemos

hcmax = 4'Ts/d- U (12)

Para diversos diâmetros "d",obtivemos a tabela abaixo

V (cm) 0,05
6,12

0,06
5,10

0,10
3,06

0,20
1,53

0,30
0,98

0,40
Q.76

0,50
0,61

0,60
0,51

Verificamos que a altura a que se eleva a água poi
capilaridade,e inversamente proporcional ao diâmetro dos va
zios entre grãos.Para o caso da areia estudada,consideramos,
que o valor d= 0,06cm, correspondendo a he = 5,1cm nunca
será alcançado,e portanto,o angulo «* considerado anterior^
mente igual a 09,será modificado para oC =30*.Desta forma, á
equação (3) fica:

Fc=* . 0,06. 75 . 0,86603 * 12,243dinas (13)

Consequentemente a (1) ficara:

33 .243* 84.48 . 10"8Coulomb (14)

Podemos constatar então,a existência deste campo elé-
trico,no valor de 84,48 . 10~8Coulomb,através dos diversos
tipos de atração sofrido pelo grão de quartzo,em formatos der
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ifilas,círculos e espirais,segundo fotografias 6 e 7. Esta

atração se processou em função do acréscimo de água na areia

A medida que aumentávamos o teor de água,mais rapidamente se

davam estas uniões de grãos através de seus eixos elétricos.

fotografia 6

fotografia 7
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O teor de umidade da areia pertencente as fotografias 5,6 e

7 oscilou entre 1,5 e 4,9%.As demais fotografias caracteriza

ram um material com teor de umidade abaixo de 0,5%.

5. Conclusão

Baseado no resultado da equação (14).concluímos que

existe uma quantidade de eletrecidade igual a 84,48.10 Cou-

lomb, atravessando um grão de quartzo,durante un segundo,quan

do o mesmo está submetido a uma compressão hidrostãtica no

valor de 12,243dinas.O fenômeno de inchamento da areia não

fica deste modo,ligado apenas a forças capilares.Conseqüente

mente,deve-se analisar o mesmo,segundo novos critérios de

acomodação de grãos considerando-se o aspecto elétrico do

quartzo.
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Resumo
0 uso de elementos metálicos nas ligações de madej_

ras não ê recomendado para construção em ambientes impregna-
dos de vapores corrosivos, como por exemplo em industrias
químicas e edifícios ã beira mar. Para melhorar as possibili
dades da Construção utilizando madeira, indicada para esses
casos, fez-se o estudo de cavilhas de Eucalipto CitHodora,
através de ensaios da determinação de uma equação para o di-
mensíonamento das ligações cavilhadas de Pinho do Parana. As
cavilhas são partidas longitudinalmente para fixação mais
adequada como um par de cunhas.
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1. Introdugão

£ freqüente a construção de edifícios â beira mar

ou edifícios destinados a industrias químicas, que de manei-

ra geral estão sujeito ao ataque de produtos altamente preju

diciais â integridade dos elementos de ligações metálicas ,

através de produtos químicos ou ar salino proveniente do

mar.

Para a construção destes edifícios ou de quaisquer

outros, existem necessidades primordiais referentes ao mate-

rial empregado, tais como: boa resistência mecânica, alta du_

rabilidade, facilidade de execução e que também apresente um

baixo custo. 0 recurso às cavilhas partidas de madeira é a

solução estudada neste trabalho, como um elemento estrutural

que oferece infinita resistência a corrosão, baixo custo e

boa resistência mecânica, garantindo qualidade para as liga

ções de estruturas de madeira.

Este tipo inédito de cavilhas foi uma idéia apre-

sentada por Hellmèister e Cordovil, como pode ser visto em

CAVILMA MATIDA - SCCMINTOt A SCfKM CQt.AOOf

fia
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2. Características das Cavilhas Partidas

A fig. 1 mostra uma seção longitudinal de uma cavi-

lha partida, permitindo uma visualização das duas peças em

forma de cunhas plano-cilíndricas, obtidas através do corte

longitudinal em diagonal de uma cavilha comum (peça cilín-

drica de madeira). Este corte permite um ajuste perfeito da

eavilha no furo, através da pregação de uma cunha contra a

outra (fig. 2a), favorecendo a rigidez da ligação assim co-

mo, um maior aproveitamento da capacidade da madeira pelo

fato do furo ficar totalmente preenchido.

Para uma melhor solidarização das duas cunhas, deve_

se aplicar uma cola estrutural entre as superfícies de conta

to e nas partes externas destas cunhas, permitindo um me-

lhor escorregamento para a acomodação dentro do furo durante

a montagem e também garantindo a aderência da cavilha às pe-

ças da ligação, após a secagem da cola. Esta aderência não

permitirá que as peças ligadas se soltem, mesmo depois da

ruptura da ligação.

(o) (b) (c)

•trt»

ffl.

A figura 2 mostra a seqüência de montagem de uma liga-

cavilhada. Inicialmente se pressiona as duas cunhas em senti
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dos contrários, fazendo-as ocuparem todo o espaço do furo

até cessar o escorregamento relativo. Os segmentos salientes

devem ser cortados por questões visuais, uma vez que não afe_

tarn a capacidade da ligação.

3. Preparação das Cavilhas Partidas

Inicialmente corta-se peças de Eucalipto Citriodora

de seção quadrada onde as dimensões são pouco maior que o

diâmetro desejado para as cavilhas (6). 0 comprimento destas

peças irá depender da espessura da ligação (cobrejuntas + pe_

ça central), devendo ser no mínimo 5,0 cm maior. Este comprî

mento excedente (segmentos a serem serrados - fig. 2b) deve

ser estudado em cada caso, pois depende da espessura da ser-

ra empregada para o corte longitudinal e também da inclina-

ção deste corte. A serra provoca uma diminuição do diâmetro

na direção perpendicular ao corte, sendo necessário um desl£

camento relativo entre as cunhas para novamente se obter o

mesmo diâmetro. Da mesma forma, quanto menos inclinado for

o plano de corte, maior deslocamento relativo é necessário

para que se consiga o diâmetro da cavilha. Além destes fato-

res construtivos ainda haverá o efeito de acomodação da cav£

lha ao furo também causando um deslocamento entre as cunhas.

Notar a importância da correta estimativa do comprimento ex-

cedente, pois deve ser suficiente para que a parte de maior

dimensão da cunha, apôs a pregação, fique pelo menos junt I

face externa da ligação.

Além deste comprimento excedente, deve ser acrescer»

tado à estas peças um comprimento que servirá de garra para

o torno, que será regulado de forma a se obter peças cilín-

dricas de diâmetro igual ao do furo <6). Nestas peças cilín-

dricas (cavilhas comuns) faz-se o corte longitudinal em dia-

gonal através do sistema visto na fig. 3, transformando-os

em cavilhas partidas. Este sefrador de cavilhas é uma peça

de madeira preparada como mostra a figura 3.



(a) <cí

h*alfuro do terra

VISTA A-A

opoio»

furo paro
•utroda
do cavilho

fig. 3

dt covllha»

Executado esse corte, convém fazer uma limpeza nas

duas cunhas através de uma raspagem, ou então, lixá-las para

que as superfícies internas se tornem adequadas ao uso da co

Ia, pois em caso contrário as superfícies ficarão cheias de

felpos ou pequenas lascas deixadas pelo corte da serra. Es-

tas duas partes também devem ser juntadas através de fita a-

desiva para que não seja perdida a correspondência das duas

cunhas retiradas da mesma peça.

••. Experimentação das Cavilhas Partidas

Os corpos de prova utilizados são constituídos

uma peça central e duas cobrejuntas (fig. *O -
de
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fig. 4

Os primeiros ensaios foram executados para se no-

tar» o comportamento das ligações—cavilhadas, constatande-se

uma tendência para a validade da expressão matemática abai-

xo:

P * K. b . ó,
2

(1)

onde: P - capacidade suportada por uma cavilha
•

K - constante a ser determinada

b - menor das espessuras (cobrejunta ou peça cen-

tral)

6 - diâmetro do furo

c - tensão de ruptura à compressão paralela as fi-

bras

Os parâmetros acima são retirados para cada corpo

de prova ensaiado, permitindo uma análise comparativa en-

tre a capacidade real t'^ada do ensaio e a capacidade teo-
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rica calculada através da equação (1).

6 calcula-se PCora c , b e

f a z" s e Preal/PteSrico

Tendo-se o P.

f l u e

teórico

o valor da constante K.

real,

Sendo comprovada a idéia preliminar sobre o comnor-

tamento das ligações, partiu-se para o estudo referente ã

obtenção dos mínimos espaçamentos de extremidades e mínimos

espaçamentos entre cavilhas, através da análise descrita no

parágrafo anterior, baseada na equação (1).

A constante K ê diretamente proporcional â distân-

cia entre cavilhas, que foi gradativamente aumentada até se

obter um valor máximo para a constante K. 0 K nãximo encon-

trado está entre 1,0 e 1,1, portanto os espaçamentos míni-

mos são os menores dos valores encontrados para esta condi-

ção, ou seja, para K aproximadamente 1,0.

Devido â propriedades mecânicas da madeira, tem-se

espaçamento mínimos distintos entre a direção normal e dire

ção paralela Is fibras. A fig. 5a mostra os espaçamentos mí-

nimos adotados, sendo necessários para que a equação (1) se-

ja válida tendo K = 1. A área hachurada das bordas da figura

corresponde aos mínimos espaçamentos entre uma cavilha e a

extremidade da ligação, da mesma forma a área central delimi^

ta as mínimas distâncias entre duas quaisquer cavilhas, ou

seja, fixa-se o ponto central sobre uma cavilha e nenhuma ou_

tra deve cair dentro da área hachurada, sendo condição neces

sãria para qualouer cavilha dentro da ligação. A fig. 5b a-

presenta um gráfico correspondente a qualquer um dos lados

do losango central da figura mostrando a linearidade entre

os espaçamentos normal e paralelo as fibras.
ólrtfil) normal ò» f j» r w S

n

mi ii

u Ut -14

(br

fig. 5



F 2.8

5. Dimensionamento das Cavilhas Partidas

Abaixo é apresentado um gráfico (fig.6) onde se tem

a capacidade de uma cavilha (P) em função da tensão de con-

pressão (o ), para b = 2,36 cm.

Os valores mostrados é o resultado de uma analise

estatística do conjunto de dados obtidos dos ensaios referen

tes ãs ligações comprimidas de Pinho do Parana por cavilhas

partidas de Eucalipto citriodora.

0 grafico fornece a partir de cc, o valor de P para

uma cavilha, sendo portanto, a capacidade total de una lip,a

ção cavilhada dada por n x P, onde n é igual ao número de ca

vilhas.

P

(kgf)I
eoo

500

400

300
226

ZOO

mn /

/
f

/

/
/

y

2.36cm.

94
100 200 300 Cc (Kg f/cm2)

fig. 6
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6. Conclusões

0 trabalho aqui apresentado se refere a uma primei-

ra fase da pesquisa sobre as ligações por cavilhás partidas

de Eucalipto citriodora, sendo possível apenas mostrar o

comportamento de Ligações Comprimidas de Pinho do Paraná. P£

rém, espera-se uma total validade da teoria aqui mostrada pa_

ra outras madeiras. A pesquisa se encontra em andamento no

LaMEM, onde jã se realizou alguns ensaios utilizando a Pero-

ba rosa, tendo comprovado a expressão de cálculo e os espaçâ

mentos mínimos.

Estes resultados evidenciara a viabilidade da utili-

zação peças estruturais de madeira interligadas por cavilhás

de Eucalipto citriodora, apresentando novas perspectivas pa-

ra a construção de estruturas resistentes aos ambientes a-

gressivos.
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Resumo

Contribuição para o estudo do solo-cimento. 0 ma-
terial básico empreqado, foi um solo comum, de característi-
ca argilosa, facilmente encontrado na renião. Foi objetivo
do trabalho a utilização deste solo, levando-se em conta a
sua estabilização, mediante o simples acréscimo dp areia, de
fjranulometria fina, de fácil obtenção e baixo preço. 0 resul
tado desta pesquisa aconselha o empreqo deste material na
construção de casas de baixo custo.
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1. Introdução

0 principal objetivo deste trabalho foi analisar a

variação da resistência â compressão em tijolos confecciona-

dos -çefõ̂  método convencional de adobes, em relação a porcen-

tagens de areia acrescidas ao solo escolhido para a pesqui-

sa, e, ao consumo de cimento.

Como e sabido, nem todo solo possui uma granulometri^

a adequada para o emprego em soIo-cimento. Esta particulari-

dade associada a uma baixa resistência â compressão ou a uma

perda de peso fora das limitações, são determinantes que le-

vam a misturar dois solos de granulometrias diferentes, no

intuito de se obter um material que se enquadre dentro das

indicações para a dosagem do solo-cimento.

Na confecção do solo-cimento.usinado, é muito comum

o emprego de misturas de solos finos com solos granulares

que permitirão ao meterial resultante, um enquadramento na

norma simplificada, ob^Mo-se com isto, uma melhora na qua-

liaafle final do solo-cimento.

Neste trabalho procurou-se analisar o comportamento

de um solo argilo-arenoso, adicionado com percentagens de

areia existente na região, atravéz de ensaios de compres_

são.

Para servir de termo comparativo na pesquisa, foram

moldados corpos de prova sem a adição da referida areia.Des_

ta maneira pode-se observar os diversos valores para cada

traço.

Na apresentação dos resultados desta experimenta

çio, chamou-se de "solo puro" o solo sem mistura adicional.

2. Materiais Empregados

Solo - De natureza argilosa, cor vermelha, encontra

do âs margens do córrego Monjolinho, nas proximidades da E£

cola de Engenharia de São Carlos (SP). 0 solo apresentou a

granulometria do grafico 1, tabela A, sendo classificado co

mo argilo-arenoso.
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Gráfico 1
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Abertura das
Ptntirag (ms)

1.2

O.G

0.3

0.15

< 0.15

Peso
(Granas)

0.00

209,10

318,00

375.10

93,80

Percentage»
retida

0.*0

20,51

31,80

37.51

R.38

Percentage*
acuaulada

0.HO

21,31

53,11

90.62

100,00

Tabela A

Cimento - 0 cimento utilizado foi o Portland comum

320.

Água - Foi empregada a água da rede de abastecimen-

to de São Carlos.

Areia - De natureza quartzoso, a areia adicionada

ao solo apresentou a granulometria do gráfico 2, tabela B,

sendo facilmente encontrada a preço acessível nesta região.

Para a escolha destes materiais, foi adotado o cri-

tério do mesnor preço. Esta medida prende-se ao fato deste

trabalho ser orientado para a construção da casa de Baixo

Custo.
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Gráf ico 2

Abertura das
Peneiras (mm)

1.2

0 . 6

0.3

0.15

< 0.1S

Peso
(Granas)

29,00

3U1.00

337,00

232,00

61,00

Pcrcentagam
retida

2 .9

3tr l

33,7

23,2

6 ,1

Percentage»
acunilada

2 , 9

37.00

70,70

93,90

100,00

Tabela B

3. Moldagem dos Corpos de Prova

Na moldagem dos corpos de prova foi adotada uma do-

sagem empírica, em volume (tabela C).

Foram moldados corpos de prova nos traços mais co-

muns em construções de Baixo Custo.



Trago 1:5

AcrSaeiao

1(%

11%

50%

Mn>a

1

1

Ar«i«

70S,00.

.030,00

.799.00

H

H

3

J

Solo

.713,00

.362.00

.653.00

.sia.no

Clmanta

1.090,00

1.0S..03

1.090.00

it i aa

Iraço 1:10

1S%

Í5%

sot

« m m

773,00

1.169.00

1.981,00

—

«nig

S.17»,00

H.751.00

3 qtk,nn

t > ' ( OQ

S9i»,00

5SH.00

saa na

wn nn

trago 1:15

Aerfseiao

15%

25%

cat

Puro

Araia

797.00

1.221.00

Solo

S.336.00

H.90S.00

k ni« nn

6.636,00

Claanto

not.oo
HOIr00

kill nil

3S9.00

Traço 1:20

Aeráielao

1S%

26%

CM

Puro

Araia

110,00

. 1.2M.0C

- ,

Solo

S.V20.00

".981.00

k i7k nn

(.900,00

Claanto

311.00

311.00

i n nn
297,00

Tabela C

. Ensaios

Foram realizados ensaios, adicionando-se ao solo na-

tural diferentes percentagens da areia, no intuito de desco-

brir, qual oferecia maiores condições' de resistência e econo-

mia.

Para este trabalho foram adotados corpos de prova

cilíndricos (5,00 x 10,00 cm) A metodologia dos ensaios é

simples;,«ÃOS corpos de prova foram rompidos à compressão, a-

pós 7, 14, 21 e 28 dias. (tabela D)

Como resultado desta experimentação, apresentamos as

tabelas E, F, G e H, representativas de cada traço estudado
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«MQO

1:S

1:10

1 > »

1:20

Sole
Puro

IS cp

IS cp

IS ep

IS en

P«rc«nt»f«na da
Ar«i« Acraicida

154

IS ep

IS cp

IS cp

IS cjp

25»

IS cp

IS cp

IS co

IS CD

50%

LS cp

LS CD

LS cp

LS cp

Xdada da ruptura

Dlaa

7

7

7

7

1»

1*

1»

v>

21

21

21

21

20

21

21

21

Tabela D

Apresentação dos Resultados da_ Experimentação

!M«al>S

^atnaafai

Cata
Eaaáaia

Mrpaa 4a

•a.- Para

raaaltado
aatra I

Xdaéa 4^ raf tura

1 dlaa

21 dlaa

M dlaa

e d

11

„

21

21

,11

„

,»1

l "

ki/ei,3

k(/ea3

kt/ca3

Traça lilO

Casa rasultado
( a aidla antra 1
corpos da provi.

Zdada «a r u m

» 4 1 . .

1« dU*

IKIu

l»,I» kf/ea'

lt.ll ki/ea1

hMçs 1:1

I t m n l u a - 15%

Cada multado
E a aádia aatra J
sorpoa 4a i r o n .

Mad» «a raptara

f 4{^f

1* 41u

U dlaa

}a '4|f*

» de ruptura

31.13 kt/em3

W,l» k|/ca2

«2,1» kt/cti:

•3.07 k r / o 1

Traço l : l t

rcrcaataiaa - ISt

Cada raMltado
S « mStiM au2ra 3
eorpak da prova.

Idada da ntstsra

7 dtaa

1» diaa

>1 dia*

21 dUa

a da raptara

11 .TI kf/eaa

2«.U k>/eB*

».l* ki/ca1

lt.II kt/ea' 1

traça 1:»

Paraaatafaa - 1S«

Cada raaultado
E • aádU antra 3
i ' H l da prova.

TAmA

7 dlaa

U dUa.

21 4 { M

Itdlaa .

«3,3» kf/ea3

vt.ll Kla?

Mi .00 Kc/ea3

»T.H » / « . '

Traço I t l *

•««iitu» - JSt

Cada raraltado
á • aí«U ontra 9
eorpoi da prova.

7 dlaa

1» dtaa

11 dlaa

» dlaa

. d. «,*. . .

t.U In/ea1

*,»7 kf/ea>f

I.M kt/ea*

«.•1 kc/ea*

inot l i l

laiBaaUiaa - M»

Caaa raavltaaa
l a a i d a «atra 1

Idada «a raptara

7 dlaa

1» dlaa

t i dlaa

Mata*

a da ruptura

32,5» kf/ea*

11 . • • ki/aa*

3» .3» kaVaa*

11,11 kt/aa1

BMÇ* l i l t

Paraaataaaa • M»

Cada raviltada
i a aálU aatro 1
Hapaa da arava.

7 dtaa

1* ataa

11 dlaa

MdUa

I .M kt/aa*

J«.2t ka/aa*

l l . M ka/aa*

U . l t Jaj/oa1

Tabela E Tabela F
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Traço 1:10

h r c u u i u - furo

Csda resultado
i a aadia «ntr» 3
:orpe» d» prova.

Idad» d» ruptura

7 dia»

1» dia»

11 dia»

21 dia»

e di runtura

i.ai kg/em2

3 , « ks/ca2

I,»l ki/ca2

i.t» kc/c*2

Traço 1:30

Parcantaia* * 1M
Cada rasultado

• a udia »ntr» 3
sorpo» da prova.

Idait* da ruptura

7 dia»

1» d l »

21 dia»

21 dia»

v da ruptura .
J.I7 kg/cm2

».O! ka/ea2

».ll ki/cn2

• ,21 ki/cm2

itaço 1:10

*«re«ntacaa - 2i\

Cada rasultide
• a sadia antra 3
corpo» d» prova.

Idad» d» ruptura

7 dia»
1» dia»

11 dia»

11'«ia»

ff da ruptura

2.-J ki/ea2

1,70 kg/ea2

l , l i kg/ea2

1,01 kg/ea2

Traço 1:10

Fareantagaa • 10%

Cada ranltadc
• a aãdia antra í
corpo» d» prova.

Xdada 4a ruptura

7 dia»

1* dia»

21 dia»

11 dia»

o da riptura

»,l» kg/eu2

S.ll kg/cm2

1,17 kf/ea2

i .m k t / » 2

trago I t l l

ParoantagM - furo

Cada ra»ultado
i a aadia antra I
iorpo» da prova.

ttfada d» ruptura

T dia»

1» dias

21 dia»

:• du»

«da mntura

»,IS kg/n2

10,I* kf/ca2

12,10 kf/ea2

11,»2 kg/ea2

Traço 1:1S

Nreantagaa - 1S%

Cada raaultado
C a ««dia antra )
torpo» da prova.

TAmA- Am m i . * » »

7 dia»

1» dia»

11 dia»

I» dia»

. A. - T « . M

1,11 kg/ea2

. 1.11 kl/ca2

1.10 kl/c»1

1.31 kg/ca2

Trajo 1:11

**rcantag«a - 2S%

Cada ratultado
i a Badia entra 3
sorpoa d» prova.

Idad» da ruptura

7 dias

1» dias

21 dias

It dia»

» da ruptura

S.ll kg/ca2

i . l i kg/ca1

S,«0 k|/ca2

I,M kg/ea2

Trajo 1>1»

P»ro»ntag»a - >0t

Cada raiultado
i a Eadia antra J
corpo» d» prova.

Hlfa ' a ruDtura
7 dia»

1» dia»

21 dia»

21 dias

0 da ruDtura

3,12 kg/ea2

1.1S kj/c«J

1,«> ki/ea1

3,5» kg/ea2

Tabela G Tabela H

5. Conclusões

A série de resultados conseguida com a presente ex-

perimentaçao, evidencia as seguintes conclusões:

a - Para traços pobres em cimento (1:15 e 1:20) o s£

Io natural estudado ofereceu boas condições, podendo ser usa

do em paredes de vedação, sem a adição da areia na confecção

dos adobes.

b - Para um traço rico em cimento (1:10), capaz de

resistir maiores solicitações dentro de uma construção, con-

cluiu-se que com a adição de 15% de areia o solo obteve os
o

melhores resultados, tendo atingido 25,02 kg/cm .

c - Para um traço mais rico em cimento (1:5), capaz

de resistir ainda maiores solicitações, concluiu-se que com

a adição de 25% de areia, o solo obteve os melhores resulta-

dos, alcançando >T7,7 5 kg/cm . " :



F 3.8

6. Bibliografia Consultada

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE - A Casa de Terra. Rio de Ja-

neiro. Serviço Especial de Saúde Publica.113 p,

(1958).

2. AGÊNCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (AID).

Tierra para Casas Habitacion. México. Centro Re_

gional de Ayuda Técnica. 56 p. (1959).

3. PETRONI, L. - Anotações de Aula. Curso de Materi-

ais de Construção. São Carlos. Escola de Enge-

nharia de São Carlos. USP. (1978).

4. ABCP - Proporcionamento da Mistura de Dois Solos .

Ensaios de Solo. 8 p. (1977).

5. PINTO, C.S. - Evolução das Pesquisas de Laborató-

rio sobre Solo-cimento. ABCP. (1977).



G 1 . 1

ANAIS
do

3s Congresso BrasMeiro
de Engenharia e
Ciência dos Materiais

OOPPE/UFRJ
Danmbio d« 1971

CBECIMAT

CONHkHO NACIONAL
OK OtHNVOLVIMINTO PREMESU ABM

X
PIACAS DE COMBUSTÍVEL POR DISPERSÃO DE UA1X-A1.
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Centro de Metalurgia Nuclear - São Paulo - Brasil

Resumo

Nas placas de combustível para reatores de pesquisa utilizan-
do ligas de Al-U,, q teor de urânio é limitado pela exigência de duti
1idade da liga durante a laminação a quente. Para obter fluxos de neu

trons mais elevados, ou para permitir a utilização de urânio com menor
enriquecimento, a. confecção de placas de combustível baseadas em dls
persão UA1X-A1 esta' sendo desenvolvida no IEA, seguindo tecnologia jãT
experimentada no exterior. Neste trabalho, são descritas as te'cnicas
empregadas para a fabricação^ê7"ã~caracterizaçlo de um protótipo de com
tPjst'ivel que permite a utilização de urânio com 20# de enriquecimento*
ein reatores de pesquisa. Foram estudadas a composição, distribuição,
densidade e dutilidade de dispersão de UA1X-A1 contendo partículas de
'JAly e "Ml*. A transformação destas partículas para UAI4, por aqueci,
mento a. 60O9C, foi acompafihada por metalografia ótica, dilatometria e*
dl fração de raios-X.

A dispersão de UA1X- Al comportou-se satisfatoriamente durante
a ianiinação a quente.
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1. Introdução

Reatores nucleares do tipo MTR (Materials Testing Reactors)utl_

lizam elementos combustíveis baseados em ligas alumíni.o-urânio. 0 pro_

cesso de fabricação destes elementos envolve a laminarão a quente de

placas do combustível em moldura de alumínio (picture frame technique),

exigindo boa dutilidade do material, Geralmente, um alto grau de enri_

quecimento do urânio (93$ de J235^ permite a utilização da liga"eute'c_

tica? Fig. 1, possuindo excelente dutilidade devido ao baixo teor (l8fó

em peso) de urânio.

Considerando a preocupação mundial com a não-proliferação de

armas nucleares, a oferta de urânio enriquecido no mercado internacio_

nal deve mudar-se, futuramente, para o material de menor grau de enri

quecimento, com 2Q$ de Ü235' T a l m u d a nÇ a exigiria um aumento do teor

de ü* no combustível de 18 para 45$ por peso. Porem, a laminação destas

ligas preparadas pelos me

todos convencionais de

fundição geralmente encon

tra dificuldades se'rias.

Uma das alternativas ja

experimentadas e aprova

das no exterior e a con

feeção do combustível por

dispersão dos compostos

interrnetalicos UA12 ou

JAlj em matriz de alumí

nio, oferecendo maior

teor de U para uma mesma

fração volumetrica da fase frágil, e também melhores possibilidades de

controle sobre a sua distribuição.

0 Centro de Metalurgia Nuclear do USA, recentemente, iniciou

trabalhos e estudos visando o desenvolvimento de Know-how nacional nes.

ta importante área de elementos combustíveis. Em seguida, serão descri

tos os principais processos utilizados na confecção da primeira "chapa

de combustível" experimental (usando urânio natural), Junto com os re.

sultados de testes de controle de qualidade e de caracterização do ma

terial.

2. Tecnologia de Processo

A tecnologia e fabricação de elementos combustíveis basead •

Fig.l - Diagrama de equilíbrio Al-U
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e:n dispersões de UA1X-A1 (UA1X pode representar tantoJJAlg como UAI5)

fci desenvolvida por Gibson^' e ThJJmmler e colaboradores'2»^). Disper

soes de 'JAl̂ -Al constituem no momento o combustível do reator franco-

alemão de pesquisa para altos fluxos térmicos, em operação desde 1971

em Grenoble. As etapas envolvidas na produção das placas de combustí

vel são as seguintes:

(a) Preparação dos compostos inter,

metálicos UA1X por fusão.

(b) Preparação de pós de UA^ por

cominuição e pene ração para ob_

tenção do tamanho de partícula

desejado.

(c) Mistura de pós de UA1X e Al,

com frações volumetricas contro

ladas pela composição química

de UA1X, pelo enriquecimento do

urânio e pelas especificações

geométricas e neutrônicas do rea

tor.

(d)'Compactação a frio da mistura

de pos.

Fig.2 -Distribuição interdendríti^l(e) Confecção do conjunto combustí

ca de UAI, (escuro )em UAl^ vel-moldura de Al.

Ataque 1% H202 em H20. (f) Laminação a quente (6009C) para

obtenção de chapas dimenciona-

das em função do futuro elemen

to combustível.

Em seguida, serão apresentados.os resultados alcançados em ca

da etapa.

3. Resultados Experimentais

3.1 Preparação de UA12 e ÜAlj

Para a confecção de uma placa experimental de combustível, foi

preparado um lingote de 325 g de J.iga urânio-^alumijiio com teor nominal

de 81,5^ em peso de U (composição stoichiométrica de UA12), eia forno

de resistência e atmosfera de argônio. Apesar da elevada pressão de va

por de Al (em 1135*0» PAI «10~2 Torr contra py«10"7 Torr ^\ enquanto

a liga foi fundida a lôOOoc), houve perda de U, provavelmente devido 'à

oxidacão de U na atmosfera não, purificada de argônio. A ana'lise quími
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Fig.3 - Microestruta « dos ling£

t e s fundidos em forno ao

arco. Ataque 5QJÈ HNÔ  em H20. (a)

•JA12, (b) UA12+U (claro), (c) JA12

•f-JAlj (claro). Composição nominal

8l,5f5 em peso de U em (a) e (b),

78,55o etn peso de U em (c).

ca do lingote apresentou 78,1$ em peso de U, enquanto o exame metalogra

fico mostrou uma distribuição interdendrltica de UAl̂  em UA12, Fig.

2. A fração volumetrica de UAI3 nesta estrutura e de 0,37, medida por

metalografia quantitativa.

Para fins de estudos de parâmetros, tentou-se a obtenção de pe

quenas quantidades (40g) moncfásicas de UA12 e UAI,, em forno ao arco

e lingoteira de cobre resfriada por água. Devido ao resfriamento rani

do neste forno, não foi possível a preparação homogênea de lingotes de

JAl-z, uma vez que este composto e formado através de reação peritecti^

ca, Fig. 1. No caso de UA12, o interior dos lingotes mostrou-se bastan

te homogêneo. Nas cai.iadas superficiais, porem, outras composições quí

rnicas foram encontradas (Fig. 3)«

• 3*2 Obtenção do pó de UA^ e mistura com po de alumínio

Devido ao pequeno tamanho, o lingote de 325 6» contendo 78,1$?

em {«so de urânio distribuído entre UA12 e UAl^, foi quebrado manual̂



Pig.4 - Partículas de UA1X após

peneração por 1 hora.

ção(3):
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mente em um almofariz. 0 processo

foi conduzido com o almofariz con,

tendo benzina, o suficiente para c£

brlr todo o lingote. Com este proce

dimento evitou-se a oxidação das pe.

quenas partículas de UA12 e UAlj,

pois estes compostos possuem alta

piroforicidade. A ausência de produ

tos de oxidação foi confirmada atra

ves dos resultados de difração de

ralos-X do po de UA1X, realizada em

câmara Debye-Scherrer.

0 tamanho desejado das part£

cuias, calculado previamente. foi

selecionado através de peneiras* no

intervalo de 150 a 200 mesh, onde

partículas podem possuir um tamanho

de 74 a 105 um (Kig. 4). Este tama

nho foi determinado atrave's da equa

a { ,V3(. . 1} D (D
Nesta equação, supõe-se que partículas esfe'ricas estão distrl.

buidas formando um arranjo cúbico de face centrada, onde a_ e' a distan

cia livre entre as partículas, Vj-, e a fração volumetrlca das partícu_

Ias de UA1X na matriz de alumínio e D e o diâmetro das partículas. Pa

ra um bom comportamento do elemento combustível sob irradiação e funda

mental que a distancia livre entre as partículas seja, no mínimo, i,

gual ao dobro da distância percorrida pelos produtos de fissão na ma

triz que, no caso de alumínio, e 13,8 Pm (5). A fração volumetrica das

partículas de UA1X, neste caso igual a 0,519, foi determinada através

da equação:

V - Pu p
D "

 PAl)

onde P(j e a porcentagem de urânio em peso no combustível, p., e a den

aidade do alumínio, PD«'a densidade do composto da dispersão, e PÇ V

a porcentagem em peso de urânio no composto da dispersão.

Apôs a seleção do tamanho das partículas de UA1X, estas foram
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:nlsturadc.3 manualmente ;.'orn pó de a

ljr.iínio comercial (Al 1100, 325

.iiesh). A iistura foi realizada a se.

co e a uinida corn a'lcool /erificand£

-se, após compactação, urna distri_

buição muito riais homogênea das par

tículas de JAl^ no caso da mistura

a úmida (Fig. 5)«"

3-3 Compactação a frio

0 comportamento da dispersão

UA1X-A1 (V_=0,319) durante a comp?

tação foi estudado medindo-se a den

Fig-5 - Distribuição de partículas 3idade de pastilhas, com diâmetro

de UA1_ em matriz de Al a. de 12 mm e espessura de 2,5 mm, em

pós compactação. Mistura á função da pressão aplicada, Fig. 6.

mida, mlcroscopia de varre Cada uma das pastilhas continha 666

dura. Aumento 30X. mg de UA1X (UAl^/UAl^ com fração v£

lumetrica de UAI* de 0,37) e 520 mg de Al. Estearato de zinco foi apli.

cado como lubrificante externo em matriz e punção. Baseado na Fig._6, u_

ma pressão de 7 t/em** foi escolhida na preparação de pastilhas para

posterior laminação, resultando em uma elevada "densidade verde" de 96$

da densidade teórica. Antes da laminação, a dispersão foi examinada me.

talogníficamente e por ensaios de compressão.

0 exame metalografico revelou que, durante a cominuição do lin

gote inicial, a fratura ocorreu prin

cipalmente de modo transcristallno,

sugerindo a formação de interfaces

coerentes entre os compostos UAlo ,_

(CFC- do tipo MgCu2 ou C15 pelo *

"Strukturbericht") e UAl^ (CFC do ti •»•

po Cu^Au ou Ll2 pelo

"Strukturbericht"). Em conseqüência*

a maioria das partículas apresenta-

ram-se bifáslcas. Fig. 7. ,

Os ensaios de compressão yi

saram a possibilidade de avaliação Fig.6 - Densidade em porcentagem

do comportamento mecânico da diaper da densidade teórica em

são durante a laminação. Para este função da pressão aplicada
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Pia, oorpos de prova de 12 mm de

diâmetro e 24 mrn de altura foram

preparados por compactação a quen-

te (10 min a 600ec, pressão final

'i90 kg/cm2, tambe'tn alcançando 9 ^

da densidade teórica). Análise da

curva tensão/deformação mostrou as

características de alumínio, com

tensão de escoamento de 9 ísg/mm2

contra 8,4 kg/mm2 para uma pastilha

de Al compactada em idênticas condi,

3Õcs, e mudança de estágio de en

cruamento após 1,5/C de deforma

ção'6). Por outro lado, as primei-

ras trincas apareceram após Xyf> de

deformação plástica (contra 48 % no

caso da pastilha de Al).

5.4 laminarão do conjunto UAI -Al-moldura de alumínio

A dispersão de combustível deve atingir as suas dimensões fi

nais durante a laminação. Alem deste controle dimensional, uma distri^

buição uniforme das partículas UA1X e a ausência de irregularidades ge£

rae'tricas ("dog-bone effect") nas interfaces dispersão/revestimento são

os fatores decisivos para o bom comportamento da placa de combustível

sob irradiação. Para fins estatísticos, 9 pastilhas compactadas confor.

me exposto em secção 3*3 foram colocadas Juntas em urna moldura de alumí

nio comercialmente puro (liga Al-1100), Pig. 6. Em seguida, a moldura e

as placas de cobertura foram soldadas pelo processo TIG. Após recozimen

to a 6009C por 30 minutos, o conjunto foi laminado em passos sucessivos

de 15$ de redução, intercalados por recczimentos a 600«C por 5 minutos,

ate uma deformação total de 72#.

Ensaios não-destrutivos de raios-X comprovaram que todas as

pastilhas deformaram de maneira uniforme. Nenhum irregularidade de in

terface foi detectada, Fig. 9« Após o ensaio de "blister" a 50090 por

lh, quatro bolhas pequenas foram detectadas na chapa, porem fora da po-

sição das pastilhas, indicando linpeza insuficiente antes da laminação.

Por outro lado, o exarne metalogrãfico mostrou uma dispersão muito hete.

rogenea das partículas de JA1X, Fig. 10, devido principalmente ao fato

• \
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que a Mistura das pás neste caso
ainda foi conduzida a seco. A Ia
minação deve ter Mudado a distri.
buição de tawanhow de partícula
para menores valores aédlos. P£
vêm, alguaas das partículas pe
quenas entratma na dispersão por
que o tempo de peneraqâo (30 mi,
nutos neste caso) foi insuficien

*« ( •«* ***** F1«- 5). Conclui
-se que a obtenção de uca disi«r

etapa iB

são honqgénea de coob-jstivel na
t<*" exigira um nelhoz> controle dos paráWtros de processo a.

través de •etalegrafia quantitativa

5.5 HeacÃo Uftlyi

0 diagram de equilíbrio (Fig.l) indica que, na presença de a
luaínlo, UAI* e a única fase teraodinaaicaBente estável. Na literatura,
existes resultados diversos e conflitantes sobre a cinetica das t j

ura,

tranaj
fonaações de UA12 e para

Fará a dispersão

".rs - Radiografia de UME parte ' Fi«-. 10 - Dispersão de

da chapa 1«-<»̂ '*». laalnação a quente.

apôs
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de UAI2+ UAI* ei.i alumínio^ a reação a üOOsC foi estudada através de v.m
talografia. dllatometria e difração de raios-X, com o objetivo de (aT

comparar a relativa estabilidade de JA12 e JAl-j, e (b) determinar se a

reação de UA12 para JAl^ ocorre com UAI* como produto intermediário.

Nos primeiros noventa minutos de tratamentos ter::,icos (em va.

cuo de 10"^ Torr), somente a reação de JA1-, para UAI-, foi detectada pe.

Ia difração de raios-X, aunientando a intensidade dos pisos de JA1, e di_

minuindo a intensidade dos picos de JA12, I*'i£- 11. 0 decréscimo na in

tensidade relativa difratada por UAI3 apôs 2 horas sugere o início da

reação para JAI4. Porem, picos de UAl^ ainda não foram identificados.

Os ensaios de dilatoinetria ate 5 horas, Fig. 12, :nostraram qae a oineti.

ca da reação e controlada por difusão, uma vez que o aumento do compri.

mento da amostra foi proporcional a / T . Se houve reação para UAl^, o

comportamento linear da Pig. 12 indica que a velocidade de difusão de

Aí em UAl-z e UAl^ deve ser da mesma ordem de grandeza. Conclui-se que o

composto UAIj na dispersão apresentou uma maior resistência contra a de

composição a 6009C.

Um outro resultado importante dos ensaios de dilatometria pode,

ria ser o aumento total do volume da amostra no valor de 1^% verifica

do após 5 horas a 600«C. Mudanças dimensionais nesta ordem de grandeza

poderiam prejudicar seriamente o boto comportamento do elemento corabustí

vel no reator. Por outro lado, ThUmmler e colaboradores'^) comunicaram

que as dispersões de UA1X-A1 se corn

portaram satisfatoriamente sob irra

o a* to t.y

limpo Ih] —
Fig. 11 -ReAa.ô"; "MPdia entre inten

•Idade difratada por UAI3 Tlmpo
e intensidade difratada por UA12 em i i g . 1 2 - Aumento do comprimento da

fuação d» tempo a 600«C. Foram con dispersão UAl^-Al em fun

siderados picos dif ratados ate' 40 9 çío do tempo a 600«C.
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diação em temperaturas normais de reatores de pesquisa.

4. Conclusões

Esta primeira fase de trabalhos e estudos mostrou claramente

que a tecnologia de placas de combustível contendo dispersões de UA2X-

Al com elevado teor de urânio pode ber desenvolvida no país sem maiores

problems. Pelo ponto de vista tecnológico, dois resultados podem ser

destacados:

- A piroforle idade de UAI3 e UAI3 não Interfere na preparação

de pós com tamanhos de partículas dentro da faixa de interes

se tecnológico.

- A dispersão possui boa plasticidade sob as condições de lami.

nação das placas de combustível.

For outro lado, os resultados alcançados ate agora mostraram

que melhoramentos de processo podem e devem ser esperados nas areas se,

guintes:

- Resfriamento controlado na preparação de lingotes uniformes

e essencialmente monofásicos de UAlg ou UAI3.

- Otimização dos parâmetros de cominuição, peneração e mistu

ra, acompanhada por exames de metalografia quantitativa.

- Verificação estatística da distribuição dos tamanhos de par

tíoula da dispersão antes e depois da laminação.
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MATERIAIS AND CORROSION IN SOLAR COLLECTORS

PETER JOSEPH CATANIA, LABORATÓRIO DE ENERGIA

SOLAR, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO

PESSOA - Pb 58.000 - BRASIL

The objective of this paper is to present and discuss

technical data on available materials used in constructing

the cover plate and absorber of solar collectors. Also inclu-

ded are the physical properties of various types of insula-

ting materials. A preliminary discussion on the types of co-

rrosion found in liquid heat transfer solar systems, i.e.,

galvanic corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion and

erosion corrosion is also included. In the long term, the

proper choice of materials and the minimization of corrosion

leads to a prolonged system life hence, a significant reduc-

tion in maintenance cost and annual cost (capital, cost amor-

tized over the life of the system).
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1. INTRODUCTION

Life-cycle economic evaluation of solar systems are

based on the premise that the system has a life of 20 to 25

years (usually equal to the mortage period). In these solar

systems the focus of attention is the solar collector and by

proper choice of materials and prevention against corrosion

the life of the solar collector hence, the system as a whole,

will be extended. The extended life-span results in a posi-

tive economic benefit, i.e., a annual reduction in cash out-

lays. Deleting problems associated with improper installa-

tion, etc., the main cause of collector failure stems from

galvanic corrosion, crevice corrosion, or erosion corrosion.

These three types of corrosion and comments on the proper-

ties of insulating materials and other components used to

construct the collector are the subject of this paper .

2. GALVANIC CORROSION

Galvanic corrosion is an electrochemical process that

accurs whenever two dissimilar-metals are in contact or-are—

connected to each other by an electrolyte. The potential di-

fference betwen any two metals is a measure of the tendency

for a reaction to occur. Consider a collector made from al-

uminum and copper. The aluminum has a potential of 1.66 volts

(Table 1) Whereas copper a potential of -0.34 volts. The

driving potential is therefore +1.66 -(-0.34) or 2.00 vol

and the aluminium becomes the anode, hence corrodes. If the

area of the cathode is large compared to the anode area the

anode current density will increase (proportonal to cathode

area) and the rate of corrosion will increase. To minimize

galvanic corrosion one should avoid direct contact of dissi-

milar metals having a large electromotive potential; if this

is not possible, the cathode area should be minimized. A sa-

crifical anode may be used or cathodic or anodic protection

can be employed. The use of an anodic protector (coating the

anode with another metal) discourages corrosion; however,

the protective coating will in time expose the anode and if

the anode area is small compared to the cathode area the ra-

te of corrosion is increased. One should therefore use, when
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TABLE 1

ELECTROMOTIVE SERIES FOR SOLAR SYSTEM

ELEMENT OXIDATION POTENTIAL

INLIJ1OLAL SOLUTION (V)

SODIUM

MAGNESIUM

ALUMINIUM

ZINC

IRON (to ferric ion)

COBALT

NICKEL

TIN

LEAD

HYDROGEN

COPPER (to cupric ion)

BROMIDE ION (to Br 2 gas)

CHLORIDE ION (to Cl 2 gas)

applicable, cathodic protection. If direct contact of dissi-

milar metals is undesireable then use should be made of die-

lectric insulatiors, e.g., reducers, coupling, etc. and/or

corrosion inhibitors in the heat transfer fluid (HTF) . See fc
I?

Table 2 for a partial list of heat transfer fluids. s

As indicated in Table 1 the ions in solution in tap [

water (chloride and bromide ions) encourage corrosion. Hence

distilled or deionized water should be used to remove these

and other negative elements listed in Table 3.

Glycol-water mixtures, such as ethylene glycol or

propylene glycol, are used estensively. The disadvantage

with the ethylene glycol is that it is toxic; propylene gly- |.

col is not. Hence, one should avoid the use of ethylene gly- |K

col-water mixtures in the heating of potable water. Commer- V

cial antifreeze contains buffers and inhibitors. The buffe- j.,'

ring agents keep the HTF in an alkaline condition by neu- ^.]"[

tralization of the acidic products-. Inhibitors such as mer- - '

captobenzothiazole and tolythiazole protect aluminium and

+2.

+2.

+1.

+0.

+0.

+0.

+0.

+0.

+0.

+0.

-0.

-1.

-1.

71

37

66

76

44

28

25

14

13

00

34

09

36
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TABLE 2

HEAT TRANSFER FLUIDS

TYPE MANUFACTURE FEATURES

Q 2-1132

NUTEK - 80C

NUTEK - 805

NUTEK -830

NUTEK -835

NUTEK - 876

DOW CORNING CORP.

MIDLAND MICHIGAN

Nuclear Technology

Corp. P.O. Box 1

Amston, Conn U.S.A.

06231

Nuclear Techonology

Corp. P.O. Box L

Amston, Conn. U.S.A.

06231

/A = 20 centistoke at

(259C) oxidation re-

sistance, low vapour

pressure, non toxic,

not promote galvanic

corrosion

Ethylene glycol

For use with Al,Cu,Fe

Good to-189C

propylene glycol

use with Al, Cu, Fe

good to -189C

ethylene glycol

use with Al, Cu, Fe

good to -349C

propylene glycol

use with Al, Cu, Fe

freezes - 349C

Corrosion inhibitor

for systems Al,Cu,Fe

SUN-TEMP Resource Technology

Corp. 151 John Downey

Dr. New Britain, Conn.

U.S.A. 06051

non corrosion

non toxic

freezer, below -409C

boils 2609C

non-aqueous
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TABLE

WATER QUALITY ;

NEGATIVE ELEMENTS

DISSOLVED OXYGEL *

SULPHIDES

TIN

MAGNESIUM ION

CHLORIDE ION

SULPHATE ION

NITRATE ION

CARBONATE ION

HYDROXYL ION (HIGH PH)

HYDRONIUM ION (LOW PH)

CUPRIC ION

CARBONYL ION

NICKEL ION

LEAD"ION

3

CORROSION

POSITIVE ELEMENTS

CALCIUM ION

BICARBONATE ION

BORAX

* In drain down systems oxygen is in introduced into the

system. Dissolved oxygen can be removed by heating the water

and passing it over iron filings.

\ ,.
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steel by complexing any copper ions in solution. On the

other hand, phosphates can be used as an inhibitor for alu-

minium whereas borates, benzoates and phosphates form pro-

tective coating on iron. Since inhibitors degrade in time

the HTF should be monitored periodically to insure that it

is not in a corrosive state. The non-corrosive characteris-

tic of the HTF is desireable however, high heat capacity,

low viscosity, low vapour pressure, chemical stability and

cost are factors that should also be considered. No particu-

lar HTF exhibits all these characteristics but water comes

close.

3. PITTING CORROSION

This type of corrosion accurs primarily with alumi- ;

nium wherein corrosion takes place at defects in the alumi-

nium oxide film. The use of uninhibited water augments pi-

tting corrosion. Acid produced within the pit (anode) cannot

be neutralized by the alkaline corrosion products located

on the metal surface. Some of the prime causes for pitting

corrosion arise from the presence-of chlorides, copper ions |

nd particles of carbon. The use of inhibitors, the presen- j

:e a gettering column or deionized water will reduce pi-

tting corrosion.

4. EROSION CORROSION

Erosion corrosion is a non-chemical phenomenon whic'

results in corrosion due to excessive fluid velocities in

the solar system. This type of corrosion causes removal of

protective films on the surface of metals and the process is

augmented by the presence of abrasives in the HTF. Although

there is some discrepancy among researchers it is a "rule-

of-thumb" to keep average velocities in the conduit below

60 cm/s. For copper systems velocities as large as 180 cm/s

have been recommended by kreider and Kreith (1).

5. INSULATION

Although insulation is not exposed to direct solar ra

diation or to the corrosive nature of the HTF their proper-

ties should be evaluated prior to a particular use. The R

t
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value is not the only consideration. One must also consider

density, availability, cost settling properties, and fire

resistance. R values for insulating materials are given by

Kreider and Kreith (1) and Ratzel and Bannerot (2). Table 4

lists some of the manufactures of insulating materials.

Cellulose fiber, although having the same R value as

mineral wool, is known to settle and deteriorate in time. On

the other hand polystyrene is water resistance when compared

to polyurethane which can absorb moisture and swell. The

main concern with the use of either polystyrene or polyure-

thane is that both burn quickly and emit toxic fumes. The

spraying of polyurethane foam or urea- formaldehyde foam

within confined spaces requires a skilled operator otherwise

shrinkage problems can occur or in the case of urea-formal-

dehyde smell may be detected.

6. ABSORBER AND CASING

It is imperative in the design of a solar collector

to take into account the coefficient of thermal expansion,

«and fc-he volume expansion of-the-HTF. The latter is easily —

overcomed by incorporating an expansion tank into the closed

loop circuit. However the thermal expansion property of

the materials used in construction require that the collec-

tor be designed so as so to allow expansion without buckling.

The coefficient of linear thermal expansion, K, defined by

Equation 1

(1)

are listed in Table 5 for materials used in constructing so-

lar collectors. Other properties which must be considered

are ultraviolet degradation, thermal degradation, surface

erosion, impact strength, tensile strength, etc. A discu-

ssion of these physical properties is beyond the scope of

this paper. The interested reader should consult Kreider and

Kreith (1), and Ratzel and Bannerot (2). The mechanical,

thermal and radiative properties as well as availability and

cost is well documented by Ratzel and Bannerot (2).
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TABLE 4

MANUFACTURES OF INSULATING MATERIALS

Amspec. Inc.

1880 Mackenzie Drive

Columbus, Ohio 43220

E.I. du Pont de Nemours % Co. Ltd.

1007 Market Street

Wilmington, Delaware 19898

John-Manville

Insulating Center, Drawer 17-L

Denver Colo. 80217

Monsanto Co.

800 N. Lindbergh Blvd

St. Louis, Mo. 63166

Olin Corp.

120 Long Ridge Road

Stamford, Conn. 06904

Owens-Corning Fiberglass Corp.

Fiberglass Tower

Toledo, Ohio. 43601

PPG Industries Inc.

One Gateway Center

Pittsburgh, Pa. 15222

Rapperswill Corp.

305 East 40 t h Street

New York, N.Y. 10016

Zomeworks Corp.

P.O. Box 712

Albuquerque, N.M. 87103

Urethane Molding Inc.

RFD 3, Rt. 11

Laconia, H.H. 03246

Teledyne Mono-Thane

1460 Industrial Parkway

Akron. Ohio 44310
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TABLE 5

COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION*

MATERIAL

.ALUMINIUM

COPPER

CAST IRON

STEEL

STAINLESS STEEL

TEDLAR

MYLAR

ACRYLIC

PVC

POLYSTYRENE

GLASS

TEMP.

20 -

0 -

40

0 -

20 -

20

20

20

20

20

0 -

RANGE (9C)

100

100

100

100

100

K (9C"1) x 10"6

23.8

16.8

12.1

10.5

9.6

'50.4

17.0

80.0

69.0

68.0

8.9

* obtained from Meinel and Meinel (3).

M + 1 CONCLUSION

1. A filter should be used to remove all foreign parti-

cles from the system which would initiate pitting or galva-

nic corrosion.

2. Distilled or deionized water should be used to make

up the HTF.

3. Dissimilar metals with high electromotive potential

for formation of a galvanic cell should be avoided, or di-

electrically insulated from each other. The pH of the HTF

should be periodically measured and if necessary, the inhi-

tor should be renewed.
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MATERIAIS DE CfiLULAS SOLARES PARA APLICAÇÕES
TERRESTRES EM LAKÜA ESCALA

Neelkanth G. Dhere
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Centro de Pesquisa de Materiais
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Os esforços mundiais para desenvolver células sola-
res para aplicações terrestres eu larga escala estão evo-
luindo em duas direções. A primeira e obter células de efi
ciência muito alta (> 201) adequadas para operar em alta?
concentrações. Tais células utilizam monocristais altamen-
te gerfeitos de silício ou arseneto de gálio. A segunda
opção é fabricar células de eficiência razoavelmente alta
(> 101) a baixo custo. As tecnologias para estas células
se baseiam em sulfeto de cadmio-sulfeto cuproso ou sulfeto
de cidmio (801) zinco (20*) - sulfeto de zinco, que evita
problemas de discrepância entre as afinidades eletrônicas
como no primeiro caso. Quanto ao silício, a maior parcela
do custo elevado vem da purificação do Si metalúrgico até
grau semidondutor. Este custo poderia ser reduzido com a
utilização de processos mais baratos. O custo dos substra-
tos e fabricação pode diminuir com a técnica de crescimen-
to de fita, junções de barreira Schottky, etc. Células de
arseneto de gãlio são geralmente fabricadas por epitaxia de
fase liquida enquanto cilulas de sulfeto de cãdmio-zinco são
adaptáveis a tecnologias mil» baratas como deposição de fil
mas finos. ""
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A conversão direta da radiação solar em eletricida-
de, utilizando células solares, pode constituir-se em uma
alternativa a longo prazo para uma signifiçante fração das
necessidades de energia da humanidade. Nos Estados Unidos
a pesquisa em células solares objetiva prover li da eletrj.
cidade por conversão fotovoltaica solar em 1990-2000. Para
isto, as netas de custo são colocadas em US$ 100-200 por
kilowalt de pico, que pode ser equivalente a US$ 10-40/m2

de células solares com eficiência de conversão de 10-201
|l-2j. A pesquisa mundial para o desenvolvimento de célu-
las solares para aplicações terrestres em larga escala pros
segue em duas direções. A primeira é obter células sola-
res de eficiência muito alta (> 201), possivelmente até
mesmo em alta concentração de radiação solar. Tais célu -
Ias utilizam materiais monocristalinos altamente perfeitos.
A segunda opção é fabricar células solares de eficiência
razoavelmente alta (> 101) a baixo custo. Este artigo diŝ
cute as tecnologias atuais, suas vantagens e limitações
com uma ênfase especial nos vários métodos que se contem-
plam para a melhoria de sua performance.

2. Operação

A teoria e o funcionamento das células solares fo-
ram descritos com grandes detalhes em muitas outras publi-
cações r3-4J. Apenas um breve esquema para servir como
base é apresentado a seguir. Uma célula solar consiste de
uma barreira de potencial que separa portadores de carga
em um semicondutor, uma forma sendo um diodo de junção p-n.
A configuração de uma célula solar é mostrada na FÍR.1.

Quando tal estrutura é iluminada pela luz do sol,são cria-
dos pares eletron-buraco. Portadores minoritários gera-
dos na vizinhança da junção difundem-se até a região de
depleção, onde o potencial embutido varre-os para o outro
lado. Estão, então, disponíveis para fluir através de uma
carga externa, para a qual o lado p age como um terminal
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Fig.l - Configuração de uma célula solaT atual de silício.

positivo de uma bateria solar.
Uma comparação simples com um diodo p-n mostra que

a voltagem embutida, Vg, será alta para semicondutores com
grande banda proibida de energia, E , e para regiões p e n
fortemente dopadas. Por outro lado, apenas aqueles fotons
de energia hv > Eg participam do processo de conversão foto
voltaica, excitando elétrons da banda de Valencia para al-
gum lugar na banda de condução. Aproximando o sol a um
corpo negro a 6000°C, a banda proibida ótima encontrada foi
1.1 eV. Um calculo, baseado nos valores publicados da dis-
tribuição espectral da radiação solar e na consideração de
desvios da teoria de uma simples junção p-n, previu uma ban
da proibida ótima de 1.6 eV.

A tensão e a corrente reais obtidas de uma célula so_
lar podem ser conhecidas por meio do circuito equivalente
mostrado na Fig.2. A célula solar é autopolarizada, devido
à corrente foto-induzida, IL, com una voltagem direta V^.
0 valor da voltagem direta depende do valor do resistor de
carga. Uma fração da corrente foto-induzida sera perdida
como corrente de difusão, In, ou a corrente direta usual
em um diodo diretamente polarizado. A corrente de difusão
decresce exponencialmente com o aumento da banda proibida.
Este fator também leva a banda proibida ótima de 1.1 para



Fig.2 - Circuito equivalente de uma célula solar.

1.4 eV 00- A corrente restante, I. - I,

traves da resistência em série R~ da base.
a perda por recombinação de portadores, I
rente real na carga é dada.por

deve passar a-
Além disso, há

521 • Assim, a co£

[-(?)••] 'SH " h (1)

Outra perda não considerada acima é a radiação re-
fletida. Ela pode ser considerável (-30$) uma vez que to-
dos os materiais de interesse possuem um alto índice de
refração. A perda por reflexão em todas as modernas célu-
las solares é minimizada (-31) pela textura da superfí-
cie, que favorece reflexões múltiplas na superfície, como
se mostra na Fig.3, e adicionalmente com uma camada anti-
refletòra de Ta,Or ou SiO.

3. Tecnologias

Materiais semicondutores para células solares e
suas tecnologias foram abordados em publicações anterio-
res [3,6J. Desde então, apenas as novas tendências de de-
senvolvimento foram incluídas aqui.
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Fig.3 - Redução da reflexão em uma superfície com textura.

a. Materiais Monocristalinos

As principais tecnologias que utilizam material mono

cristalino se baseiam em silício ou arseneto de gãlio. EM

cêTülas de silício de alta'eficiência, os efeitos de uma

pobre eficiência de coleção foram reduzidos pelo uso da

assim chamada "célula violeta" com junções estreitas e redu

zida concentração superficial. Isto, na verdade, elimina

a camada "morta" na superfície e favorece a fotocorrente.Nas

células de silício não-violeta, a alta concentração de do-

pantes, que produz estreitamento da banda 12,13 e reduzi-

do tempo de vida,possivelmente pela recombinação superfi-

cial, limitou a voltagem de circuito aberto a 0.62-0.63 V

ao invés de 0.7 V, predita para um material de 0.1 I) de

resistência de base (_7J. Recentemente foi medido um eleva-

do tempo de vida no emissor (0.2 us). Isto reduziria a

corrente escura resultante da injeção adicional no emissor

e assim apenas o estreitamento da faixa proibida permanece

ria como um fator limitante. As eficiências atuais, com ma

tcrial de base de 1-2 ft cm, são superiores a 161 AM 0,equi-

valente a 181 AM 1. Pode-se esperar um aumento nas eficiSn

cias de conversão acima de 181 AM 0 e 221 AM 1, COM substra

tos de 0.1 ft cm.
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O maior custo das células de Si vem da purificação
do silício metalúrgico até o grau eletrônico. Ela envol-
ve a conversão de silício em triclorosilano, SiHCl,, sua
purificação e reconversão de volta a silício. 0 processo
ê custoso e dispende muita energia. Processos alternati-
vos podem ser utilizados, como passar cloro e oxigênio
através de silício fundido para reduzir Al, Ca, Fe, Ni,
Mn, Ti e Cu por um fator de 2 a 20, lixiviação ácida de
pelotas de silício e subsequente congelamento unidirecio-
nal usando o método de crescimento de cristais de
Czochralski. Para isto, um silício de "grau solar" esta
sendo definido. As impurezas mais prejudiciais encontra-
das são V, Ti e Zn em excesso de IO*3 cm"3 seguidas por
Fe, Mn e Cr em concentrações acima de 2 x 10** cm"3.

Substratos de baixo custo podem ser obtidos pelo
processo de crescimento de fitas com margem definida. Até
agora, foram obtidas eficiências acima de 101 AM 0, a
média sendo de 5-61, provavelmente por efeito de discor -
dâncias, contornos de grão, impurezas excessivas e crista
litos de carbeto de silício incrustados. Outros métodos
para reduzir os custos são as heterojunções de maior ban-
da proibida, em materiais como o GaP, SnO,, In-O., etc so
bre silício e barreiras Schottky de Si com Cr, Au, Ag,
Cu, etc. O material de maior banda proibida age como uma
"janela". Com ambos os métodos, foram obtidas eficiên-
cias de 9-10t AM 1.

Camadas de arseneto de gálio são geralmente cres-
cidas por epitaxia de fase líquida (LPE). Já foram fabri
cadas células de GaAs de 4 cm e eficiência 161 AM 0, en
quanto se espera um aumento até 181 AM 0.

Ambos os tipos de células s.olares, de silício ou
arseneto de gãlio, são adequados para o uso com concen -
tradores de radiação solar. As eficiências altas podem
ser mantidas até temperaturas razoavelmente altas (60-
200°C), especialmente em células de GaAs. Estruturas mais
novas são freqüentemente usadas para este fim, consistin-
do de células entrelaçadas e células de multijunções ver-
ticais (Fig.4). A base é formada por um semicondutor
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Fig.4 - (a) Célula solar de multijunção vertical e

(b) célula entrelaçada

com alto tempo de vida dos portadores.

b. Materiais Policristalinos

Coberturas de sulfeto de cádmio policristalinos são

um concorrente de vulto nesta categoria. São usadas em con

junção com uma fina camada de sulfeto cuproso, Cu-S.Espera-

se que a presente eficiência de 8.51 AM 1 seja elevada aci-

ma de 101 [s].

Há uma discrepância entre as afinidades eletrônicas

do CdS e do Cu,S de 0.2-0.3 eV. Isto reduz a voltagem de

circuito aberto do valor de 0.7-0.8 V (baseada na banda de

1.2 eV do Cu2S) para -0.5 V. Este problema pode ser supera

do no futuro com o emprego de uma camada tipo-n de Cd» «

ZnQ j S ao invés da camada atual de CdS. Espera-se uma efi

ciência de 15* AM 1.

Outros materiais policristalinos incluem filmes fi-

nos de silício,oxido de gálio.fosfeto de índio,etc. sobre

substratos de baixo custo como silício de grau metalúrgico

|_9Je cerâmica de alumina [íoj .vidro,piás tico,metal, grafite

e outros. Teoricamente, camadas de 1-2 um de espessura de

materiais de banda direta como GaAs e InP poderiam produ-
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zir eficiencias de 10-121 AM 1, dependendo de sua qualida-

de. Estes podem, a longo prazo, tornar-se respostas para

o problema da conversão fotovoltaica econômica.

4, Conclusões

O desenvolvimento da tecnologia de células solares

está evoluindo ao longo de duas linhas. Na primeira, mono-

cristaxs altamente perfeitos de silício ou arseneto de gã-

lio são usados para obter eficiências de conversão acima de

20t, enquanto na segunda procura-se mais de 101 com camadas

sulfeto de cádmio policristalino depositado ou sulfeto de

cãdmio-zinco. Têm sido feitas tentativas para reduzir os

custos de purificação de silicio, substratos e fabricação,

através de processos alternativos como a técnica de cresci-

mento de fitas e junções de barreira Schottky. Células so-

lares de filmes finos de GaAs, InP estão sendo aperfeiçoa -

das como uma solução econômica, a longo prazo, para a gera

ção fotovoltaica de energia.
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Un dos principais componentes do sistema de aquecimento de um

coletor plano e a cobertura transparente, que é um dos mais importantes

fatores que influencia a eficiência do coletor. 0 material mais usado

para esta finalidade é o vidro, embora muitos plásticos são usados, en

tretanto eles apresentam como limitação a perda de transmitincia ã ra_

diação solar com o tempo de exposição. 0 Poliéster Reforçado com Fibra

de Vidro (FRP) é" um material com um grande potencial para uso em coleto

res solares embora muito pouco se sabe sobre a perda de transmitância .

Este trabalho mostra como FRP comporta quando exposto a um envelhecimen

to acelerado em laboratório.
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1. Introdução

Os coletores solares planos são aqueles que apresentam maior

simplicidade de contrução e operação, 0 seu desenvolvimento para aplica

çoes em aquecimento ou refrigeração esbarra em grandes dificuldades, as

sim como alcançar, simultaneamente, boa eficiência e baixo custo de fa

bricação. Este último aspecto é um dos que limitam a implantação da

Energia Solar como fonte de energia convencional em nosso cotidiano.

Mo Brasil, dentre os vários fatores que desiquilibram o balanço

entre a alta eficiência térmica e o baixo custo temos a cobertura trans

parente do coletor, visto que este componentes incorpora boa parte <.

custo do coletor, ã medida que a área de exposição cresce. Esta parte,

de uma maneira geral, vem sendo feita de vidro, devido ã sua elevada

transmitancia ao espectro de radiação solar e ã sua opacidade ã compri

mentos de ondas longas provenientes da reemissão da superfície negra.En

tretanto três fatores muito importantes proporcionam limitações ã seu

uso; a sua grande fragilidade; seu preço, onerando o custo do coletor;

além do elevado peso que implica n£ necessidade de uma estrutura refor

cada de suporte, contribuindo ainda mais para tornar o aproveitamento

de energia pouco rentável.

Em conseqüência disto, hoje já existem muitas pesquisas procu

rando outro material que possa substituir o vidro sem que haja uma per

da muito grande na eficiência térmica, e que proporcione um menor custo.

Os materiais que podem atender estes objetivos são os plásticos,

tanto em forma de filmes como na forma de laminados; pois eles possuem

excelente transmitancia, boa resistência ao impacto, além do baixo pesw

específico. Dentre estes se destacam filmes de Polietileno, PVC,Teflon,

Tedlar e Ifylar, e os laminados de Acrílico, Pblicarbonato e Poliêster

Reforçado com Fibra de Vidro (1).

Certos plásticos como Acrílico, Tedlar, ífylar, Policarbonato e

o Teflon possuem propriedades tão boas quanto ao vidro, mas no Brasil,

seus custos são iguais ou superiores ao do vidro, limitando assim suas

aplicações.

Os filmes de PVC e de Polietileno são economicamente viáveis,

mas a utilização desses materiais ê limitada pela perda de transmitân

cia â radiação solar quando expostos ã ação de imtempéries. Além disso

esses filmes não absorvem nem refletem radiações de comprimentos longos

de onda, não conservando desta maneira o calor reemitido pelas superfí
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cies negras. Assim, há una elevada baixa, na eficiência térmica do cole

tor.

0 objetivo deste trabalho se efetiva ao se observar que o Poli

éster Reforçado (ERP) tem excelentes características para ser usado co

mo cobertura: excelentes propriedades mecânicas, principalmente res is

tência ao impacto; transmitincia razoável; opacidade â radiação de com

primentos de onda superiores a 2,5 ym; custo inferior aos materiais de

cobertura tradicionais. Entretanto muito pouco se sabe sobre as perdas

de algumas destas importantes características com a exposição is intern

péries (2). Nas condições de "outdoor", estes sofrem uma degradação em

sua estrutura química que provoca danos em suas propriedades. As causas

pelas quais acontece esta deterioração são principalmente: a energia ul

tra-violeta proveniente do Sol que chega ao solo terrestre; a umidade

provocada pela água da chuva ou orvalho; e a temperatura (3).

Sabe-se ainda que outros aspectos como água salina e poluição

do ar podem contribuir, mas são fatores que não podem ser tratados de

uma maneira geral.

Dentre os motivos citados acima, o que mais afeta é a energia

proveniente da radiação U.V. Esta faixa do espectro solar embora consti

tua apenas 0,1 % da energia emitida que chega ã superfície da Terra,é a

que provoca o início de uma reação fotoquímica que degrada o polímero.

A temperatura e a umidade tornam-se importantes quando esta rea

çãb está iniciada. Desta maneira, um aumento na temperatura provocará

um aumento na taxa de reações fotoquímicas e a umidade pode alterar a

taxa de oxidaçãb durante o ataque foto químico. Resumindo, os 3 fatores

se combinam para promover a deterioração darplástico.

A equação que governa a eficiência de um coletor solar plano é

dada por:
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onde F 1 = Fator de eficiência da placa.

F R = Fator de eficiência de î emoção de calor.
KWÜ L = Perdas totais de calor no coletor (
2 O-

T f = Temperatura media do fluido (°C) m

T Q = Temperatura ambiente ( C)

Ti = Temperatura de entrada do fluido (°C)

C|í = insolação total (——)

0 fator õTx é a média do produto da absortância (ot)da placa e

a transmitância da cobertura (x). Portanto quando utilizamos materiais

poliméricos como cobertura observamos que a componente o x vai ser afe

tada pelo tempo de exposição, desta forma fica ressaltada a importância

do estudo da variação da Transmitância em função do Tempo. A necessida

de do conhecimento desta relação induz ao estudo prático do material -

plástico submetido ã uma exposição is intempéries e a quantificação do

seu envelhecimento.

Para se efetuar o estudo do envelhecimento dos materiais polimé

ricos, devemos optar por um dos três caminhos (5):

- Envelhecimento Natural

- Envelhecimento Natural-Acelerado

- Envelhecimento Acelerado em Laboratório

0 primeiro tipo é o mais eficiente dos três, pois fornece resul

tados reais, mas tem o inconveniente de ser muito demorado para se ob-

ter resultados significativos.

0 Envelhecimento Natural-Acelerado, bastante desenvolvido pelos

Russos, tem a função de tornar mais acelerado o processo de envelhec:

mento natural. Isto é feito, fazendo incidir sobre uma amostra do mate

rial a radiação solar, concentrada através de espelhos refletores.

0 terceiro tipo, Envelhecimento Acelerado em Laboratório, é rea

lizado dispondo as amostras em torno de. uma lâmpada especial,dentro de

uma câmara condicionada, e esta luz tem ura espectro de radiação não mui

to diferente daquele do Sol. A câmara possui temperatura e umidade rela

tiva controlada.

Este tipo de envelhecimento é muito contestado pois a lâmpada

não fornece o espectro solar real, entretanto cálculos podem corrigir

este aspecto e desta maneira se obter resultados significativos numa

curta faixa de tempo

Este último processo foi o utilizado neste trabalho.
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2. Procedimento Experimental

Quatro airostras de Poliéster Coraercial (Polylite - Resana S/A)
foram utilizadas para o estudo. As características de cada una delas es.
tio listadas na Tabela 1.

Todas verificações de Transmitância foram efetuadas num Espec

trofotSmetro Zeiss-DMC-25.

Corpos de prova (7x^cm) eram expostos I uma lançada que emitia
um espectro de radiação entre 370 e 2500 run, e como resultado se tinha-
curvas de Transmitância em função do ccnprimento de onda (íig. 1)

RESINAS 0E

AMOSTRA

10-069
8001

T206
10-090

1

TMCL*

POUESTER UTIUZAMS

CARACTERÍSTICAS

-cor claro, pré oceltcoda.titwvci
— no*o QG^flradot J M ojtfd nfoicu*

do ou nAo com tara dG vidro
—ÇKÍ ooiltfodQ • h0M|NMniB
-pr t í ocaierada, iranspawite e e j

•obüúodo ao* n t e UV

Tab. 1 - Características das Resinas Fbliéster

Experimentos sobre a influência das ccnoarrtrações de cataliza
dor (MED<P) e de acelerador (Naftalato de Oobalto, resinas sen pré-acete
ração) foram efetuados para que todas as amostras tivessem as mesmas
condições de cura. A figura 2 mostra como a porcentagem de catalizador
influência sobre a transwitância para uma resina pré-acelerada.

Objetivando a padronização da espessura dos corpos de prova, ob
teve-se a curva experimental da variação da Transmitância cam a espessu
ra (íig. 3).

Os laminados, de onde foram retirados os corpos de prova, foram
confeccionados em moldes de vidro (35 x =8 cm)., usando como agente des_
moldante "SEPARDL EM PASTA".

Quatro tipos de Hbra-de-Vidro (OCTIBRAS) aplicartas caao refor
ço foram utilizadas para «ete trabalho. Suas oaracterístioas constam na
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Fig. 1 - Curva Obtida no Espectrofotometro
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Fig. 2 - Influência da % de Catalizador sobre a TransraLtincia

Fig. 3 - Influência da espessura na Transmitancia
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Tab. 2 - Características db Reforço
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Eig. 4 - Transmitancia das anostras utilizadas
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i ig. 5 - Influencia do Envelhecimento sobre a Transmitancia
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tabela 2.

Os*experimentos de envelhecimento acelerado foram realizados

nun Weather-Ometer - modelo 65/XW-WK1. Neste equipamento os corpos de

prova são expostos a una lâmpada e giram em torno desta fixados num car

rossel.As condições da câmara-teste foram temperatura 50°C e umidade re

lativa 75%.

Após um núnero pré-detenninado de horas de exposição as amostras

são retiradas e mprKrfag suas respectivas Transmitincias no espectro fo

toraetro.

3. Resultado e Discussões

A figura 1 mostra a variação da porcentagem de Transmitancia pa.

ra as várias resinas empregadas. A amostra 10-069 normalmente não e em

pregada só,mas sempre junto â outra resina mais rígida,este tipo não cai

tem qualquer substância química (estabilizante) que a projeta da ener

gia U.V.. A resina T-208 tem a melhor transmitancia dos 4 tipos utiliza

dos mas não tem estabilizantes â U.V., enquanto que a 10-090 é* a única

que contem essa proteção para a referida faixa de energia.Através dessa

figura pode-se observar que a diferença de Transmitancia entre os vã

rios tipos não excede a •» %, sem envelhecimento.

Fig. 6 - Influência do Envelhecimento sobre a Transmitancia para a amos

tra 10-090

A figura 5 nostra a Transmitancia como função do tempo de expo
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sição no Weather ometer para a resina T-20.8, transparente sem estabil^

zante, e a 10-090 contendo o observador de U.V.. 0 primeiro tipo de Po

Hester teve uma perda por volta de 12% apôs 900 horas de exposição en

quanto que o segundo apresentou uma perda de somente «* % após 1000 horas

ESPECTRO DC TMUMTfco» HESN« I M »

/ \v • Fig. 7 - Transmitancia ver

V' * """" sus Envelhecimento
\
\ para a amostra 10-

090 co

V-'"1 f o rS°
-"' f""\\ .,. 090 com e sem re-

* * 4 1200 *

woacu

Na figura 6 pode-se observar a Trinsmitincia versus tempo de ex

posição para a resina 10-090 variando a espessura. 0 resultado mostra

que a perda de Transmitancia é a mesma para qualquer das espessuras a

presentadas,isto é, por volta de 5%. São observados "vales" nas curvas

para exposição por volta de 500 horas, isto pode ser devido â reações

que estão ocorrendo no sistema após ter absorvido determinada quantida

de de energia ultra-violeta.

A figura 7 apresenta o comportamento da Transmitancia com o tem

po de exposição para a amostra 10-090 sem reforço e também com vários

tipos de reforços. As curvas mostram que a Transmitancia diminue gradual

mente com o aumento da proporção de reforço. Ouíaco aspecto é que a per

da da propriedade ótica com o tempo de exposição não é muito elevada,

enquanto se pode constatar que ha um aumento na porcentagem de passagem

de luz na faixa de 200 a 600 horas. Isto pode ser explicado devido ao

fato que podem ocorrer reações após um determinado número de horas de

exposição melhorando a adesão da fibra â resina, aumentando desta manei

ra a Transmitancia mas ao mesmo tempo ocorrem outras reações colaterais
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E9KCTW DC TMNSMThKIA
0.4-1 .0 pm

«GIN» T-2OÍ
mm

WO WO «JO SOO MO 100 MO « O KJDO 1100 1200

Fig. 8 - Transmitincia em função do Envelhecimento para a Resina T-208
cxan e sem reforço que

que dificultam a passagem de luz.
A figura 8 mostra as mesmas variáveis para a amostra T-208,onde

se pode notar que para esse tipo de resina não há una definição entre
as curvas, com a variação do tipo e proporção de reforço.

C mesmo acontece para a amostra 8001, na figura 9, onde as cur
vas não são visualizadas separadamente.

Fará finalizar a análise dos Resultados pode se verificar na fi
gura 10 uma visualização da diferença de Transmitância entre o vidro e
a amostra 10-090 além de constatar cano se dispõe a energia solar, rea-
tada no solo terrestre, dentro do espectro de radiação.

Kg. 9 - Influência do Ehvelhecimento sobre a Transmitância para a resi
na 8001 oom vários tipos de reforços



Fig. -TransmitSncia em função do espectro de radiação do Sol para

resina 10-090 com e sera reforço
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Deve ficar ressaltado aqui que quanto maior a porcentagem de fi

bra na matriz, maiores serão suas procriedades mecânicas, tais comortra

çãb, flexão, inpacto, etc.

0 estudo que se extende por 1000 noras de exposição num weather

-ometer, pode ser comparado à una exposição natural de pelo menos 4 a

nos numa região onde a energia solar incidente tem média anual 4,48
KWH . como por exemplo a região de Campinas-SP.

m < ^ Deve ser salientada a observação do aparecimento de uma cor ama

relada nas anostras de Poliéster após determinada exposição ao tempo.Es_

te amarelamento é devido ao processo de foto-oxidação que ocorre cem a

exposição ã energias U.V. (6), e foi constatado que este fenômeno é s£

mente superficial.

4. Conclusões

Qnbora o envelhecimento artificial acelerado apresente condi

ções. distintas das do envelhecimento natural, os efeitos dos dois pro

cesses são qualitativamente idênticos.

Este trabalho mostra que ao se projetar uma cobertura transpa

rente de plástico para um coletor, deve-se utilizar una resina especial.

ou seja, protegida contra a radiação ultra-violeta fornecida pelo sol

para que a perda de rendimento do coletor seja mínima ao longo dos anos

de "eu funcionamento»

Através dos resultados obtidos pode se calcular as diferenças

de eficiências térmicas, utilizando o vidro ou uma das resinas Polies_

ter Reforçados com Fibra de Vidro ensaiados no papel de cobertura de upi

coletor possibilitando também usar balanço econômico do custo da cober

tura em função de sua eficiência térmica (TABELA 3).

Enfim os resultados relativos â alguns aspectos principais nes

tram a possibilidade efetiva de utilização do Poliéster conjugado com

libra de Vidro como cobertura transparente de coletor solar.
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RESUMO:
Pelotas de minério de ferro de distintas composições quími-
cas, foram testadas quanto às características catalíticas do
ferro esponja ou do oxido de ferro na reação de deposição de
carbono. Observou-se que o ferro metálico é o catalizador -
mais eficiente, principalmente devido â forte desintegração
do minério em redução durante a deposição de carbono. Foi ve
rificado gue o carvão vegetal não é catalizador da reação de
deposição de carbono.
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1.0 - INTRODUÇÃO
A decomposição catalítica do monõxido de carbono sobre

ferro esponja tem importância fundamental em diferentes pro-
cessos , nos quais o monóxido de carbono toma parte ou como
agente redutor utilizado isolamento ou em mistura com outros
gases na obtenção de carbono livre partindo da gaseificação
de carvões pobres.

(1 21
Schenck, R. e col. ' ' foram os primeiros pesquisado-

res a observar o efeito catalítico do ferro e dos õxidos de
ferro na decomposição do monóxido de carbono.

Byron, T.H.*- * mostrou que a presença de um gas de al-
to forno em contacto com ferro nas temperaturas compreendi-
das entre 550 e 650°C, convertiam o mesmo em cementita e al-
guma pirrotita, inibindo a formação de carbono livre.

Carpenter, H.C.H. e col *• ' estudaram o efeito catalí-
tico do ferro na reação de decomposição de um monóxido de
carbono purificado. Eles observaram a presença de carbono li
vre e cementita.

Shenck, H. e col.^5' e Olsson, R.G. e col.^ 'mostraram
claramente que pequenas quantidades de H2S no gás, agem co-
mo inibidor da reação de decomposição de monóxido de car
bono.

O efeito da desintegração do ferro esponja durante a
deposição de carbono foi inicialmente investigada por Wa -
Ker, P.L. e col.^ *, utilizando uma mistura de hidrogênio e
monóxido de carbono ãs temperaturas compreendidas entre 450
e 700°C. Turkdogan, E.T. e col.™) e Olsson, R.G. e colabo-
radores^ ' mostraram que o hidrogênio em mistura com o mono
xido de carbono, acelera à deposição de carbono.

Quanto ãs fases presentes durante a reação de deposi-
ção de carbono sobre ferro esponja, Walker, P.L. e c o l . ^ ,
observaram que a deposição de carbono praticamente cessa
quando a maior parte do ferro metálico for convertida em ce
mentita.'Turdogan, E.T. e col."^ observaram que a deposi-
ção de carbono sobre ferro, rompe as partículas do cataliza
dor as quais se dispersam no deposito na forma de partícu-
las finas de ferro e cementita. Gabaliaw, I. e col. ' ̂  e
Silva, F.T. e col. * também observaram a desintegração do
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ferro esponja durante a deposição de carbono.

Quanto à deposição de carbono durante a redução. Smi-
th, T.J. e col.*1 •* observaram a influência da deposição de
carbono na gravimetria do processo de redução de sínteres -
de diferentes basicidades. Silva,F.T. e col. «ostraram a
influência da deposição de carbono na desintegração de pelo
tas de minério de ferro durante a redução utilizando dife-
rentes misturas de gás redutor, bem como apresentaram um mo_
dêlo para caracterizar o início da deposição de carbono a
partir das curvas de porcentagem de redução aparente x tem-
po de redução. T a y l o r , J . ' sugeriu que o carbono é absor-
vido na interface Fe3O4/Fe, formando uma solução sólida su-
persaturada em carbono, a qual de decompõe em grafite e ce-
ment it a.

, Como se pode observar, a literatura referente ã depo-
sição de carbono sobre ferro enfoca principalmente o compor
tamento do agente catalizador da reação. £ importante se sa
lientar, que o levantamento de dados cinéticos da deposição
de carbono sobre ferro esponja se torna importante em um nú
mero de aplicações como por exemplo, quando se deseja utili
zar esta reação para a obtenção de carbono em põ de alta pu
reza, partindo da reação de decomposição do monóxido de car;
bono sobre ferro, monóxido de carbono este proveniente da
gaseificação de carvão vapor.

2.0. - MATERIAIS E MÉTODOS
No estudo da deposição de carbono sobre ferro e sobre

minério de ferro em redução foram utilizados dois lotes de
pelotas, cujas composições médias aparecem na tabela I. As
pelotas DX-046 e DX-136 foram procedentes da Planta Piloto
da Companhia Vale do Rio Doce (VitÕria-ES), ao passo que
as pelotas PC-16 foram produzidas na COPPE por pelotização
em disco e queima em forno de mufla a 1350°C durante 30 mi-
nutos. A redução das pelotas e o estudo da deposição de cair
bono foram realizados numa termobalança Stanton. O monóxido
de carbono foi gerado a partir de COj e de carvão vegetal a
1000°C. A partir desse monóxido de carbono foram preparadas
misturas gasosas CO+N2 e CO+CO-,, usando nessa preparação un
sistema de manipulação de gases que envolviam adicionais



H 1.4
garrafas de CO,. N~ e H-. Nos ensaios de deposição de carbo-
no, as pelotas foram colocadas dentro de um cadinho raso e
largo, características destinadas a melhor comportar o carbo
no depositado. Uma vez terminado o ensaio e tomadas as medi-
das necessárias, a pelota com o deposito de carbono foi moí-
da em pilão de aço inoxidável, seguido de grau de ágata, até
granulometria inferior a 100 malhas. O material moido foi em
grande parte usado num dosador LECO para determinação do te-
or de carbono total e em parte destinado à separação magnetic
ca a úmido visando a determinação do carbono livre a partir
da fração não magnética. Para a determinação do carbono li-
vre a fração não magnética foi submetida ã combustão ao ar a
1000°C durante 2 horas.

As pelotas DX-136 apôs o ensaio de deposição de carbo-
no foram seccionadas e polidas para serem observadas ao mi-
croscópio ótico, visando a identificação da estrutura da ca-
mada de carbono depositado.

LOTE

>C-16
)X-046

DX-136

Fe

CD
68,53
65.58
66.99

SiO2

O)
1,43
5,18

2,16

A12O3

CD
0,36
0,60
0 , 7 1

CaO

(ir
0,18

0 , 2 8

0 , 6 1

MgO

(%)

0,002
-

0.080

P

CD
0,026
0,019
0,016

Basicidade
CaO + MgO
SiO^+Al^^J*

0,1
0,05

O . Í -

Tabela I. Composições médias dos lotes de pelotas

3.0. - TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Deposição de Carbono sobre ferro esponja:
Para este estudo foram utilizadas pelotas PC-16 -

(vide tabela I). As pelotas foram reduzidas com 2,0 l/min de
hidrogênio puro até % de redução superior a 951 e a seguir
colocadas em contacto com uma corrente de monõxido de carbo-
no na vazão de 1,0 l/min. 0 contacto do ferro-esponja com o
«onõxido de carbono resultou na deposição de carbono de ma-
neira «ais ou menos intensa dependendo das condições termodjL
nânicas reinantes no interior do reator.

A figura 1 mostra que a cinética de deposição do
carbono ausenta com o decréscimo da temperatura, tornando-se
realmente intensa as temperaturas_inferiores a 700°C. A fi.gu
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ra 2 i lustra, respectivamente os aspectos finais das pelo
tas ensaiadas a SOO e 600°C; a camada externa das pelotas
impregnadas com carbono, se desagregou, resultando disto uir
aumento no volume aparente das pelotas e sua conseqüente de-
sintegração. Paralelamente foi realizada uma experiência pa
ra a verificação se o carbono cataliza a reação de decompôs^
ção do monõxido de carbono, utilizando-se uma pelota de car-
vão vegetal; não foi observada nenhuma deposição de carbono.

Figurai — Curvas d* deposição d* carbono sobr* ftrro-«sponja
versus tempo

(a) (b)

Figura 2 - a) Pelota PC-16 N» 4604 reduzida a 50ü°C com lOOt
CO

b) Pelota PC-16 N» 4608 reduzida a 600°C com 100*
CO

Uma amostra de pelota ensaiada, com todo o seu carbono depo-
sitado, foi moida abaixo de 100 malhas e a seguir submetida
ã separação magnética a úmido em álcool etílico absoluto a
fraçãn não magnética foi posteriormente submetida ã combus-
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tio ao ar a 1000°C durante 2 horas. Os resultados desta expe
riência foram os seguintes (Pelota N* 4608 do lote PC-16,sub
metida ao ensaio de deposição de cíirbono a 600°C) :

a) \ em peso de carbono depositado6 15,201
b) % em peso de carbono livre= 1,37%
c) % em peso de carbono combinado* 13,831

3.2. Deposição de Carbono sobre Pelotas durante a
Redução:
Neste estudo foram utilizadas pelotas DX-046.

As pelotas hematíticas foram colocadas em contacto direto com
monóxido de carbono puro ou dilúido (com C02 ou N~), a vazão
do gás sendo mantida constante num ensaio mas podendo variar
de ensaio para ensaio de acordo com o interesse. 0 contacto
do monóxido de carbono com a pelota provocou,simultâneamente,
uma redução e deposição de carbono, além da reação secundaria
de carburação do ferro. A intensidade de deposição de carbono
variou de acordo com as condições termodinâmicas reinantes no
interior do reator. A figura 3 mostra as formas das curvas de
% de redução aparente x tempo de ensaio, indicando, ainda
para o caso do ensaio realizado a 600 C com 0,5 l/min de CO
puro, o ponto do início aparente de deposição de carbono; na-
turalmente, é fácil notar que o início real de deposição de
carbono ocorreu num instante anterior ao caracterizado pela
curva. A figura 4 ilustra os efeitos da vazão e da composição
do gás redudor sobre a curva de carbono depositado aparente
versus tempo aparente de deposição de carbono; pode-se obser-
var que a diluição do CO com CO- ou N2 ameniza a deposição de
carbono. A figura 5 ilustra o efeito da temperatura sobre a
deposição de carbono, observando-s-e que a deposição de carbo-
no é muito mais intensa a 600°C do que a 700°C e 800°C. Uma
das amostras que sofreram intensa deposição de carbono foi
moída abaixo de 100 mesh e a seguir submetida ã separação maj*
nética a úmido em álcool etílico absoluto. A fração magnéti-
ca obtida foi posteriormente submetida ã combustão ao ar a
1000°C durante 2 horas. Os resultados dessa experiência fo-
ram os seguintes (Pelota N* 205 do lote DX-046, submetida a
0,5 l/min de CO a 600°C):

a) \ em peso de carbono livre em relação ao carbono
total da pelota « 44,8%
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b) % em peso de carbono combinado em relação ao car-

bono total da pelota » 55,21

c) % em peso de carbono livre na pelota = 8,69%

d) % em peso de carbono combinado na pelota = 10,71%

3.3. - Confronto da Velocidade de Deposição de Carbono
sobre ferro-esponja com a Velocidade de Deposi-
ção de Carbono na pelota em redução:

A tabela II apresenta essa comparação para expe_

riências realizadas com 1,0 l/min de CO puro. Aparentemente,

a velocidade de deposição de carbono é* mais intensa numa pe-

lota em redução do que noutra de ferro-esponja. Segundo Sil-

va, F.T e col. (10) esse absurdo é explicado pelo fato de que

no caso da deposição de carbono numa pelota em redução o tem

po de deposição de carbono considerado foi o tempo aparente

de deposição de carbono que é" menor do que o tempo real de

deposição de carbono. Neste caso o início real de deposição

de carbono ocorre muito antes do início aparente de deposi-

ção de carbono. A pesquisa experimental do início real de

deposição de carbono se torna possível desde que uma experi-

ência seja repetida inúmeras vezes nas mesmas condições, in-

terrompendo-se a mesma em variados tempos de ensaio anterio-

res ao ponto de início aparente de deposição de carbono; a

análise química das amostras detectaria em que ponto o carb£

no começa a aparecer na pelota.

600

700

800

Velocidade de
carbono sobre

mgC
gFe min

4,4

1,05

0,28

deposição de
ferro esponja

mgC
cm* min

2,25

0,55

0,14

Velocidade de deposiçãode
carbono durante a redução

mgC
gFe min

5.92

4,35

3,73

mEC
cm* min

2.42

1,78

1,60

Tabela II -

Comparação da velocidade de deposição de carbono,

sobre ferro-esponja com a velocidade de deposição de carbo-

no durante a redução, para 100% CO e vazão 1,0 l/min.
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3.4. - Aspectos Microscópicos da deposição de Carbono

sobre minério em redução:

Pelotas do lote DX-136 foram reduzidas na ter-

mobalança ãs temperaturas de 500 e 600°C com 100%. CO,

visando a caracterização da influência da deposição

de carbono na estrutura da pelota reduzida. Todas as

pelotas ensaiadas sofreram intensa deposição de carb£

no. As figuras 6, 7 e 8 são microscopias eletrônicas

de varredura destas amostras.

Pode-se observar claramente a forte desintegra

ção dos grãos proveniente da intensa deposição de cax_

bono.

Figura 6 - Pelota N» 694

DX-136 - SHM-4487 - HOOx

Figura 7 - Pelota N» 285

DX-136 - SEM-4485 - 5500x

Redução a 500 C com 1001 CO Redução a 500 C com 100$ CO

Figura 8 - Pelota N« 285

DX-136 - SEM-4484 - 2400x

Redução a 500°C com 100* CO
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As figuras 9, 10, 11 e 12 são microscopias óticas do núcleo
e da periferia destas amostras. Pode-se observar claramente,
a presença de magnetita no núcleo e intensa deposição de car
bono na puiifcria

Fig.9- Pelota N«2245-DX-136.
Redução a 530°C com 10OSCO.
Jtíkleo - 250x - Magnetita.

gLU- FêT.ota
Redução a S30°C com 100ICO.Pe-
riferia - 2 50x - Deposição .de
carbono.

136.Fig.11- Pelota N»2207-DX-136. Fig.12- Pelota N*2207-DX-13
Redução a 630°C com ÍOOICO. Redução a 630°C com 100%CO.
Núcleo - 250x - Magnetita Periferia - 250x - Deposição

de carbono.
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4.0. ANALISE DOS RESULTADOS

As experiências realizadas mostraram que a deposição
de carbono sobre ferro-esponja ou sobre minério em redução
ocorre a temperaturas inferiores a 900°C, fato este que já
havia sido anteriormente assinalado por Silva, F.T. e cola-
boradores*- •'.Os resultados experimentais mostraram que a
velocidade da deposição de carbono cresce com o decréscimo
da temperatura de 900°C a 5009C, tornando-se muito intensa
às temperaturas de 600 e 500°C. Verificou-se que a velocida
de e a composição do gás influem sobre a cinética da deposi
ção de carbono, sendo que a presença de C02 e N2 no gás pro
voca uma redução na cinética de deposição de carbono; este
resultado está de acordo com aqueles observados por Turkdo-
yan e col.<8í, Olsson e col.(6) e Silva, F.T. e col. ( 1 0 ) .
Observou-se que a deposição de carbono ocorre tanto sobre
fcrro-esponja quanto sobre minério em redução, não se tendo
ainda investigado quais os óxidos de ferro, além do ferro
metálico, são agentes catalizadores da reação de deposição*
de carbono. O exame do depósito de carbono permitiu verifi-
car que o carbono se encontra em parte na forma de carbono
livre e em parte na forma de carbono combinado, resultado

(O)

que concorda com os observados por Turkdogan e col.v •* e
Olsson e col.' '; investigação merece ser feita sobre as
condições nas quais o carbono depositado se combina com o
ferro, reduzindo desta forma, a quantidade de carbono livre.
Possivelmente, carbono livre seria melhor produzido se o
carbono depositado fosse rapidamente removido da superfície
catalizadora, por exemplo usando como meio depositador um
leito fluidificado de esferas de ferro, caso em que o carbo
no depositado seria arrastado no gás efluente e mais adian-
te coletado num lavador de gás.

Resta ainda lembrar, que a experiência mostrou que
o carvão vegetal não cataliza a reação de deposição de car-
bono.
5.0. - CONCLUSÕES

Ia.) Ferro metálico é catalizador da reação de depo-
sição de carbono; óxidos de ferro poderão ser catalizadores
da reação de deposição de carbono, mas investigações adicio
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nais deverão ser realizadas.

2a.) Carvão vegetal não é* catalizador da reação de de

posição de carbono.

3a.) 0 depósito de carbono tende a ser um misto de

carbono livre e carbono combinado; para a produção de carbo-

no livre dever-se-ia remover o carbono a partir da superfí-

cie catalizadora tão rápido quanto possível.
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RESUMO

Neste trabalho ê apresentado a sistemática de levanta-

mento dos diagramas fluido-sôlido. em particular, para os

sólidos Fe2O3, FeO e Fe e os fluidos CO e H,, bem como os

efeitos da temperatura e de forma da partícula na seleção de

velocidade e diâmetros das frações granulomitricas. Em se -

guida, utilizando a granulometria indicada para o processo

tecnológico de redução do minério de ferro em leito fluidi-

zado, conclui-se pela necessidade mínima de três reatores em

série e define-se, com base nos diagramas, a medida das fie

xibilidades operacionais de velocidade em função das frações

granulomêtricas.
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1. DIAGRAMA DE ESTADO FLUIDO-SOLIDO

No estudo detalhado do comportamento de sistemas flui-

do-sõlido, é necessário uma analise complexa de interrela-

cionamentos de um razoável número de variáveis como diâme-

tro e forma de partículas, velocidade dos fluidos, viscosi^

dade, etc.

Procurando simplificar e generalizar essa análise de-

senvolveu-se um diagrama, Reynolds x Froude, no qual ê po£

sível relacionar as fases leito fixo, leito fliiidizado a

transporte pneumâtico. Portanto, segundo esse diagrama pon

tos de diferentes equipamentos, desde que apresentem os

adimensionais iguais, terão idênticos comportamentos. Daí

sua importância quando comparado aos tradicionais diagra-

mas velocidade x diâmetro de partículas, válidos apenas pa

ra as condições particulares de cada experimento.

Afim de torná-lo mais útil, um reticulado composto de

linhas correspondentes a diâmetros e velocidades constan-

tes lhe ê superposto.

As equações das curvas presentes nesse diagrama são:

(I) LEITO FIXO - LEITO FLUIDIZADO I1'2'3'"'5'7'8'10!

Fr =

Fr

R

e

ps e

e3

pf

pf

íps " pf> (1)

|15O (1 - e) + 1 75|

R

N9 de Froude

N<? de Reynolds

porosidade do leito

massas especificas

do.

onde,

do sólido e do flui
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obtida considerando as definições dos adimensionais Frou-
(<•)

de, Reynolds e a equação de Ergun

(II) LEITO FLUIDIZADO - TRANSPORTE <?'"'6'10'

Fr =- 4 e *'** (pe - pj (2)

3 p S

onde, _

C, coeficiente de arraste, função de R.

baseada na expressão de queda, com i n t e r f e r ê n c i a , de p a r t i

cu i a s em meios f lu idos

( I I I ) LINHAS DE DIÂMETRO CONSTANTE ( 1 ' 2 )

log Fr = 2 log R + log \i2 (3)

onde,

y viscosidade absoluta do fluido

g aceleração da gravidade

obtida a partir das definições dos adimensionais Fr e R.

(IV) LINHAS DE VELOCIDADE CONSTANTE (1'2)

log Fr = - log R + log v3 pf

deduzidas vasnbém ã partir dos adimensionais Fr e R.
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LEVANTAMENTO DOS DIAGRAMAS DE ESTADO

Para a construção dos diagramas de estado, foram uti-

lizados os seguintes dados principais:

6 >v

259C

9009C

0

0

PCO

(g/cm3)

( 9 )

,00114

,000290

MC0

(g/cm

1,7739 x

5,0122 x

. S )

( 9 )

10'"

10"""

o,

o,

PH2

(g/cm3)

( 9 )

00008212

( 9 )

00002087

"«2

(g/cm.s)

0,0932 x-lft^l.

2,0719 x 10"1*
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COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES;

E importante observar que os valores do diâmetro nas

equações, (D ), relacionam-se com os. parâmetros das análi-
S 16/

ses granulométricas (Dm) através de:

i|> =» ( Pm ) 1 = a
Ds n n

Considerando-se casos extremos» ou seja, partículas em

forma de disco (a - 0,368) e aciculares (a = 2,592),foi pos_

slvel as seguintes análises e conclusões;

a) Os intervalos de fluidização simultânea das fases es tu

dadas, a 9009C, são, para cada gás, amplos (faixas A ) ;

b) Tomando por base a faixa granulometrica indicada pelo

processo FIOR, conclui-se que para ambos os gases, há ne-

cessidade de pelo menos 3 "(três)"reatores, o que coincide

com o indicado nos fluxogramas desse processo; tal conclu-

são sendo valida para as duas formas de partícula;

c) A flexibilidade, em termos de velocidade, para uma de-
terminada fração granulometrica pode ser dada por relaçc ..-
do tipo MN x 100;

MP

d) A fluidização plena da fração granulometrica, -9 ,5 mm
+ 0,044 m, em um único reator, sõ seria possível caso a
fronteira l e i t o f ixo-le i to fluidizado, influenciada pelo pa
râmetro porosidade, assumisse as posições Q±;

e) Hidrodinamicamente o CO é um melhor veiculo f luidiza-
dor que o H,;

f) Misturas fluidizantes de CO e H_ sugerem situações in-
termediârias, com as fronteiras l e i to fixo - l e i to f luidi -
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zado na faixa (I) e leito fluid!zado - transporte na faixa
(S); tais posições podem ser determinadas dependendo das
proporções relativas;

g) 0 aumento de temperatura dificulta a fluidização seja
pelo CO seja pelo H2 (faixas B) .A variação da temperatura
afeta, da mesma maneir?, as posições das linhas de D e V
constantes, mantendo, entretanto, as mesmas inclinações ;

Finalmente, e calcado em experiências já realizadas ,
sugere-se o emprego desses diagramas no controle e opera-
ção de modelos envolvendo fluidização. Todavia» ê indispen
sãvel introduzir os efeitos de forma, tendo em vista que
os erros introduzidos podem ser bastante significativos, eo
mo indicado no presente.

- .-'••},

:. . *•!

: $
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Resumo

O trabalho visa determinar as equações cinéticas per
tinentes ã lixiviação clorídrica ( para redução do teor de
ferro ) e fusão cáustica ( para diminuição do teor de fósfo-
ro ) na fase de preparação da matéria prima- precedente â di-
gestão de um concentrado de anatâsio em ácido sulfürico.

Conclui-se que: i - Ê possível retirar boa parte do
ferro ( cerca de 30% ) utilizando-se uma solução de HC£ à
10% em volume/ com 25% de excesso ã temperatura de 90°C;

ii - Não apresenta problemas a redu -
ção do teor de fósforo no concentrado a níveis inferiores a
0,2% empregando-se uma fusão com NaOH em forno rotativo e
20% de sólidos a temperatura de 600°C.

Sim
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1. Introdução
O minério de anatãsio concentrado mecanicamente, cu-

jo processamento químico é estudado neste comunicado, pode
vir a ser utilizado em duas linhas: na produção de ferro-li.
gas e de pigmentos de oxido de titânio.

Na linha dos pigmentos o ferro presente no flotado é
um inconveniente, porque além da contaminação que provoca ,
incide no consumo de ácido no processo de sulfatação.

Já no caso das ferro-ligas é de importância o baixo
teor de fósforo, por cause» dos sabidos efeitos deletérios ,
deste, nas propriedades mecânicas dos aços.

Tendo então em vista essas linhas foram levantadas as
cinéticas de reação das duas operações unitárias de purifi-
cação, uma de lixiviação ácida aquosa para extração de par-
te do ferro e outra de extração do fósforo por fusão cáusti^
ca, pois a cinêtica de lixiviação aquosa ê inviavelmente de
morada.

2. O Minério
O anatãsio empregado ê um concentrado mecânico de sa

litre (Valep) possuindo principalmente além do anatãsio, i!L
menita, rutilo e apatita. Os teores por componentes quími -
cos reza:

TiO2 70,0%
Fe2O3 15,6%
P2O5 2,5%
SiO2 2,3%
Outros 9,6%
Sua granulometria inicial, antes das operações quinú

cas era:
100x150 / 6 %
150x200 / 18 %
200x270 / 4 %
-270 / 72 % ( escala Tyler )
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3. o Mêfcfldto Experimental
As experiências de lixlvlação clorídrica foram reali,

zadas em um reator de batelada com anteparo de concensação,
controle de temperatxira por termopar e coin agitação magnéti^
ca vigorosa. ACa ternw de cada corrida o reator era resfria-
do em água corcretjte « os sólidos separados do licor por fil_
tração rápida $ vâeu«. O licor então analizado volumetrica-
mente com dicrcairato <ie potássio, para o ferro total.

Nas fusões elásticas o hidróxido de sódio e o mine -
rio lixiviado çjom âesido clorídrico eram alimentados num for
no prê-aquecidCs de eadinho rotativo. Transcorrido o tempo ,
o banho de sal fundLdo era congelado no forno e apôs uma ho
ra o botão lixiviacl» com água. A solução aquosa era então a
nalizada para fósforo graviroetricamente com fosfomolibdato-
de-amônia.

4.0. Cô ndiçòets Experimentais
4 .1 . Listiviaçiáo clorídrica.
- Agitação e aquecimento: placa Corning PC 351 com a

gltador magnético 4a teflon, de 4T0 cm.
- Velocíiiade de agitação: 420 RPM.
- Teper<aturas 90°C + 3% , medida com termômetro de

coluna de mercúrio ICOTHERM, 0-1009C.
- Controle de temperatura: controlador l iga-desl iga,

ENGRO Pt/Pt-Rh 10%, Ligado a um termopar OMEGA Cu-Constan -
tan, com cami&a de vidro e acoplado ao circuito de aqueci -
men to da placam,

- Reato»r de -vidro pirex em forma de becher, forma a l -
ta, com capacidade «de 80 mü.

4.2 . Fifcõâo caastica.
- Forno»: bas«ulante SIGMA-FEL-C com controle térmico

automático.
- Siste^iia de rotação do cadinho: agitador mecânico ,

PREC.SCI 65/44 com <aixa de redução 1:45 MORSE-BW, alimenta
do com Variaca CSA- 3PM e xesfriado ã água, com velocidadeds
rotação de 3 WM.

- Cadinho: Zdrconita da 2IRCOA CO, sustentado por va
ra de alumina*.
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5.0. Análise dos resultados.
Foi empregado o método de análise ciaética heterogê-

nea, integral, com auxilio de computador e o modelo de núcleo
minguante.

A análise integral se faz necessária pela dificulda-
de de obtenção de dados precisos para tempos pequenos e do
congelamento da reação e separação de sólidos e líquidos.

Por outro lado o modelo de núcleo minguante se faz
válido â partir das análises granulomêtricas e superfícies
específicas.

I I

-• XÍJI)

|104 174 |53 |44 |38

Fig.l. Análises granulométricas.

As superfícies específicas observadas foram:

Si = 800,6 cmVg

Sn * 813,8 cm2/g

Sf = 772,4 cm2/g , onde S^ é a superfície inicial,Sj,

depois da lixiviação ácida e Sf apôs a fusão cáustica.

Seguem-se então os modelos e i equações.
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5.1. Lixiviação clorídrica.

Ela possui a estequiometria:

Fe2O3+6HCt = 2FeC*3+3H2O , e os experimentos suge-
riram o modelo de reação em cadeia:

* = 2A*+2yH*aq)= 2A*ads)+H2Oi . iniciação - ( x t

i i . Propagação - 2A*a<Js)+6H+aq) = B*adg) HFe3++xH2O

iil. Término + B*ads) "*" (w-2)Fe2CM+(y-6)H"Jaq) + <5-

(representam-se os%complexos ativados com asteriscos)
Assim obtém-se a equação de taxa:

[FeC4 3] "

Onde os K's são as usuais constantes ciniticas, os
termos em colchetes são concentrações molares, V. é o volu-
me de lixiviante e Se a superfície especifica do minério.

Substituindo essas concentrações molares em termos ,
de c=JHCjQt , virá:

_ dç _ Kec6(c+b)2

dt " l K i õ

Onde co é a concentração de HC£ no inicio da experi-
ência e b o parâmetro:

b = e-co = co(l/{stq) - 1), (3)

onde (stq) ê o valor do excesso estequiométricô empregado.
•Integrando teremos:

t = PI + v i . (4)

'•H
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onde:

xa *
de

(c+b)
e I, _ f (c«-c)"

7 c6(c+b
dç

(c+b)2
(5)

e ainda:

3 - l/Kg e Ka/KB (6)

A correlação entre a conversão de Fe2O3 e c vale:

c » co - (7)

A expressão numérica dessas integrais este represen-
tada no grafico a seguir, que demonstra a acomodação das
curvas aos pontos experimentais.

1

_0.3

/

r
ffo.i

f1 i 1 0

1

2E

ár
IE

|1

1 1

t

,30 ,

(M IN) -

|50 1

— 1.43E

—"1,25 E _

>:X"*0-3*

—

• • • • v j

Fig.2. Curvas dc conversão com tempo,para lixiviação.



H 3.7

Por outro lado virão os valores para as constantes

cinéticas:

V.
1^= _ Kj= 1,366 IO6 exp{-13600/T} M"7 cmVminig

Kg= 3*Ka = 2,00 10"
2S exp{22800/T) M"1*

5.2. Fusão cáustica.

Coro respeito a fusão cáustica em hidróxido de sódio,

vale o balanço:

PiOs+ôNaOH = 2NajPOi»+3H2O , que nos conduz ao modelo

esquemãtico:

* *
Ai(xtal/ads)+mNa0H(liq) = Am+i(ads)=

onde Aj representa o complexo ativado: {k(P2O5).j(NaOH)}.

Tomando como a etapa controladora alguma com:

+rNa,PO* =K[NaOH]
q-Q (8)

onde Q representa o transporte de equilíbrio tal que

i -
; Integrar-se-a então a expressão, para valores acima

de 15 minutos quando a equação da taxa e:

xt
dXp 3^K

r T r, r 1 = _ e — ( t - 1 5 )
([NaOH|o -oXp/v^ ) q - (|NaOH|Q - a/V-sf )

q a/Vsf

0,796

do)
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Onde Xp representa a conversão de apatita em termos

de P2O5, a vale a proporcionalidade entre as molaridades :

P2O5/Na3POi, afetada da carga das experiências, os subscri-

tos "o" na concentração de NaOH indicam as concentrações i_

niciais deste reagente e VSf ê o volume de sal fundido no

cadinho e finalmente Se a superfície especifica do minério.

A expressão gráfica desta integral e os pontos expe

rimentais estão no gráfico a seguir, onde q assume o valor

2,0.

Fig.3. Curva de conversão com tempo, para fusão .

Calcula-se o valor da constante cinética como:

K = 1,273x10"* M"1Jícm2/min.g

, Observa-se ainda o controle por reação química na

lixiviação, pois

trq(r) = (1-1)
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Onde: T - T (r)xr é uma constante normalizada em
rq rq

relação a taxa de consumo de HC& para que a conversão de

purificação valha 1,00. Foi calculada como:

T = 2,22*10"3molg.g/cm2

Para o caso da fusão cáustica não foi observado ne

nhum tipo de controle predominante, talvez por causa do ti.

po de revolvimento da carga e da natureza dos reagentes en

volvidos; uim composição de controles deve ocorrer.

6. Conclusões.

A reação de lixiviação ácida ê um processo heterogê

neo controlado por reação química, com vigorosa agitação ,

endotêrmico de alta molecularidade.

Para serem alcançados níveis satisfatórios de con -

versão numa operação de caracter industrial - 30% de remo-

ção do ferro, pode ser empregada uma solução lixiviante de

ácido clorídrico ã 10% em volume, com 25% de escesso, no

tempo de 60 minutos, ã 90°C. Variações sensíveis de concen

tração e quantidade de ácido não proporcionam melhoras eco

nômicamente viáveis de conversão.

O limite observado de 34% de conversão nesta etapa,

de purificação,deve-se ao fato do ferro restante estar sob

a forma ilmenítica, a qual não é solúvel em HCÍ, na tempera

tura empregada. A tentativa de se superar este limite leva

ria a co-solubilização de titânio, fenômeno indesejável nes

ta etapa de purificação. j

A reação de fusão cáustica é um processo heterogê - ;

neo reversível de segunda ordem, de controle composto e • ':

pouco sensível a aumentos de temperatura acima de 600°C.

Industrialmente, a retirada do fósforo poderia ser ;

executada em forno rotativo, com banho de NaOH â 600°C, u- ^'

feilizando-se uma percentagem de sólidos de 20% em peso.Nes :;,;;

sas condições é possível, com 60 minutos de operação, ob - %

ter-se um concentrado com menos de 0,2% de P2O5. '\$%

V
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RESUMEN.
La necesidad de utilizar una técnica dinâmica en ei e£

tudio de Ias diferentes reacciones que ocurren en ei sistema
Hg-S-0, hizo elegir como método de estúdio para este trabajo
ei Anãlisis Térmico Diferencial.

Se determino Ia temperatura de reacciõn, Entalpia y E
nergía Libre Standard para Ia evaporaciõn dei HgO

A69 = 111.U68 - 136,76 T cal/mol

Como complemento en Ia parte termodinâmica! se tuvo
evidencia experimental de algunos sulfatos dei sistema tales

•JIMm
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como Hg2SOH, 2HgO. HgSOHy HgSO

En el aspecto cinético, se abordo el estudio del meca
nismo de las reacciones de sulfatación y, evaporación del
sulfuro de mercurio* ademas se determino la constante de ve
locidad de la reacción de evaporación del HgS siendo esta de:

k s O.eHSdnxn"1) a 7859K
<*) Trabajo efectuado en U.T.EI. ,Depto Metalurgia.Stgo-Chile,

1. INTRODUCCIÓN;

En la literatura sólo están disponibles datos de or¿
gen calorimétrico para el estudio de las reacciones involu -
eradas en la tostación del Cinabrio <HgS>. Esta escasez de
datos* si bien no implica una dificultad inmediata en la pro
ducción del metal, impide el desarrollo de nuevas ideas o
procesos y no permite explicar una serie de fenómenos que o
curren en la practica industrial.

De hecho, existen lagunas en el conocimiento del sis
tema Hg-S-O, tan elementales como el desconocimiento de los
pangos de estabilidad de las diferentes fases.

Por estas razones» en el presente trabajo, mediante u
na técnica dinámica, se planteó el estudio termodinâmico del
sistema Hg-S-O, especialmente en lo concerniente a la estabi
lidad de sulfatos, obtención de datos de efectos térmicos y
temperatura de reacciones. En los aspectos cinéticos la d<?
terminación de mecanismos y constante de velocidad.

2. REVISION BIBLIOGRÁFICA.

2.1. Sistema Hg-S-O.

De los compuestos posibles entre los elementos del
sistema sólo existen en la literatura datos termodinâmicos
para:

(Hg), <HgSr> ,<HgSn> ,<Hga0> ,<HgOr>

En los diagramas de estabilidad clasicos del. sistema
en estudio aparecen sólo tres fases condensadas
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(Hg), <HgO> ,<HgS>

El anãlisis termodinâmico del sistema entrega Ia cer

teza de la existência de los sulfatos en la tostaciôn del Ci

nabrio <HgSr> , tal como Io concluyen Contreras y Rauld3

Aiín mas, ellos demostraron experimentalmente Ia existência

de Sulfato Mercurioso <Hg2SOH> Se ha reportado, también, la

existência de los sulfatos Hg2SOH y HgSO* en ei sistema

H804

-ao -70 -60 -so

Fig.l: Diagrama de estabilidad del Sistema Hg-S-0 a 2OO9C

2.2. Anãlisis Térmico Diferencial.

El (ATD) es una técnica de registro de Ia diferencia

de temperatura entre una sustância y un material de referen-

cia cuando Ias dos muestras estãn sujetas a idêntico régimen

de temperatura en un médio calentado o enfriado a una veloci

dad controlada. Se trata de más un método solamente en Ia

gran familia de Ias técnicas termoanallticas5 entre Ias cua

les se cuentan Ia Termogravimetría, Dilatometría, etc.

Es bastante utilizado en Metalurgia, campo en ei cual

numerosos investigadores han hecho uso de él. Pueden citar-

se trabajos de Alcock et ai6, Oprea7 , Khalafalla et ai8, Ra

zouk et ai9 , etc.

m
:ll

A -^'S
ÍV'Í.3<,.,/'::
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2.2.1. Métodos Termodinâmicos.

En el estúdio cuantitativo de los fenômenos que ocu-
rren en ei ATD deben considerarse primordialmente dos efec-
tos;
a) El flujo diferencial de calor desde los bordes de Ia mue£
tra a Ia termocupla colocada en ei centro de Ia raisma.
b) El calor de Ia reacciõn.

Considerando el peak endotêrmico mostrado en la Fig,
(2.1) Speil dedujo Ia siguiente ecuaciôn aproximada para
ei calor desarrollado en una reacciõn

p Kin
AH =

m

c
AT dt (2.1)

a

Fig.2.1: Peak endotêrmico

donde: g : constante de forma geométrica
Km: conductividad térmica de Ia muestra
m : masa de Ia muestra

Esta expresiõn muestra que ei área encerrado por
curva abe y Ia línea base es proporcional a Ia masa de
muestra (o a la coneentracion del material reactivo en
muestra).

Kronig y Snoodijk (1953) han hecho cálculos materna-
ticos para encontrar valores para Ia constante de forma geo if
métrica (g) para vários portamuestrás, por ejemplo, para un í|
portamuestras cilíndrico de longitud £ y suficientemente lar •.!]
go para evitar los efectos en los bordes g = 4irH. ''%

l a
l a

l a
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2.2.2. Métodos Cinéticos.

Vod en 19^9 llamõ la ateneiôn en las dos débil ida
des del ATD como técnica de estúdio cinêtico. La Cinéticasu
pone que Ia capacidad calorlfica es constante sobre todo ei
rango de temperatura empleado y que Ia temperatura dentro de
la muestra en uniforme en cualquier instante, cuestiones que
no son ciertas en ei ATD.

Borchardt y Daniels desarrollaron una teoria para
Ia interpretaciõn de datos experimentales,, Ia cual se v^e-
de aplicar bajo Ias siguientes condiciones:
a) La velocidad de Ia reacciõn debe ser pequena a Ias meno-
res temperaturas de la traza del ATD.
b) La reacciõn debe completarse antes que se llegue a Ia ma
yor temperatura de Ia traza dei ATD.
c) La reacciõn debe ser acompanada por un efecto calorico me j
dible. i

d) La temperatura en los portamuestras.debe ser uniforme. '
c) El calor debe ser trasnferido a los portamuestras por con
ducciõn solamente.
f) El coeficiente de transferencia de calor, k debe ser ei
mismo para ambos portamuestras.
g) La capacidad calorífica, C, de Ia soluciõn debe ser Ia
misma en los portamuestras. 1
h) k, C, y AH deben ser constantes a través dei rango detém
peratura del Peak del ATD. !
i) El calor no debe ser transferido a través de Ias termocu :

pias. [•'.•',
j) dm debe ser proporcional a dH. ~j
k) Una constante de velocidad simple debs describir la ciné
tica de la reacciõn. < '
1) La energia de activaciõn de Ia reacciõn debe ser indepen
diente de Ia temperatura. ,

LLegando a Ia siguiente expresiõn

k - T r -
k - — f

S- s p-
tt ^

donde AT es Ia altura de Ia curva de la Fig.(2.2.2.1)
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Fig.2.2.2.1: Típica curva del ATD.

2.2.3.1. Objeciones Experimentales.

La principal dificultad experimental es mantener una
temperatura uniforme a traves âe Ia muestra y su magnitud
depende de Ia velocidad de calentamiento, dei tamano de Ia
muestra y de su conductividad térmica.

Se puede concluir que Ias condiciones experimentales
difícil ei desarrollo-de un-método satisfactorio

tener datos cinéticos desde curvas de ATD para sólidos, ex
cepto quizâs, cuando se usan micromuestras.

2.2.3.2. Objeciones Teóricas.

Cada una de Ias teorias discutidas en Ias
5 10

ciones citadas incorporan Ia ecuacion:
publica-

_ de _
dt

k C,n

Esta ecuacion tiene validez universal para reaccio
nes en fase gaseosa y en soluciõn, pero es de limitada
caciõn a Ias reacciones en estado sólido.

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1. Equipo Utilizado.

Para ei registro de Ias variaciones de temperatura
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producidas en la muestra durante Ias experiências se utilizo

un Analizador Térmico Diferencial (ATD), marca A.D.A.M.E.L.,

modelo ATD 63, tipo 2, n9 36} Ia mezcla gaseosa reaccionante

se obtuvo haciendo pasar Oxigeno, Nitrógeno y Dioxido de Azu

fre a traves de un circuito de gases constituídos por una see

ciõn de recado y un reactor catalítico para Ia formaoiõn de

Triõxido de Azufre.

Los materiales que se utilizaron fueran Oxido de Mer

curió (amarillo), Sulfuro de Mercúrio (rojo) y Alumina de

grado analítico, tal como los provee MERCK.

Oxido, Nitrógeno y Diôxido de Azufre de calidad comer

ciai, de pureza aproximada ai 99%.

3.2.1. Obtenciõn de datoa Termodinâmicos.

Para Ia obtenciõn de los valores de Entalpias de rea£

ciones se utilizo ei método de comparar peaks con otras rea£

ciones de Entalpias conocidas, por mediciõn del area bajo

los peaks, obtenidos desde ei termograma, tal como se muestra

en la Fig. .3.1.

Fig.3.1: Peak caracteristico de una reaccion.

La temperatura de reaccion se determina por ei méto-

do de Alcock et ai , es decir, se supone que Ia fase gaseo

sa esta en todo momento en equilíbrio y Ia temperatura de

comienzo de Ia reaccion es Ia temperatura a Ia cual esa mez_

cia gaseosa entra en equilíbrio con la fase condensada. Esa

temperatura buscada, se determina grãficamente en.la forma
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Lcada en la figura 3.1»

El cambio de Energia libre Standard de las transfor-
raaciones de fases se determino a partir de Ia Entolpia cal̂
culada a partir dei método anteriormente senalado y de Ia
temperatura de transformación Tfc:

AG9_ = AH9Í1 - £-) (3.1)
T Tt

3.2.2. Obtención de Mecanismos.

Para determinar ei mecanismo o secuencia de Ias reac
ciones producidas durante ei calentamiento del HgO y del
HgS, se realizaron dos tipos de experiências:
a) Hasta la descomposicion total de los productos obtenidos
durante ei calentamiento.
b) Con detención en algún punto de interés dei termo gr ama ,
obteniendo con ello un producto de reacción que se analizó
por Difracciõn de Raxos X.

3.2.3. Obtención de datos Cinéticos.

Se obtuvieron datos cinéticos a partir de los termo
gramas midiendo AT, S y s en funciôn de Ia temperatura de
los peaks correspondientes a la descomposicion del HgS(n) y
se aplico ei método de Borchardt y Daniels para corroborar
los resultados experimentales.

4. RESULTADOS.

4.1. Estabilidad de Sulfatos.

Se obtuvieron dos tipos de comportamiento en los ter
mogramas a Ias experiências realizadas.

En base ai método explicado en ei pãrrafo 3.2.2. se
determinaron Ias secuencias de reacciones indicadas en Ias
Figuras 4.1. y 4.2c, tipos A y B respectivamente.

La tabla 4.1. muestra un resumen de Ias experiências,
clasifiçadas como tipo A, con sus temperaturas de reacción.

\ ' •••
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TABLA 4.1.1. De experiências tipo "A"

MEZCLA GASEOSA

S02:0 : Ni

Reacciõn(l)

TGmp.(K)

Reacciõn(2)

Temp.(K)

Descomposicion

Temp.(K)

100:50:50

120:80: 0

134:60: 0

80:40:80

00:45:65

80:20:100

30:20:150

515
508

512

518

508

508

508

810
840

848

813

863

837

816

91» 3
943

941

945

940

945

943

Fig.4.1.1. Experiência tipo "A" Fig.4.1.2.Experiência tipo "Bn

TABLA 4.1.2. De experiências tipo "B"

MEZCLA
SOa: Oa

95 :8S

90 :70

85 :75
L00:100

GASEOSA

: N»

: 20

: 40

: 40
: 0

Reacciõn(3)

T(K)
508

510

503
505

Reac.(4)

T(K)

816

813

805
801

Reac.(5)

T(K)

935

917

910
906

Descompos.

T(K)

945

949

945
943
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Las corridas con HgS. .también se llevaron a efecto

con diferentes presiones parciales de SO y al aire y sola
mente se detectó la reacción

* HgS(r)

y su posterior descomposición a 5129C.

5. DISCUSIÓN.

En el presente trabajo fue la reacción de evapora
ción del HgS:

Por la observación de los termogramas obtenidos» se
pudo constatar el hecho de que las curvas de diferencias de
temperatura pasaban por un punto de inf lección en el peak
de reacción de evaporación: es decir, aparentemente la
locidad de la reacción pasaba por un máximo, característi-
ca de un proceso autocatalizado.

En base a esta suposición se correlacionó el modelo
de autocatálisis con los datos experimentales.

22- = kdt
1-a

donde a = —
S
T-T

e
ten

0 = velocidad de calentamiento del ATD.

T = temperatura de comienzo de la reacción.

Al hacer el grafico Ln _ ^ ^ ^ • dfc A -̂ k. A^h ^b M A ^ K ^^K W ^ ^ _ J ^ _ « ^ _ ._ _ ~ <L > ^ - i ' •_!•-i— versus t (min)se pudo
constatar que existe un comportamiento de tipo autocatalíti
co, confirmando la suposición hecha por la observación de
los termogramas. A partir de este gráfico se obtiene un va
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lor de la constante de velocidad k = 0.6H3 min

Para coir;probar Ia validez dei método de Borchardt y
Deniels se aplico ai siguiente caso y dio un valor igual a
0,577 0,11 min"1.

La disparidad de resultados se debe a Ia suposiciôn
en ei método Borchardt de que el peak de Ia reacción ocurre
en un pequeno rango de temperatura, que ei método supone a_
proximado a cero.

6. CONCLUSIONES.

6.1. La expresiõn para Ia Energia libre Standard ob
tenida experimentalmente para la evaporaciõn dei HgO es;

GT 5 I im68 - 136,76 T (cal/mol)

6.2. Sé tiene evidencia experimental de Ia existên-
cia de los sulfatos Hg SO ,2HgO. HgSO y HgSO.

6.3. La evaporaciõn dei HgS es autocatalizada por ei
Moreurio gaseoso, se produce a 5129C y ei valor de Ia cens- L
tante de velocidad específica es de 0.643(min ) j
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RESUMEN.

Se eligiõ y construyó" ei equipo japonês presentado
por Ias normas JIS como resultado de un análisis crítico
de los diferentes ensayos de reducibilidad, bajo costo y
fácilt operación.

De los resultados obtenidos se concluye que ei ma

(*) Trabajo efectuado en U.T.E., Depto Metalurgia.Stgo-Chue

1 ;',;!*-•,.

i
mm
*5
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terial eon mas alto contenido hematitico presenta el mayor

grado de redueción y también el mas alto grado de desinte-

graciõn.

Se postula que Ia desintegraciôn dei material duran

te ei ensayo se debe exclusivamente a la accion del das re_

ductor y a Ia acciõn térmica.

1. INTRODUCCION. '

Durante los últimos anos, el proceso del Alto Horno

ha experimentado un desarrollo muy amplio. £1 diseno y cons

trucciõn de hornos de mayores dimensiones y mas eficaces ,

ha progresado gracias a una considerable mejora en-la pra£

tica operatoria, como resultado de Ia clasificaciõn de Ia

carga de mineral, ei aumento de Ia temperatura del aire in_ ;

suflado, ei uso de coque de mejor calidad, inyeccion de com ..

bustible auxiliares, aglomeración de los finos de Ia carga :

ya sea en sinters o pellets, inyeccion de oxigeno por Ias

toberas, etc.

La cendencia actual*es llegar a seleccionar en fca

mejor forma posible los productos que constituyen ia carga

dei Alto Horno, ya que no basta conocer ei anãlisis quírrii

co y clasificar en una granulometria determinada para Ia

elección de una carga.

Numerosos ensayos y Ia experiência industrial han de_

mostrado Ia importância de propiedades tales como: cohesion

en frio y en caliente, reductibilidad, ablandamiento, decr£

pitaciõn, hinchamiento durante Ia erecciõn, etc. El conjun j

to de estas propiedades es ei que determina una produccion ;

de arrabio elevada, un consumo específico de coque bajo y .J

una operaciõn dei Alto Horno sin contratiempos. :

Dentro de Ias propiedades nombradas anteriormente,se

reconoce universalmente Ia reducibilidad , como ei paráme - ;:

tro mas importante en Ia selección de cargas. •';•;

La reducibilidad da una idea del combustible requeri víf

do en ei Alto Horno y provee lnformación para determinar ei [%

tamano õptimo en que cualquier material podria ser cargado. H
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2. ANTECEDENTES.

Se define reducibilidad en forma general, como Ia ma

yor o menor facilidad para que cada trozo de mineral indivi

dualmente libere su oxigeno, bajo una corriente uniforme de

gases reductores, bajo determinadas condiciones de presiõn

y temperatura.

Desde ei punto de vista cinético, Ia reducibilidad se

define en funciõn dei régimen de cambio en ei grado de oxida

ciõn por minuto hasta aleanzar un nivel fijo de oxidaciõn ,

que frecuentemente es de 10%(8), Es importante considerar

que se debe elegir un tiempo de reducciõn razonab?.e dado ai

hecho que, tiempos cortos promueven poça reducción en los

minerales mas reducibles y que tiempos demasiados largos re

ducen totalmente a los menos reducibles (3).

El grado de reducción de un mineral de Fe es en par

te funciõn de Ia estructura física y en parte de Ia composî

ciõn química, materiales porosos, de estructura abierta,con

ei Fe como oxido tienen buena reducibilidad. Colpas densas

o silicatos de Fe serãn dificiles de reducir.

La determinaciõn experimental de Ia reducibilidad

puede hacerse sometiendo a Ia muestra de mineral a ciclos

térmicos oomplejos e isotêrmicos, y variando la composiciõn

química del gas durante ei ensayo o dejándola constante.Tam

bien Ia muestra puede mantenerse en reposo (Ensayos Estáti-

cos) o en movimiento (Ensayos Dinâmicos).

Un cuadro de los ensayos existentes en Ia actualidad ..... l

(3) están resumidos en Ias Tablas 2.1. y 2.2.

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1. Equipo.

En la figura 3.1. se muestra en forma integrada el
equipo utilizado.

l
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3.2. ProcediEiiento.

a) Pesar 500g de muestra, con un tamano de 20±lmm

cuando se trata de mineral o sinter y .12±lmm para pellets,

secada previamente y colocar en el reactor.

b) Con un flujo de gas inerte,, subir temperatura a

9009C(en mas o menos una hora) una vez alcanzado los 900°C

raantener esta temperatura durante 30 minutos,

c) Transcurridos los 30 minutos, medir peso de Ia

nuestra y entonces introducir inmediatamente gas reductor

para reemplazar el gas inerte. La velocidad de flujo debe

ser de 151t/min y reducir Ia muestra durante 180 minutos a

9009C 109C.

d) Medir peso de Ia muestra cada lOmin. durante Ia

primera hora dei ensayo y posteriormente cada 15min.

e) Completadas Ias 3 horas, se cambia Ia atmosfera

reductora por ei flujo de gas inerte y se enfría lentameri

te hasta temperatura ambiente

4. RESULTADOS Y DISCUSIÕN.

En Ia Tabla U.1. siguiente se muestra un resumen de

los resultados obtenidos.

TABLA 4.1.
MUESTRA

1

1

1

2
2

3

3

4

REDUCIBILIDAD

20,20%

22,10%

21,70%

23,40%

22,50%

18,36%

17,00%

24,20%

•'•••:(

3
El valor de un ensayo de reducibxlidad puede ser S|

apreciado por ensayos llevados a cabo en los actuales Al- •'.'•'£

tos Hornos. .?:
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12 - TERMOCUPLA Pt -10% Rh

S
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18 - RELÉ NO I.69.67S
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F I 6 . 3 . 1 - ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO
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TABLA 2.1. - RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR REDUCIBILIDAD DE MINERALES
DE HIERRO.

A U T O R E S REDUCTOR VELOCIDAD

DE FLUJO

TEMPERATURA

<9C)

GRANULOMETRIA

DEL MINERAL

MUESTRA

UTILIZADA

JOSEPH TENENBAUM

EORGE Jr.NIXON KRIEGER

CAJADO MEICHER

WSCIEKLICA

LJDY L0RI6

PHILBROOK

JÜVILLAR

IOCKINGS

EZZ WILD

WETHERILL FURNAS

ZOJA FERRARO TIMO

ÜcKEWAN

3DSTROM

BARRETT

H2
H2
H2

H 2
H2
H2

CO

CO

CO
CO + CO,
H« + CO

1.2
1.0
8,5

6,0

••.0

15,0
0,5

0,5

34,0

1/min.

1/min.

1/min.

1/min.

1/min.

1/min

1/min

1/min.

1/min

18,0 m/min.

15,0 1/min.

600 a 800

325 a 400

600 a 1000

5S0

700

800

800

500 a 900

825

500 a 900

400 a 1000

450 a 1000

500 a 1000

Cubos 14 mm.

-100 • 150

Cubos 1,5cm.

-20+40mallas

-28+35mallas

entre 12 y 20
mm.

-20+28mallas

50 a 250 mi-

crones .

-14*2Qnallas

1 Cubo

0,15 g.

1 Cubo

300g.

15,6 g.

18 g.

60 mg.

0,2 g.

equivalen

te a 100cm

as

Cubos 14 mm.

Cubos 4 mm.

-6+10nallas

3 Cubos

3 Cubos

227 g.



TABLA 2.2. - RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE REDUCIBÍLIDAD D¿ MINERALES DE HIERRO QUE MAS SE APROX£

MAN A LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL ALTO HORNO.

A U T O R E S

LINDER

C:N:R:M.

BOGDANDY

DICKENS

ESCHE

WILHWLMS

SCICE BISRA

BONNIVARD

RIST

"BORIS"

REDUCTOR

H2+N2= 60%

CO+CO =40%

40% CO

60% N2

35% CO

65% N 2

CO+CO2+N2+H2

75% H2
25% CO
o

35% CO
65% H2

FLUJO
(1/rain)

15,0

16,7

1,67

Variable

100,0

TEMPERATURA

Desde 209 a
10009C

2h com 3509C/h

3h com 1009C/h-
(5h de reducción)

10009C

Desde 209 a

9809C
49C/min.

(4h de reducción)

Variable

A 9509C,con ciclo

predeterminado.

GRANULOMETRIA

DEL MINERAL

20 a 40 mm.

10 a 20 mm.

10 a 15 mm.

10 a 50 mm.

8 mm*

MUESTRA

UTILIZADA

500g.de mineral

+ 200g.de coque

450 g.

Equivalente a

200cm3

100 kg.

Variable

SC
in

-o
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Se acepta, çeneralmente, que Ia reducibilidad de un

mineral en un Alto Horno viene representado en una distri-

buiciõn mas o menos favorable entre reducción directa e iri

directa.

En la revision bibliográfica realizada, solo se en

contraron dos correlaciones:

i) W. Wenzel (9) mediante prãcticas operacioriales en

Altos Hornos alemanes logro correlacionar medidas de redu-

cibilidad obtenidas en el ensayo V.D.E.H. y determino que:

un aumento en un 1% en Ia reducibilidad significaria una

disminucion en ei consumo de coque dei orden de 10kg/ton.

de arrabio.

ii) R. Linder utilizando los Altos Hornos suecos ,31<a

go a establecer que: un 10% de aumento en ei grado de oxi

daciôn es acompanado por un aumento en ei consumo de coque

de aproximadamente 75kg/ton. de arrabio.

Es de hacer notar que Linder introduce el concepto

grado de oxidación como medida de reducibilidad. Esto se

hace dado que ei ensayo de Linder se inicia desde Ia tempe_

, ratura ambiente con atmosfera reductora, Io cual impediria

controlar Ia perdida de peso, ya que esta perdida no repre_

sentaria solo ei oxigeno perdido por los óxidos de fierro

sino que estaria incluído también ei oxigeno provenien-

te de Ia descomposiciõn de los carbonatos.

5. CONCLUSIONES.

1. - La elección dei método Japonês M-8713-1972 en

este trabajo se basa fundamentalmente en que se trata de

un ensayo simple, de bajo costo, de fácil operación, y Ia

futura instalación de este miamo método por Ia Compania de

Acero dei Pacifico en su planta de Pellets de Huasco(Chile).

2. - De los resultados obtenidos, se puede decir que,

ei material con mas alto contenido Hematitico presenta ei

mayor grado de reducción y también ei mas alto grado de de

sintegración, Io cual está concordando con los anteceden -

tes que entrega Ia literatura (2,4,7).

3. - La desintegraclõn dei material durante el ens a
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yo se debe a la ace ion del gas reductor y a la accion têrini

ca. Para llegar a concluir en forma mas determinante sobre

la desintegraciõn, habría sido necesario realizar algún en

sayo adicional ei cual considerara ei efecto de Ia acción

mecânica a que está sometido el mineral en el Alto HornoCa-

bras ion, compresión, etc.)
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RESUMO DO TRABALHO

Foi estudada a influência das variáveis densidade de

corrente catódica, pH catõlito e temperatura na eficiên-

cia de corrente da eletrodeposiçâo de manganês, a partir

de soluções sulfüricas, para três concentrações de

MnSO4.H2O:60,80 e 100 g/l.

\ :|

!- ;íSím
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Uma eficiência de corrente maxima de 63,1% é obtida

para as seguintes condições: concentração de MnSO..H_0
—2

de XOO g/l, densidade de corrente catodica de 0,04 A on ,

pH de 7,0 e temperatura de 309C.

Um consumo de energia mínimo de 6,6 kv?h kg" (Mn) ê

alcançado para 80 g/l de MnSO,.H2O.

Através da técnica de Debye-Scherrer, constatou-se

que o manganês deposita-se, nas condições pesquisadas,na

forma alotrõpica a, com. parâmetro de rede igual a

8,909 ± 0,004 í.

Estudos preliminares da ação dos aditivos gliceri-

na, tiouréia, amido e goma arábica, evidenciaram melhorjL

as tanto na eficiência de corrente, quanto nas caracte -

risticas macroscópicas do metal depositado. O maior va-

lor de eficiência de corrente. 70,3%, foi obtido em pre-

sença de glicerina numa concentração de 1,0 ml/l.

/••;=•
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1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento tecnológico, metais como o manga

nês tornam-se cada vez mais necessários a área industrial.

Sua principal aplicação se dâ nos processos siderúrgicos,

onde mais de 90% do metal produzido ê consumido como deso-

xidante, dessulfurante, desfosforizante e ainda como ele-

mento de liga. Também encontra emprego na metalurgia dos

metais não ferrosos, onde ê usado na fabricação de ligas .A

sua participação nesta aplicação tem sido intensamente pes

quisada e novas ligas vem sendo desenvolvidas. O metal pu-

ro ainda não foi utilizado, devido as suas propriedades me

cânicas pouco adequadas e a sua alta reatividade química.

0 Brasil possui grandes reservas de manganês, podendo

ser citadas as de Urucum (MT) em inicio de exploração, Ser

ra dos Navios (Território do Amapá) e a região do quadrilã

tero ferrlfero brasileiro em Lafayete (MG), esta última já

em processo de esgotamento. Os minérios extraídos são, em

grande parte, exportados principalmente para os EUA. O

pais ainda não fabrica o manganês sob a forma metálica, im

portando todo produto consumido.

Considerando-se, também, um inevitável esgotamento das

reservas de alto teor, tem-se começado a pensar no aprovei,

tamento dos minérios mais pobres e dos rejeitos obtidos ao

longo dos processos de beneficiamento e concentração, os

quais contêm quantidades significativas de manganês.

Dentro destas perspectivas, o Departamento de Ciência

dos Materiais e Metalurgia da PUC/RJ, vem desenvolvendo es

tudos de um processo integrado para produção do metal com

alta pureza, a partir de eletrõlise de soluções de sulfato

manganoso (MnSO.).

O objetivo deste trabalho, foi estudar a influência dos

parâmetros densidade tio corrente catõdica, concentração de
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MnSO., pH catõlito e temperatura da célula sobre a eficiên
cia de corrente do processo e o consumo de energia para
produzir 1 Kg do jnetal. Alên>-flisto, foram realizadas expe-
riências preliminares na~ss.atf.de de verificar a influên-
cia de alguns agentes de adição no eletrôlito quanto ao
aspecto macroscópico do eletrodepósito e o rendimento da
operação» beat cons J ensaie por Paios-X visando determinar
a variedade alotxõpica do manganês depositado.

2. TRABALHO EXPERIMENTAL

2.1 Aparelhagem Utilizadfr

As experiências para eletrodeposição do manganês,

foram inicialmente realizadas numa célula eletrolltica de :
vidro com dimensões internas 69xl25xl94mm.

No seu interior foram colocadas duas câmaras anõ-
dicas feitas com diafraqmas de ooliéster. montadas em mol-
duras de aço inoxidável 316. Dois anodos de chumbo, cada
um com espessura de 2mm, largura de 50mm e comprimento de
120mm, foram dispostos um em cada câmara anõdica.

A área efetiva de cada anodo foi reduzida em cer-
ca de 32%, através de orifícios, cada um com diâmetro igual
a 9,5mm, simetricamente feitos nos eletrodos. Um catodo de
aço inoxidável 316 com as mesmas dimensões dos anodos,exce
to quanto a espessura, que fot lmm, foi colocado no centro I
da célula, equidistante dos dois anodos, e a uma distância j
de 50mm de cada um. Utilizou-se também catodos de 45mm de '
largura. O eletrôlito contido na célula era agitado por um
agitador mecânico HEIDOLPH E1EKTKO KG KELHEIM, tipo RZRI ,
que posteriormente foi substltuido por um PRECISION
SCIENTIFIC CO. e sua temperatura era controlada por um ter
mômetro de filamento de mercúrio. O catõlito tinha seu pH ' ;
registrado em intervalos regülares por um pHmetro SCHOTT- :
MAINZ modelo CG 710. O conjunto era imerso numa cuba ter -
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mostãtica GCA-PRECISION SCIENTIFIC ELECTRONIC RELAY, cujo

banho termostático, composto de água pura, era homogeneiza

do através de um agitador mecânico e sua temperatura con -

trolada por termostato. Alem disso, um termômetro era uti-

lizado para indicar a temperatura do banho.

0 eletrólito, continuamente alimentado, circulava

pelo catõlito depositando manganês metálico no catodo.A re

tirada da solução esgotada, foi feita através de sifonagem,

de modo que a vazão fosse igual ã de alimentação.O objeti-

vo era manter a concentração da solução e seu pH aproxima-

damente constantes, além de manter controlado o nível da

solução no interior da célula^ durante as experiências.

A corrente elétrica foi fornecida inicialmente

por uma fonte de corrente continua HP 6456B e, depois, por

uma fonte LABO-FR 25/50. A Figura 1 mostra o esquema da

aparelhagem utilizada durante as eletrõlises.

(:-•

Figura 1
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LEGENDA DA FIGURA 1

1. Célula eletrolítica

2. Diafragmas

3. Anodos

4» Catodo

5. Termômetro da célula

6. Sifão

7. Agitador da solução

8. Recipiente de alimentação

9. pHmetro

10. Cuba termostãtica

11. Termômetro do banho

12. Agitador do banho

13. Voltímetro

14. Amperimetro

15. Fonte de corr.contu.uc»

16. Cronômetro

Para as experiências realizadas com os aditivos, a célu

Ia eletrolítica usada apresentava dimensões menores, como

indicado na Figura 2. Os eletrodos para esta nova célula

possuíam largura de 30mm, altura de 60mm e espessura igual

aos anteriores. O catodo e os suportes para os diafragmas

foram feitos em aço inoxidável 314. Estas experiências fo-

ram feitas ã temperatura ambiente, sendo o eletrólitr agi-

zaao por meio de um agitador magnético CORNING PC '.

A

98

6 6

pi

A

j:

Figura 2

•;••'/;
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2.2 Desenvolvimento das Experiências

Inicialmente preparava-se o eletrólito uti-

lizando-se reagentes de pureza para análise.Em seguida pre

parava-se os eletrodos. O catodo era inicialmente polido

mecanicamente. Apôs a preparação do eletrólito e dos ele-

trodos, estes eram inseridos no interior da célula eletroH

tica, contendo as câmaras anõdicas. Ajustava-se, então, o

pH do catõlito adicionando-se hidróxido de amônio ou ácido

sulfürico PA, segundo o conveniente. O pH do católito era

mantido menor do que o da solução de alimentação.

O tempo de cada experiência para verificar
i

a influencia da densidade de corrente, pH, temperatura e í.

concentração de S0_ era de 3 horas, enquanto que as experi^ }

ências com os aditivos duraram 2 horas. Durante o decorrer r

do processo os valores das principais variáveis influen -

tes eram registrados em intervalos regulares e controla -

dos conforme se desejasse.

Ao fim de cada operação, o catodo era remo-

vido da célula, passivado e secado. Finalmente,retirava-se

o manganês depositado com ou sem a ajuda de uma espátula

para ser analisado por espectrografia e Raios-X-

2.3 Resultados Obtidos
" if

Com os valores de eficiência de corrente e >
'••' V'consumo de energia por Kg de manganês, obtidos em função ^ ,j-

da densidade de corrente catõdica, pH catõlito e temperatu ~%

ra, foram levantadas curvas para três níveis de concentra- /•':̂ ;

ção de MnSO4.H_O : 60, 80 e 100 g/l. Da mesma forma foi ve

rificada a variação da tensão da célula com a corrente ca-

tõdica. Por último, são apresentadas curvas que mostram a

variação da eficiência de corrente e do consumo de energia

unitário com as concentrações dos aditivos utilizados e a Plltll

curva de determinação do manganês a. S|S
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60.0

50,0

5.3

Variação da eficiência de corrente (E ) com a densidade de

corrente catõdica (ic)

- 60.0

- 50.0

Figura 4

'ariação da eficiência de corrente com o pH católito.
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Figura 5
Variação da efifiincia de-corrente com a temperatura do
lecroliLito ( 6 ) .
A " CMnSO4.H2O = 100 g /1

0
o

- c
- c,

MnSO4-H2C 80 g/1

60 g/1

concentração

5.3

70 -

Figura 6

Variação do consumo de energia ( E) com a densidade de cor
rente catódica para CMnSO..HoO^_60 g/l

4 &

A V

Si
m
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2.2

Figura 7
Variação do consumo de energia com a densidade catódica

P a r a CMnSO4.H2O = 80 g/l

Z.2 3.2 3.5 4,0 4,3

Figura 8

Variação do consumo de energia com a densidade de corren-

te catódica para C ^ g ^ ^ Q = 100 g / 1
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312 3.5 3.84.0 4.3 5.3

Figura 9

Variação da tensão da célula (V) com a densidade de corren

te catõdica para C,. „. „ _ = 100, 80 e 60 g/l

8.915

8,900

8,885

1

• (Ã)

1
0.10

I

FE

I

I
oio

I I

o -
• I I .1

1 1
050

Figura 10

Variação do parâmetro da rede do manganês (a) com a função

de extrapolação (FE) (Técnica de Debye-Scherrer).

WÈê

^Xj^^^ .(, ._,_.
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60.0H

40,01-

20.01-

i I i l l

H3Ü.0

-120.0

-110.0

0,1 0.3 0.5 0.7 0.9

0Q0I-

-15.0

0.1 Q3 0.5 O7 O9
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BO.O -

0,1 0.3 0.5 0.7 0.0

30.0 -

— 20.0

20.0 -

— 10.0

4.01.0 2.0 3.0

Figura 11

Variação da eficiência de corrente e do consumo de energia

com as concentrações dos aditivos utilizados e de SÜ2-

r.
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3. CONCLUSÕES

Serão apresentadas as conclusões obtidas, as quais se

rastringem aos limites das experiências realizadas.

1) A eletrodeposição do manganês deve ser realizada

utilizando-se soluções de alta pureza, numa célula eletro-

lltica com alimentação e retirada de eletrõlito contínuas,

Esta célula deve conter diafragmas que permitem o controle

do pH católito e impossibilitem a passagem do MnO, gerado

nos anodos para aquela região.

2) os melhores resultados experimentais obtidos para

os três níveis de concentração de MnSO., foram :

i! !

(i> CMnSO4.H^O -
 6 0

ic = 0,35 A cm"
2

pH = 7,0

9 = 329C

E c = 59,9%

C E = 6,7 Kwh Kg""
1

CMnSO4.H2O -
 80

i c = 0,040 A cm"
2

pH = 7,0

6 = 329C

E,. • 62,0%

C E = 6,6 Kwh Kg"
1
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CMnSO4.H2O -

i = 0,040 A cm""2

pH = 7,0

0 = 309C

E c = 63,1%

C E = 6,8 wh Kg"
1

3) A eficiência de corrente aumentou com a densidade

da mesma até atingir um máximo, decrescendo em seguida. A

máxima eficiência foi :

E = 62,9% para i = 0,040 A cm"2

4) Foram evidenciadas taxas de aumento de eficiência

de corrente superiores às taxas de decréscimo corresponden-

tes.

5) A densidade de corrente cori"spondente ã máxima efi-

ciência aumentou com a concentração de MnSO. .H.O. O maior

valor obtido foi:

i c = 0,040 A cm"
2 para C ^ g fl = 100 g/l

4 2

6) A eficiência de corrente aumentou com a elevação

da concentração de MnSO..H2O, para um valor fixo de densi-

dade de corrente.

Os valores correspondentes são:

CMnSO 4.H 2O "
 1 0° 5/1 I E c = 63,9%

CMnSO 4.H 2O -
 80 5/1 I » o = 62,0%

CMnSO 4.H 2O = 60 g/l ; E c = 59,9%

7) A eficiência de corrente foi pouco influenciada pe-

lo aumento da temperatura até cerca de 359C, caindo brusca-

•a

3

^
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mente para temperaturas mais elevadas. O máximo alcançado

foi;

9 - 309C

E c = 63,1%

8) A eficiência de corrente aumentou com o aumento do

pH até um valor em torno de 7,0, diminuindo com o subse -

quente aumento deste parâmetro. O melhor resultado foi :

pH = 7,0

£„ = 62,9%

9) Em meio ácido, com um valor fixo de pH, a eficiên-

cia de corrente aumentou cora a elevação da concentração de

MnSO-.H-O. Comportamento oposto foi observado em meio al-

calino (pH = 8,0).

. •

10) O pH catõlito não deve ultrapassar um valor em toi

no de 8,0, devido a uma já sensível precipitação de (Mn(0H)2

prejudicial ao bom funcionamento, do processo.

11) O pH critico para a precipitação de Mn(OH)_, cor-

respondente à máxima eficiência de corrente variou de for

ma oposta a concentração de MnSO.-H-O no eletrólito. Forair

obtidos, através de cálculos aproximados, os seguintes va-

lores :

= 6 0

" 8 0

CMnSO

pH =

CMnSO

pH =

CMnSO

4

7

4
7

4

•H2°

,52

•H2°
,47

.H-O

pH = 7,42

12) A tensão da célula variou linearmente com a cor-

rente para as três concentrações de MnSO..H.O. Admite-se

então, que a contribuição integral das polarizações anódi-
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cas e catôdicas pode ser considerada constante, na faixa

de trabalho utilizado. As equações correspondentes a estes

trechos podem ser expressas por: \

CMnSO4.H2O -
 60 V'1 '' V " °'251 + 3'61

CMnSO4.H2O -
 80 I'1 ' V - °'241 + 3'62

'' V - 0 . U I + 3,91

t

Sendo os valores dos coeficientes lineares, êztimati-

vas para os respectivos potenciais reversíveis da célula a

329C.

13) O consumo de energia diminuiu com a densidade de

corrente, passou por um mínimo e em seguida aumentou. O me

nor valor obtido foi: j f

i c = 0,038 A cm"
2 /•:{

C E = 6,6 kwh kg"
1

14) O manganês a, obtido a partir das eletrõlises re ]

alizadas, apresentou parâmetro de rede igual a 8,909

i 0,004 A°, obtido pela técnica de Debye - Scherrer.

15) A eletrólise em estudo permitiu a obtenção de va- [;•

lores máximos de eficiência de corrente compatíveis com os j" •

obtidos em trabalhos anteriores. Da mesma forma, foi evi - '•;

denciado que, para a faixa de trabalho utilizada,não exis- ;Y •

tiria uma competitividade marcante entre a descarga catódi^ V ,

ca do hidrogênio e do manganês, através do valor de densi- u ,

dade de corrente limitante calculado para a evolução do hî  p'--\

drogênio à 259C : 4,99 x IO"6 A cm"2. ^
f' ; ''1

Para as experiências realizadas coro eletrólitos con - 'ííjil

tendo aditivos, chegou-se às seguintes conclusões: -Sá

li
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1) A maior eficiência de corrente, 70,3%, foi obtida

em presença de glicerina, numa concentração de 1,0 ml/l.

2) A eficiência de corrente máxima e a concentração

do aditivo utilizado em cada caso foram:

0,3 g/l SO 2 : 63,6%

0,2 g/l tiouréia : 65,3%

0,2 g/l amido : 69,9%

1 ml/l glicerina : 70,3%

2 g/l goma arábica : 27,3%

3) Os depósitos obtidos na ausência de aditivos, ou

utilizando-se apenas o SO 2, apresentaram significativa for

mação de dendritas, principalmente nas bordas do eletrodo,

rugosidade e má aderência durante o desenvolvimento da

eletrõlise, ocasionando descascamentos e redissolução no

eletrõlito em detrimento do rendimento de corrente.

4) Os depósitos obtidos em presença de goma arábica,

apesar de se apresentarem com relativa homogeneidade e for

te aderência ao catodo, eram pouco espessos. A quantidade

do metal depositado era muito pequena, tornando a eficiên

cia de corrente muito baixa.

5) Os melhores depósitos foram obtidos para uma con-

centração de 0,2 g/l de amido, 0,2 g/l de tiouréia e lml/1 <•,

de glicerina. Os depósitos com estes aditivos apresenta - \

ram ótima aderência durante o decorrer das experiências e

eram facilmente retirados do catodo ao seu término. Além

disso, eram bastante homogêneos, apresentaram poucos ou ,

nenhum ponto de corrosão, ausência de dendritas e brilho,

sendo que neste particular a tiouréia se mostrou bastante

efetiva.
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6) Excesso de aditivo levou ã formação de depósitos
de granulação muito fina e de má aderência, diminuindo
bastante a quantidade de metal que se mantém depositado
no eletrodo e consequentemente a eficiência de corrente.

7) A eficiência de corrente» inicialmente aumenta
com a concentração do aditivo utilizado, atingindo um má
ximo, decrescendo em seguida com um posterior aumento
deste parâmetro,

8) 0 consumo de energia varia de modo inverso ã ef :L
ciência de corrente.

I
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Abstract
The behaviour of niobium as a grain refining agent

for aluminium has been investigated over a range of conditions
It was found that inoculation with an Al-5%Nb master alloy
could produce efficient refinement at moderate overall levels
of around 0.05lNb and above. An examination of the effect
of holding time between inoculation and casting revealed
that fading is observed, although it is not very extensive and
is inhibited by periodic melt agitation. There is some
evidence to suppose that Al,Nb particles introduced during
inoculation dissolve more slowly during holding that the
AljTi particles contained in the Al-Ti master alloys used
commercially.

'"•ff'ti
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1. Introduction
In recent studies |l| - |2|, the present authors have

outlined techniques by which niobium may be utilized to
produce efficient grain refinement in cast aluminium by
melt inoculation. There has been considerable interest
|3| - 181 in the exact mechanism by which inoculation with
transition metals promotes heterogeneous nucleation in
aluminium. It is clear from both theoretical and experimental
studies |4|, |6|, |9| that the active substrates for growth
of aluminium grains are aluminide particles, generally with
the formula AljX, where X is the transition metal introduced.
Considerable doubt remains, however, concerning the factors
that control the production, dispersion and nucleating
efficiency of these particles |5| - |8|, |1O| |ll|.

The most common present commercial practice is to
introduce master alloys ("hardeners") into the melt prior to
casting. There are generally based on Al-6%Ti or Al-5%Ti-l%B,
although these solute levels may be variable to some extents
It has been suggested |6|, |8| - 110|that the preformation of
titanium diboride, TiB», assists the refining action
(particularly at low overall Ti levels)by nucleating Al^Ti,
which is only formed immediately prior to bulk solidification.
It has also been postulated |7|, |12|that carbides can play
a similar role, although this seems less likely. There is
considerable evidence |8|, |1O|, 113(that presence of boron
can improve the efficiency of refinement, but it is not
entirely clear if boride formation constitutes an essential
intermediate step in all cases. Furthermore, some workers !

|8|, 114 | - 116(maintain that the possibility that TiB,
!

nucleates aluminium grains directly under some circumstances
cannot be eliminated.

It has also been proposed |8| that agglomeration of
boride particles is responsible for the "fading" effect
observed when a quiescent melt is held at high temperature
prior to casting. It is thus envisaged that all Al-Ti 1
particles present in the master alloy on inoculation I
dissolve quite rapidly, although there are few published ;
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data on such dissolution rates.
The .possibility of using niobium in place of

titanium has aroused some interest, partly due to the fact
that theoretical considerations suggest that AljNb particles
should exhibit very similar characteristics as substrates
for nucleation of aluminium to the AljTi case |11,J2|,|17 |.
Some early studies |18|-|2O| indicated that niobium exhibited
a low refining efficiency, but recent work |l|,|2| has
demonstrated that refinement potential exists if the correct
procedures are followed, although overall levels are
required which are somewhat higher that those in commercial
use for titanium.

It has been suggested 2|that the kinetics of
dissolution of Al.Nb in liquid aluminium- (unsaturated with
respect to niobium) may be somewhat slower than those of
AljTi. It is also possible that boride formation does not
play an important role in the niobium case. Some observed
features of the refinement effect with niobium are presented
in this paper and discussed in terms of a comparison with
characteristics of inoculation with titanium.

2. Experimental and Result
Preliminary studies |l showed that refinement was /

only efficient if the niobium was introduced in the form
of a master alloy (Al-5?Nb) containing dispersed Al,Nb
particles. This alloy was produced by dissolving niobium
granules in melt of commercial purity (-99.5%) aluminium by
holding at 1000°C for an hour and then cooling at about
50K/hour. Casting was carried out at 700°C into a long
horizontal steel mould of small cross section (40mmx40mmx
400mm), this configuration being designed to minimize
longitudinal macrosegregation. Thin transverse slices of
this alloy were then used as melt additions, these exhibiting
considerable inhomogeneity of Nb content (due to gravity
segregation) but containing the mean overall Nb level. Fig.l
shows the dispersion of aluminide particles in (a) Al-5$Ti
and (b) Al-5%Nb master alloys. (The chunky form of the Al3Nb
particles is very characteristic and is retained under a



I 1.4

variety of circumstances).

(a) (b)

Fig.l. Form of intermetallic particles in master alloys:
(a) Typical region in Al-5%Ti alloy, (b) Region
of AljNb particle agglomeration in Al-5%Nb alloy.

Ingot casting was perfomed at various superheats,
with degassification procedures carried out immediately
prior to pouring. The ingot moulds were 56mm in diameter
and 120mm in height, with a wall thickness of 20mm.
Characterization of solidified grain structures involved
measurement of the fraction of the longitudinal cross
sectional area in which grain refinement had eliminated
columnar growth and examination of a central strategic area
to determine the mean grain size in the refined region. Two
reference structures were produced by casting the commercial
purity base material (main impurities 0,3%Mg, 0,15%Si ,0.05%Fe)
at 60 K superheat with and without an addition of 0.1%Ti
(made in the form of an Al-5%Ti master alloy) and the grain
structures resulting in these cases are shown in Fig.2. For
this superheat, grain refining efficiency comparable to
that obtained with O.HTi was achieved by niobium inocualtion
at levels around 0.1%Nb and above. The structure with 0,l%Nb
addition is illustrated in Fig.3, which shows both the



I 1.5

lOnnn

(a) Cb)

Fig.2. Reference grain structures obtanined with 60K superheat; (a)
Commercial putity aluminium and (b) Al-0.1%Ti alloy.

10mm

(a) Cb)

lOOym

•4

Fig.3. Structure of O.llNb alloy poured at 60K superheat:(a) Grain
structure of ingot, Cb) Microstructure showing AljNb particle
at a growth centre.
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macrostructure and the typical appearance of Al̂ Nb particles
in the microstructure.

Study was made of the influence of thermal parameters.
With the inoculation level standardized at 0.1%Nb, the
role of superheat was examined in the range 30K-150K, As
might have been expected, the degree of refinement was
observed to decrease with increasing superheat and this is
illustrated in Fig. 4.
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Fig.4. Variation of refinement parameters with pouring superheat
for O.UNb alloy.

An investigation was then carried out of the effect
of holding time between inoculation and pouring. The melt
was held with 140K superheat for times varying between 0 and
360 minutes . Fig.5 compares the.macrostructures of 0.1$Nb
casting poured at 140K superheat after holding times of 0 and
40 minutes. It can be seen that a certain amount of fading
occurred. Microstructural examination indicated some
coalescence of Al-Nb particles.

Melts with higher niobium contents were found to
exhibit slightly more resistance to fading. Fig.6 shows
macro and microstructures of a casting made from a 0.3%Nb
melt subjected to 6 hours of holding at 800°C, with periodic

'i*A
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10mm 10mm

(a)
Fig. 5. Illustration

(b)

of fading with 0.1% Nb alloy poured at 100K
superheat: (a) Holding time short ( í 2 minutes) , (b) Holding
time of 40 minutes at 800 9C

10mm

100pm

(a) (b)

Fig.6. Structure of an Al-0.3%Nb alloy poured with 100K superheat and
held for 6 hours at 800 C between inoculation and pouring,
(a) Grain structure and (b) microstructure, showing an
agglomerated group of AljNb particles.

-\ -
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stirring. It can be seen that an appreciable degree of

refinement has been retained, although the microstructural

examination suggested that coalescence of AljNb particles

had occurred to a considerable extent. Fig.7 illustrates

graphically the resistance to fading exhibited by melts

of Q.UNb and 0.39»Nb held at 8009C for different times.

_ 1.2

1 l0
'» 0.8
c

g 04
o
2 0.2

0-l%Nb

0.3% Nb

0.1 10 100 1000

Holding time (minutes)

Fig.7. Schematic illustration of the dependence of

as-cast grain size of two Al-Nb alloys poured at

140K superheat on the interval between inoculation

and casting for a holding temperature of 800°C.

Finally, the effect of the heat extraction capacity

of the mould was investigated for 0.1"sNb alloys poured with

60 K superheat. The effects were investigated of both

painting the steel mould with an insulating alumina coating

and of using a compacted sand mould with the same dimensions.

The grain structures in these two cases are shown in Fig.8.

By comparison with Fig.3(a), it can be, seen that a certain
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10mm 10mm

(a) (b)

Fig.8. Macrostructures of Al-0.1%Nb ingots cast with 60 K
superheat into (a) coated sted mould (b) compacted
sand mould.

loss of refinement was produced, notably in the upper half
of the sand cast ingot. Total solidification times for
these castings were measured at 75 and 300 seconds
respectively, which may be compared with about 60 seconds
for the uncoated steel case.

V-.

3. Discussion
The reduction in refining efficiency at higher

pouring superheat is not unexpected. The increased initial
convection and decrease in the rate of heat extraction at
the beginning of solidification would tend to discourage
copious nucleation and survial of new grains, whether they
originated at mould walls or on substrates in the liquid.

The characteristics exhibited with respect to fading
are of interest. The proposal |8| that coalescence of TiB2

particles is responsible for fading with titanium inoculation
appers resonable if it is assumed that the survival time
of AljTi particles in liquid aluminium is short unless the

te
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liquid is saturated with titanium (which for typical

holding temperatures, would require considerably higher

overall titanium levels than are normally employed). Each

coalesced group of boride particles would then produce

only one(or, at most, a few) aluminium grains. This would probably

occur via nucleation of one (or a few) Al_Ti particles at

each agglomerated group. In this way the refining efficiency

would be considerably reduced.

However, the observation in the present work that

Al,Nb particles coalesce during holding moans than, an

analogous mechanism to the above is unlikely. It would

appear that in this case the dissolution time of Al^Nb in

liquid aluminium unsaturnted with respect to niobium is

considerable longer and this can often result in the ;

initial particles introduced with the master alloy surviving j

the holding period. This is not entirely unexpected when it

is remembered that the melting point of Al-Nb is high

(-1657°C, cf-1337°C for Al3Ti |2l|) and also that it

exhibits greater resistance to chemical attack with acids

etc than Al,Ti |22|. ( Clearly, neither of these two factors

necessarily have implications for the resistance to

dissolution in liquid aluminium, but might nevertheless be

taken as very approximate indicators of the behaviour to be

expected). The reduction in refining efficiency is thus

seen to be due to loss of intermetallic substrates by

coalescence, although this is not very rapid and can be

retarded by periodic melt agitation.

It is clear that increasing the total solidification

time by modifying the mould can decrease the refining

efficiency, partly for the reasons mentioned in connection j

with the effect of pouring superheat. However, appreciable .;

sedimentation also occurred in the sand mould case, as might 13

have been expected from the considerably increased freezing 1|

time. This probably occurred both before and after initiation If

of growth on the Al^Nb substrates, with the latter <|

contribution being important due to the increased A|

particle size. •:
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4. Conclusion

An investigation carried out into the behaviour of

niobium as a grain refining agont for aluminium confirmed

earlier studies indicating the viability of the technique.

The effect of certain thermal variables was examined,

including the, characteristics of fading. A comparison with

the well established features of titanium inoculation

suggested that the niobium case exhibits certain differences,

although the basic phenomenon of heterogeneous nucleation

on intermetallic substrates is common to both cases. It

seems likely that coalescence of aluminide particles

during holding is responsible for fading with niobium

inoculation, whereas AljTi particles dissolve quite rapidly

and do not coalesce.
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EFEITO DE ADIÇflF.S DE NlOBIO EM AÇQS 1)F. ALTO CARBONO

P.D.Portella , M.G.S.Lima , S.Francisco , J.J.P.Carmenate
C.N,Blez*, P.J.P.Bordignon* e H.-J.Kestenbach»*

Estudou-se a influência de micro-adições de nióbio
sobre a transformação perlítica em aços de alto teor de
carbono destinados a fabricação de trilhos. Para tanto,
o crescimento de grão na fase austenítica e a transforma-
ção isotermica da austenica em perlita foram analisadas
por microscopia ótica, enquanto que a mcrfologia da oerH
ta foi estudada por microscopia eletrônica de varredura ,
Tentou-se obter uma correlação dos parâmetros estruturais
com os resultados de^ensaios de micro-dureza. Durante a
austenitização, o nióhio atuou como elemento refinador de
grão austenitico. Comparando amostras com diferentes teo
res de nióbio, mas com o mesmo tamanho de grão austení-
tico, verificou-se que o nióbio retarda a nuclcação da
porlita, aumenta o diâmetro médio de colônia peTlítica o
diminui o espaçamento lamelar mínimo da perlita, mas^ não
afeta a dureza do_aço transformado em condições isotérmi-
cas. Estudos estão sendo realizados para estabelecer se
estes efeitos provim do nióbio em solução solida ou sob
forma de precipitados (carbonitratos).

atualmente no Ins-

f:

• . : • . :

P'''.v

, RJ;*SGDP/CSN, Volta Redonda;
tituto de Energia Atômica, SP.
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1. Introdução

Desde meados da década de 50, o controle e o melho-
ramento das propriedades mecânicas de uma classe de aços
de baixo teor de carbono, os chamados aços ARBL (alta re-
sistência e baixa liga), é feita por micro-adições de Nb,
Ti ou V. Tais adições, normalmente entre 0,03 e 0,H, afe_
tam as propriedades mecânicas pela formação de carbonitre-
tos de Nb, Ti ou V, quer pelo refino do grão ferrítico
(restringindo a recristalização e o crescimento de grão
austenitico durante a laminação a quente), quer por um me-
canismo de endurecimento por precipitação» Embora os meca
nismos em aços de baixo teor de carbono já tenham sido am
piamente estudados e documentados [1] , pouco se sabe so-
bre o papel de tais micro-adições em aços de alto teor de
carbono [2] , pois pouco esforço se fez para produzir aços
de alto teor de carbono micro-ligados. Exceções notáveis
e recentes são o desenvolvimento de aços perlíticos para
trilhos na Alemanha [3'J, Austrália f.4'1 e Brasil 1.5].

Além de mecanismos análogos aos que ocorrem em aços
de baixo teor de carbono, as micro-adições de Nb, Ti ou V
em aços perlíticos podem afetar as propriedades mecânicas
através da morfologia da perlita, i.e., do espaçamento la-
melar e do tamanho das colônias perllticas. O estudo sis-
temático deste mecanismo deve ser feito por transformações
isotérmicas, de modo a manter constante o parâmetro que
mais influencia a morfologia da perlita: a temperatura de
transformação.

Partiu-se então para um estudo da morfologia da per_
lita formada em condições isotérmicas em aços com teor de
Nb entre 0,030 e 0,074% em peso. Procurou-se analisar o
efeito do niõhio em solução sólida na austenita, eliminan
do, tanto quanto possível, precipitados finos de nióbio
por um tratamento prévio de solubilização. Além disso, to
das as amostras submetidas a transformação isotérmica ti-
nham inicialmente o mesmo tamanho de grão na fase austení
tica, tendo sido realizados estudos preliminares do efeito
do Nb sobre o crescimento de grão na austenita.

< • '
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Este trabalho apresenta os primeiros resultados ob-

tidos referentes ao crescimento de grão austenítico e à

morfologia da perlita nesses materiais.

2. Procedimento Experimental

0 material empregado foi cedido pela CSN sob a for-

ma de cubos com ISmm de aresta. A composição química dos

aços e a denominação particular que receberam neste traba-

lho estão indicadas na Tabela 1.

TABELA 1 - Materiais empregados

TIPO

Nb
Nb
Nb

0

1

2

0

0

0

C

(*)
.70

,68

.73

Mn

m
1,22
1.18

1.2

0

0

0

P

(t)
,027

,031

.033

0

0

0

S

C*)
,021

,021

.025

Si

m
0.81

0.78

0.70

Nb

(V)
0,007

0,030

0,074

Nb
SS

(t)
-

0,030

0,039

O nióbio foi sulubilizado em tratamentos a 1350°C

por uma hora, seguindo-se resfriamento em água ã tempera-

tura ambiente. Admitindo-se que a composição do carboneto

de nióbio é Nb C. g 7 e que a equação proposta por Nordberg

e Aronsson fó] para aços de baixo teor de carbono se apli-

ca a aços de alto teor de carbono, espera-se que o teor de

nióbio em solução sólida após este tratamento seja como o

dado na última coluna da Tabela 1. ;'.

A transformação isotérmica das amostras, após auste

nitização em forno de mufla (ver § 3), foi feita em um for

no de banho de sal, mantendo-se a temperatura dentro de

uma faixa de 10°C em torno da temperatura nominal. Procu- y

rou-se escolher o tratamento de austenitizaçao de modo a ti-jj,

evitar ao máximo a precipitação de nióbio « asseeurar o "£§,

mesmo tamanho de grão oara todas as amostras. 0 tamanho \$$g

de grão austenítico (Figura 1) foi medido em amostras res- ^

friadas em óleo após a .austenitizaçao e revenidas a 300°C 'K!
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por 20 minutos, segundo o método proposto por Vilella [7] ,

0 tamanho de colônia perlítica e o espaçamento lam£
lar foram medidos por microscopia eletrônica de varredura
(Figura 2). Em particular, o espaçamento 1ameiar foi de-
terminado em placas orientadas normalmente ã superfície da
amostra, contando-se o número de interseções de lamelas de
cementita com um segmento de comprimento conhecido perpen-
dicular Ss lamelas [8] . (. necessário escolher placas nor-
mais ã superfície pois, se A é" o ângulo entre as normais
ao plano da placa e ao plano da superfície da amostra (Fi-
gura 3), o espaçamento observado, X,é

X = D cosec A (1)

onde D é o espaçamento verdadeiro. Supondo-se que a orien
tação das colônias perlíticas é aleatória, a probabilidade
de se encontrar em n observações uma colônia em que o angu
Io ê maior que A é

pA,n =

Se A é maior que 7 2°, o erro em tomar X como espaçamento
lamelar 6 menor que S%, enquanto que a probabilidade de
que não se tenha encontado üma colônia com tal orientação
após nove observações é menor que 0,05.

3. Resultados e Discussão

A Figura 4 apresenta a variação do tamanho de grão
austenítico com a temperatura, para tratamentos de auste-
nitização de 30 minutos. De acordo com estes resultados,
as temperaturas de austenitização escolhidas foram 1100°C
para o aço Nb 0, 1150°C para o aço Nb 1 e 1200°C para o
aço Nb 2. Parece existir inibição do crescimento de grão,
mas o mecanismo atuante depende da cinetica de precipita-
ção de carbonetos na austenita:

- ocorrendo significativa precipitação para os tra-
tamentos empregados, a restrição ao crescimento
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se deve a precipitados finos nos contornos de

grão;

» não ocorrendo precipitação, o crescimento e difi-
cultado pela presença de átomos de nióbio em solu
ção sólida na região dos contornos.

Em aços de baixo teor de carbono, a precipitação não
é significativa para as mesmas condições [9]. Notando-se
que o aço Nb 2, que deve ter maior teor de nióbio em solu-
ção sólida, apresenta restrição ao crescimento de grão até
temperaturas mais altas, admite-se, em primeira instância, i
que o segundo mecanismo ê favorecido. E preciso observar,
porem, que essas amostras talvez contenham precipitados j
grosseiros e, dependendo da distribuição destes precipita-
dos, pode ser dificultada a nucleação de precipitados fi- |
nos ou, por outro lado, pode ser diminuído o teor de nió- f ,
bio em solução sólida. j,

Nas amostras transformadas em condições isotérmicas, |
notou-se um retardo na formação de perlita em aços com j
niôbio. 0 diâmetro de colônia perlítica aumenta ligeira -
mente com um aumento do teor de nióbio em solução sólida
(Figura S ) .

A relação observada entre as espessuras das placas
de ferrita e de cementita difere bastante da relação teóri^
ca (7 : 1 ) , fato que também pode ser observado em microgra
fias obtidas por outros pesquisadores [10] e que provável^
mente se deve ao processo de formação da imagem no MEV.Des_
te modo, não é possível empregar este instrumento para de_
terminar a relação entre as espessuras das placas, mas e
possível determinar o espaçamento lamelar, pois a periodi-
cidade da estrutura não é distorcida. A variação do espa- |;:
çamento lamelar com a temperatura esta representada na
Figura 6, existindo uma ligeira tendência de diminuição do ;.#
espaçamento com o aumento do teor de niôbio em solução so-
lida na austenita. «|t

No ensaio de microdureza Vickers, não se observou fp
qualquer variação que pudesse ser relacionada com o teor H
de nióbio em solução. Deste modo, não é provável que a lr|

,-'••*•'
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influência do nióbio sobre a morfologia da perlita formada
eu condições isotérmicas seja significativa para as pro-
priedades mecânicas do aço. £ importante observar que os
tratamentos termo-mecãnicos de produção de trilhos não só
induzem a precipitação de carbonetos finos como também le-
vam â formação de perlita por esfriamento contínuo. Como
o niobio retarda a formação da perlita, esta assume a mor-
fologia característica de temperaturas inferiores as obti-
das em aços comuns e assim, nestas condições, a influência
do niobio sobre a microestrutura tem efeito positivo sobre
a resistência do aço.

4. Conclusões

1. Ê provável que átomos de niobio em solução soli-
da dificultem o crescimento de grão na fase austenítica de
aços de alto teor de carbono.

2. 0 niobio em solução sólida na austenita retarda
a formação da perlita, aumentando ligeiramente o diâmetro
de colônia perlítica e reduzindo ligeiramente o espacemen
to lamelar.
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fig.l - Amostra do aço Nb2 austenitizada a 1150°C por 30
minutos, resfriada em óleo e revenida a 300 C por
20 minutos. Vilella (80 X).

Fig.2 - Amostra do aço Nb2 transformada a 700 C.
Picral. (1200 X - MEV).



Fig.3 - Influência da orientação das placas de cementita
sobre o espaçamento aparente.
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(K-1)
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Fig.4 - comVariação de tamanho de grlo austenitico com a
temperatura de austenitizaçao,para tratamentos de
30 minutos.
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Um monocristal cúbico de Niõbio foi deformado 10,2%

a compressão, paralelamente a direção <110>. A amostra foi

cortada por eletro-erasão em duas partes iguais, e recozi

das isocronicamente em vãcuo por duas horas, de 900° a

1300°C Apôs a deformação e cada recozimento, foram obtidas

Difração em Area Selecionada (DAS), nas direções paralelas

e perpendiculares ao eixo de deformação, utilizando-se um

Microscópio Eletrônico de Varredura. Foram também obtidas

DAS com a superfície da amostra inclinada de 70° a 90° rela

ti vãmente ao eixo do microscópio. A resolução das linhas

destes diagramas foram medidas utilizando-se um sistema õti

co especialmente projetado para este fim. Observou-se que a

resolução das linhas variavam significantemente com a posi

ção da área selecionada, recozimento e distância de traba

lho. Os resultados foram interpretados em termos do campo

de deformação e da evolução da estrutura interna da amostra

if., • '•'•
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I. Introdução

Difração em Area Selecionada CMS) e atualmente tec

nica bastante utilizada em ciência e erogeimliaarda. dos materi^

ais [l»2,3]. Este fenômeno é causado pelo iretrQ>-espalIiamero

to de elétrons pela amostra, em Microscopiía Eletrônica. dte

Varredura (HE?). 0 mecanismo principal respcmsãvel pele» re

tro-espalhamento é o alto ângulo de espaUtaraienrlt© de fcmoms

devido a processo Umklapp [%], que counsequemiteinenite dã ori

gem a Diagramas de Tunelagem de Elétrons COTO, ma tela de»

MEV, revelando as características da estrurtiara e orientação

da amostra 9 de naneira senelnante aos diagrantas de

observados em aicroscopia eletrônica de tramsanãssão.

Entre as informações que DAS pode dajr, talvez

mais importantes para pesquisa de materiais são:

a) DTE - que permite determinai*

da amostra.

b) Resolução das linhas do difratogrania - qpe dá im

formação da qualidade da estnarttmama <ía amostras is

toé, a tensão residual, estrwtwra. i

etc.

0 trabalno aqui apresentado e a comitiumaiação' á&

já publicado anteriormente [7]. 0 objetivo» ê obter

ções sobre o campo de tensão os um ntomoerisitõüL de BiiS&'ia- a

través de IMS., a fim de desenvolver padrões para

futuros trabalnos em amostras com tensões jresMuiais

nhecidas. '

2. Métodos Experimentais

Um monocristal de Niõbio crescido poir fimsâo

por feixe de elétrons na UWICAMP, foi

eXetro—erosão. À forma da amostra era aproxinBadamiCMtte

lelepipedal, com duas faces paralelas aos

gráficos íliCí} e as outras paralelas aos

ficos {li©}. Esta orientação foi escolnidla. paira qpe a prê-

deformação fosse feita na direção <lli>9 ©Erttemnao-se muna emar

va de enenuamento sem estágio-I de defe
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tra foi decapada em solução a>- Cl HF + 1 HNO3) e recozida

em vácuo a 1300°C por duas horas.

Foi obtido DAS na fa<- {100} jm a amostra inclinada

de 50° a 90° com relação ao eixo do microscópio. Para cada

ângulo foi observado um DTE típico.'

A amostra foi então deformada plasticamente a com

pressão na direção <11Q>, em uma máquina Instron, modelo

1127. Foram aplicadas taxas de deformações consecutivas de

0,65% a 10,2%, e observado o DAS na superfície {100} apôs

cada deformação. Observou-se evolução muito pequena nos

DTE, o que indica a pequena deformação superficial ao se de_

formar a amostra por compressão.

Apôs 10,2% de deformação, a amostra foi cortada por

eletro-erosão, em dois planos perpendiculares entre si, e

paralelos às suas faces. Um dos cortes seccionou a amostra

em duas partes iguais, paralelo às faces {100}. Foram, en

tão, estudados os DTE como função da distância de trabalho.

Os resultados foram publicados anteriormente [7]. 0 outro

foi feito paralelo à direção de deformação, e a face {110}.

Neste corte foram estudados os DÀ3 para várias posições pa

ralelas e perpendiculares à direção de deformação.

Em seguida, a amostra foi recozida isocronicamente

em vácuo por duas horas a 900°C, 1100°C e 1300°C. Apôs cada

tratamento as mesmas observações de DAS foram feitas.

Para as medidas de resolução das linhas de DAS foi

construído um sistema óptico, com um detec+or cujo circuito

está descrito na Figura 1*. A luz que passa através de um

negativo do DAS i detectada pelo transistor foto-sensível e

amplificado pelo amplificador operacional. 0 negativo podia

ser rodado e transladado para a seleção da linha a ser ana

lisada, e o sistema detector podia ser transladado perpendi^

cularmente à direção do feixe de luz, para medir a variação

da intensidade das linhas. Um resultado típico destas medi.

das ê mostrado na Figura 2. Foi considerada a distância an

(*) Este circuito foi projetado pelo Dr. A. Sakamoto, do

Departamento de Física da UFSCar.
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Figura 1 - Circuito de detecção de luz, para

medida da resolução das linhas de DTE

Figura 2 - Variação de intensidade detectada

através de uma linha de DTE. A largura da

linha é" considerada como sendo o ângulo en

tre o valor mínimo e máximo da intensidade

guiar entre os mínimos e máximos de intensidade, como

do a resolução da linha.

3. Análise e Discussão dos Resultados

sen

A Figura k mostra os DTE obtidos em quatro posições
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diferentes A, B, C, D (vide Figura 3), com a amostra incLi

nada 83° com relação ao eixo do MEV. Este ângulo de inclina

ção é escolhido como sendo o que oferece a maxima intensida.

de no detector, a fim de se obter mais clareza no DTE. E£

tas Figuras mostram claramente que a resolução das linhas e

o DTE são fortemente dependentes da posição na amostra. Por

exemplo, na posição C que ê próxima do centro da amostra, o

DTE mostra uma forte distorção, mostrando que o campo de de

formação residual nesta região e bastante grande. Nota-se

também que a orientação cristalogrãfica' é alterada ao se ir

de B para D.

Na Figura 5 é apresen

tada a variação da resolução

de três diferentes linhas»me

dida pelo método descrito a

cima. Os pontos experiineri

tais não apresentados para

as linhas (002) e (112) são

devidos a grande deteriora

ção destas linhas nestjes pon

tos, e consequentemente a im

possibilidade da medida da

variação de intensidade das

mesmas. A Figura 3 mostra

também a resolução da linha

pmais fina obtida nos pontos

A, B, C, D, e E, F, G, H, I.

Estes resultados reve_

Iam muito bem o campo de de_

formação plástica de um cri£

tal deformado por compressão

[9] . Os pontos A e D onde se

obteve melhor resolução, per

tencem ã região da amostra

em que houve um deslocamento

lateral, mas pouca deforma

ção plástica. Os pontos C e

G, onde a resolução ê pior,

Figura 3 - Indicação das p£

sições onde foram obtidos

DTE. Ê também mostrada a

variação da resolução das

linhas mais finas, nas p£

sições determinadas.
IS
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Figura 1 - DTE obtido nas posições A, B, C e D da

amostra, conforme indicado na Figura 3, para a

amostra deformada 10,2 % na direção 110 .
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Figura 5 - Resolução das ljL

nhas de DTE como função da

posição, perpendicular a

direção de Deformação. Os

resultados apresentados

correspondem aos pontos

A, B, C e D indicados na

Figura 3

Figura 6 - Resolução das lî

nhas de DTE como função da

posição na amostra deforma

da, e apôs o recozimento.

Os resultados correspondem

aos pontos A, B, C e D in

dicados na Figura 3

pertencem â região da amostra onde houve grande deformação

plástica. Os pontos E e I por pertencerem à zona morta, de_

monstraram apresentar baixa taxa de deformação plástica. A

assimetria observada pode ser explicada por:

a) Os dois coeficientes de atrito (face supeior e in

ferior da amostra) são diferentes, causando assimetria na

zona morta [9].

b) Durante a deformação, ocorre rotação da amostra

"* - í*
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devido a falta de condições perfeitas para compressão, por

exemplo, força não central ocasionada pela geometria imper

feita da amostra. Isto contribui para o crescimento assimé

tricô da zona de movimento lateral [9].

Nota-se, portanto, que DAS ê uma técnica muito poten

te para o estudo de campo de deformação em metal deformado.

Dispondo-se de uma relação (taxa de deformação) X (resolu

ção da linha) é possível determinar-se numericamente a taxa

de deformação em um ponto qualquer de uma amostra desoonhe_

cida através da medida da resolução da linha de um DTE. Es_

te é o objetivo central desta linha de trabalho em nosso 1*J

boratõrio. Objetiva-se deformar ã tração uma amostra poli

cristalina de estrutura grosseira, com grãos alinhados per

pendicularmente ao eixo da amostra. Desta maneira, obter-se

-ã para cada grão uma taxa de deformação uniforme e conheci

da. Serão também correlacionados os resultados do DAS com \

topografia de raio X. Assim, espera-se obter informações d£

talhadas de campos de deformação em niobio.

As Figuras 6 e 7 mostram o efeito de deformação e re_

cozimento na resolução das linhas. Os seguintes fatos sao

evidentes.

a) A resolução da linha piora com a deformação pla£

tica.

b) 0 recozimento ate 1100°C não influi sensivelmente

na resolução da linha. Com o recozimento a 1300°C

a resolução é bastante aprimorada e em alguns

pontos é recuperado o valor inicial, mostrando,

portanto, uma recristalização completa. ;

Os resultados da figura 6 se assemelham a uma curva

de recristalização do niobio. Entretanto, para pequenas i1

áreas de difração selecionadas, o cotovelo da curva apresen

tada na Figura 6 revela o inicio da recuperação, uma vez

que neste estágio grande parcela de tensão interna ê libera_ j

da. Com o aumento da distância de trabalho, e, consequent^ ;,

mente da área de difraçio selecionada [7] , o cotovelo desta \i

curva deve deslocar para a direita, revelando o desenvolvi. ;|

mento da recristalização e da formação de estrutura de sub •;$£

grãos. Consequentemente a análise da recuperação, recrista
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Figura 7 - Resolução das linhas de DTE como

função da temperatura de recozimento da a_

mostra. Estes resultados foram obtidos com

distância de trabalho de 2,5 mm

lização e crescimento de grãos através de DAS possibilita a

obtenção de informações mais profundas do que com as técni.

cas convencionais.
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Resumo

Osjnecanismos de endurecimento e aumento da resistência a cor-

rosão dos aços inoxidáveis austenítieos Ni-Fe-Cr por adições de Nb, são

propriedades de interesse na Tecnologia Nuclear. Para este trabalho,adi-

ções de Nb foram feitas num aço inoxidável tipo 321, para estudos de mi-

crodureza, resistividade elétrica e metalografia. Neste trabalho, mos -

tram-se resultados de medidas experimentais, onde se procurou analizar o

efeito das adições de Nb como elemento micro-ligante, e dos processos

térmicos e mecânicos (trabalho a ftio em particular) na microeatrutura e

propriedades de microdureza da liga austenltica UXNi-70TFe-l7ZCr estuda

da.

\
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1. Introdução

Nos aços inoxidáveis a base Ni-Fe-Cr, sabemos ser a austenita

uma fase metaestável que se decompõe apôs seguidos tratamentos térmicos

ou mecânicos. ÍS temperatura crítica de 600°C, a decomposição da austeni-

ta se dl preferencialmente nos contornos de grão, possibilitando a corro^

são intergranular que prossegue como processo eletroquimico nas interfa*

ces entre a austenita e a nova fase precipitada* ',

São numerosos os trabalhos sobre aplicações destes aços em tem
<• (2 3)™*peraturas elevadas (usinas elétricas, reatores de potência, etc.) *

contudo, pouco se fala de mudanças roicroestruturais e conseqüentes alte-
- (4)

rações nas propriedades mecânicas destes materiais .

Após a fusão, o C e demais impuresas presentes no material,vão

para os contornos de grão do Fe-delta, estrutura que se forma imediata -

mente abaixo do ponto de fusão, no processo de resfriamento. A não ser \

que a velocidade de resfriamento seja muito pequena, a difusão a longa if

distância no estado sólido é insignificante e, portanto, um esqueleto de \

átomos de impurezas se forma nas regiões onde originalmente estavam os

contornos de grão do Fe-delta . A austenita terá assim, tal como o Fe*

delta, uma distribuição intergranular de impurezas.

Sendo o Nb um forte formador de carbonetos, suas adições nes-

tes tipos de aços podem representar uma melhora de propriedades de dure-

za, resistência ã corrosão, resistência ao inchaço (sob irradiação) e ou

trás propriedades mecânicas. Tal como o Ti, Mo e Cr; o Nb tende a se con_

centrar na cementita (precipitado Fe.C), substituindo o Fe que sairia da

matriz. Todavia, a influência do Nb nas propriedades mecânicas é função

da composição quimica e do processamento termo-mecânico do aço; sendo

sua temperatura de solubilidade na austenita, fortemente dependente dos /'j

teores de C e N < 6 >. J^

Com este trabalho, estamos visando o desenvolvimento de técni- . "

cas de fabricação e caracterização de aços especiais microligados ao Nb, ,'

por estudos de metalografia, propriedades de microdureza e resistivida-

de elétrica; propriedades estas, sensíveis ãs mudanças microestruturais - •

decorrentes de pré-tratamentos térmicos, mecânicos e irradiações. Nos a ;i

ços inoxidáveis, as variações de composição que resultam no decréscimo

do inchaço, durante a irradiação neutrSnica , são aqueles que tendem

a produzir precipitados dispersos, tais como NbC ou TiC. Comparações*8^

de vários aços inoxidáveis mostraram que maior resistência ao inchaço
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se desenvolveu nos tipos 347 e 321, ambos contendo precipitados, do que

nos tipos 316 e 304, O tipo 304 estabilizado com Ti, incha menos que o

não estabilizado e, o tipo FY548 incha menos que o tipo M316, sendo o
(101 -

principal motivo da diferença, um alto teor de Nb . Orna redução no in

chaço devida aos precipitados NbC no aço tipo 348 foi notada .Nem to-

dos os precipitados são benéficos, contudo; e quando os M__C, estão pre-
(10 12)

sentes, cavidades tendem a ser foiçadas em associação a eles '

Os resultados finais serão discutidos no sentido de contribuir

ao estudo de danos de radiações em metais e ligas (especialmente aços i-

noxidãvais) durante irradiações com partículas de alta energia no IEAR-1

2. Técnicas Experimentais

Usamos para o presente estudo, um aço inoxidável austenítico

de composição seguinte:

Cr 17,88% - Ni 11,02% - Ti 0,39% - C 0,08%

De fabricação Brasileira, o material foi recebido em forma de „

barra com 0 de 3/8". Antes do tratamento de solubilização, o material

foi trefilado a frio para secção quadrada de 8,0 mm. '

0 Nb, também de origem nacional, foi recebido com as seguin -

tes características:

a- Reação alumino-ténnica do oxido de Nb (Nb_O,) CBMM i

- - -5 - . - 1
b- 6 fusões E.B, com vácuo «íe 10 torr na ultima fusão )c- Analise

Ag

Mo

Fe

Co

Ni

Mg

3ppm

35 "

10 ••

40 "

10 "

3 "

Al

Si

S

Ti

Ta

Sn

40ppm

35 "

4 "
5 "

800 "

3 "

Pb

B

V

H2

°2
C

5ppm
e li

50 "

8 "

105 "

80 "

Os tratamentos de solubilização e austenitizaçao iniciais fo- Ç"

ram feitos num forno de indução Politron de 25 kW de potência. Para isso M

foram utilizados cadinhos metálicos refrigerados a água, com o oue paran ?|

timos a nao contaminação das amostras na fusão eu recozimento. Os cadi -

nhos foram confinados em tubos de quartzo, sendo todos os tratamentos
-2

feitos sob atmosfera inerte da argonio, após pre-vacuo da ordem de 10
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torx. "<-->

A microacopia óptica, metalografia^e microdurezA Jforam feitas .

num fotonicroscõpio Zeiss modelo III com ejquiparaentp de miçrodureia,^

Todas as amostras sofreram tratamento inicial a 1300 C, enten-

dendo-s* cano tratamento de soluhilisaçio para aqueles lotes que tiveram

inclusão de Nb, e equalização de condições iniciais para aqueles lotes

do material original. De cada lote foram retiradas amostras para estudos

de metalografia, microdureza, danos de radiações, resistividade elétrica

e envelhecimento antes e após trabalhos a frio e recozimentos.

Para microscopia, metalografia e microdureza; usou-se como rea^

tivo água regia diluída de composição seguinte:

15 ml de HC1

S ml de HNO3

100(ml de H£O destil.

3. Resultados Preliminares

3.1. Metalografia

Após o tratamento de solubilizacão e homogenizacão a 1300 C se

guido de resfriamento lento (100°C/min), as amostras assim tratadas mos-

traram claramente a transformação da fase austenitica acompanhada de prç_

cipitação intergranular de carbonetos em certas regiões dos corpos de

prova. Estas primeiras amostras foram, em seguida, laminadas a frio e,

com a deformação, a aparentemente homogênea estrutura que se desenvolveu

nos contornos de grão da austenita (ver fig.l), revelou um aspecto lame™

lar típico da perlita; isto í, um arranio 1ameiar da nova fase precipita^

da e carbonetos. Examinadas numa microsonda eletrônica, foi detetada a

presença de Cr e Ti nessas regiões intergranuljgres, certamente formando

carbonetos. Não foi possível, todavia, detetar o Nb, por tratar-se de a-

dições muito pequenas (fig.2).

A nucleação e crescimento de novas fases, bem como a formação

de carbonetos nos contornos de grão, foram estudadas com diferentes tra-

tamentos térmicos, velocidades e condições de resfriamento. Pode-se fot£

grafar em algumas amostras, diferentes fases, embriões em crescimento e

regiões fronteiriças de transformação devidas a diferentes velocidades

de resfriamento impostas nos lingotes (fig.4). .Ta o desenvolvimento da
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Figura 1. Região de transformação de fase e precipitação

intergranular de carbonetos na amostra recozida a 1300°C

e resfriada lentamente. Amostra com adição de 0.17 de Nb

em peso, aumento 500X

l> •

Figura 2, Região observada na figura 1, num corpo de pro

va laminado a frio. Amostra com 0,1* de Nb em peso, ata-

que Sgua regia e reativo Murakami, aumento 200X
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Figura 3. Nucleação e crescimento da nova fase observada

nos contornos de grão da austenita, preferencialmente.

Borda do corpo de prova contendo 0.1% de Nb,aumento 100X

Figura 4. Região fronteiriça em que a nova fase avança

para a estrutura austenitica numa amostra heterogênea-

mente resfriada. Amostra com 0.1% de Nb em peso, aumen

to 100X
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Figura 5. Centro de desenvolvimento da estrutura perlí-

tica intergranularmente S austenita. Amostra do materi-

al original após recozimento de equalização a 1300 C,au

mento 100X

perlita, se verificou em alguns poucos centros distribuídos ao acaso na

amostra (fig.5). Percebe-se pelas micrografias que esta estrutura se o-

rigina nos contornos de grão da fase austenitica, progredindo para seu

interior,pois, os compostos ali precipitados bem como a nova fase, crs£

cem em detrimento da matriz austenitica. A precipitação intergranular

pode também ser vista nas figuras 3 e 4.

3.2, Medidas de Microdureza

Mostraremos em seguida, resultados de medidas de microdureza

realizadas nas amostras da liga ausCenítica estudada. Para essas medi-

das, todas as amostras foram polidas e atacadas quimicamente para obser_

vação da microestrutura a ser estudada.

A primeira etapa de medidas se constituiu na aplicação de car-

ga uniforme (25g) em toda a extensão das amostras, para avaliação da ho-

mogeneidade destas. Os resultados obtidos mostraram grande regularidade

o que nos permitiu passar r*ra a etapa seguinte de medidas que consistiu

na aplicação de cargas de lOg a lOOg em pontos quaisquer das amostras.
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Nas figuras 6 e 7 que seguem, temos as linhas de dureza das a-

«ostras estudadas» onde se pode observar a variação da microdureza com a

adição de Mb e tratamentos térmicos e mecânicos. Observa-se nas figures,

o aumento da microdureza das amostras contendo Nb, notadamente a amostra

laminada e recosida. Vale salientar que as amostras ditas normalizadas

(tratamento inicial imposto a todas) sofreram recotimento de austenitiza,

çâo a 1100°C; enquanto aquelas laminadas, apôs normal ização, sofreram M

sosimento a 1000°C, sempre seguidos de resfriamento ao fluxo de argonio.

Nbte-te o aumento da variação da microduresa nas smostras laminadas em

relação Se outras; pois, as deslocações introdusidas mecanicamente alia-

das a processos térmicos, através da recristalização, criam condições f£

varáveis para a precipitação de partículas de Mb na austenita.

10

0

.. _, ^+* . . .

5 áfy •)

Figura 6. Linha de dureza do aço tipo 321 normalizado

com e sem adição de Nb
2Material Original

Material Original+O.lZ Nb

HV« 76.2Kg/mm2

HV«100.4Kg/mm2

Ê importante notar nas figuras 6 e 7 que o aumento da microdure-

sa das amostras contendo Hb é acompanhado por uma redução do coeficiente

de relasação elástica. Este fato, que poderá implicar em prejuízo de ou-

tras propriedades também desejáveis nestes materiais, justifica o empre-

go dos diversos método» de caracterização aqui mencionados, a busca de £

Hmisação do uso do Mb como elemento microligante.
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,1/1

to

•

{Ge '

^

.-is

V
1)

Figura 7. Linha de dureza de amostras do aço tipo 321

laminadas 20Z a frio após normalização e receeidas a

1000 C cam e sem adição de Nb.

Material Original HV- 88.8Kg/«n2

Material Original+O.lZ Nb nV-128.5Kg/im2

3.3. Envelhecimento a 700°C

Os corpos de prova submetidos ao tratamento de envelhecimento

a 700°C, foram laminados 20% a frio. encapsulados em vácuo e recozidos

durante 207 horas. Nestes corpos de prova, observou-se urta distribuição

preferencialmente intergranular de precipitados, evidenciando uma decom

posição da austenitá nesta região como se previa (vide fig.8).

Procurou-se com a deformação plástica, introduzir outros cen-

tros de nucleaçao no interior dos grãos da austenitá. 0 motivo da cria*

ção destes centros I uma possível melhora das propriedades do material

na presença de carbonetos precipitados, pois, os precipitados intergra-

nulares podem agir como obstáculos ao movimento das deslocações durante

uma deformação subsequente* '(fig.9).

\ • • • " ' • ' ' - " - ' • " ' •
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Figura 8. A austenita em decomposição na amostra do a-

ço inox tipo 321 com adição de 0.17 de Nb, trabalhado

a frio 20% e recozido a 700°C durante 207 horas. 500X

Figura 9. Precipitação no interior do grão da austeni-

ta, produzida por deslocaçoes mecanicamente introduzi*

das na amostra do aço tipo 321 com adição de 0.1% Nb

trabalhada a frio 20% e recozida a 700°C durante 207

horas. 200X
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4. Discussão

Embora não possamos diretamente observar o efeito das adições

de Nb nas propriedades do material, estamos buscando nos estudos de pro-

priedades como microduresa e resistividade elétrica, com o auxilio da mi_

croscopia e oetalografia, melhor compreensão dos mecanismos de precipita^

ção em amostras pré-tratadas térmica e mecanicamente, que serão estudadas

antes, durante e apôs irradiações com neutrons rápidos. Por ocasião da

conclusão dos dados experimentais que estão sendo coletados, procuraremos

num quadro geral, aquilatar a aplicabilidade deste e de outros materiais ;

em ambientes nucleares, com o que esperamos contribuir ao estudo de danos

de radiações em metais e ligas,

5, Conclusões

5.1. A adição de Nb em pequenas quantidades nas ligas austení- -'

ticas, aumenta a microdureza destas, notadamente nas amostras submetidas

a tratamentos térmicos e mecânicos subsequentes.

5.2. As deslocações introduzidas mecanicamente aliadas a proces_

sos térmicos, através da «cristalização, criam condições favoráveis para

a precipitação de partículas de Nb na austenita, melhorando o desempenho

da quantidade adicionada e seu efeito nas propriedades do material.

5.3. Dos resultados experimentais apresentados, observa-se que

o aumento da microduresa é acompanhado por uma redução do coeficiente de

relaxação elástica que deverá implicar em prejuízo de outras propriedades

também desejáveis nestes materiais; portanto, adições em diferentes quan_

cidades serão estudadas, a busca de otimização do uso do Nb como microli^

gante.

5.4. Não obstante o aço 321 usado já seja um material estabiU

zado com Ti, ainda assim o Nb aparece como microligante eficiente, mesmo •

em quantidades muito pequenas em relação 5 quantidade de Ti presente,su-

gerindo que no uso exclusivo entre um e outro, iguais resultados se pode

alcançar com quantidades de Nb menores em relação ao Ti. :

- •'{

* Trabalho a ser apresentado na V Conferência Interamericana '%:|

de Tecnologia de Materiais .de 6 a 10 de novembro de 1978 - ;;|

São Paulo, SP - Brasil -.;£

** CARREI-Xrea de Danos de Radiação-I.E.A.-são Paulo, SP /
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MODERN METALLURGY APPLIED TO HLSA PLATES
AND PIPESrINDUSTRIAL STATE OF THE ART 1978.

C A . PARRINI
Coordinator Res. Rev.Italsider
Taranto Works.

RESUMO

The control rolling process for HLSA plates production has
been widledy appliedy sinco 1963 at Taranto works and the
mechanisms that justify its effect on final properties are
enough clear from several years. We have considered the appli
cation of the process both for ferrite-pearlite and acicular
ferrite steels produced by conticast or ingot slabs. The opti-
mization of steel composition, CR process and cold formed
and welding pipes parameters for HSLA pipe production is wi-
dely analyzed; we refer mainly to API X60-X80 pipes and to
hydrogen induced cracks problem (sour gas).
Being the high pressure gas pipe line the most severe appli-
cation of pipes, our best effort for research development is
made for this product. Our latest results of real scale burst
tests of fracture mechanics applied to pipes confirm the in-
fluence of thoughness in fracture behavior of gas pipelines

- • \ «• '"uii; ^ 4 - , - J •
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and indicate also possible solutions to this problem.
The production of competitive spiral pipes from plates or from
hot coils is also discussed.
Latest developments of CR process and derived or new processes
for the production of HSLA plates suitable for several appli-
cation are aoutline.

"TEXTO NAO RECEBIDO NO MOMENTO DA IMPRESSÃO'
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THE IMPORTANCE OF STOICHIOMETRY
IN ALLOY STEEL DESIGN

Dr. S.R. KEOWN
Univers i ty of S h e f f i e l d , Dept. of Metal-
lu rgy , U.K. Technical Adviser,C.B.M.M. Brazil

RESUMO

The atomic weight ratio between two elements that form a com-
pound is termed the stoichiometric ratio. In steels many pha-
ses can exist by precipitation from solid solution to give
carbides, nitrides and intermetallic compounds. The concept
of solid solubility is also important and the solubility pr£-
ducts of many phases precipitating in steel have been well
established to show the effects of temperature on solution
treatment and precipitation treatments.
These concepts of stoichiometric and solubility are strongly
related to the mechanical properties of steels due to the
e-fects or precipitation or solid solution composition on
these mechanical properties.
Examples will be given of the importance of stoichiometric in
commercial steels such as AISI type 347 (18%Cr 12$Ni UNbaus
tenitic stainless steel), mild steels containing Al ,Ti vNb arid"
V, and Silicon Iron.
"TEXTO NÃO RECEBIDO NO MOMENTO DA IMPRESSÃO"
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NIOBIUM AS A MICROALLOYING
ADDITION IN STEÊT

Dr. S.R. KEOWN
Univers i ty of S h i f f i e l d , Dept. of Metal.
lurgy.U.K. Technical Adviser ,C.B.M.M. Brzil.

RESUMO

The most important microalloying elements in steel are niobium
vanadium and titanium. Many papers have attempted to compare
the individual effects of these elements on the microstructu-
reand properties of high strength low alloy steels but relati^
vely few attempts have been made to review the use of an in-
dividual alloy addition in detail.
By approaching the fundamental aspects of precipitation, solid
solution, recrystallisation and recovery, and grain boundary
pinning the author is able to show the role of niobium on th£
se phenomena and subsequently on the strength and toughness of
Nb microalloy steels.
In addition to presenting a general review of the subject,orji
ginal unpublished data will be presented to show:
a) the importance of interstitial nitrogen on the properties

in microalloyed steels and
b) the effects of microalloy elements on the ferrite grain sî

ze independently of austenite grain size effects.

"TEXTO NÃO RECEBIDO NO MOMENTO DA IMPRESSÃO"
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Physical Properties of Certain Niobium-Rich Alloys
Franz R. Brotzen

Rice University, Houston, Tex., USA

Abstract
Certain physical properties of single crystals of niobium and i ts

body-centered cubic alloys of zirconium and molybdenum were investigated.

It was the aim of this study to find a correlation between the co-
hesive properties and the electron structure of these materials. It was
shown that the force constants between nearest and between second-
nearest atomic neighbors increases with the ratio of electrons to atoms.
Certain elastic constants reveal a complex behavior, which also is
detected in the dispersion curves of these alloys.

From measurements of the Hall effect and the thermoelectric power,
changes of the Fermi surface with alloy composition were deduced and
were correlated with corresponding changes of the elastic constants. It
was noted that most of the physical properties are sensitive to the
density of states at the Fermi level of the alloys, which decreases
sharply as a result of the addition of molybdenum to niobium. The
model becomes complex because of differences in mobility between holes
and electrons, especially if one considers that the hole conductivity
is dominant in niobium and niobium-rich alloys.

\ :< ' • -
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1. Introduction

In the present paper, we Would like to review certain physical
properties of niobium-rich alloys, Niobium belongs to the Group-V
transition elements, and its electronic structure (As2 p 6 d* 5s*) is
related to that of vanadium and tantalum. It possesses a body-centered
cubic structure and forms a continuous series of solid solutions with
molybdenum. Moreover, it dissolves more than 10% zirconium. Since
zirconium is a Group-IV and molybdenum a Group-VI transition metal,
niobium-rich alloys with these" two metals lend themselves very well to
investigations of the dependence upon the electron structure of co-
hesive properties, such as the elastic constants. Working with these
niobium alloys offers the added advantages of the relative ease wu'
which single crystals of high purity can be prepared and of existing
knowledge of the Fermi surface of niobium [1].

In attempting to correlate the electron configuration with the
elastic properties of alloys, it becomes necessary to find experimental
techniques for the determination of the changes in the electron con-
figuration as the alloy composition is varied. The de Haas-Van Alphen
or cyclotron-resonance methods cannot betused in alloys, because the
mean free path of the electrons is greatly reduced by the presence of
large numbers of solute atoms. We had to resot to Hall-effect and
thermoelectric-power measurements, which give only an indication of the
changes occurring in the Fermi surface of the alloys and which are
often difficult to interpret. Noevertheless, the results are suffi-
ciently consistent and provide an understanding of the variation of
elastic behavior with composition in niobium-base alloys.

2. Sample Preparation and Experimental Methods

The samples were prepared from single-crystal metal and alloy
rods, which had been produced by the floating-zone electron-beam
method in vacuum at the Materials Science Laboratory of Rice
University [2]. The pure molybdenum and niobium rods had residual re-
sistivity ratios of P295K/P4.2K = 5 X 10 3 and 1.5 x 102, respectively,
where the normal-state resistivity of the niobium crystal at 4.2K was
deduced by extrapolating the magnetoresistance to zero magnetic field.
The composition of the alloys was determined by density measurements,
using the Archimedean method.

The elastic constants were determined from sound velocities which
were obtained by the pulse-superposition method described earlier [3].
The Hall effect and resistive voltages were measured by a four-probe
DC technique in magnetic fields up tc 9 KOe, details of which are given
In a paper by Cox ejt al. [4], Finally, the thermoelectric power
between 4.2 and 300K was determined by a DC method using a six-digit
potentiometer and especially designed temperature control [5].

3. Results and Discussion

a. Elastic Properties

- The elastic constants, cj^, c^2 an<^ C44 increase monotonically as
molybdenum is added to niobium. This behavior is exemplified by the
variation of the calculated bulk modulus, B - l/3(cn + 2 c i2)

 in

Fig. 1, the shear constant C - l/2(cn - c^) in Fig. 2 and the shear
constant C44 In Fig. 3.

T 1
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Figure 1
Bulk modulus B of niobium-molybdenum alloys at 25DC.[2]
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Figure 2
Shear elastic constant C' = i ( c - c of niobium-molybdenum alloys
at 25°C. [2] 2 n U
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Figure 3
Shear elastic constant c , of niobium-molybdenum alloys at 25"C. [2]

The increase in the value of the bulk modulus is in line with irhe ob-
servation that the isotropic bulk modulus of the 4d transition metals
rises with increasing atomic numbers from yttrium to ruthenium [6].
Although not evident from Fig. 2, the shear constant C tends to reach
a maximum near the composition of pure molybdenum [3]. The increase in
C44 as a result of molybdenum additions is very substantial and far
greater than the effect of changing temperatures. The temperature de-
pendence of C44 in the niobium-rich molybdenum alloys, contrary to that
of the other elastic constants, is anomalous, Fig. 4. It is customary
to think that the elastic constants of solid materials tend to increase
with decreasing temperatures. As it is shown in Fig. 4, alloys con-
taining about 30* molybdenum have a strongly positive temperature co-
efficient of the elastic constant c^- This unusual behavior is also
revealed in the phonon-dispersion curves of niobium-molybdenum alloys
determined by neutron-diffraction techniques by Power et. al̂ . [7,8]
and depicted in Fig. 5. The slope of the experimentally determined
dispersion curve, w(ç) - where u = phonon frequency and ç = reduced
wave vector - corresponds to the sound velocity v. As the wave vector
approaches zero, the slope of the curves for transverse waves cor-
responds to the long-wavelength sound velocities propagated in the
[100] direction, as determined by acoustic methods, i.e., v - (C44/P),
where p - density of the crystal. Clearly, the sound velocities in
the niobium-rich alloy differ greatly from those in the molybdenum-
rich ulloy, indicating that a fundamental difference in the phonon
spectrum of the two alloys prevails.

J 1.4
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Figure 4
Temperature dependence of the c^ e last ic shear constants of niobium-
molybdenum alloys. [2]
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Variation of the slope (=*v/a) of dispersion curves of Powell et al.
[8] for two alloys as a function of the reduced wave vector C [7]

Â possible explanation of the anomalous behavior of the temperature
coefficient of the shear constant Ç44 in niobium-rich alloys of
molybdenum was given by Bernstein [9] and Leigh [10]. According to
them, the cyclic strain of the lattice deforms the Fermi surface of the
alloy and causes transfer of electrons across the 3rillouia-zone
boundary. The temperature coefficients of the elastic constants are
strongly affected by the shape of the Fermi surface and the distri-
bution of electron densities.

When zirconium is added to niobium, the elastic constants tend to
decrease [11]. This is not surprising because the addition of zir-
conium decreases the electron density of the niobium. This trend is
shown in Fig. 6. The temperature variation of the elastic constant C44
is normal in the niobium-rich zirconium alloys. The other elastic
constants of niobium-rich zirconium alloys of body-centered cubic
structure also show a normal temperature behavior, i.e., the slope of
the C-H(T) curve is ngeative [11],

The stability of the body-centered cubic lattice is related to the
magnitude of the shear constant C = l/2(ci± - cj^) [12]. In order to
maintain the "open" structure of the body-centered cubic lattice, a
repulsive action between next-to-nearest atomic neighbors is required,
This interaction is largely determined by the shear constant C . Fig.
7 reveals the steady increase in c1, and thereby the increase in the
stability of the body-centered cubic phase, ás the ratio of outer
electrons to atoms increases. It also shows that it ceases to increase

1
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Figure 6

Composition dependence of the elastic constants in niobium-rich
zirconium alloys at 25°C. [11]
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OUTER ELECTRONS par ATOM
Figurte 7

Composition dependence of the shear constants c,. and C' for the BCC
transition elements of the second period. [11]

b. Conduction Phenomena and Electron Configuration

The/Ball coefficient of niobium is virtually temperature in-
dependent down to about 100K, but exhibits a sharp minimum between 20
and 40R. This behavior is indicative for the inBénsitivity of ani-
sotropic phanon scattering by normal or Umklapp processes to tempera-
ture changes, so long as there are phonons available of sufficient
momenta to span the Brillouin zone When niobium is alloyed with
either zirconium or molybdenum, the minimum in the Hall coefficient at
low temperatures disappears, and the Hall coefficient decreases mono-
tonically with rising temperatures This is symptomatic of increased
impurity scattering as the result of alloy additions. The Hall co-
efficient as a function of composition at three different temperatures
is shown in Fig. 8 [4]. The relevant features of this diagram can be
explained as follows: in pure niobium, there is about one hole-like
carrier per atom [1], so that a positive Hall coefficient is expected
lnspite of strong scattering of these charge carriers due to the high
density of states at the Fermi level, Nbs(O), shown as a dashed line
in Fig. 8 [13]. Thus, when molybdenum is added progressively to
niobium, the rapid reduction In NDs(°)

 an^ the resulting sharp in-
crease in hole nobility tend to increase the Hall coefficient until a
maximum is reached near the electron/atom ratio of 5.8. This maximum
coincides approximately with the minimum in the density of states curve,
Fig. 8. Evidently, the increase m hole mobility it large enough to
overcome opposing effects on the Hall coefficient due to the steady
loss in the number of holes and the eventual appearee-ice of electron-
like carriers which would accompany the rise in Fermi energy. The
small minimum observed in the graph of Fig. 8 near the composition of
pure niobium, i.e., at an electrom/atom ratio of 5, can be attributed
to an Increase In the number of holes as the relatively electron-

'• ';?
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Figure 8
Rail coefficient as a function of composition with magnetic field
directed along [100] (open symbols), along [110] (full symbols) and
along [111] (hexagonal symbols) [4], The density of states (dashed
line) was taken from McMillan [13].

deficient zirconium is Introduced into the niobium. In this region,
the density of states approaches a maximum so that the mobility of the
hole-like carriers is not strongly affected.

The resistivities of the various metals and alloys are plotted as
functions of composition in Fig. 9. In this figure, the resistivities
were divided into a residual component, Po, obtained by extrapolation
of the resistivities to absolute zero, and an ideal-resistivity
component, pph, computed by subtracting the residual resistivity from
the measured resistivity at temperatures above OK. At High temperatures
the ideal resistivity is seen to vary with composition ronqhly In
proportion to the density of states at the Fermi level, and logarithmic
' plots (not shown here) reveal an approximate logarithmically linear
relation of p p n with temperature for ail the crystals. As seen in

"•5
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5JO 5.3 6.0
OUTER-ELECTRONS PER ATOM

Figure 9
Ideal resistivity p and residual resistivity p as functions of

compositions [4]. Density of states (dashed line) from McMillan [13].

Fig. 9, the residual resistivity p o appears to deviate from a parabolic,
dependence on solute concentration between niobium and molybdenum by
being somewhat' skewed toward the niobium side, exhibiting a prominent
peak at about 5.33 electrons/atom. Such deviations from Nordheim's
rule may be indicative of a significant amount of interband scattering
for the alloys in the vicinity of the peak. The peak appears with in-
creasing molybdenum content approximately at the composition at which
the formation of the first electron-like sheet of the Fermi surface is
expected to begin [1].

The thermoelectric power of niobium metal is positive and ex-
hibits a pronounced maximum betweeu SO and 100K [5,14-16]. When
molybdenum is added to the niobium, the positive peak tends to vanish,
Fig. 10, and a similar effect results from the addition of zirconium
to niobium, Fig. 11. The 60% zirconium alloy included for purposes of
comparison in this figure is a non-equilibrium, though honogeneous,
body-centered cubic polycrystalline sample. The large positive peaks
are the result of phonon-drag. This effect is caused by the phonon
currents, which are generated by the temperature gradient in the
specimen and which "drag" the current carriers along with them. The
positive sign in "niobium indicates that the Fermi surface of this
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Figure 10
Thermoelectric power vs. temperature of niobium-rich molybdenum
alloys.

'•V

Figure 11
Thermoelectric power vs. temperature of niobium-rich zirconium
alloys
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metal is made up primarily of hole sheets [IS], corroborating not only
calculations of the electronic structure of niobium [1], but also the
Hall-effect measurements mentioned earlier [4]. The disappearance of
the phonon-drag peak as a result of alloy addition stems from increased
phonon-impurity interactions relative to phonon-electron interactions.

At sufficiently high temperatures, the diffusion-thermopower com-
ponent dominates. In this case, charge carriers diffuse under the in-
fluence of the temperature gradient toward the cold end af the specimen
and set up a thermo-electric field. The diffusion thermopower, S4, in
its simplest analysis, is given by the Mott equation [17]

,d In p(E),
ld E xl

«here k is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, /e/ is
the charge of the carrier, p(E) is the resistivity of the metal whose
Fermi energy is at E and Ep Is the Fermi energy. Under certain con-
ditions [18], this equation may be approximated by

where N(E) is the density of carriers and (n/a) is the number of valence
electrons per atom. According to the last equation, the slope

should be proportional to the slope of the curve N(n/a) at the

Fermi level. This is borne out by Fig. 12, which shows particularly
well the extrema at n/a = 5.35 and 6.1. The average of the tempera-

4.5

n/a

S 5.S 6
Nb Mo

OUTER-ELECTRONS PER ATOM

6.9

O
z
(AFigure 12

Temperature coefficients of the thermopower of Zr-Nb, Nb-Mo and
Mo-Re alloys as functions of compositions. The derivative of Che
density of states was computed from McMillan [13] ( ) and
Mor In and Malta [19] (- ) .
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ture derivative of the thermopower was taken over the range 180K to
280K, that is, a temperature range in which the diffusion thermopower
is expected to be dominant. The values of rdN___1 were computed

ld(n7aT1Ep
from the data of McMillan [13] and Morin and Malta [19], and checked
with those by Heiniger et al. [20].

4. Conclusions
The elastic constants increase as the electron/atom ratio is

raised mainly because of the bonding provided by the d electrons. This
might be Interpreted in terms of the filling of the d subbands, namely,
the doubly degenerate eg and the triply degenerate t2g. The latter is
directed toward the nearest atomic neighbors in the body-centered cubic
lattice and the former toward the next-to-nearest neighbors [21]. As
niobium is alloyed with molybdenum, the e 8 subband is gradually filled.
The repulsive interaction between second-nearest neighbors associated
with the antiboncting states of the electrons in the e g subband there-
fore Increases with the addition of electrons. The eg subband is
completely filled near the composition of pure molybdenum, so that the
repulsive interaction reaches a maximum which is reflected by the
maximum in the shear constant C , Fig. 7. Similarly, when niobium Is
alloyed with zirconium, the electron/atom ratio decreases and the number
of electrons in the eg subband diminishes, leading to a lowering of C'.

The unusual temperature dependent of the shear constant C44 of
niobium alloys containing about 35% molybdenum might be attributed to
the formation of the first electron-like sheets of .the Fermi surface
as the molybdenum content increases. This is revealed by the extremum
in the rdH , curve shown in Fig. 12 and by the maximum in the

ld(n/a)JBF
residual resistivity visible in Fig. 9. I t is also corroborated by
the observation that the critical temperature for superconductivity,
which i s related to the density of states, decreases in these alloys
with increasing electron/atom ratio until i t reaches a minimum at
5.35 [22]. Moreover, the heat of solution of hydrogen in niobium-
molybdenum alloys decreases markedly in the range from electron/atom
ratio = 5.0 to 5.4 and remains fairly constant thereafter [23].

I
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RESUMO

Estudou-se o comportamento em fadiga ã temperatura ambiente de jun-
tas soldadas de aço inoxidável AISI-304-L obtidos por dois processos de
soldagem distintos.

Os resultados obtidos foram comparados com aqueles característicos
ao .metal de base. Os corpos de prova de fadiga das juntas soldadas foram
retificados a fim de se eliminar o efeito da geometria do cordão de sol-
da. Concluiu-se que os mecanismos de inicio de trinca por fadiga neste
caso são governados pela matriz austenitica, não havendo influência do
teor e distribuição de ferrita-5 presente na zona fundida.
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1. INTRODUÇÃO

A falha por fadiga de um material pode ser dividida em dois estágios:
início de trinca e propagação.

Em juntas soldadas, a geometria do cordão de solda é o fator preponde-
rante na determinação das propriedades de fadiga, A resistência ã fadiga
i função da severidade da concentração de tensões na aresta de interseção
de reforço com a chapa, que vem tornar este local o ponto preferencial de
nucleação de trincas. Desta forma quando se ensaia em fadiga juntas solda
das com reforços intactos, os possíveis efeitos de microestrutura, quali-
dade da solda e tensões residuais são mascarados' '. Trabalhos recentes
realizados em juntas de aço inoxidável soldadas por processo MIG SPRAY^ '
e MIG PULSADO* ', mostraram que o limite de res istinein ã fadiga (LRF) ob
tidos nos corpos de prova retificados (sem reforço) era cerca de 60% supe
rior ao verificado nas amostras com reforços.

Em corpos de prova retificados e polidos, a nucleação de trincas por
fadiga ocorre geralmente em interfaces, sejam estas ao longo de bandas de
deslizamento, inclusões ou segundas fases1 '.

Nos casos em que as tensões aplicadas são muito altas (fadiga de baixa
vida) os contornos de grão e de macias passam a ser locais preferenciais
para nucleação de trincas' K

Nos aços inoxidáveis austeníticos do tipo 18/8, a resistência ã fadiga
diminui ã medida em que o caráter planar do deslizamento se torna menos
favorecido. Quando as condições estruturais permitem o deslizamento pla-
nar, as trincas de fadiga são nucleadas em bandas de deslizamento pei - en-
tentes, a partir de intrusões e extrusões superficiais* '.

Por outro lado, a soldagem dos aços inoxidáveis austeniticos com a ntân
oria dos eletrodos utilizados comercialmente, dá origem ao aparecimento
de ferrita-ô, como constituinte da microestrutura da zona fundida. E fato
conhecido que uma pequena quantidade de ferrita-ô (quantidade esta que va
ria com o eletrodo empregado) ê benéfica no sentido de evitar a ocorrên-
cia de fissuráção ã quente' '. Devido ao processo de solidificação do me-
tal de. solda ser heterogêneo, ocorrem variações locais no teor de ferri-
ta. Por outro lado, a distribuição desta ferrita depende, geralmente, do
tamanho da subestrutura de solidificação, ou seja, do aporte de calor
(heat input) utilizado* ' '. De uma maneira geral pode-se dizer que para
aportes de calor altos correspondera uma distribuição grosseira de ferri-
ta, enquanto que aportes de calor baixos levam ã uma fina distribuição de
ferrita.
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Embora existam diversos trabalhos que analizem a influência da ferri-

ta-<5 na fratura por fluência (cregjj) de juntas soldadas de aços inoxidá-

veis^8' 10^, poucos são os dados disponíveis sobre esta influência no com

portamento em fadiga destes materiais.

0 objetivo deste trabalho é estudar o comportamento em fadiga de jun-

tas soldadas de aços inoxidáveis, obtidas por dois processos diferentes,

comparando-o com o metal de base. Neste trabalho <?ão discutidos apenas os

resultados obtidos à temperatura ambiente, que constitue a primeira etapa

de um projeto mais amplo.

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL

A tabela I apresenta as características da chapa de aço AISI 304-L,

com 4 mm de espessura, utilizada como metal de base.

TABELA I — Composição Química (« Peso) e Propriedades Mecânicas do

Metal de Base.

),028

Si Mn

0,65 1,50 0,021

Cr

18,43 0,0044

Ni Mo

10,35 0,065
1

°E
(kgf/mm

ÍD¥REZT|RB jy ^ j
23,0 j 58,0 i 71,5 j

Os dois processos de soldagem utilizados foram TIG e Arco Manual com

Eletrodo Revestido (AMER). Em ambos os processos empregou-se eletrodo do

tipo AWS 347 como metal de adição. Foram soldadas tiras de 25 x 10 cm,

de topo (sem preparação de chanfro) com o cordão perpendicular ao senti-

do de 1 ami nação, as quais eram fixadas ã mesa e escudadas com cobre para

minimizar problemas de distorção. Foram utilizadas condições de soldagem

padronizadas^ ', sendo importante ressaltar para o escopo deste traba-

lho, que o aporte de calor no processo TIG era da ordem de 18 kj/cm, bem

superior aquele utilizado no processo AMER (cerca de 9 kj/cm).

A tabela II apresenta as composições químicas da Zona Fundida obtidas

para os dois processos.

TABELA II — Composição Química (% Peso) das Zonas Fundidas para os

Processos TIG e AMER.

PROCESSO

TIG

ARCO MANUAL

0

0

C

,031

,035

0

0

Si

,60

,47

1

0

Mn

,54

,93

0

0

P

,014

,012

Cr

18

18

,56

,90

S

0,0083

0,0081

Ni

10,

10,

08

20

0

0

Mo

,060

,060

0

0

Nb

,12

,38

V-,;-
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Apôs a soldagem,. foram confeccionados três corpos de prova de tração

para cada processo, segundd normas estabelecidas pelo CÓDIGO ASME para qua

lificação de juntas soldadas. Além deste ensaio destrutivo, as juntas e-

ram também submetidas a inspeção radiográfica, após o que, foram re t i ra -

dos corpos de prova para fadiga segundo as dimensões dadas na figura 1.

Deve-se ressaltar que os corpos de prova eram ret i f icados, para que ape-

nas as variações microestruturais induzidas pela soldagem pudessem ser a-

nalizadas. Corpos de prova do metal de base, com as mesmas dimensões ( f i -

gura 1) foram também confeccionados.

Os corpos de prova de fadiga foram polidos mecânica e eletroliticamen- ^

te a fim de que fossem removidos todos os entalhes superficiais deixados

pela usinagem. 0 polimento eletrolTtico foi realizado com e le t rõ l i to com-

posto por 70% de álcool etTlico, 20% de glicerina e 10% de ácido perclõri

co, em volume. A tensão média de trabalho e a corrente empregadas eram da

ordem de 30 vT! e 10 A, respectivamente. ,

Os ensaios de fadiga foram realizados em máquinas Schenk ã uma frequin j

cia de 30 Hz em flexão alternada, sendo a razão entre as tensões mínima e i

máxima desenvolvidas em cada c ic lo , R = - 1 . '

Para determinação do LRF, fo i utilizado o c r i té r io da tensão máxima na

qual pelo menos três corpos de prova não rompiam após N = 10 ciclos.

Nas análises metalograficas foram empregados ataques eletroquTmicos o-

ra com reagentecomposto de 60% ácido nítr ico e 40% ĤO destilada ( j =

= 10 mA/cm2; t = \ min) ora com reagente composto de 10 g de oxido oxãl i -

co e 100 ml H20 destilada (6 V, t = 45 seg).

As percentagens de ferr i ta-6 presente nas zonas fundidas foram medidas

por metalografia quantitativa automatizada através de equipamento microvi^

deomate de fabricação Zeiss.

Os efeitos da solicitação cícl ica nas superfícies dos corpos de prova

(regiões de tensão máxima) foram estudados por metalografia ót ica, enquan

to que as superfícies de fratura, quando era o caso, através de microscõ- V

pio eletrônico de varredura. '-';,

3. RESULTADOS J

Na f igura 2 são apresentados os perf is de dureza t íp icos que se v e r i f i 5;

cam nas seções transversais dos corpos de prova obtidos pelos dois proces , í

sos. Pode-se notar que em ambos os casos os níveis de dureza obtidos na '$

zona fundida é mais elevado que na ZTA e no metal de base. Por outro lado ;;'!

os menores níveis de dureza são atingidos na ZTA, resultado típico do Vf

crescimento de grão que ocorre naquela região. As figuras 3 a 8 apresen- '?

tam as micrografias típicas obtidas para a zona fundida (Figs. 3 e 4), re
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gião de transição zona fundida - ZTA (Figs. 5 e 6) e metal de base (Figs.
7 e 8), nos corpos de prova de ambos os processos.

As medidas de metalografia quantitativa para determinação do teor de
ferrita-ô indicam que esta não se dispõe hqmogeneamente ao longo da zona
fundida, fato característico do comportamento dos dois processos de solda
gem. A tabela III apresenta os resultados obtidos, indicando as faixas de
composição verificadas, bem como o valor médio de maior incidência. Cum-
pre ressaltar que estas quantidades estão dentro da faixa considerada be-
néfica quanto ã fissuração a quente deste tipo de junta* '.

TABELA III — Teor de Ferrita-6 na Zona Fundida

PROCESSO

TIG

AMER

A X 6

8 - 1 1

6 - 0 9

% 6

9

7

Na figura 9 são apresentadas as curvas de fadiga (S x N) para o metal
de base e juntas soldadas TIG e AMER. Em todos os corpos de prova solda-
dos, rompidos, a fratura ocorreu na zona fundida.

A figura 10 apresenta o aspecto da superfície de um corpo de prova do
metal base ensaiado a tensões o = ±29,25 kgf/mm2. Pode-se notar a forma-
ção de extrusões típicas ao longo de bandas de deslizamento' '. A figu-
ra 11 mostra a trinca principal disposta paralelamente ãs bandas de des-
lizamento persistentes em um ensaio realizado a o = ±31,6 kgf/mm2 no me-
tal de base. A figura 12 assinala a presença de trincas secundárias acom
panhando bandas de deslizamento em corpos de prova do metal base e das
juntas TIG, As figuras 13 e 14 são referentes a corpos de prova soldados
pelo processo AMER, ensaiado em fadiga a o = ±26,85 kgf/mm2. Na primeira
pode-se observar a trinca principal acompanhando as bandas de deslizamen
to, enquanto a última mostra trincas secundárias paralelas ã trinca priri
eipai cortando as interfaces de ferrita-6. As figuras 15 e 16 são carac-
terísticas dos corpos de prova soldados pelo processo TIG. A primeira mos
tra a trinca principal acompanhando bandas de deslizamento para uma amos-
tra ensaiada a o = ±29 kgf/mm2 e a segunda, para a = ±27,30 kgf/mm2, uma
trinca secundária paralela a principal, cortando a ferrita-6 presente na
microestrutura^.

As características das superfícies de fratura por fadiga nos aços ino-
xidáveis austenTticos já foram bastante discutidas em trabalho anterior \
As trincas são nucleadas a partir de bandas de deslizamento persistentes
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e se propagam segundo estrias de fadiga bem definidas e com forte orienta
ção cristalogrãfica'. A figura 17 apresenta o aspecto típico destas estri-
as numa amostra do metal de base. E também comum nestes materiais, obser-
var-se a ocorrência de modos estáticos de rutura (planos de clivagem e nn
crocavidades), simultaneamente com as estrias de fadiga.

Nos corpos de prova de juntas soldadas as trincas de fadiga são também
nucleadas a partir de diversas regiões. A figura 18 apresenta o aspecto
geral da superfície de fratura em amostra TIG. Pode-se observar a presen-
ça de degraus resultantes do encontro de duas frentes de propagação. As
figuras 19 e 20 são relativas a uma amostra AMER ensaiada a o = ±30kgf/nvn2.
A primeira mostra o inicio de trinca na superfície de tensão máxima da a-
mostra. A segunda é um detalhe da foto anterior, com as estrias de fadiga
confirmando ser um local nucleador de trinca principal. As figuras seguin
tes apresentam, para uma amostra soldada por processo TI6, um.local de i-
nTcio de trinca numa protuberância da superfície de tensão máxima (Fig.21)
e o detalhe das estrias de fadiga (Fig. 22).

Na figura 23 apresenta-se o aspecto típico da região de propagação de
uma amostra de junta soldada. Neste caso, foi realizado um ataque eletro-
lítico com solução de oxido oxãlico em parte da região, de maneira que pij
desse ser comparada a morfologia da fratura com a microestrutura do mate-
rial. A figura 24 mostra um detalhe da zooa atacada, onde se observa a
presença de trincas secundarias partindo de interfaces ferrita-austenita.

4. DISCUSSÃO

Conforme se observa nas figuras 3 a 6, o maior aporte de calor utiliza^
do no processo TIG dá origem a uma distribuição mais grosseira de ferri-
ta- 6 quando comparada ao AMER. Ao mesmo tempo, a tabela III indica o mai-
or teor de ferrita presente nas juntas TI6. Em trabalhos recentes' ' 3 ' &
tribuiu-se ã distribuição e teor de ferrita-6 presente em juntas soldadas
de aço inoxidável AISI 304, um papel importante quanto a resistência ã fa
diga. No entanto, embora as diferenças existentes quanto a distribuição é
teor de ferrita-6, pode-se observar (Fig. 9) que os limites de resistên-
cia ã fadiga nos corpos de prova TIG e AMER praticamente coincidem. Por
outro lado, embora num mesmo corpo de prova existam regiões com teores de
ferrita diferentes (tabela III) , não hã qualquer evidência de que as trin
cas por fadiga sejam nucleadas nas regiões de maior concentração. A anSH
se das figuras 10 a 16 revela alguns fatos importantes: a) Os mecanismos
de iniciação de trinca nos corpos de prova soldados' podem ser atribuidos
ac aprofundamento de bandas de deslizamento persistentes na matriz auste-
nitica (Figs. 11, 12, 13 e 15); b) As trincas principais geradas pelo en-
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saio de fadiga na superfície dos corpos de prova soldados não acompanham
interfaces ferrita-austenita (Figs. 14 e 16), nem seguem caminhos prefe-
renciais ao longo da ferrita.

Por outro lado, a analise por microscopia eletrônica das superfícies
de fratura vim confirmar que os inícios de trinca nas amostras soldadas
estão sempre relacionados ao comportamento típico da matriz austenTtica.
De fato as figuras 19 e 21 mostram trincas partindo de ressaltos deixados
pela deformação cíclica localizada, na superfície de tensão maxima do cor;
po de prova. Nas figuras 20 e 22 o aspecto bem definido das estrias de
propagação, característico também do metal base (Fig. 17), indica a propa
gação ao longo da fase austenTtica. A Fig. 23 evidencia de forma ainda
mais marcante a propagação da tinea principal ao longo da austenita. Nes-
ta figura vemos estrias bem definidas apesar da presença de ferrita-6. No
entanto, um detalhe da figura anterior, em região atacada revela a preseri
ça de trincas secundarias partindo de interfaces dendrita-ferrita-ô. Este
fato parece esclarecer que embora as trincas de fadiga nos metais solda-
dos tenham inicio na fase austenTtica, sua propagação ao longo desta i a-
celerada pela ocorrência cie trincas secundárias em interfaces ferrita-aus
tenita, resultantes das altas tensões desenvolvidas na frente da(s) trin-
ca(s) principal(is). A diferença nas curvas de fadiga das juntas soldadas
pelos processos TIG e AMER em regiões de tensões acima do LRF, pode estar
associada ã maior velocidade de propagação verificada nas juntas TI6, por
apresentarem maior teor e distribuição mais grosseira de ferrita-6.

E pratica comum associar-se um maior nível de dureza ã uma maior resis^
tência ao inicio de trinca por fadiga, quando se compara dois materiais.
Esta associação i correta, desde que não existam interfaces de baixa re-
sistência, no caso de materiais cujo LRF e inferior ao Limite de Escoa-
mento. Nestes casos a maior dureza será um indicador de maior dificuldade
de formação de bandas de deslizamento. No entanto, é conhecido que os a-
ços inoxidáveis austeniticos apresentam LRF superior ao Limite de Escoa-
mento' ' '. Desta forma torna-se necessário que se conheça as caracte-
rTsticas de encruamento destes materiais para que se possa realizar qual-
quer comparação. Neste sentido a tabela IV indica os valores médios de rni^
crodureza encontrados nas superfícies (região de tensão máxima) de corpos
de prova do metal base e juntas soldadas apôs o ensaio de fadiga a níveis
de tensão pouao inferiores ao LRF.
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TABELA IV — Valores Médios de Dureza apôs Ensaio de Fadiga,

CORPO DE PROVA

Base

Junta TIG

Junta AMER

TENSÃO
(kgf/mm )

±27,15

±26.5

±26.5

DUREZA (Hv)
APÔS ENSAIO

258

262

254

Pode-se observar que apôs o ensaio os nTveis de dureza dos diversos
corpos de prova são bastante próximos, embora antes do ensaio a dureza do
metal base fosse inferior.

Na figura 9 observa-se que o Limite de Resistência ã fadiga das juntas
soldadas é inferior ao do metal de base. Uma vez que após um determinado
nível de tensão aplicada os níveis de dureza coincidem e existem eviden-
cias experimentais neste trabalho que a fase austenitica governa o proaes^
so de inicio de trinca,- esta diferença entre os LRF deve ser discutida.
Durante a soidagem dos aços inoxidáveis austenTticos são desenvolvidas
fortes texturas de fibra, sendo o eixo da fibra <100> paralelo aos coí/itor
nos de grão colunares' '. £ importante ressaltar que as tensões princi-
pais aplicadas aos corpos de prova neste trabalho, são paralelas a este
eixo. Por outro lado estudos recentes^ ' mostraram que a resistincia ã
fadiga em amostras solicitadas paralelamente ao eixo de orientação prefe-
rencial i inferior quando comparada àquela obtida segundo carregamento a-
leatórto. Na realidade o inicio de trinca ao longo de bandas de desliza-
mento persistentes ocorre através de seu aprofundamento, decorrente demais
e mais deformação localizada, até que se desenvolva uma trinca* '. Uma vez
que a matriz austenitica das juntas soldadas dispõe de menos sistemas de
deslizamento para acomodar a deformação imposta durante o ensaio, a satu-
ração das bandas de deslizamento atuantes ocorrerá para nTveis de tensão
(deformação) inferiores aos desenvolvidos nos corpos de prova do metal ba
se.

5. CONCLUSÕES

19)- Os mecanismos de inicio de trinca por fadiga a temperatura ambiente,
em corpos de prova retificados de juntas soldadas de aço inoxidável auste
nTtico, nos nTveis de tensão estudados, são os mesmos característicos do
metal de base. Isto significa que a matriz austerntica governa'este pro-
cesso, não havendo influência do teor e distribuição de ferrita-6 preseji
te na zona fundida.
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29)- O teor e d is t r ibu ição de f e r r i t a - ô presente na zona fundida das j un -

tas soldadas parece i n f l u i r apenas de forma secundaria na propagação das

t r incas de fadiga. Esta inf luência se caracteriza pela formação de t r i n -

cas secundárias em interfaces a u s t e n i t a - f e r r i t a , que podem aumentar a ve-

locidade de propagação t o t a l .

39)- Na comparação das propriedades de fadiga entre juntas soldadas e me-

ta l de base (aços inoxidáveis aus ten i t i cos) , os níveis de dureza medidos

antes do ensaio não são s ign i f i ca t i vos . I s to se deve ao fa to dos l im i tes

de resistência ã fadiga destes materiais situarem-se no regime p lás t ico .
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LEGENDA DAS FIGURAS

Fig. 1 - Corpo de prova de fadiga uti l izado neste trabalho

Fig. 2 - Perfis de dureza das juntas TIG e AMER

Fig. 3 - Micrografia da zona fundida - Processo TIG

Fig, 4 - Micrografia da zona fundida - Processo AMER

Fig. 5 - Micrografia transição ZF - ZTA - Processo TIG

Fig. 6 - Micrografia transição ZF - ZTA - Processo AMER

9 ' - Micrografias do metal base - tamanho de grão 60 y
Fig. 8

Fig. 9 - Curvas de Wtíhler - metal base e juntas TIG e AMER

Fig. 10 - Formação de extrusões - metal base

Fig. 11 - Trinca principal paralela às bandas de deslizamento - metal

base

Fig. 12 - Trincas secundarias ao longo de bandas de deslizamento

12.a - Metal base ; 12.b - Juntas TIG

Fig. 13 - Trinca principal paralela is bandas de deslizamento - junta

AMER

Fig. 14 - Trincas secundárias cortando contornos ferrita - junta AMER
Fig. 15 - Trinca principal paralela ãs bandas de deslizamento - junta

TIG
Fig. 16 - Trinca secundária cortando contornos ferrita-5 - junta TIG
Fig. 17 - Aspecto cristalogrãfico das estrias de fadiga - metal base
Fig. 18 - Aspecto típico das superfícies de fratura - degraus resultan-

tes de duas frentes de propagação
Fig. 19 - Inicio de trinca na superfTcie de corpo de prova AMER ;
Fig. 20 - Detalhe da figura anterior. Estrias de fadiga confirmam local

de início de trinca \
Fig. 21 - Inicio de trinca na superfície de corpo de prova TIG ;.•
Fig. 22 - Detalhe da figura anterior - estrias de fadiga confirmam lo- %

cal de início de trinca
Fig. 23 - Superfície de fratura parcialmente atacado com solução 606 ~;j

HNOj. Observa-se estrias de fadiga bem definidas na zona fun ]
dida (austenita + ferrita-6) :|

Fig. 24 - Detalhe da figura anterior - trincas secundárias partindo de "J
interfaces ferrita-austenitá *
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Fig. 3 150x Fig. 4 150x

Fig. 5 150x Fig. 6 150x

Fig. 7 96x Fig. 8 96x
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Fig. 9
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Fig. 10 800x Fig. 11 SOOx

Fig. 12.a 400x Fig. 12.b 12S0x
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Fig. 13 740x Fig. 14 lOOOx

Fig. 15 5OOx Fig. 16 400x

Fig. 17 12OOx Fig. 18 26x
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Fig. 21 llOOx Fig. 22 llOOx

Fig. 23 525x Fig. 24 2100x
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Resumo

0 estudo <?o comportamento dos materiais em Fluência
e de relevante importância, ensejando a obtenção de parâme
tros que permitam a especificação adequada de materiais que
devam resistir com o tempo a condições severas de temperatu

vm
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ra e carregamento. A estabilidade dimensional e a vida útil
prevista em projeto dependem daquela adequação.

No presente trabalho foram realizados Ensaios de
Fluência ã Carga Constante em amostras de Cobre Comereialraen
te Puro, a altas temperaturas.

São discutidas as características do segundo estágio
e de fratura entre 300°C e 350°C. Parâmetros relativos L ao
segundo estagio foram comparados com outros previstos para
faixas de temperatura mais elevadas.

São verificadas as condições de aplicação de um mode
Io de deformação por fluência para o regime morno por Barrett

. ç S h e r b y . ^'•-:--•--•••"-• ' -• •-• ~- 'J- ,- :":••.:.-_.:;.:



1. INTRODUÇÃO
J 2.3

O estudo do comportamento mecânico em temperaturas

elevadas, dos materiais utilizados como condutores, interes^

sa à indústria elétrica como subsídio para o projeto de com

ponentes capazes de superaquecer por sobrecarga contínua ,

ou por curto circuito.

O cobre, em particular, é" um material com baixa enej_

gia de falha de empilhamento. Esta característica, limita a

mobilidade de discordâncias em relação a outros materiais de

estrutura CFC, como por exemplo o alumínio (1). No cobre de

elevada pureza, os mecanismos controladores da deformação

anelãstica, variam com a temperatura. Segundo Barrett e

Sherby (2), figura 1, é possível distinguir três regimes de

comportamento do cobre, com base na variação da energia de

ativação Qf para deformação por fluência com a temperatura.

2 so

4O -

o

I"
2O —

O 1O -

1 1
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í

1 1 1 1 1

-\ iV JJ
-

CO^-.l:
POLICRISTALINO „
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-200 aoo 400 eoo
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1
FIGURA 1
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0 regime frio, onde Qf varia linearmente com a tempe_
ratura, e que vai ate cerca de 150°C; o regime morno, onde
Qf tende a um valor constante da ordem de 30Kcal/mol, e vai
até cerca de 600°C; e, finalmente o regime quente, onde Qf
se aproxima do valor da energia de ativação para autodifusão,
47100cal/mol.

0 regime morno, é relativamente pouco estudado, em

4ue pese a sua importância industrial. Para esta faixa de
temperatura, tem sido propostos alguns modelos para o meca
nismo controlador da deformação por fluência. Dependem de es,
calagem associada a difusão volumetrica de lacunas, em re
giõe? da rede cristalina vizinhas ãs linhas das discordân
cias (2, 3).

0 objetivo do presente trabalho, e discutir as carac
terísticas relevantes do comportamento em fluência, de um co
bre comercial, a 300°C e 350°C. São abordadas característi^
cas do segundo e do terceiro estagio de fluência.

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL

0 material estudado, é um cobre comercial, com a s£
guinte composição química em % peso: Fe 0,116; Sn menor que
0,005; Zn 0,0075; Sb menor que 0,0025; Mg 0,0012; Ni 0,014 ;
Al 0,005; Si menor que 0,01; Pb 0,028; P menor que 0,005.

Os corpos de prova foram usinados a partir de uma
barra laminada, com 12mm de diâmetro. Figura 2.

O material foi então recozido em atmosfera de argô
nio a 650°C, por 30 minutos, seguindo-se resfriamento lento
no interior do forno. A estrutura resultante, corresponde â
Figura 3. São observados precipitados alinhados com o senti
do de laminação, e o tamanho médio de grão é 80um.

Os ensaios de fluência foram executados I carga cons
tante, em máquina WPM, tipo ZST 2/3.
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DIMENSÕES NOMINAIS

L = 4 0 MM
D = 6 MM

FIGURA 2

FIGURA 3
Ampliação lOOx, reativo FeCl2
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3. RESULTADOS J 2.6

O aspecto típico assumido pelas curvas de fluência,
e mostrado na FiguTa 4. A taxa mínima de fluência em cada
ensaio, foi obtida através técnica anteriormente descrita
(4). Note-se que a taxa de deformação, assume um valor apa_
rentemente constante com o tempo, atendendo a definição clãs
sica do segundo estágio de fluência.

0 significado físico desse resultado é limitado, de
vez que a constância resulta do equilíbrio de efeitos de na
tureza distinta. Entre esses destacam-se (S, 6):
a) fortalecimento da estrutura do material associada ã defor

mação contínua.
b) recuperação associada ao rearranjo termicamente ativado

das discordâncias, e a aniquilação de defeitos estruturais,
c) deformação não uniforme da seção útil do corpo de prova,

que para o cobre policristalino é detectada, desde os pri
meiros momentos do ensaio.

d) aumento da tensão aplicada, produzido pela redução pro
gressiva na área da seção resistente, num ensaio sob caj_
ga constante.
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Os indices obtidos a partir dos ensaios de fluencia

executados a 300°C e a 350°C são apresentados na TABELA I.

TABELA I

Numero

do
ensaio

Oi
D»
D,

D*
D.
D.
D,

On
Ou
Di«

Du
Dl.

D Ü

Dl»

D»

Temperatura

°c
350
300
300

3SQ
300
300
300
300
3S0
350
350
300

350
400

400

Tensão

inicial

Kg/W

4
6
6
S
5
7
9

8
6
9
7
9
8
4
£
S

RESULTADOS

Taxa mínima

(X10-»)

h">

1.23

1.01

1,18

3,36

0,42

3.23

20
9.6

11.1

23.5

23,6

0.32

S.61
1 A IB
14.111

DOS ENSAIOS A FLUENCIA

Redução

de área

1

11
18,8

16,7

11.2

25.8

16,8

23,2

6.1
29
....

....

Alongamento

1

16,5

4,4
6,9

__.
...

9.S
15.0

13,6

S.8

12,4

15.15

Tcapo de

i-utura

h

50

50
«1
16
42
20
4

5.5

3
4,6

• —

A Figura 5 mostra que a morfologia da fratura é idên
tica nas duas temperaturas aqui estudadas. A fratura é de
natureza pouco dutil, sem sinais visíveis de estricção. No-
ta-se ainda, que a superfície externa dos corpos de prova ,
hão aparenta ataque por oxidação severa.

A Figura 6 mostra o aspecto metalografico típico dos
corpos de prova rompidos por fluencia, nas presentes condj.
ções experimentais. Nota-se grande número de trincas inter,
granulares, dispostas perpendicularmente a direção da ten
são aplicada. Note-se ainda, que as trincas são independen
tes dos precipitados alinhados.

A fratografia apresentada na Figura 7, em dois au
mentos, ressalta a natureza intergranular da fratura. Em ne_
nhuma circunstância, é possível distinguir micro-covas ca
racterísticas da fratura transgranular de alta plasticidade.

- 3-! %:<?

V
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FIGURA

5A

5B

CP.

D2
Dis

TEMPERATURA
°C
300

350

TENSÃO INICIAL
CKg/mm2)

6

7

FIGURA 6

Ampliação 100X; reativo FeCl2
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FIGURA 7

4. DISCUSSÃO

Pelas curvas da Figura 8, constata-se que o relaciona

mento entre a taxa mínima m e a tensão verdadeira cr,, a ela
associada, corresponde ã previsão de Norton (7).

Ao? [1]

Note-se que para um mesmo valor da tensão aplicada, a
taxa de fluência aumenta consideravelmente com a temperatura.

Este fato traduz o caráter termicamente ativado da de_
formação por fluência, e e justificado pela ação da tempera,
tura sobre as diversas grandezas capazes de afetar a taxa mi
nima de fluência, dentre elas a difusibilidade D e o modulo
de rigidez G.

Aplicou-se aos presentes resultados experimentais, a
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T I i r n i

O 300'C

• aso'c 5Ol««

I ' I I I I I
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TENSÃO VERDADEIRA

FIGURA 8

seguinte função semi empírica proposta por Mukherjee (8), v£

lida para diversos materiais, onde a deformação por fluência

é controlada por escalagem, TABELA II.

onde A" e n são constantes do material

K • 1,35x10~22 Kgf.m/°K é a constante de Boltzmann

T é a temperatura absoluta

o „
b = 2,556 A e o vetor de Burgers do cobre.

A difusibilidade D nas temperaturas de 300°C e 400°C,

foi obtida a partir de dados relativos ao regime morno (9) .
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Foram utilizados dados de Barrett e Sherby (2), para calculo

do modulo de rigidez G, nessas temperaturas.

TABELA II

Numero
do

ensaio

Di

Da
D*
D*
Ds
D.
D,
D»
Du
D»
D ii

Du
D»

Temperatura
°C

350
300
300
350
300
300
300
400
300
350
350
300
400

Valores para aplicação da
função de Mukherjee e Dom

0.79
2,30
2,68
1,10
0,964
7.37
46.5
0.93
22.4
3,65
7,82

62.9
0.368

0.968
1.32
1.32
1.21
1.10
1.62
2,00
1.33
1,77
1,45
1,69
2,00
1,06

A comparação entre as Figuras 8 e 9, nos mostra o ele_

vado grau de racionalização dos resultados experimentais ,

obtido através a função de Mukherjee (8).

Os parâmetros da equação [2] , calculados pelo meto

do dos mínimos quadrados são:

AM - 2,53 x 1 0 u
j n » 6,6 para um fator de resíduos

r2 - 0,908

A Figura 10, compara o comportamento do segundo esta

gio de fluência da amostra de cobre estudada no regime morno,

com resultados encontrados na literatura para o cobre de ai

ta pureza no regime quente; assim como também com outros ma

teriais CFC puros (10).

N''!
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Fica claro, que o comportamento do regime morno ê com

parável ao do regime quente, em que pese a grande diferença
entre os valores assumidos pela difusibilidade num e noutro
caso. O valor mais elevado do expoente n aqui encontrado, se
comparado com resultados de Barrett e Sherby (2) e Fe1tham e
Meakin (3), TABELA III, pode ser justificado como natural ao
nível de tensão aplicada nos ensaios de fluência. De fato ,
na Figura 10, observa-se a mesma tendência em outros mate_
riais CFC, no regime quente, quando submetidos a tensões de
ensaio suficientemente elevadas.

TABELA III Valores do

Resultados

presentes

* Feltham

* Barrett

Origem

expoente n para o Cu

equação de Norton [l]

equação de Norton [1]

equação de Mukherjee [2]

e Meakin (3)

e Sherby (2)

* ENSAIOS REALIZADOS

Tempsratura

homóloga

T/Tf

0.42

C.46

0,42/0,50

0,717

0.72/0,9

A TENSÃO CONSTANTE

n

5.1

6,9

6.6

* 4,7

4,8

Esses resultados sugerem, por conseguinte, que no re
gime morno, o processo controlador da deformação por fluen
cia do cobre, siga o modelo proposto por Barrett e Sherby (2).

As características associadas ao comportamento em fra
tura do cobre, aqui estudadas, são: redução de área; elonga
ção sobre base de medida de 40mm; tempo de ruptura; microejs
trutura observada por metalografia ótica; e morfologia da su
perfície de fratura, observada por microscopia eletrônica de
varredura.

As Figuras 6 e 7 mostram que a fratura é de natureza
intergranular, e se origina de vazios Íntergranulares produ
zidos pela deformação por fluência.

Os mecanismos de formação desses vazios são extensa
mente discutidos e, em geral se acredita que sejam associa

m
V.\V fj:

\ -••"
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dos ao deslizamento de contorno de grãos (11).

Esses vazios conferem característica de baixa plasti,
cidade ao material, de tal modo que, quanto menor a dutilida
de na fratura, mais intensa se atribui a participação de de
formação de contorno na deformação total apurada. Nessas con
dições, ê possível observar na Figura 11, a variação da redu
ção de área e do alongamento com a tensão inicial aplicada .
Apesar do número limitado de ensaios disponíveis, a tempera
tura de ensaio não altera os níveis relativamente baixos da
dutilidade na fratura; e a dutilidade aumenta consistentemen
te com a tensão aplicada. Esse segundo resultado é coerente
com a influência que a tensão aplicada exerce sobre o desli
zamento de contorno de grão; menores tensões elevam a parti^
cipação da deformação de contorno na deformação total apura
da, reduzindo assim a dutilidade do material (12).

l I I T

I I i I i i

O 3OO*C
• aao*c

I i

30

IB

3
19
O

IO

0 10 4

TENSÃO INICIAL

10

< NO/MM*1

FIGURA 1 1

A seguinte relação empírica entre a taxa mínima e
tempo de ruptura ê obedecida por inúmeros materiais

x t constante [3]
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Se a constante da equação Í3í é invariante, então a taxa nu
nima de fluência e o tempo de ruptura dependem dos mesmos
mecanismos controladores.

Na Figura 12, observa-se que a relação |3| é* atendi^
da pelo material aqui estudado, nas duas temperaturas de en
saios, para aproximadamente o mesmo valor da constante. Es_
te resultado sugere, que na faixa de temperaturas entre '>00
e 35ü°C, os mecanismos governantes dos processos de defonna
ção e de fratura não são alterados.

IO-3 IO*2

TAXA DE DEFORMAÇÃO (H'1)

FIGURA 12

5. CONCLUSÕES

I . O modelo de Barrett e Sherby proposto para de_
formação por fluência no regime morno se ajusta
ao comportamento do Cobre estudado.

II . O segundo estagio de fluência da amostra no r£
gime morno apresenta características similares
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as observadas no regime quente de diversos me_
tais CFC puros.

III. A fratura no regime morno resulta de vazios in
tergranulares conseqüentes do deslizamento de
contornos de grãos.

IV . Aparentemente, entre 30Q°C e 350°C, um mesmo me_
canismo, controla a deformação e a fratura por
fluencia.
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RESUMO

Discute-se a manifestação da oxidaçao superficial
em ensaios de ruptura por fluência realizados com três aços
inoxidáveis austeníticos, executados sob carga constante em
fornos abertos â atmosfera entre as temperaturas de 550 e
800°C.

A evidência experimental mostra que os efeitos
superficiais da oxidaçao são em cada material associados a
temperatura de ensaio, ao tempo de duração e ao nível de d£
formação atingido.

A influência da oxidaçao ê relacionada aos meca
nismos de deformação atuantes. Analisa-se a possível ação
da corrosão sobre os índices característicos do comportamen
to mecânico dos materiais em fluência.

) 1
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1. Introdução

Os ensaios destinados a levantar características
do comportamento de fluência em aços, sào freqüentemente re_
alizados em fornos abertos a atmosfera. A bibliografia rê
gistra também ensaios executados com atmosferas em gases ji
nertes, sob vácuo e com certas atmosferas especiais como,
por exemplo, o vapor d'água e o sódio líquido

Ao fim dos ensaios os, corpos de prova apresentam
danos por corrosão. Uma questão de fundamental importância,
ê ate que ponto o meio ambiente em um teste de fluência, a_
feta as características atribuídas â reação do material às
solicitações mecânicas e térmicas

0 presente trabalho limita-se a discutir o caso
de aços inoxidáveis austeníticos rompidos entre 550 e 800 C
em fornos abertos a atmosfera.

2. Técnica Experimental

Os materiais estudados foram três aços inoxidâ_
veis austeníticos, sendo dois deles do tipo AISI 316, iden .
tificado por serie A e série B e o terceiro do tipo AISI-
304, identificado por série F

A composição química encontra-se na Tabela I. De_
pois de confeccionados, os corpos de prova sofreram trata_
mento térmico indicado na Tabela II.

TABELA I - COMPOSIÇÃO QUÍMICA {% em peso)

Material

AISI 316 A

AISI 316 B

AISI 304 F

C

0,07

0,05

0,025

Ma

1,72

0,73

0,75

Si

0,50

0,40

0,86

P

0,026

0,035

0.04

S

0,014

0,018

0,01

Cr

18,3

17,7

19, EL

Ni

12,5

12,2

9,35

Mo

2,55

2,07

0,24

Cu

0,13

0,16

0,15

Ae

0,004

0,003

Nb

0,02

,•-!•

• ' l
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TABELA II - CONDIÇÕES DE TRATAMENTO TÉRMICO

Material

AISI 316 A

AISI 316 B

AISI 304 F

Temperatura (°C)

1100

1100

1100

Duração (min)

40

40

60

Resfriamento

Rápido

Rápido

Rápido
í

Os ensaios foram conduzidos a carga constante em
temperaturas entre 550 e 800°C. 0 equipamento e o procedi
men to experimental utilizado no ensaio de f luência foram des_
critps em trabalho anterior

0 exame metalografico foi feito em amostras re
tiradas das seções transversal e longitudinal junto a super
fície de fratura.

As amostras foram polidas mecanicamente e foi
usado como solução de ataque glice-rêgia, com a seguinte com
posição:

10ml NHO + 30m£ HCl + 30m£ glicerol

0 ataque químico foi feito por imersão e o tem
po de duração variou de 1 a 3 minutos.

3. Resultados e Discussão

A severidade dos danos observados na superfície
de corpos de prova rompidos per fluência em fornos abertos
a atmosfera, varia com o tipo do material e com as condições
de ensaio, Figuras IA e IB. E" natural esperar que os efei_
tos da oxidaçao na atmosfera sejam maiores a medida que a
temperatura e o tempo de exposição aumentam, entretanto, ou
trás variáveis são importantes no processo de oxidaçao. A
comparação entre as Figuras IB e 1C mostra que os danos são
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bem mais severos se a permanência na temperatura ê acompanha
da de deformação lenta.

Este comportamento pode ser justificado por um
modelo simples. A camada superficial, de natureza passiva
dora, não teria a mesma facilidade de acomodar a deformação
que o material do substrato. Assim, a medida que o metal
base, se deforma lentamente por fluência, a camada passiva
dora seria periodicamente rompida. A ruptura ocorreria em
pontos fracos dessa camada, ou em pontos de deformação con
centrada do substrato. Conforme as Figuras ID e IE estes
pontos tenderiam a ser os contornos de grão. Depois de irú
ciada a trinca, o efeito concentrador de tensões que se Io
caliza na raiz, favoreceria seu crescimento intergranular.

Sabe-se que os mecanismos de deformação nos aços
inoxidáveis austeníticos variam entTe S50 e 800°C . Tempe
raturas e tensões iniciais menores favorecem, em geral, o
deslizamento de contorno de grão. Resulta daí a formação
de vazios intergranulares e a ruptura por fluência com bai.
xa dutilidade. Nessas condições.de ensaio, a morfologia da
fratura revela regiões lisas que correspondem aos contornos
de grão onde se desenvolveram os vazios. As regiões lisas
são envolvidas por ãreas irregulares constituídas por micro
covas que se originaram dos espaços intragranulares percor
ridos pela fratura até interligar os vazios, Figura 1G. Tem
peraturas e tensões iniciais maiores tendem a inibir o des "
lizamento de contorno de grão. Na ausência da ação fragili^
zante dos vazios intergranulares, o terceiro estágio de flu
ência atinge níveis de deformação bem mais elevados. A fra j
tura assumo caráter inteiramente trans granular, de natureza <••.
dútil, a morfologia da fratura ê caracterizada apenas por •
micro covas. Figura 1H.

A influência dos mecanismos de deformação sobre {;
os processos de acumulação de dano por oxidação pode ser en \:i
tendido em dois aspectos concorrentes. Por um lado as tem I
peraturas e as tensões mais altas favorecem maiores níveis '4
de deformação e por conseguinte favorecem os danos por oxi f
dação. Em temperaturas e tensões mais baixas, a deformação '
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acumulada é menor, mas sendo localizada nos contornos de
grão pode eventualmente favorecer a propagação do dano por
corrosão. Para analisar o efeito da oxidação nos índices
descritivos do comportamento em fluência desses materiais
convém distinguir as condições de predominância de um ou ou
tro mecanismo de deformação. A localização das áreas de a
tuação desses mecanismos no espaço tensão-temperatura jã foi
discutido em trabalhos anteriores s'6. Grosseiramente este
mapeamento pode ser inferido da Figura 2 a partir dos níveis .
alcançados pela dutilidade na fratura,

0 deslizamento de contorno prevalece para o ma
terial 304 F em todas as temperaturas e para os materiais
316 A e B apenas nas temperaturas baixas. A deformação trans
granular prevalece nos materiais 316 A e B nas temperaturas
além de 6S0°C salvo no caso do 316 B a 800°C que é discuti j
do mais adiante. 0 material 304 F a 750°C também apresenta i
comportamento excepcional discutido em separado.

Em geral, os índices relativos ao assim chamado
segundo estagio de fluência, são definidos numa ocasião -de
ensaio onde a deformação e o tempo acumulados são pequenos
em relação aos valores assumidos por ocasião da fratura. Por
esse motivo, hã pouca chance desses índices serem afetados
significativamente por efeito de oxidação, considerando a
sensibilidade dos métodos utilizados na presente série de >
experimentos 3. A Figura 3, por exemplo, relaciona a taxa
mínima ê m i n com a tensão verdadeira ov para o aço AISI 304
F. A distribuição dos pontos nessa curva não denota nenhum
efeito associável a oxidação. 0 mesmo acontece para os ou 1
tros dois materiais. s

\
Os índices mais sensíveis a corrosão são os que

se referem â ruptura e, em particular, a morfologia de fra
tura observada em microscopia eletrônica de varredura. Na
região de domínio de deformação transgranular a morfologia
típica corresponde a Figura 1H. *>

A fratura ê de caráter transgranular, e como as <t
trincas geradas por efeito da oxidação são de natureza in ;C
tergranular, Figura IE, é razoável supor que a ocorrência
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da fratura seja alheia aos efeitos da oxidação, em que pese
a severidade dos danos na superfície, caracterizada na Figu
ra IB. Note-se ainda que os corpos de prova mais intensa
mente danificados por corrosão atingem o mais elevado nível
de redução de area em todo o experimento, além de 60$, con
forme Figura 2. Naturalmente essas evidências não excluem
uma certa efetividade da ação da oxidação. A dutilidade e
o tempo de ruptura poderiam ser ainda maiores num ensaio con
duzido em atmosfera inerte. fi seguro porém afirmar que,nes_
se caso, o efeito da corrosão, se significativo, não será
dominante.

Na região de domínio do deslizamento de contor
no de grão a morfologia de fratura corresponde a Figura 1G.
Tanto maior a participação de regiões lisas na superfície de
fratura maior acredita-se ser a importância do deslizamento ;
de contorno de grão. Os vazios intergranulares assim forma
dos distribuem-se aleatoriamente por toda a seção reta do
material. Caso o crescimento desses vazios fosse favoreci
do pela oxidação seria lícito esperar uma maior concentra

\ ção em volume de vazios em regiões próximas a superfície dos
corpos de prova. A evidência metalografica mostra trincas
bem desenvolvidas na região da superfície do corpo de prova,
Figura ID. Estas trincas, associadas ao efeito da oxidação,
crescem de fora para dentro e são de natureza distinta dos
vaaios intergranulares não devendo ser confundidas com es
ses\ Assim o efeito da oxidação na propagação da fratura
não parece ser importante. Os resultados experimentais dis_ ,
poníveis não permitem, contudo, que se exclua a hipótese dos i
tempos de ruptura e da dutilidade serem cons is tent emente mai^ '•
ores em ensaios conduzidos em atmosferas inertes. •••:}

Em temperaturas altas os materiais 316 B e 304
F apresentam indícios de ação efetiva da oxidação sobre os ;;
pTocessos de fratura. Os dois casos são a seguir discuti^ .í:'
dos e neles a atuação de oxidação ê de natureza distinta. fi

~.çi

A observação metalografica no material 316 B rom |
pido em ensaios longos revela a formação de extensas trin ::-t
cas nas interfaces entre segundas fases e a matriz austení /
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tica, Figura 4A. Estas trincas assumem freqüentemente as_ J\
pecto cavernoso que não se justifica pelo simples desliza^
mento de contorno de grão comum das temperaturas mais baî
xas. A fratura ê marcadamente de caráter intergranular, FjL
gura 4B, o que ê inesperado para esse material a 800°C. A
superfície da fratura mostra-se severamente oxidada o que,
de per si, demonstra uma inesperada propensão a oxidaçãp,
FigUTa 4C.

A redução da dutilidade do material AISI 316 8
a 800°C com a duração de ensaio, que se observa na Figura 2 "'
pode ser assim justificada pela corrosão intergranular que
se associa a formação de segundas fases no material durante
ensaios de fluencia de longa duração nessa temperatura. 0
material AISI 304 F a 750°C apresenta um comportamento mar
cadamente diferenciado como revelado pela comparação entre |

'• .1-

as Figuras 4D e 4G. ";i

Note-se que os corpos de prova mostrados nessas j
duas figuras apresentam dutilidades próximas e, portanto,
não terá sido a dutilidade"a causa da acentuada diferença'
na intensidade do dano superficial por oxidação. Note-se
ainda que nos dois casos a fratura ocorreu de forma inter_
granular, Figuras 4F e 41.

Nos ensaios mais lentos a superfície de fratura
esta relativamente pouco danificada, Figura 4G, e é possí^ •:
vel distinguir na Figura 4H, trincas intergranulares produ
zidas pelo deslizamento de contornos. Assim conclui-se que
em ensaios de duração mais longa a 750°C o material assume
um comportamento similar ao que apresentava nas temperatu
ras inferiores. l

Para ensaios mais rápidos, a superfície externa ;
se apresenta severamente danificada, Figura 4D. A metalo •%-
grafia mostra grandes trincas que se aprofundam para o inte_ f ;í>
rior do material, Figura 4E, ao mesmo tempo que não são ob ••í|
servados vazios intergranulares do tipo atribuído a desliza $|
mento de contorno. Junto a superfície de fratura ê igual^ í||;
mente possível distinguir formações de aspecto cavernoso não ;í|
justificados por deslizamento de contorno de grão. •;'



. '}

J 3.8
A evidência disponível é insuficiente para apre

'] sentar as causas desse comportamento que muito provavelmen
,j te é ditado pela corrosão intergranular do material.
f
1 4. Conclusões

a) A evidência experimental disponível não permite
detectar nenhuma manifestação associada a efeitos de corro
são que seja capaz de influir ponderavelmente no comporta
mento a fluência dos aços inoxidáveis austeníticos ensaiados
na atmosfera em temperaturas iguais, ou inferiores a 700°C.

| b) Acima desta temperatura duas dentre as três amos_
;; trás estudadas apresentam características de fratura que não
•".'•; são explicáveis pela atuação isolada de mecanismos de de for
-; mação por fluência, e que resultam provavelmente de efeito
£ de oxidação.
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25O X

240 X

TICURA 1

Material

Temperatura (°C)

Tensão inicial (Kg/nm2)

Redução de área (%)

Tempo de ensaio (h)

A-D-C

A

6 OU

30,3

31

32,5

B-E-H

A.

800

9

7S

28,3

C-F

B

800

-

-

1081
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FIGURA 4

Material

Temperatura (°C)

Tensão inicial
(Kg/mm2)

Redução de área
(D

Tempo de ensaio
(h)

A-B-C

316 B

800

4

35

1324

D-E

304 F

750

11

29

4,7

F

304 F

750

10,1

23

13

G

304 F

750

8,1

22

29,1

H-I

304 F

750

6

14

287,8
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O objetivo deste trabalho foi investigar a influén
cia do trabalho a frio na resistência i fadiga de uma liga
de alumínio. 0 material trabalhado a frio foi obtido por
trefilaçao de barras de seção circular, utilizando-se uma
única redução de seção em um passe. Foram realizados en-
saios de tração no material recozido bem como no trefila-
do. Observou-se, então, um sensível acréscimo na resistiu
cia do material trefilado relativamente ao no estado reco"
zido.

Os resultados dos testes de fadiga do material tra-
balhado a frio e usinado para confecção do corpo de prova
mostraram um melhor comportamento do que o da liga recosi
da. Este acréscimo na resistência â fadiga é atribuído*
exclusivamente ao aumento na resistência da liga trefilada.
Para o caso em estudo, pode-se dizer que os resultados dos
ensaios de fadiga não sotreram influência das tensõet resi
duais induzidas, quer pela trefilaçao quer pela usinagei
dos corpos de prova, as primeiras devido ao torneamento
indispensável ao preparo dos corpos de prova e as demais
devido aos níveis de tensão adotados que resultaram em re-
laxaçao das tensões residuais.

>•,':•!:•
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1. Introdução

0 presente trabalho visa verificar o comportamento,
quanto a fadiga, de uma liga de alumínio quando deformada
a frio por trefilação, a uma taxa fixa de redução, de bar
ras de seção circular tendo em vista o grande número de
componentes de máquinas e estruturas confeccionadas com ma_
teriais que sofreram aquele tipo de deformação como tam-
bém por ser este um campo ainda pouco explorado.

~\
2. Material e Métodos Experimentais

0 material utilizado foi uma liga de alumínio com-
parável â liga SOSO, de acordo com as especificações da
ALCOA tO* Apôs recozimento (340°C, 1 h) as barras de alu ;
minio fora» trefiladas em uma única operação, reduzindo-se i
diâmetros de 7,94mm para 6,25nun. :

Realizaram-se ensaios de tração tanto para o mate - •
rial recozido como para o material trefilado. 0 ensaio de
tração do material trefilado teve a finalidade de comparar j
os resultados com aqueles obtidos nos ensaios de tração do j
material recozido e também conhecer a possível variação
da resistência à tração com o diâmetro. Para esta última
finalidade foram confeccionados, de barras trefiladas, cor_
pos de prova usinados para diâmetros de 5,S5mm, 4,8Smm,
4,lSmm e 3,45mm.

Para os ensaios de fadiga foram usinados, ainda de
barras trefiladas, corpos de prova em torno mecânico muni-
do de copiador hidráulico para atingir a conformação georaé
trica exigida e com as dimensões indicadas na Fig.l. >":

3. Resultados -

Os ensaios de tração ào material trefilado revela- j;
ram um acréscimo de 37% na resistência ã tração em relação Sf
ao valor determinado para o no estado recozido, 137,34MPa. #f

' '«ri

0 grau de encruamento definido pela relação f
w • (Ao - Af) x 100/A£ f
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Fig.l: Dimensões (mm) dos corpos de prova para o ensaio

de fadiga.

onde AQ e A- são áreas de seção—reta «inicial e final, reS_

pectivamente. foi cerca de 361.

Os resultados do ensaio de tração do material tre-

filado são apresentados na Tabela 1 onde pode ser verifi-

cado que, ao longo do diâmetro, nio houve modificação a-

preciável nos valores para a resistência â tração enquan-

to a resistência ao escoamento experimentou uma tendência

à estabilização para os menores diâmetros ensaiados.

TABELA 1 - Resistência i tração e ao escoamento do mate-

rial trefilado.

Diâmetro (mm)
Res. a tração (MPa)

Res. ao escoamento

(MPa)

5
186
155

,55
.79
,62

4,85 4,15 3,45

189,43 192,77 184,92

170,68 179,12 176,76 3

3$
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Assim, para o diâmetro de 3,175mm a ser utilizado

nos ensaios de fadiga adotou-se a média dos valores encon

trados - 188,35MPa como sendo a resistência â tração da

barra trefilada nas dimensões de ensaio.

Os ensaios de fadiga foram realizados nas condições

ambientais de temperatura e umidade e a «sistemática adota-

da baseou-se nas recomendações de Lipson e Sheth C21• A

Tabela 2 indica os resultados obtidos nos ensaios para os

três níveis de tensão adotados e aplicados a uma frequen -

cia de 50Hz.

TABELA 2 - Resultados dos ensaios de fadiga.

TENSÃO 143,79MPa 136,60MPa 129,41MPa

N» da
Amostra

Vida, N log N

(ciclos)

Vida, N log N Vida, N log N

(ciclos) (ciclos)

1
2
3

4
5
6

7
8

média
log N (£t;

log desv.
padrão (s.

Coef.
variação

Vida
média

14
20
24
17

)

t)

.200

.000

.100

.000

4,152

4,301

4,382

4,230

4,266

0,098

2,31

1,85 x

91
127
185

103

97

104

.400

.700

.000

.700

.500

4,961 2.529.000

5,106 1.584.900

5,267 10.232.900

5,016 *2.884.000

4,989 1.905.400

1.047.100

12.589.200

2.238.700

5,068

0,124

2,4*

6,403

6,200

7,010

6,460

6,280

6,020

7,100

6,350

6,478

0,381

5,9*

1,17 x 105 3,00 x IO6
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A Fig.2 mostra o gráfico S-N obtido nos ensaios de

fadiga da liga de alumínio trefilada. Para efeito de com-
paração está representada, também, a resistência à fadigat
da mesma liga no estado recozido, obtido do manual da
ALCOA, para o mesmo tipo de teste, isto e, flexão rotativa
f3j. Estimou-se um erro percentual de 51 nos resultados
com 901 de nível de confiança

16
14

«1 IO

z
—* 9

w «
3

2

1

_ 4

=

= 5 M l ! • • •

" ^ ^ ^ E S i

. 8

/

7—
,. /coildo/

iftkido

• •

. . •
IO

N

Fig.2: Gráfico S-N do material trefilado comparado com o
material recozido.

A superfície de fratura dos corpos de prova ensaia-
dos â fadiga apresentou a formação de estrias, tanto menos
espaçadas quanto menor a amplitude de tensão aplicada,
conforme mostram as Figs.3(a) e (b), em concordância com
as conclusões de pesquisas anteriores

f
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(a)

(b)

Fig.3: As estrias na superfície de fratura sob fadiga.
(a)o - 129,4MPa (b)a - 136.60MP». 5000 X.
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4, Discussão

A necessidade dos ensaios de tração do material tre
filado se deveu ao fato de ser preciso conhecer a possível
variação na resistência S tração da liga de alumínio com o
diâmetro. Isto porque a trefilação resultou em barras com
6,25mm de diâmetro enquanto a seção mínima do corpo de pro
va de fadiga teria que apresentar um diâmetro de apenas
3,17$mm* Observação da microestrutura de uma barra tre-
filada revelou uma deformação maior nos grãos mais próxi-
mos da superfície e menos acentuada a medida que se aproxji
ma do eixo da barra sendo que a usinagem para confecção
dos corpos de prova para os ensaios de fadiga retirou as
camadas superficiais mais deformadas; daí a necessidade
dos referidos ensaios de tração. Seus resultados serviram j
de ponto de partida para o ensaio de fadiga. \

A confirmação dos estudos de Sinclair e Dolan [5]se '
verificou pelos maiores valores do desvio padrão para as
tensões mais baixas aplicadas A Tabela 2 mostra que os
valores determinados em cada faixa de ensaio crescem a me-
dida que diminui o valor da tensão apficada,significando
maior dispersão para maiores vidss.

Da observação da Fig.2 verifica-se a posição da
curva de resistência ã fadiga do material trefilado situa-
da acima daquela representativa do recozido. Isto signifji
ca que, para uma mesma tensão aplicada, foi obtida uma ca-
pacidade maior de sustentar a aplicação de cargas cícli-
cas, isto já observado em trabalhos anteriores [ô.T] efe- ! ;
tuados em faixas semelhantes de ciclagem porém através de ;í
outros processos de deformação. Deve-se citar que para pi
muito altas tensões Coffin e Read [<0 verificaram queda na fe
vida do material trabalhado a frio, resultado considerado, t-fà
pelos próprios autores, como contrastante com o convencio- |§|
nal aumento de resistência â fadiga experimentado por me- ftM-
tais encruados. f§|

0 não paralelismo entre a reta representativa da ||||
vida média da liga no estado recozido e a que traduz a re- ^1%
sistencia a fadiga das barras trefiladas pode ser entendi- '3f
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da através do fenômeno de amolecimento ("softening") do ma-
terial trabalhado a frio. Para materiais trabalhados a
frio verificou-se [93 que, basicamente, o processo é dife -
rente. Os resultados evidenciaram- que aqueles materiais que
haviam previamente sido submetidos a uma deformação a frio
ao passarem pelo processo de fadiga sofreram uma redução
nas propriedades medidas. Verificou-se, ainda, que a queda
no encruamento era função da amplitude da tensão cíclica
aplicada. Estudos em alumínio [íoj comprovaram tais conclu •
soes além de mostrarem que o amolecimento não foi resultan- ">
te de recristalização do material mas que é conseqüência
da aniquilaçao progressiva das discordáncias,originadas no
processo de deformação a frio Assim, a idéia de que o com
portamento a fadiga de uma liga trabalhada a frio esta di-
retamente ligado â amplitude das tensões aplicadas sendo o j
processo de amolecimento mais significativo em baixa cicla- j
gem. \

As pesquisas de Laird [llj mostraram que materiais '
recozidos ou deformados a frio apresentam a mesma taxa de
propagação da trinca de fadiga no estágio II e que grande
parte do aumento na vida de um material trabalhado a frio
esta associada, por isto mesmo, ao crescimento da trinca
no estagio I. Ora, sabendo-se [l2j que o estágio II repre-
senta cerca de 10% da vida total para 10 ciclos e que sua
participação cai para aproximadamente 1% em 10 ciclos, po-
de-se concluir que, sem dúvida, haverá uma influência do
trabalho a frio imposto ao material na resistência a fadiga
tanto maior quanto menor for a tensão cíclica aplicada. Os
fatos acima justificam porque a diferença de vida,na Fig.2,
para uma mesma tensão, é maior para valores mais baixos de
tensão, advindo, então, o não paralelismo entre as retas.

No presente trabalho não foi considerada a possível
influência do tamanho do grão das amostras nos resultados
dos ensaios de fadiga muito embora investigações anterio-
res £l3j tenham revelado que granulação mais fina possa con
duzir a uma melhor resistência à fadiga do que materiais de
granulação grosseira. Por outro lado, materiais de alta
energia de falha de empilhamento, entre eles o alumínio,per
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mitem deslizamento cruzado fácil das discordâncias. Pesqui
sas realizadas £l4>3 mostraram que materiais de resistência
ã fadiga dependente do tamanho do grão são também os que
apresentam dificuldade para deslizamento cruzado. Quando o
material admite deslizamento cruzado fácil então não há
sensível variação da resistência à fadiga a partir de pouco
mais de 10 ciclos que, para os ensaios realizados, repre -
senta o valor mínimo determinado nos testes.

Deve-se fazer referência às possíveis tensões resi-
duais existentes nos corpos de prova submetidos aos en-
saios de fadiga e verificada sua atuação nos resultados ob-
tidos. Verificou-se que ocorreu uma deformação diferente
nos grãos das barras trefiladas sendo esta deformação aais
acentuada nos grãos mais próximos da superfície externa das
barras que do interior. 0 trabalho a frio de trefilação
executado sobre a liga de alumínio, envolvendo um esforço
de tração e, também, de compressão, resultou [15} em ten*
soes residuais trativas na superfície e compressivas no in
terioT devido ao grau de redução adotado - 381 - e ao semi-
angulo da matriz de trefilação - 15° - conforme indica a
Fig.4. Das barras trefiladas foram confeccionados os cor-
pos de prova, usinando-se, em torno, a seção de teste. A
retirada de material, por torneamento, até um diâmetro i-

y gual a 501 de sua medida de trefilação, proporcionou a rela
xaçüo das tensões residuais induzidas pela deformação plás-
tica fazendo, ao mesmo tempo, aparecer tensões residuais
resultantes, agora, da formação do cavaco quando da usina-
gem.

A influência, benéfica ou não, que as tensões resi-
duais compressivas, resultantes da deformação não uniforme,
podem exercer sobre a resistência & fadiga tem sido objeto
de extensos estudos e bastante controvérsia. Concorda-se
generalizamente £lôj, no entanto, que ocorra relaxação de
tensões residuais compressivas em ensaios de fadiga em que
as tensões se alternam positiva e negativamente, isto é,
as tensões aplicadas sejam trativas e compressivas ciclica
mente.

Os processos mais comuns de usinagem têm sido invés-

»-\ •,. - i
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IO 20 30 40 90 60

REDUÇÃO OE SÈÇXO, %
TO

Fig.4: Tensões residuais devidas ã tref ilação [ló]

tigados quanto aos números representativos das tensões in-
duzidas no material. Assim, admite-se [l7j que em opera-
ções de torneamento estes valores atinjam, no máximo,30MPa.

Aceita-se que as tensões residuais permanecem no
material desde que a tensão total (tensão aplicada mais
tensão residual) não exceda a metade da resistência ao es-
coamento para caTgas repetidas [láj . Segundo Osgood JÍ8) a
resistência ac escoamento para cargas repetidas vale 251
a 401 menos que a resistência ao escoamento estático. Seu
valor, para o caso em estudo, considerando-se os resulta-
dos constantes da Tabela 1, se situará entre lO6MPa e
141MPa. No caso mais desfavorável, a menor tensão aplica-
da no ensaio de fadiga foi de 129,41MPa, o que nos conduz

r' '••'•

i
a

\ ;>_•
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ao valor aproximado de 99MPa para a tensão total ocorrente
no corpo de prova* se abatermos a tensão residual máxima de
torneamento de 30MPa, Verifica-se, assim, que a tensão no
corpo de prova, no caso mais desfavorável (99MPa) e maior
que a metade da resistência ao escoamento para cargas repe-
tidas (entre 53MPa e 71MPa) o que nos leva a dizer que uma
tensão residual até cerca de õOMPa, o dobro do valor tido
como normal de torneamento, não traria resultados benéficos
para a resistência à fadiga. Como vimos anteriormente, em
verdade as tensões residuais de torneamento não ultrapassam
30MPa do que podemos conduit que a resistência a fadiga
determinada não foi influenciada pelas tensões residuais re
suitantes da usinagem por torneamento, quando da preparação
do corpo de prova.

Deve ser, ainda, mencionado o trabalho referente a
tensões residuais efetuado por Schtttz e Schrader [l9j« Uti-
lizando várias ligas metálicas e tensões previamente deter
minadas verificar** que as tensões residuais em liga de alu
mínio são eliminadas rapidamente, sua permanência não ultra
passando 21 da vida total. Concluiram, então, que a rápida
relaxação das tensões residuais compressivas não poderia
ser o fator determinante da melhor resistência a fadiga en-
contrada. Na verdade, o aumento na vida da liga de alumí-
nio se deve muito mais ao aumento da resistência promovida
pela deformação a frio do material dos que pela presença
de tensões residuais compressivas.

5. Conclusões

a. A resistência a tração da liga de alumínio 5050
deformada a frio por trefilação sofreu um acréscimo substan
ciai relativamente ao material no estado recozido, como o-
corre com a laminação, por exemplo.

b. A dispersão dos resultados dos ensaios de fadiga
se fez notar maior para os menores valores de tensão cícli-
ca de modo semelhante ao determinado em outras investiga-
ções.
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c. A maior aproximação para altas tensões, das cur-

vas representativas da resistência ã fadiga do Material re-
co z ido e do material trefilado £ devido ao aaolecimento
("softening11) experimentado de maneira menos acentuada em
vidas mais longas â fadiga.

d, 0 aumento verificado na resistência ã fadiga da
liga de alumínio ensaiada deveu-se somente ao aumento de
resistência do material proveniente do trabalho de trefila-
ção cujas tensões residuais foram destruídas pela remoção
do material da superfície para fabricação dos corpos de
prova. Os níveis de tensão aplicados foram suficientes pa-
ra eliminar, por relaxação, os resquícios de tensões resi-
duais porventura existentes nos corpos de prova, resultan-
tes da usinagem para sua confecção.
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Resumo

Este trabalho apresenta resultados de ensaios mecâni
cos realizados em hastes de aterramento de diferentes fabri.
cantes, E* feita uma análise dos resultados obtidos e propÕ£
se um ensaio especial de tração que permite avaliar de uma
maneira simples duas das principais características mecinj.
cas das hastes de aterramento.
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1. Introdução

Recentemente foram realizados no Centro de Tecnologia

da U.F.S.M, ensaios mecânicos em hastes de aterramento de no

ve diferentes fabricantes,

A não existência de norcns brasileiras específicas e

a escassez de bibliografia especializada fizeram com que os

ensaios fossem conduzidos baseados em especificações de fabri.

cante estrangeiro e de companhia de eletricidade.

Algumas modificações foram introduzidas no sentido ou

de melhor aproveitar os ensaios ou mesmo de torná-los possí^

veis dentro das limitações de crdem técnica.

2. Avaliação das Características Geométricas das

Seções Transversais das Hastes

Foram preparadas amostras de 3 hastes de cada fabri

cante.De cada haste foram extraídas 3 aduelas de ± 1,5 cm de

comprimento (uma central e duas extremas) as quais foram pre

paradas e levadas a um Metroscõpio Zeias Jena para medições

da espessura da capa de cobre e do diâmetro do núcleo de aço.

Em cada amostra foram feitas 4 medições da capa e duas do nu

cleo. Desta forma obteve-se a espessura da capa para cada

haste através de uma média de 12 leituras e o diâmetro do nu

cleo através de 6 leituras. 0 diâmetro médio da haste foi ob

tido pelo somatório das grandezas médias avaliadas.

Os resultados obtidos estão transcritos no quadro-1.

3. Ensaios de Caracterização do Comportamento Mecânico

Três tipos de ensaios foram realizados: flexão.aderên

cia e tração. A seguir, descrevem-se cada um destes ensaios.

3.1 Ensaio de Flexão

De cada haste foi extraída uma amostra de 54 diâmetros

de comprimento. As posições de corte das amostras variaram

em cada haste. As amostras foram fixadas rigidamente em uma
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extremidade, permanecendo com um comprimento de 40 diâmetros
em balanço. A extremidade livre foi solicitada por uma força
ortogonal ao eixo da amostra até o aparecimento da primeira
fissura da capa de cobre. Foram anotados os valores dos angu
los de giro da seção extrema correspondente ã primeira fissu
ra e â carga limite do ensaio, limite este de caráter aleatô
rio face a não evidência de ruptura da capa após 30 graus.

As medições foram feitas através de gabarito desenha
do em cartolina sobre o qual eram colocadas as amostras fie
xionadas permanentemente, fig.l.

Os resultados deste ensaio acham-se no quadro 2.

fig.l

3.2 Ensaio de Aderência

Foram extraídas 3 amostras de cada haste ,om posições
de corte variáveis de haste para haste.

Ás amostras foram levadas a um torno onde foram efetu
adas incisões helicoidais com passo de 6 mm (por limitações
do torno) em profundidade ligeiramente superior a espessura
dacapa de cobre. Foram observadas as condições da capa de co
bre para avaliação da qualidade de sua aderência.
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O quadro 2 contêm os resultados deste ensaio.

3,3 Ensaio de Tração

As especificações consultadas fixam um valor mínimo
para tensão no limite de resistência da haste. Para avaliei
ção deste parâmetro bastaria um ensaio simples de tração da
haste, pois ele se destina a verificação pura e simples da
resistência da alma de aço.

Se somente o núcleo de aço da haste for tracionado ,
desenvolver-se-ão tensões radiais "°ra(j" entre o núcleo e a
capa de cobre, fig.2, com intensidades proporcionais a fo£
ça axial "p" solicitante.

íf

t
f ig . 2

Quando a força "p" atuante-atingir valor imediatamente
superior a tensão radial limite em um determinado ponto,oco:
rerâ o afrouxamento da capa naquele ponto, fi possível, pois,
relacionar a força axial com a "aderência" entre a capa de
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cobre e o núcleo de aço, 0 ensaio seguira até a ruptura do

núcleo, obtendo-se assim num mesmo ensaio duas importantes

características mecânicas das hastes de aterramento.

Dentro deste esquema foram realizados os ensaios de

tração do conjunto de hastes.

De cada haste foi extraída uma amostra de 50 cm. As

posições de corte, como nos ensaios anteriores variaram em

cada haste. As amostras tiveram os extremos descascados numa

extensão de aproximadamente 10 cm. Nesta fase já pôde-se

fazer uma primeira avaliação da aderência, pelo grau de di_

ficuldade ou facilidade em efetuar tal operação.As amostras

foram posteriormente tracionadas em Prensa Universal de En

saios Amsler na escala de 20 toneladas, tendo as garras de

fixação aprisionado apenas o núcleo de aço. Forvam anotadas

a força de ruptura e a correspondente ao afrouxamento da ca

pa de cobre.

Os resultados deste ensaio estão no quadro 3.

4. Uma Análise dos resultados

0 ensaio de aderência descrito nb item 3.2.preconiza

do pelas especificações consultadas, e relativamente trabíi

lhoso e os resultados por ele evidenciados são os extremos

de uma escala. Já os resultados obtidos no ensaio de tração

descrito no item 3.3 possibilitam avaliar qualitativamente

a aderência. Assim a haste n9 3 do fabricante "A" que sô L

tou a capa somente por ocasião da ruptura, não tem esta"ad£

rencia" evidenciada pelo simples resultado obtido no ensaio

de aderência onde aí limita-se a observar se houve ou não o

descascamento da capa.

5. Conclusão

0 ensaio de tração apresentado no item 3.3 pode sub£

tituir o ensaio de aderência do item 3=2 já que fornece com

mais precisão as características de aderência cobre-aço.

Acredita-se ainda que o ensaio de tração proposto,p£

Io número de informações que revela e pela simplicidade com
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que é efetuado pode, juntamente com o ensaio de flexão, ca
racterizar o comportamento mecânico das hastes de aterramen
to.

Recomenda-se, no entanto, um estudo mais apurado s£
bre a influencia do aumento do passo do corte helicoidal na
caracterização da aderência segundo o ensaio descrito no
item 3.2.
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Características Geométricas da Seção Transversal

Fabricante

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Haste

1
2

3

1

2
3

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Diâmetro

nominal

(pol)

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

3/4

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

Diâmetro

médio

núcleo

(mm)
14,972

15,014

14,965

12,013

12,836

12,510

14,056

14,041

14,067

12,323

J.5,586

14,200

14,210

14,226

14,185

14,200

14,338

15,858

15,877

15,895

15,040

15,184

15,179

14,647

14,607

14,581

Espessura

média capa
de cobre

(mm)
0,538

0,505

0,507

1,146

0,756

0,898

0,842

0,881

0,851

0,693

0,791

0,748

0,703

0,732

0,693

0,664

0,669

0,432

0,434

0,386

0,422

0,444

0,386

0,630

0,635

0,669

Diâmetro

médio

haste

(mm)
16,048

16,024

15,979

14,305

14,348

14,306

15,740

15,803

15,769

13,709

17,168

15,696

15,616

15,690

15,571

15,528

15,676

16,722

16,745

16,667

15,884

16,072

15,951

15,907

15,877

15,919

Quadro 1



Ensaio

Fabricante

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J í

de Flexão

Haste

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ângulo

corresp.

ã ia

Fissura

(graus)

36

12

63

-

-

-

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

32

38

47

22

33

25

41

45

28

i.8

Ângulo

limite

do

ensaio

(graus)

-

-

-

59

64
63

57

47

55

90

58

63

57

59

61

57

-

-

-

-

-

-

-

-

Ensaio de Aderência

Condições da capa

de cobre apôs

incisão helicoidal

Descascou total
II M

II M

Não descascou

ii M

Afrouxou na preparação
H i.

,i

Descascou total
ii ti

Descascou total

ii ii

„
„

Descascou total
H ?»

II M

II II

II II

II ti

II II

II II

II II

Quadro 2 [•X%

: /
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Ensaio de Tração

Fabricante

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Haste

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2
3

1

2

3

1

2

3

Seção
média
núcleo
mm£

176,06
177,04
175,89

113,34
129,40
122,91

155,17
154,80
155,41

119,27
190,79

158,37
158,59
158,95

158,03
158,37
161,46

197,51
197,98
198,43

177,66
181,08
180,9$

168,50
167,58
166,98

Força de
ruptura
núcleo

Kgf
9460

9350

9380

14330
12610
13370

10020
17700
9900

6440
8140

11180
10940
10550

10970
11720
10250

14340
15040
13400

10060
10220
10000

10180
10060
9800

Tensão de
ruptura
núcleo
Kgf/mm2

53,73
52,81
53,33

126,43
97,45

108,77

64,57
114,31
63,70

54,00
42,66

70,60
68,98
66,37

69,42
74,00
63,48

72,60
75,97
67,53

56,63
56,44
55,26

60,42
60,03
58,69

Força Correspondei]
te ao afrouxamento

i n t a c t o da capa
Kgf
5500
N/A
9380

N/A
N/A
N/A

0
0
0

6400

6900

11100

10300

10300

n200
11100

9600

13900

14450

12800

10000

N/A

9720

N/A

N/A

N/A

%for.rupt.

58
-

100

-

-
-

0

0

0

99

85

99

94

98

93

95

94

97

96

96

99
-

97

-

-

-

Quadro 3
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Observações Relativas ao Quadro 3:

Os aços dos núcleos das hastes não apresentaram patamar
de escoamento definido com exceção da haste 2, fabricante "D",
cujo núcleo escoou aos 6320 Kgf.
- N/A: Não afrouxou.

y ,|
.';•$••
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Resultados prévios no alumínio mostraram que a tensão

c r í t i c a de cizalhamcnto reso lv ida não c a mesma para d i f e r e n t e s

sistemas de deslizamento quando monocr i s t a i s laminares são de

formados. No presente trabalho, anal ises s i m i l a r e s foram feitas em

cobre para ev i t a r a in f luênc ia dos efeitos superficiais (o alunú

nio tem uma capa de oxido fortemente aderida). Monocr is ta is lamina-

res de or ien tação e spec i a l foram c r e s c i d o s era atmosfera íner

te num cadinho de g r a f i t e . 0 sistema Je desl izamento 6 d e t e r -

minado seguindo a o r i en tação do eixo de tensão«mediante uma

gaiola de deformação l igada ao d i f ra tõmet ro de Raios-X.Resul

tados s imi l a r e s aos obt idos em alumínio foram encontrados no

presente t r aba lho , o que s i g n i f i c a que as diferenças encontradas

são devidas a diferente tensão de fluxo pa ra os dois t i p o s de des

locações e não a efeitos superficiais.

m
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1. Introdução
0 conhecimento dos processos relacionados com as pro-

priedades mecânicas dos sólidos ê um problema muito importan
te que enfrenta a tecnologia moderna. A grande maioria dos
sólidos são policristalinos; isto ê\ compostos de um grande
numero de cristais. A aproximação fundamental ao conhecimen-
to das propriedades mecânicas dos sólidos é tratar de compre
ender a conduta de um ünico cristal; e esta conduta estará
relacionada com a presença de imperfeições, das quais a mais
importante ê a Deslocaçao [l]; sua interação com outras des-
locações e com defeitos puntuais, controla as propriedades
mecânicas dos cristais.

Um grande número de processos individuais que reali -
zam as deslocações são bem conhecidos, embora as proprieda-
des mecânicas estejam relacionadas com o movimento de um
grande número de deslocações, dando lugar a processos coope-
rativos. Estes processos são muito pouco conhecidos, na atua
lidade. Estes temas têm sido muito bem tratado por Cottrell
[2], Seeger [3], Friedel [4] e Nabarro [5,6].

Os cristais mais estudados são os cúbicos de faces
centradas. Tem-se postulado uma serie de modelos para expli-
car o comportamento plástico [7-14], embora no presente mo -
mento não seja possível discernir entre eles, mediante expe-
rimentos, devido a dificuldades intrínsecas deles fl5] .

Na grande maioria dos modelos não foi considerado
caráter das deslocações (hélice Ou cunha), se bem que muitas
propriedades usadas nos modelos apresentam grandes diferen -
ças entre os dois tipos de deslocações ( e x e m p l o a
tensão de linha e quatro vezes maior para as deslocações de
hélice que para as deslocações de cunha) . 0 primeiro estudo
visando separar o rol dos tipos de deslocações foi realizado
em alumínio [16]. Nele os resultados principais foram:

1. A tensão necessária para deformar cristais, que
contém principalmente desiocações de cunha ê de 35% maior
que nos cristais com deslocações de hêlice .

2. Os cristais começam a se deformar pelo movimento
das deslocações de hélice.
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1*1

FIG.l - Orientação de Cristais
para haver deslizamento pre-
ferencial num único sistema. F1G.2 - Geometria dos cris-

tais 'de hélice e cunha.

Para crescermos os cristais planos usamos uma semen-
te cilíndrica cuja orientação I a fornecida pela figura 1.
Sabemos que todos os pontos do triângulo [100]-[110] - [111]
têm como sistema de deslizamento mais favorável o dado pelt
plano £111] e direção dada por [101]. Então, ao crescermos
a lâmina com o mesmo eixo que a semente e orientajn)lo-a para
que a interseção entre o plano de deslizamento-1 e a superfí-
cie da lâmina seja paralela ou então perpendicular a dire -
ção [101], obtemos os cristais desejados quando ativamos
tal sistema de deslizamento.

Dizemos que os cristais que tiverem o vetor de Burgers
do sistema primário paralelo a interseção são os chamados
cristais de cunha enquanto que os que tiverem o vetor de
Burgers do sistema primário perpendicular a interseção são
os cristais de helice.

V -..̂
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3. As anomalias na lei de Schmid para cristais delga-

dos podem ser explicadas em termos dos resultados anteriores

( a lei de Schwid estabelece que:" de todos os sistemas cris

talogrâficos em que o material poderia escorregar aquele m.

qual a tensão de cizalhamento ê maior, escorrega primeiro").

Para estender estas conclusões a outros metais cübi -

cos de faces centradas, deve-se ter muito cuidado, pois o a-

lumínio tem uma capa de oxido fortemente aderida. Logo, os £

feitos superficiais devem ser muito importantes,

2. Modelo Experimental

Para estudarmos separadamente as propriedades de uma

deslocação de hêlice ou de cunha, necessitamos de monocris -

tais planos convenientemente orientados de espessura igual

ou menor que lmm, pois como c livre caminho médio das deslo-

cações é da ordem de lmm [17] parte do loop de deslocações

que ira desenvolver-se escapara através da superfície do mo-

nocristal, permanecendo apenas segmentos de um único tipo de

deslocações.

Uma boa orientação e aquela em que o eixo de tensão

se encontra no interior do triângulo de orientação longe da

linha que une as direções [lOO] e [ill] pois nos conduz a u

ma grande zona de fãcil deslizamento ou seja onde um único

sistema de deslizamento é ativado. Este sistema de desliza -

mento é o de maior tensão de cizalhamento resolvida £l8] .

Os cristais que empregamos em nosso trabalho tive* ; >

o eixo de tensão com orientação que esta indicada na proje -

ção esferográfica da figura 1.

Ao deformarmos o monocristal segundo esta zona de fã_

cil deslizamento, a deformação será controlada pelos segmen

tos de deslocações que permanecem no monocristal, segmentos

estes que são perpendiculares a interseção entre o plano de

deslizamento e a superfície da lâmina. Se o vetor de Bur -

gers do plano de deslizamento ativo é convenientemente ori-

entado, os segmentos de deslocações remanescentes serão

principalmente de cunha ou hélice ( figura 2 ).
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Segundo a lei de Schmid isto não ocorreria, pois o

sistema de deslizamento de um cristal que possui a máxima

tensão de cizalhamento deformaria primeiro. Esta lei tem a

suposição implícita que a tensão crítica é a mesma para to-

dos os sistemas de deslizamento.

Para entendermos o comportamento anormal apresentado

por estes cristais utiliza-se o fato que tem-se comprovado,

que a tensão de fluência para os cristais com deslocações

de hélice ( T J ê menor que para os cristais com deslocações

de cunha ( T , ) ; isto ê,

Th < Tb

Conhecendo-se as tensões de fluência dos cristais com

deslocações de hélice e cunha é possível conhecer a tensão

de fluência de uma deslocaçâo mista ao decompormos numa des_

locação de hélice de vetor b cos B (onde g ê o ângulo entre

o vetor de Burgers e a linha de deslocaçâo) e numa desloca

ção de cunha com vetor b sen BT O resultado está indicado

na figura 4 [161 , onde no eixo das ordenadas está represen

tada a razão das tensões de fluência correspondente a cada

ângulo B e no eixo das abcissas o ângulo (3. 0 parâmetro et

ê a razão entre as tensões de fluência para hélice e cunha.

Para estudar a deformação inicial em planos secundã_

rios vamos dar o exemplo do sistema 4, na notação de Diehl

e Col [19]. Estes autores obtiveram a razão entre os fato-

res de Schmid para os sistemas secundários e primários ,que I

e a razão entre as tensões atuantes nestes sistemas. Esta •;-•••

razão esta representada na figura 5. Para encontrarmos a -V.

razão entre as tensões de fluência necessitamos conhecer o •

ângulo que o vetor de Burgers forma com as deslocações no

plano secundário quando no plano primário a orientação ê ;à

de cunha. Isso ê obtido na proieção estereografica da figu-

ra 6 e representado junto com as razões dos fatores de ;J|

Schmid na figura 5. '%

.3
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3. Seleção do sistema de deslizamento
Para distinguir os diversos sistemas de deslizamento

usa-se a nomenclatura de Diehl e Col [23] , na qual indica-
-se por T- o plano de deslizamento do sistema i e t̂  a dire^
ção de deslizamento deste sistema, onde para metais fee i =
1,2, 12.

Os cristais fcc, cuja orientação do eixo de tensão
encontra-se em regiào central no triângulo fundamental conve
çam deformar-se no sistema primário porém através dos resul^
tados no alumínio, muitos cristais com orientação de cunha
iniciaram sua deformação em sistemas secundários e posteri-
ormente passaram a deformar-se no sistema primário, Para os
cristais fcc os sistemas de deslizamento estão indicados na
figura 3 de acordo com a notação de Diehl e Col.

\

OÍIN

1

lifl \

\
X

\

01

4\

v
V-
•af

j<§ \
in \

110 >J

v / \

010

to?

FIG.3 - Nomenclatura para os distintos sistemas de desliga,
mento.

••••-?
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l'U'i. 1- Variação da tensão de f luencia
com orientação do vetor de Huri>ers,

PIG.6- Projeção cstereografica de
da orientação do vetor de Burgers
no sistema 4 para cr is tais de cu-
nha no sistema 1.

IMC.5 - Linhas de igual relação angu_
lar e tensão de fluencia para os
sistemas 1 e 4.

A partir desta figura ê possível encontrar os pontos
nos quais temos a mesma razão entre as tensões atuantes e
as tensões de fluencia nos dois sistemas, os quais determi-
nam a linha na qual começa a haver deslizamento nos dois
planos simultaneamente. Isto é" indicado no caso deo(= 0,75
na figura 7 para os vários sistemas possíveis [16].

Conclui-se então.que ao orientarmos o eixo de tensão
dos c r i s ta i s segundo o triângulo fundamental, de imediato
sabemos qual e o sistema de deslizamento que será ativado,
conhecendo-se previamente o valor de a.

N'o caso deste trabalho apenas obtivemos c r i s ta i s de
cunha e cuja técnica experimental descreveremos a seguir.

4. Métodos Experimentais

Foram crescidas lâminas monocristalinas de Cobre,uti^
lirando-se o método de Bridgman. O material utilizado foi
cobre Elox ( alta condutividade, l ivre de Oxigênio ) com pu
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Teza de 99,951. Para manter a pureza, os cristais foram crês
cidos numa atmosfera inerte de Argônio. Detalhes da prepara-
ção das amostras foram descritas na tese de um dos autores
[17]. As dimensões da lâmina foram de 15xlmm de secção trans
versai e 80 mm de comprimento ( o comprimento de deformação
foi de 50 mm). A orientação dos cristais foi do tipo cunha e
está indicada na figura 2a. e o eixo de tensão na figura 8
( Ponto 1 ) .

FIG.7- Regiões do triângulo de ori FIG.8- Seqüência do movimento do
entação nos quais cristais de eu- e i x o de tensão observado experi-

nha começa a deformar em sistemas mentalmente.

secundários.

A deformação dos cristais foi f e i t a numa gaiola de de
formação que pode ser utilizada no equipamento de raios-x.A
tração é efetuada movimentando-se a garra superior por meio
de um parafuso que possui uma chaveta que não permite que a
garra sofra movimentos de torsão.

5. Resultados Obtidos
Con os cristais planos investigamos a variação do e i -

xo de tensão através de exposições com Raios-X. Inicialmente
tentamos ver a variação do eixo de tensão numa única chapa
porém o filme foi sobreposto pela radiação de fundo de forma
que não podemos observar nada .

Entretanto foi verificada a posição i n i c i a l e a final



do eixo de tensão o que permitiu concluirmos que ele depois
de grandes deformações movimenta-se na direção de desliza -
mento do sistema primário.

Com outro monocristal plano seguimos a orientação do
eixo de tensão através de um conjunto de fotografias isola-
das tiradas com Raios-X. Para cada exposição produzíamos um
incremento de deformação e=l,4%.

A posição do eixo de tensão e então dada pela figura
8, onde podemos observar que o eixo de tensão sofre variação
num sistema de deslizamento diferente do sistema primário e
posteriormente passa a sofrer variação segundo este sistema
primário.

Os ângulos medidos para o sistema primário são:X,=51°

e <|>j = 42°.
Foi verificado o deslizamento do eixo de tensão para

sistema primário e para o sistema 4. A variação do ângulo X
como conseqüência do incremento de deformação decorre da de_
rivação da equação 2 e ê

dX, = tĝ -i de - Io

No sistema 4 o deslizamento é maior porque o ângulo
X4 ê maior (62°); então dX. - 1,59.

As variações observadas na figura 8 estão de acordo
com estes cálculos, dentro do erro experimental cometido na
determinação da orientação do eixo de tensão ( da ordem de
I o).

6. Discussão
O presente trabalho mostra que o comportamento anor-

mal observado em cristais de alumínio [lô] com orientação
de cunha é também observado nos cristais de cobre de mesma
orientação. Isto nos diz que no cobre, os cristais com ori-
entação de hélice devem ter menor tensão de fluência que os
cristais com orientação de cunha. Devido a falta de uma ma-
quina de testes não foram feitas medidas das tensões des -
ses cristais, logo não se conhece a razão a.
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O fato do cobre ter um comportamento similar ao alumí
nio significaria que os efeitos superficiais que ocorrem nes
te metal não seriam fundamentais. Também se espera que as
deslocações no cobre sejam dissociadas em parciais, coisaque
não ocorreria no a l u m í n i o • Esta dissociação não
modificaria as conclusões tiradas para ambos materiais, ou
seja que os cristais com deslocações de hêlice se movimentam
com menor tensão fluência que os de cunha.
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8. Conclusões
1. As anomalias encontradas na lei de Schmid para

cristais laminares de alumínio também foi encontrada no co -
bre.

2. O fato de que nos cristais cuja deformação ê con -
trolada pelas deslocações de hêlice, a tensão seja menor que
no caso de cunha, não ê afetado pelos efeitos superficiais ,
nem pela dissociação das deslocações.
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Resumo

A operação de estamparia provoca deformações nas peças fabricadas que

alteram sua resistência à fadiqa. Se as cargas em uso causam níveis aj_

tos de deformação cíclica a resistência à fadiga está diminuída, mas

se os níveis são baixos a resistência pode ser aumentada ou diminuída,

dependendo do nível e forma das deformações aplicadas durante a fabri-

cação. Este trabalho descreve os resultados de um programa de pesqui-

sas feitas para investigar os efeitos das deformações por tensão e por

laminação na resistência à fadiga dos aços SAE 1010 e Maxiform 50. As

grandes deformações na laminação sempre aumentam a resistência e aque-

las por tensão aumentam a resistência até uma deformação de 0,9 vezes

a de fratura do metal. As deformações por maior tensão diminuem a re-

sistência. Existe um interesse prático para a fabricação das peças pois

não existem indícios na superfície do metal do limite entre a quantid£

de de deformação que aumenta e a que diminue a resistência.
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I. Introdução

Muitas peças para uso na indústria automotríz e em outras

turas com risco de falha por fadiga são fabricadas usando estamparia e

outros processos semelhantes que impõem severas deformações plásticas

ao metal. Infelizmente existem ainda poucos dados sobre os efeitos des-

sas grandes predeformações na resistência à fadiga dos metais. Também

quase todos os trabalhos que existam sobre este campo da fadiga em me-

tais trabalhados a frio [1,2,3,4] foram sobre a fadiga de peças de vida

curta (menos do que 10* inversões até falha). Esses trabalhos mostram

que o nível cíclico de deformação plástica que o metal pode resistir pa_

ra uma determinada vida depois de ser deformado pIastIcamente é dimínu_f_

do proporcionalmente à redução da ductlbilidade do metal pela predefor-

mação.

No campo da fadiga de peças de vida longa, assume-se geralmente

que o aumento da dureza que acompanha, o trabalho a frio está associado

a um aumento da resistência à fadiga. Segundo Morrow e colaboradores[5]

a resistência à fadiga de peças com vida longa pode ser correlacionada

com a dureza Brinell do metat. Também os ensaios de fadiga em peças es-

tampadas, normalmente, indicam que a resistência à fadiga não foi dimi-

nuída pela deformação plástica que acompanha este processo. Os poucos

dados existentes indicam aue deformações extremamente grandes podem di-

minuir a resistência à fadiga [6]. Desde que as peças estruturais atuaj_

mente são projetadas com base na resistência do metal não trabalhado e

a possibilidade de que o trabalho a frio pode levar à diminuição e não

ao aumento da resistência à fadiga; surgem então dúvidas sobre a adfâqua

Ção dos atuais métodos de projeto. Podendo ser feitas as seguintes Inda

gações: 1°) qual é o nível de-deformação no qual a resistência à fadiga

pára de aumentar e começar a diminuir ? 2*) Como o relacionamento entre

as deformações em direções diferentes vai afetar qualquer relacionamen-

to entre a grandeza da deformação e a resistência à fadiga (peças fei-

tas por estamparia são sujeitas a deformações complexas e triaxias) ?

Este trabalho através de ensaios de fadiga uni axial com aço;; SAE

1010 e Maxiform 50 trabalhados a frio por tração e laminação, tenta es-

clarecer os efeitos das grandes deformações sobre a resistência à fadi-

ga de metais.
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2. Materials

O trabalho foi desenvolvido com dois aços usados na indústria

automobilística: SAE 1010 e Maxifarm 50. 0 primeiro ê um aço-doce típi-

co e o secundo pertence à classe doa aços de baixa liga e alta resis-

tência. Em porcentagem, a composição deles ê a seguinte:

SAE 1010

C:0,l0 Mn:0,34 P:0,007 S:0,20

MaxI form 50

C:0,09 Mn:0,4| P:0,007 S:0,0|2 Al: 0,058

0 aço 1010 fo: laminado a quente, capeado mecanicamente, desen

gordurado e veio na forma de lâminas com espessura de 6,35mm. 0 Maxi-

form 50 também em lâminas dt\ 6,35mm de espessura, foi laminado a quen-

te e desengordurado.

TABELA 1-PROPRIEDADES

TRAÇRO SIMPLES

PROPRIEDADE

Módulo de Elasticidade

Limite de Escoamento (0,2%

de deformação permanente)

Limite de Proporcionalidade

MECÂNICAS

UNIDADES

MPa

MPa

MPa

Limite de Resistência à Tração MPa

Tensão Verdadeira de Ruptura

Estricção

Deformação Verdadeira de Rup-

tura

Expoente de Encruamento

MPa

%

DETERMINADAS POR ENSAIOS DE

METAL

AÇO SAE 1010

206,800

228

212

364

918

76

1.43

0,16

AÇO MAX I FORM 50

206,800

418

390

532

1186

71

1.23

0,17

Os resultados apresentados nesta tabela são as médias para 5

ensaios.

Foram removidos 7,5 cm de cada lado das chapas antes da usina-

gem dos corpos de prova. As propriedades mecânicas dos materiais deter
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minadas pelos ensaios de tração simples estão contidas na Tabela 1.

3, Corpos de Prova

Os corpos de prova usados nos ensaios de tração simples e aque_

les para os ensaios de fadiga do metal não trabalhado foram usinados

de acordo com os dados da Figura.1. Outros foram feitos de acordo com

a Figura 2 para verificar o efeito da, superfície laminada na resistên-

cia à fadiga.

Fig. 1 Modelo do corpo da prova em

metal não trabalhado com superfí-

cie removida e corpo de prova to£

neado após predeformação.

Fig. 2 Coprpo de prova em metal

não trabalhado com superfície

i ntacta.

Os corpos de prova usinados para verificar a influência das

predeformações na resistência à Fadiga são iguais às da Figura 1,porém

esses, depois de serem deformados por Iam!nação ou tração, sofreram u-

ma redução de dimensões sendo a menor espessura da secção reduzida dos

corpos de prova de 2,79 mm. A zon^ de estrlcção das peças predeforma-

das por tração foi torneada até à dimensão acima especificada para os

ensaios de fadiga. A Figura 3 apresenta os tipos de corpos de prova

usinados de acordo com os dados das Figuras 1 e 2. Antes dos ensaios,

as dimensões e o alinhamento foram verificados e as superfícies que tj_

nham sido torneadas foram polidas com lixa fina para remover irregula_
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ridades superficiais deixadas pela op.. ração do troneanento.

rig. •' Aspecto dos cornos das pro-

vas utilizadas nesfe trabalho

Fin. 4 Corpo da prova montado

durante o ensaio.

4. F.nuipanentos e métodos de ensaio

Todos os ensaios foram executados num eauipamento servo con-
i

trolado eletro-hidráuIico para ensaios de fadirja contido na Fiaura 4.

Durante a predeformação por tração, a controle foi efetuado através de

um transformador linear diferencial variável colocado no embolo de ca-

na, enquanto nue nos ensaios de fadiga a deformação foi controlada usa£

do-se um clipe medidor (clín nane) para as deformações diametrais plás-

ticas e a tensão foi controlada usando-se uma célula de carqa para as

deformações elásticas. A deformação diametral foi transformada em defor_

maçào axial usando-se a fórmula:

e = -2 (In + (1 - 2u) §E

onde:

e = deformação axial
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d4 = diâmetro instantâneo do corte transversal

d = diâmetro inicial do corte transversal
o
u - coeficiente de Poisson

S = tensão convencional

E = módulo de elasticidade

A falha por fadiga foi definida pela fratura da peça, Mediu-se continua_

mente a amplitude de tensão e deformação durante os ensaios de fadiga.

Nos ensaios onde há deformações cíclicas com plasticidade, a amplitude

de tensão mudou durante o ensaio e aquela amplitude de meia vida está

considerada neste trabalho.

5. Resultados

Para determinar as propriedades mecânicas dos aços SAE 1010 e

Maxiform 50 foram executados cinco ensaias de tração simples para cada

tipo de aço. 0 deslocamento do embolo foi controlado, sendo registrada

a deformação diametral no diâmetro mínimo do corpo de prova e a tensão

axial. Os valores médios obtidos estão apresentados na Tabela I. Em se-

çiuida os corpos de prova foram deformados usando-se o mesmo método aci-

ma mencionado até os valores selecionados para os ensaios com predefor-

mações de 0.90E. e 0,95., onde E. é a deformação de fratura e novamente

torneados de acordo com os dados da Figura 1. A Medida do diâmetro mínj_

mo dos corpos de prova feita após deformação indicou que as deformações

não variam mais do oue ± 0,5%. Um estudo metalooráfico do corte trans-

versal do diâmetro mínimo mostrou qus buracos Cvoids) surgiram em todos

os casos.

0 nroqrama dos ensaios de fadiga está apresentado na Tabela 2.

Em todos os casos a variável controlada foi totalmente invertida. Neste

trabalho resistência à fadiga é registrada em inversões que são metade

de um ciclo para os ciclos invertidos aqui usados.

Ma finura 5 para o metal não trabalhado SAE 1010 o ensaio de

tração é um dos pontos da correlação linear existente entre a amplitude

de tensão e o número de inversões, sendo que esta correlação é verifica

da para até o máximo de 10s inversões. Após IO6 inversões a correlação

passa a ser representada por uma reta horizontal. A amplitude de tensão

da reta horizontal será aqui designada como limite de duração. Não pa-
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rece haver uma diferença significativa entre os corpos de prova com a

superfície laminada intacta e os que tiveram a superfícfe removfda. Os

corpos de prova com metal predeformado até 0,90E têm um limite de du-

ração 55% mais alto do que o dos corpos de prova com metal não tra6a -

lhado . Os corpos de prova trabalhados a frio por I ami nação até uma re_

dução de 62% da área são ainda mais resistentes. A resistência à fadi-

ga dos corpos de prova deformados até 0,95E por outro lado é quase i-

qual àquela dos corpos de prova não trabalhados.

TABELA 2 - PR0ORAMA DOS ENSAIOS A FADtfBA

METAL
CONDIÇÃO INICIAL

DO METAL

AÇO SAE 1010 AÇO MAX I FORM 50

AMPLITUDE AMPLITUDE AMPLITUDE AMPLITUDE

DE TENSÃO DE DEFOR- DE TENSÃO DE DEFOR-

MAÇÃO MACRO

MPa MPa

Metal nao trabalhado com
a superfície

remov i da

Metal não trabalhado com

a superfície Ipminada

i ntacta

Metal predeformado até 90%

da deformação de fratura

por tração

Metal predeformado até 95%

da deformação de fratura

por tração

Metal laminado até 62% de

estricção

207

172

145

166

152

138

241

221

207

250

177

147

372

338.

338

331

322

0,016

ND não determinado

259

245

238

234

221

214

414

379

365

362

252

241

ND

ND

ND

ND

ND

0,012

V)A
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Fig, 5 Efeito da predeformaçao na resistência à fadiga do

aço SAE 1010

0 exame das superffeias de fratura revela oue a ruptura ini-

ciava-se internamente com os buracos, (.voids) para todas as peças pre-

deformadas por tração simples, Mas os exames das superffcTes dos cor-

pos de prova antes dos ensaios não-revelaram tndtci-os desses Buracos

(voids). Os corpos de prova laminados contudo%apresentaram rupturas que

se propagavam do exterior para o interior do corpo de prova.

Comparando-se as Figuras 6 e 5 observa-se que o aço Maxiform

50 exibe um comportamento semelhante àquele do SAE 1010. Novamente o

material com uma predeformaçao de 0,90Ef é 40% mais forte do que o ma_

fw Tntte mi o,W a C|

MT Tnü9 «tí 0,*0 * C|

10" ID1 10*

INVCRtfiEt »Tt HUPTUMA

Fíg. 6 Efeito da predeformação na resistência à Fadiga do aço Maxiform
50

<.\ . , . - • .
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ter iai não trabalhado. Também o predeformado com 0,95E, é quase igual

em resistência à fadiga àquele não trabalhado. Uma tendência semelhar^

te de resistência inicialmente aumentando e depois diminuindo com o a-

crescimento de predeformação foi observada num trabalho de Libertini[2]

com uma liga de aço EN 28.

6. Discussão dos resultados

Segundo Morrow [5] a resistência à fadiga para vida longa de

aços é proporcional à dureza Brinell. Dados para uma variedade de aços

de diferentes níveis de dureza retirados de um trabalho de Tucker e oo

laboradores [7] estão contidos na Figura 7 (limite de duração versus

dureza Brinell), havendo uma correlação linear,. Também contido nesta

Figura está o resultado obtido para o aço SAE 1010 não trabalhado. Uma

linha reta que passa nele é paralela à reta obtida com dados dos ou-

tros aços. Implícita está a hipótese de que a resistência à fadiga do

SAE 1010 predeformado pode ser prevista de acordo com a regra de Morrow

segundo a tendência dos outros aços.. A Figura 7 mostra os níveis das

tensões obtidas através desta "hipótese.

too

8

MO (00 *0O

MHKt* MIHIkL

Fig. 7 Limite de duração versus dureza Brinell para vários aços

Para se obter a estimativa da resistência à fadiga para o aço

Sae 1010 trabalhado, podem ser usados os dados contidos na Figura 8 que

relacionam o número de inversões até a ruptura com a amplitude de defor

mação elástica (elastic strain-life curve].
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0,000

Fig, 8 Previsões do efeito de predeformação na resistência à fadiga

Os corpos de prova deformados por laminaçSo comportaram-se de

acordo com as previsões. Porém os corpos de prova predeformados por tra_

ção com 0,90E, tiveram um limite de duração menor do que o estimado e

os corpos de prova com O,95Ef apresentaram um limite ainda menor. Lem-

brando-se que esses corpos de prova apresentaram buracos (voids) que re_

duziriam a resistência à fadiga, foi feita uma estimativa desta redução

usando-se o método de Peterson [8]. Para os cálculos admitiu-se que o

maior buraco (void) revelado nas observações metalográficas seria carac_

terística do grau de deformação do metal predeformado. As curvas repre-

sentando a resistência à fadiga reduzida pelos buracos (voids) estão na

Figura 8 e estão de acordo com os dados para os corpos de prova prede-

formados por tração.

Ê provável que a resistência à fadiga nos aços aqui estudados

aumenta com o trabalho a frio, proporcionalmente ao aumento da dureza.

Contudo nos estágios finais de deformação de corpos de prova predefor-

mados por tensão, o acúmulo de-buracos (voids) causa diminuição de re-

sistência à fadiga. Na região de fratura os buracos (voids) crescem ra-

pidamente, resultando numa queda rápida à zero na resistência à fadiga,

chegando-se à fratura.

Todavia, enquanto os exames metalográftcos dos cortes trans-

versais indicaram a presença de buracos (voids), a superfície não mos-

trava qualauer indicação. Portanto, o engenheiro tentando estimar a re-

• i]
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sistêncla de uma peça conformada por estamparia ou outros processos en-

volvendo grandes deformações pôr tração deve examinar os cortes trans-

versais, ou procurar os dados correlacionando o tamanho dos buracos

(voids) com a deformação, quando as deformações na peça aproximam-se da_

queIas de fratura. Uma estimativa-da resistência à fadiga do metal pode

ser obtida através de uma correlação entre o limite de duração e a du-

reza, Esta estimativa deve ser diminuída para levar em conta o aumento

de tensão local pelos buracos (void ) nos estágios finais de deformação.

Em projetos o engenheiro deve, naturalmente, tentar evitar deformações

suficientemente próximas daauelas da fratura, por provocar grandes burjj

cos (voids). Dessa maneira pode-se aproveitar o aumento da resistência

fornecida pelo endurecimento provocado pelo trabalho a frio, sem a per-

da provocada pelos buracos (voids).

Este trabalho continua e o resultados indicam tendências se-

melhantes às obtidas com deformações por tração,
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8. Conclusões

A resistência à fadiga para longa vida nos aços SAE 1010 e Ma- .

xiform 50 aumenta com predeformação por tração até 90% da deformação de j,;

fratura. Com maiores deformações a resistência à fadiga diminui rapída_ |.

mente até que com deformação igual s 0,95E, tem-se uma resistência à fa_ ..

diga igual a do metal não trabalhado e obviamente chegando a zero com a !'-

fratura (Ef). Por outro lado a resistência à fadiga aumenta continuamer^ '>

te com o aumento da predeformação per Iam inação. "-£i

Uma correlação linear entre o limite de duração e dureza Bri- •,!/,££

nell conduz as boas estimativas sobra este limite para o metal laminado 7á|

a frio. Esta correlação é também aplicável ao metal predeformado por i/fe
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tração se o limite de duração previsto ê diminuído no caso de grandes

deformações para levar em consideração os problemas acima mencionados.

Os trabalhos continuam e atualmente os efeitos das predeforma-

ções bfaxias estão sendo estudados
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Resumo

Investigou-se o comportamento da superplasticidade
de Microgrão no aço SAE 4340 com estrutura microduplex obti-
da através da técnica de tratamentos térmicos de austenitiza
ção rápida» Os estudos deste comportamento foram realizados-
na faixa de temperaturas entre 626 a 692°C. Altos valores pa
ra a sensibilidade à taxa de deformação "m", foram encontra-
dos para esse material nas temperaturas em torno de 692° C.

Foi analisada a variação do parâmetro "m", em fun-
ção da temperatura e taxa de deformação. A energia de ativa-
ção do processo de deformação foi determinada e a mais prova
vel combinação de mecanismos, de deformação é proposta.

\ , • - . - •
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1. Introdução

Superplásticidade, (SP), é um fcnômcnto apresenta
do por certas ligas metálicas sob determinadas temperaturas
e taxas de deformação.

Esse fenômento ê caracterizado na deformação plãs_
tica, quando deformados em tração, por uma alta resistência
a formação de estricção e portanto, por uma espetacular por
centagem de deformação uniforme e alongamentos de fratura,
em algumas ligas, superiores a 2000%^ ', tudo acompanhado
por deformação plástica sob baixas tensões de escoamento.

f 21De acordo com os trabalhos de Johnsonv ' e Da-
vies^5' os materiais superplãsticos podem ser subdivididos-
em duas categorias;

i) os que apresentam superplásticidade com cicla-
gem térmica entre as temperaturas onde ocorra transformação
de fase. Esse tipo è* denominado superplásticidade de trans-
formação , (SPT);

ii) os que apresentam superplásticidade isotérmi-
ca também denominada superplásticidade de microgrão, fSPM1.

Para que determinado material «presente SPM, é es
sencial que ele apresente estrutura microduplex equiaxial,
e que essa estrutura seja estável na faixa de temperaturas-
homôlogas, onde deve ocorrer a deformação plástica.

Neste trabalho procurou-se estudar o fenômeno ^r
SPM no aço SAE 4340 com estrutura ferrita-carbonetos na faî
xa de temperaturas homólogas onde é prevista a coexistência
dessas duas fases.

Embora vários aços de baixa liga já tenham sido
estudados*1 * , ainda não existe nenhum estudo sistemático
desse fenômeno no aço SAE 4340.

2. Material e Método í
O material estudado é do tipo comercial, fabrica- í

do pela Aços Villares S/A. A análise química foi fornecida i
pelo fabricante e os resultados estão contidos na Tabela I. I
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Tabela I

Composição Química do Aço SAE 4340

Corrida
67163

%C

0,41
m

0,28

%Mn
0 ,70

%Cr
0,87

%m
1,80

Ulo

0 ,23

%?

0,020

%S

0,024

Na tabela I as porcentagens dos elementos são dadas
em peso. Nos ensaios de tração foram utilizados corpos de
prova de forma cilíndrica com as dimensões a saber: compri-
mento de medida, 1Q = 30 ,0 ± 0,1mm, e diâmetro, dQ= 3,00 ±0,01
nun.

Para a obtenção da estrutura microduplex, (ferrita
tcarbonetos), foi utilizada a "técnica de tratamentos térnâ
cos rápidos", também denominada "Multiciclos de Austenitiza_
ção Rápida" cujos princípios teóricos básicos são devidos a
Grange1 J . Com essa técnica, após três ciclos de Austeniti-
zação Rápida, seguidos de nova Austenitização, o material
Foi résfriado lentamente, tendo sido obtida uma microestru-
tura de grãos ou fases com tamanhos médios em torno de 0,5mn.

Os corpos de prova-com-estrutura Ferrita + Carbone-
tos foram montados em um dispositivo especial para ensaios
de tração a altas temperaturas, Esse dispositivo permitiu
que os ensaios fossem feitos em atmosfera de Argônio.

Foram feitos ensaios nas temperaturas de 626, 648,
670, 686 e 692°C. 0 dispositivo foi acoplado em uma máquina
Instron e os corpos de prova sofreram ensaios de tração com
diferentes velocidades de deformação.

A temperatura dos corpos de prova foi monitorada
por um par termoelétrico de Pt-PtRh 13% e controlada com
uma precisão de 1°C. Para o cálculo da sensibilidade a ta-
xa de deformação, "m", usou-se a técnica de variação brusca
da velocidade do travessão desenvolvida por Backofen et ai'7*.

No papel registrador da máquina Instron foram obti
das as curvas da força aplicada, (F), vs deslocamento. Con-
siderando-se a geometria inicial do corpo de prova, bem co-
mo a condição de deformação uniforme foram determinados atra
vés de um programa de computador os valores de o, (tensão
real), e ê , (tara de deformação). As curvas logo vs log ê

a

V-
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foram obtidas diretamente do "plotter" do computador.
Para análise da estrutura bem como, para a deternü

nação do tamanho de grão médio, foram obtidas fotomicrogra
fias do comprimento de medida e da cabeça dos corpos de
prova. No trabalho de metalografia o polimento foi feito me
canicamente e foi utilizado para o ataque o reativo Nital
2%, ou seja, 21 de HNO, em metanol, o qual revela os con-
tornos de grãos e fases.

Para a medida do tamanho de grão, usou-se o método
[8] ""

do intercepto linear médio de Milliard . As medidas dos
interceptos foram feitas em micrografias utilizando-se um
circulo de teste de 10 cm, inscrito em um plástico transpa_
rente. O número de interseções contadas foram sempre maior
que 100, obtendo-se assim erros relativos menores que 7% a
95% de confiança nas medidas dos interceptos lineares me- j
dios, (Ü). í

í

3. Resultados Experimentais
As curvas log o vs log £"obtidas para diferentes tem •'=

peraturas homólogas são apresentadas na figura 1. No míni-
mo dois corpos de prova com a mesma historia térmica foram
utilizados para determinar a dependência de cr com è para L
constante, onde T é tamanho de grão médio.

A partir das curvas log avs logè da figura 1 fo-
ram determinadas as curvas da figura 2, m vs log è , para
as várias temperaturas, variando na faixa de 626 a 692°C
para L aproximadamente igual a 0,58 ym .

O estudo da variação das curvas log 0 vs log t , pa-
ra diferentes temperaturas, é de fundamental importância pa ,]
ra se poder determinar a energia de ativação do processo de V
deformação, a qual, é um importante parâmetro na indicação j
dos mecanismos mais prováveis de deformação em regime su- i
perplástico. A figura 3 apresenta um gráfico tipo Arrhenius i;f
a partir do qual foi possível determinar a energia de ati- '-'£
vação, a tensão constante, AH , do processo envolvido na |
deformação em regime de SPM. j

A fotomicrografia mostrada na figura 4 apresenta a 1
microestrutura típica dos corpos de prova utilizados no es_
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Aço SAE - 4340

L = 0,58

temperatura

A 626 °C

V 648°C

o 670°C
a 686°C
• 692°C

i i i i i I I i I I I
KJS I t f1 10"'

taxa de deformação real £ (mm"1)

Fig - I Variação da tensão de escoamento com a taxa de deformação a diversas temperaturas,
para L constante

Aço SAE - 4 3 4 0

L =i 0,58
temperatura

692°C

686°C

670°C

648°C

min?1taxa d t deformação real ( è )

Fig - 2 Estudo da variação da sensibilidade a taxa de deforrnacão com a taxa de deformoçõo

para diversas temperaturas homoloqos e L constante
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Fiç- 3 . Grofico tipo Arrhenius poro deierminoçõo da energia

de alivoção.o tensão constante, do processo de

deformação superptastico.

Fig. 4 - Microestrutura típica dos corpos de prova

utilizados noste trabalho. Aumento inicial

1Ó00 vezes.
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tudo apresentado neste trabalho.

4, Discussões dos resultados

Dos resultados apresentados na figura 1, nota-se clçi

ramente que a tensão de escoamento ê altamente dependente

da taxa de deformação, bem como, da temperatura. Pode ser

verificado ainda, que a faixa de taxas de deformações uti-

lizadas neste trabalho não foi suficiente para se obter t£

da a curva sigmoidal, logo vs logè , tendo-se obtido, so -

mente, uma parte da regiaõ II, (região superplãstica), e

região III. Isso em virtude da limitação imposta pelas ve-

locidades de deformação disponíveis na máquina de ensaio.

Na figura 2 pode ser verificada a forte dependência

de m com a temperatura e taxa de deformação. Essas depen-

dências são mais fortes para o aço SAE 4 340 do que para os •

aços carbono comuns quando comparados os resultados com

aqueles obtidos por Spinelli l J , que trabalhou com os aços

SAE 1020, 1050, 1080 e 1095.

A figura 3 e um gráfico tipo Arrhenius, o qual foi

utilizado na determinação da energia de ativação do proces_

so de deformação superplãstica, tendo sido encontrado o va

lor de aproximadamente 49 Kcal/mol.

Dentro da faixa de temperatura, tensões e taxas de

deformações analisadas, (m>0,5), as energias de ativação

determinadas foram praticamente constantes, indicando que

possivelmente a combinação de mecanismos de deformação en-

volvidos foi a mesma dentro da região II da curva sigmoi-

dal, na qual procedeu-se o estudo. ' \

A energia para autodifusão através dos grãos, AH , 1

do Fe - o é igual a 62 ± 2 Kcal/mol e a energia de ativa_ '' •'•'

ção para autodifusão pelos contornos de grão, AH , é igual

a 42,5 ± 2 Kcal/mol1101 . ° . ~"f.

Por outro lado, estudos metalogrãficos ̂  J tem reve_ ÍJJ

lado que o escorregamento nos contornos de grãos com acom£ <^

dação ocorre durante a deformação em regime superplástico. ,:;f||

Entretanto existe grande controvérsia quanto ao processo S*!

de acomodação. Estudos com microscopia eletrônica de trans lí?

missão em lâminas finas preparadas de materiais deformados "
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em regime de SPM, tem mostrado que os grãos são relativa-
mente livres de deslocaçoes l1™ .

Experiências dinâmicas feitas por Dingley^ ' ,
com microscopia eletrônica de varredura, confirmaram ,que
extenso escorregamento nos contornos de grão ocorre duran
te a deformação superplãstica, bem como, que frequentemen
te o escorregamento de grupos de grãos foi verificado. Tu
do isso aliado a uma relativa rotação e translação indivi
dual dos grãos. Algumas dessas observações também foram
verificadas por Turton' ^.

A importância dessas experiências está fundamenta-
da no fato de que esses eventos são previstos no modelo
proposto por Ashby e Verral *• ̂  para explicar a deforma -
ção superplãstica. Além do apoio dessas importantes obser_
vações experimentais, esse refinado modelo fundamentado no
escorregamento nos contornos de grão com acomodação difu-
sional consegue, ainda, explicar a retenção de uma micro-
estrutura equiaxial, mesmo depois do material ter sido d£
formado algumas centenas por cento.

Outrossim, a energia de ativação determinada neste
trabalho, ê compatível com o modelo proposto por Ashby e
Verral, somente reconsiderando que a difusão por contor-
nos de grão seja responsável pelo controle do processo de

- 19]

deformação. Esse fato, também foi verificado por Spinelli
Segundo Ashby e Verral a equação da taxa de defor-

mação é dada por

onde para o Fe-o , tem-se os seguintes valores:fi , (volu-
-23 3 191me atômico), igual a 1,2x10 cm ; D v, (coeficiente

de difusão volumétrica), igual a 18 exp (-64000/RT) cm2/s
D (coeficiente de difusão por contornos de grão), igual
a 2,5 exp (-41400/RT) cm2/s £1(9 ; T (energia do contorno),

2 19]igual a 750 erg/cm ; S , (espessura do contorno), i-
gual a 5,0x10 cm .



J 8.9

S. Conclusões
1. 0 aço de baixa liga SAE 4340, com estrutura micr£

duplex, ferrita-carbonetos, apresentou SPM, para L^lym.
2. A temperatura para a qual for verificado valores

máximos para m foi 692°C, tendo-se obtido valores para a
sensibilidade a taxa de deformação superiores a 0,8 quando
utilizados corpos de prova com T inferiores a 0,6yim e taxas

-3 -1de deformações da ordem de 1,6x10 min
3. Verificou-se que a energia de ativação do proces-

so de deformação, nas condições de SPM, para m> 0,5, é pra-
ticamente constante e igual a 49 Kcal/mol.

4. A energia de ativação determinada experimentalmen
te e superior àquela necessária para ativar a autodifusão
no Fe- a, , sugerindo que a difusão por contornos de grão s£
ja responsável pelo controle do processo de deformação.

5. Sugere-se que o mecanismo de deformação supérplãs^
tica dentro das condições experimentais deste trabalho, se-
ja o escorregamento nos contornos de grão com acomodação di_
fusbnal, prodominando a difusão pelos contornos de grão.
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Investigou-se a influência do tratamento mecânico de

pré-deformação unidirecional e cíclica realizados entre os

tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento arti-

ficial na resistência ã fadiga e na estrutura na liga de alti

mfnio Hidruminium RR58. Amostras pré-deformadas foram ensaia

das a fadiga e examinadas por microscopia ótica e eletrônica

Os resultados mostraram que o aumento da porcentagem

de pre-deformação unidirecional resultaram num aumento da re

sistência à fadiga. A metalografia mostrou os dois estágios

de propagação de Forsyth, bem como um aumento na densidade

de deslocações.
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l . INTRODUÇÃO
£ uma operação rot ine ira nas indústrias de fabrica -1

çio de per f i s estruturais de l igas de alumínio de a l ta resis_
tência a operação de endireitamento. I s t o se deve a d i s t o r -
ções causadas pelo tratamento térmico de so lubi l i zação que
segue as operações de conformações mecânicas. As operações
de endireitamento geralmente envolvem a u t i l i s a ç ã o de um feir
ramental so f i s t i cado para evitar mudanças nas dimensões o r i -
ginais dos p e r f i s . Contudo, o princípio do endireitamento e
bastante s imples , i s t o ê , resume-se em s o l i c i t a r o componen-
te pnr meio de um esforço de tração unidirecional ou c f c l i c a
que alcançam valores de alongamento to ta l de até 6%.

Este tratamento termomecinico (TTM) envolvendo operai
ções de trabalho a fr io antes do tratamento de envelhecimen-
to a r t i f i c i a l em l igas de alumínio endurecíveis por p r e c i p i -
tação geralmente provoca um aumento da re s i s t ênc ia ã fadiga.
Trabalhos de McEvily, Clark e outros ( 1 ) , ( 2 ) , mostraram que
a vida ã fadiga de l igas de Al-Mg e Al-Zn-Mg são grandemente
aumentadas pela operação de trabalho ã f r i o antes do envelhe
cimento. Ostermann (3) demonstrou que a res i s t ênc ia à fafliga
de corpos de prova sem entalhes de l igas de Al-7075 fo i au-
mentada de cerca de 25% quando deformadas a fr io antes do
tratamento de envelhecimento. Já Reimann e Brisbane (4) en-
contraram que as curvas de fadiga para corpos de prova enta-
lhados de Al-7075, não sofreram variações com TTM. Assim su-
geriram que o TTM pode afetar o es tág io de nucleação da tr in
ca deixando inalterado os estágios I e II de Forsyth (5) . En
tretanto , retardação nos estágios de propagação da tr inca f£
ram encontrados por Broek e Bowles (6) como resultado do TTM
realizados em corpos de prova entalhado de Al-2024. Trabalho
realizado por Havelock (7) em l iga de A1-RR58 pré-deformada
ciclicamente (R- - | ) antes do envelhecimento a r t i f i c i a l apre_
sentou um s i g n i f i c a t i v o decréscimo da re s i s t ênc ia ã fadiga.
Contudo, para pré-deformação unidirecional ocorreu um aumen-
to apreciável .

Este trabalho apresenta alguns resultados de uma in -
vestigação experimental f e i t a numa l i g a RR58 para determinar
a inf luência da pré-deformação a f r io depois da s o l u b i l i z a

•-- • " l i . V. '" - -
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ção, mas antes do envelhecimento artificial, na resistência

ã fadiga e estrutura da liga.

2, MATERIAIS E MÉTODOS

A composição química em peso da liga de A1-RR58 ana-

lisada durante o processo de fundição esta dada na tabela I.

Material %Cu %Mg Wí %Fe %Si %Ã"Í

RR58 : 1,88 1,74 1.12 0,99 0.1» balanço

TABELA I - Composição química em peso da liga RR58

A liga acima foi desgazeifiçada e vazada em um molde

cilíndrico de aço refrigerado ã ãgua, com diâmetro de 150 mm

e altura 350 mm.

Os lingotes foram homogeneizados por 16 horas ã tem-

peratura de 4 70°C, em seguida forjados ã temperatura de 380°

C. Em seguida foram transformados por laminação â quente, a-

proximadatnente a temperatura de 380 C, em placas de dimensões

de 16 mm de espessura por 275 mm de largura e 550 mm de com-

primento. Estas placas foram cortadas em amostras de dimen-

sões de aproximadamente 550 mm x 25 mm x 16 mm.

As amostras da liga nas dimensões acima foram defor-

madas após tratamento de solubilização feito a 510°C ao ar e

resfriamento em ãgua a 20°C.

Os tratamentos mecânicos sofridos pelas amostras fo-

ram: i) deformadas em tração unidirecional nas porcentagens

de alongamento totais de 0,51, 1,02, 2,0% e 5,0%; ii) defor-

madas em 4 ciclos com R=0, nas porcentagens de alongamentos

totais de 0,5%, 1,0% e 2,0%.

Apôs os t rat ame ii tos mecânicos, as amostras foram en-

velhecidas artificialmente durante 19,5 horas ã temperatura

de 190 C em forno ao ar. Amostras pre-deformadas com 2,0% ,

5,0% e sem prê-deformação sofreram também tratamento de su-

perenvelhecímento, isto e", 12 dias a 190°C. Corpos de prova

para ensaio de fadiga em flexão rotativa foram usinados e ti-

veram um acabamento superdicial de lixa 000.

A velocidade do ensaio de fadiga foi de 5000 rpm e

onivel de tensão adotado para comparação foi de 232 MN/m7
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Kste nível foi escolhido porque o segundo o trabalho de Have

lock (7) não deve ocorrer descontinuidade na curva S/N (ten-

são alternada v. número de ciclos para fatura).

Seis corpos de prova de cada amostra foram ensaiados

nas condições descritas acima

Para se analisar a estrutura de defeitos e precipitji

dos obtida durante os tratamentos termomecanicos usou-se a

técnica de microscopia eletrônica de transmissão. Para a ve-

rificação de como se propaga a trinca por fadiga empregou-se

a técnica de microscopia ótica. Amostras das regiões de in- '-

teresse foram mecânica e eletroliticamente polidas. No caso

de microscopia eletrônica o eletrolito usado foi uma solução

de 20% de ácido «íttrico em álcool etílico. Para a microsco -

pia ótica o eletrolito empregado foi o de Lenoir e as condi-

ções do polimento se deu a AO V durante 10s. , í

'• . \

3 . RESULTADOS EXPERIMENTAIS \

Os resultados dos ensaios de fadiga para as varias

condições de TTM estão mostrados na tabela I I . Foram ensaia-
is - 2

dos seis corpos de prova no mesmo nível de tensão (232 MN/m

A distribuição log-normal foi adotada para a analise es tat i s

tica dos resultados (8).

A figura 1 mostra as curvas da tensão alternada (S)

v. número de ciclos para fratura (N) para a liga A1-RR58 pa-

ra as condições sem pré-deformação e 1,0% de pré-deformação. S

Na figura 2 tem-se a estrutura obtida em folha fina

de uma amostra da liga solubilizada, não deformada e envelh£

c"da 19,5 horas a 190°C. Nota-se na micrografia as zonas de )'•

ÒPB, poucas deslocações e a nucleação e crescimento dos pre- -

cipitados 3* n e l a s . ' . :

A figura 3 mostra uma folha fina da mesma l i g a so lu- ;

bi l izada em água f r ia , prê-deformada 2,0% e envelhecida 19,5 ?

horas a 190 C. Ve-se muitas novas deslocações indu2ida pela ; |
— ^ ~,'• Y

deformação. Nucleaçao e crescimento de precipitados finos S' i |
(Al-CuMp) nas mesmas. ÍSS

. - ••'?§
A figura 4 mostra a região dos contornos '.e grão do ;à

material nao deformado onde se pode ver uma distribuição não ;Jí

muito densa das placas de precipitados S1 na matriz. Nota-se ?•
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FIGURA 2 - Liga RR58 solubilizada e envelhecida 19,5 horas

a 190°C. Aumento 30000 X.

FIGURA 3 - Liga RR58 solubilizada, pré-deformada 2,0% e en-

velhecida 19,5 horas a 190°C. Aumento 30000 X
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que neste caso, os contornos foram ancorados por grandes par

tículas de AlCuNi, Ja na figura 5, que mostra o material TTM

com 5,035 de deformação, observa-se que a distribuição das

placas de S' é mais densa na matriz. No contorno tem-se mui-

tas deslocações e uma intensa nucleação e crescimento de fi-

nos precipitados S1.

Ma figura 6 apresenta-se uma micrografia da secção

longitudinal de um corpo de prova ensaiado em fadiga e que

sofreu TTM com 2,055 de pré-deformação. Pode-se ver claramen-

te os estágios I e II de propagação da trinca por fadiga.Ob-

serva-se também que a trinca parece percorrer o seu caminho,

saltando de inclusões para inclusões.

4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

Pelos resultados apresentados na tabela II e figura

2, nota-se claramente que os tratamentos mecânicos de defor-

mação unidirecional seguido de tratamento térmico de envelhe_

cimento artificial no pico de dureza, aumenta a resistência

à fadiga da liga de A1-RR58. Contudo, os aumentos de resis -

têneta encontrados não são-muito-grandes quando comparados

com valores obtidos em outros trabalhos. Assim, no trabalho

de Havelock (7) foram encontrados aumentos da ordem de 10 V£

zes na vida ã fadiga para a mesma liga em níveis de tensões

próximos ao adotado no presente trabalho. Ja no trabalho de

Mehrpay e outros (9) tem-se um aumento da resistência à fadî

ga da liga A1-7075-TMT bem próximo ao encontrado neste traba_

Por outro lado, no trabalho de DiRusso e outros (10),

onde foi comparado o comportamento i fadiga da liga de Al -

70 75 nas condições T6 e THT, concluiu-se que amostras não en

talhadas tratadas mecanicamente antes do envelhecimento apre_

sentam valores da resistência a fadiga menores do que as sem

prê-deformação. No entanto, amostras entalhadas apresentaram

resultados invertos.

Na condição de pre-deformaçao cíclica os resultados

obtidos no presente trabalho praticamente não variaram com o

aumento da pré-deformação, ocorrendo mesmo um ligeiro decrés

cimo nos valores médios do número de ciclos para a fratura.
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FIGURA 4 - Liga RR58 solubilizada e envelhecida 19,5 horas

a 190°C. Região de contornos de grão com placas

de S* e partículas de AlCuNi. Aumento 70000 X.

FIGURA 5 - Liga RR58 solubilizada deformada 5% e envelheci-

da 19,5 horas a 190 C. Região de contornos

grão com placas de S'. Aumento 70000 X

de
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Já na condição de superenvelhecimento (12 dias a

190°C) ocorreu um decréscimo significativo nos valores mé-

dios do número de ciclos para a fratura, sendo que estes de-

créscimos foram maiores para porcentagens de pré-deformação

maiores. Este decréscimo deve ser devido ao crescimento exa-

gerado dos precipitados S* durante o tratamento térmico pro-

longado.Estes precipitados grosseiros vão funcionar como bar_

reiras menos efetivas para o movimento das deslocações. Por

conseguinte favorece a emissão de linhas de escorregamento

para a superfície, acelerando o início do estágio de nuclea-

ção de trincas por fadiga. Contudo, isto não foi verificado

no presente trabalho. Por outro lado ao se comparar os resul

tados da microscopia eletrônica da figura 2 e 3, pode-se con

cluir que a pré-deformação antes do envelhecimento provoca

um aumento da densidade de deslocações. Como um resultado p£

aitivo, aumenta o número de locais para a precipitação de S*

deixando assim a distribuição de precipitados mais finos e

mais uniforme. Assim, essa tnorfologia de precipitados pode

funcionar como obstáculos mais ativos durante o movimento

<tas deslocações. Por conseguinte provoca uma diminuição na e

missão de linhas de escorregamento para a superfície, retar-

dando o estagio de nucleação da trinca.

0 que se nota também nas micrografias eletrônicas

das figuras 4 e 5 é que nos contornos de grão das amostras

sem pré-deformação ocorreu uma precipitação intensa de parti

cuias de AlCuNi que são frágeis, criando assim, regiões de

fácil caminho para a propagação de trincas. Este tipo de par_

tícula não foi encontrada nos contornos de grão de amostras

que sofreram tratamento mecânico de pré-deformação antes do

envelhecimento.

Finalmente na figura 6 verifica-se o aparecimento

dos estágios I e II de propagação da trinca proposto por

Forsyth (5). Estes estágios foram encontrados tanto no mate-

rial pré-deformado como no não deformado antes do tratamento

térmico de envelhecimento artificial.
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6. CONCLUSÕES

a) os resultados dos ensaios de fadiga da liga de

A1-RR58 mostraram que o aumento da porcentagem de pre-defor-

mação unidirecional entre o tratamento de solubilização e en

velhecimento artificial nas condições de pico de dureza re- -,

sultara também num aumento da resistência ã fadiga.

b) o resultado descrito acima não ocorreu nas condi-

ções de pré-deformação cíclica e superenvelhecimento. Sendo

que no caso de superenvelhecimento os resultados mostraram

que o tratamento mecânico de pré-deformação decreace a resis \

tencia à fadiga da liga. i

c) através dos exames metalogrãficos foram encontra- 4

dos os dois estágios de propagação de Forsyth e um aumento ;

considerável da densidade de deslocações provocado pelo tra*

tanrento mecânico de pré-deformação.

d) constatou-se também que o material pré-deformado

apresentou uma distribuição mais fina e mais uniforme de pr£

cipitados e uma ausência de partículas grandes de AlCuNi nos

contornos de grão.
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Resumo

A microadiçâo de NiSbio na liga Al-Zn-Mg (4-6% Zn ,

1-2Z Mg) influi nas suas propriedades mecânicas de resiliên-

cia, dureza, tensão maxima de ruptura, tensão de escoamento

e «longamenso, conforme o tratamento de envelhecimento adota

do.
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1, Introdução

A liga Al-Zn-Mg tem apresentado grande interesse em

sua aplicação nos paises desenvolvidos por causa de sua bai-

xa densidade e boas qualidades de endurecibilidade por meio

do tratamento térmico de solubilizaçãc e precipitação (2, 3,

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13),

Diferentes pesquisadores têm procurado modificar as

concentrações do zinco e magnésio, acrescentando por outro

lado pequenas porcentagens de cobre, prata, zircônio e ou-

tros elementos (6, ?, 8), visando a elevação da resistência

mecânica e da resistência à corrosão sob tensão,

O objetivo deste trabalho foi estudar a contribuição

da microadição do elemento niõbio em ligas com composições

melhor aprovadas em pesquisas recentes como sejam aquelas

que contem de A a 6Z de Zn e de 1 a 2% de Mg.

2. Preparação da liga

Duas composições, com e sem Nb, foram obtidas em co-

quilha a partir da temperatura de vazamento de 750°C.

Primeira

composição

Segunda

composição

{%)

( * )

92

91

Al

, 80

. 1 3

4

6

Zn

, 5 0

,60

1

1

Mg

, 8 8

, 4 9

0

0

Cu

, 3 8

.35

0

0

Cr

, 2 0

0

0

Fe

,25

, 2 3

Nb

0,001

3. Extrusão das barras

Os lingotes, convenientemente descartados de sua re-

gião de chupagem e superfícies oxidadas, foram extrudados na

Termomecinica São Paulo S/A, São Bernardo-SP, na temperatura

de 450 C, e para cada composição, duas deformações a frio, a

primeira com 10X e segunda com 25% de redução.

Ensaios preliminares revelaram que para estas redu-'

cões se formavam números bem distintos de grãos por unidade

de ãrea durante o processo de recristalização a 460°C e 2 ho

ras de recozimento.
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4. Programação e ensaio dos tratamentos térmicos

Para se estudai a contribuição de algumas variáveis

ao processo de endurecimento das ligas por meio do tratamen-

to térmico de solubilização e precipitação, utilizou-se uma

programação onde as variáveis independentes consideradas fo-

ram; a) velocidade de esfriamento em dois níveis a partir de

460°C; b) ligas contendo ou não microadição de nióbio; c) li-

gas encruadas com 10 e 25% de redução; d) três tempos de pré-

-envelhecimento; 8, 16 e 24 horas a 95°C; e) tempos de enve-

lhecimento a 160°C.

Como variável dependente adotou-se a medida de dure-

xa Vickers obtida apôs cada tratamento. Notam-se no programa

duas temperaturas de envelhecimento: a primeira a 95°C e a s£

gunda a 160°C, de acordo com as pesquisas já* conhecidas, que

se referem respectivamente as temperaturas inferior e superior \

ã linha solvus Guinier-Preston da liga. i

5. Ensaio de Dureza

5.1 Liga com 10X dg~deformacáo

O comportamento em função do tempo de alguns tipos

de tratamento isotérmico a 160 C foram muito semelhantes, ve-

rificando-se que para a medida de dureza não são fatores a

destacar. Não se verificou diferença (fig.l quadro 1) entre

os esfriamentos na água ou no ar a partir de 460 C para os en

velhecimentos a 95°C, em diferentes horas e em seguida a 160°

C, até* o tempo máximo de A9 horas e também entre as ligas com

e sem Nb.

Diferenças mais significativas se deram mesmo, entre ;,

os tempos de tratamento 3 95°C e atingia-se mais rapidamente !

a dureza máxima a 160°C, apesar de diminuir o seu valor,na or_ ;

demvdos tempos crescentes: 8, 16 e 24 horas. ;|

5.2 Discussão do comportamento das curvas de dureza •:|

da Figura 1 ;§

Algumas inflexcas foram observadas em função dos tem •'



J 10.4

pos mas se consideraram somente a primeira e a ultima infle*

xão positiva, sendo esta relativa ao início do decréscimo da

dureza (quadro II) . Primeiramente se observou que os tempos

de transformação (inflexões positivas) diminuíam das ligas

com Niõbio para aquelas com Niõbio, não existindo influência

da velocidade de esfriamento ua água ou no ar.Os tempos de

transformação também diminuíam na medida que crescia o tempo

de envelhecimento prévio a 95°C.

A duresa máxima diminuiu de 52 para os tratamentos

de 16 e 24 horas a 95°C, comparados com o. realizado durante

8 horas.

Nesta investigação a liga foi previamente envelheci-

da a 95°C durante diferentes tempos (8,16 e 24 horas).As me-

dida» de dureza passaram à ser efetuadas para o envelhecimen

to seguinte a 160°C ,em função do In t.

Este prévio envelhecimento durante 8 e 16 horas pro-

vavelmente transformou parcialmente a primeira estrutura (zç>

na de Guinier-Preston) e totalmente para 24 horas.Para 160°

C durante 8 e 16 horas, a transformação inicial se deu em

cempo mais curto.

Esta transformcção inicial parece ser a de um pré-

precipitado provavelmente importante no tratamento duplex (

envelhecimento a 95°C e 160°C)

A última inflexão correspondente ao início da queda

de dureza apôs certo tempo de tratamento a 160 C foi atingi-

da em tempos oais curtos para tempos mais longos de trataiu-ií

to a 95°C (quadro II), não existindo influencia da velocida-

de de tempera (água ou ar), parecendo ser o Nb importante ,e- i

conomicamente falando, na redução deste tempo. !

Assim parece ser preferível tratar a liga com micro- P,|

adição de Nb, encruada a 10Z: temperar no ar (para secçoes :

de alguns milímetros), envelhecer 8 horas a 95°C, em seguida ji

continuar envelhecendo mais 12 horas a 160°C. • :|i

O crescimento da dureza com os tratamentos a 95°C dii ;|

rante 24 horas deve ter se dado por causa da existência de s§í

concentração de defeitos de desiocação em torno dos átomos \3

de Cr. :|

Teores da ordem de 0,lZCr já favorecem a formação 'í
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do precipitado incoerente (fase n ou HgZn2) (1), porque o

me8mo entra na composição de compostos insolúveis,que criam

deformações que transformam a fase intermediária n'em nf a-

contecendo mesmo abaixo da temperatura solvus de n' (250 C )•

A transformação no envelhecimento desta liga, previamente

temperada (1) , se dã segundo a ordem: Liga supersaturada -*zo_

nas de Guinier-Preston + dissolve a 150°C * dissolve a 250°C

-*• n •* dissolve a 370°C * solução sólida (9,12).

Quanto ao Cu, B&ba (1) afirma que ele refina as zo-

nas 6,P, aumentando a sua densidade nos tratamentos em torno

de 90°C.

5,3 Liga encruada a 25Z

De acordo com o quadro 111 os tratamentos térmicos e, \

fetuados se relacionam com as curvas numeradas de 1 a 12 e- •

xistentes na Figura 2. ;

Foi difícil precisar o ponto da inflexão inicial to-

mando-se então para isto, com exceção dos corpos, n9s 5,6,11

e 12, as medidas mais acuradas obtidas por meio da resistên-

cia elétrica. Atestam de modo geral serem transformações mui

to rápidas, desde alguns até duas dezenas de minutos, posJ

suindo ou não Nb, com exceção dos corpos de prova n9s 2 e 8

esfriados no ar e na água respectivamente e que sofreram re-

cozimento prévio a 95°C, 8 horas.Provavelmente o Nb aliado

ao estado prévio de encruamento, insuficiente modificação( 8

horas de tratamento), desacelera a difusão dos átomos soluto ' ,-.\

para as posições imediatas de menor nfvel energético. Deve

ter havido entretanto nos outros corpos contendo Nb, 4,6,10 ..̂ 4

e 12, fraca alteração posterior. Não foram transformações co

mo se pode diser, tão acentuadas quanto aquelas dos corpos 1, •; ;,

3,5,7,9 e 11. |

Os recosimantts a 95°C, em tempos de 16 e 24 horas 'i$M

tornam difícil esta comparação.Pode-se admitir que estes tt\a ;>''Î

tamentos prefacilitam a transformação inicial observada na ' fÊ

figura 2.Por exemplo, para a transformação inicial a zero mî  f||̂

nutos para os corpos 5,6,11 e 12 é simples conjetura, pois \*-j|

as curvas de dureza ja se apresentam com valores máximos dec ;;
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de o inicio do tratamento a 16Q°C, iato porque o tratamento

anterios a 95°C, 24 horas jã favoreceu a transformação ini-

c ia l .

Ecoaomicamente falando, os tratamentos térmicos con-

siderando o tempo total (95°C a 160°C) estão na ordem cres-

cente conforme o quadro V. O primeiro e o terceiro grupos a-

presentam entretanto, uma dureza menor de 6 Vicfcers que a do

segundo grupo.

Comparando-se este raciocínio com o ensaio de dureza .,

para 10* de eacruamento, notamos que os tratamentos mais eco

nômicos, na ordem crescente dos tempos totais de tratamento,

são conforme o quadro VI.

Prevalecem portanto sob ponto de vista econômico, os

tratamentos n9s. 2 e 8 para a liga encruada de 10% superando ,

de muito os da liga encruada de 252* |

].

6. Ensaios destrutivos de tração, compreendendo ten- •'.,

são mlxima de ruptura, tensão de escoamento, por-

centagem de alongamento,de dure«a e resil iência

Estes ensaios foram programados com as variáveis in-

dependentes: a) velocidade de esfriamento em três níveis a

partir de 460 C; b)ligas contendo ou não microadição de Nb;c)

ligas encruadas com 10% e 25% de redução; d) apôs o 19 enve-

lhecimento a 95°C, 8 horas, diferentes tempos para segundo

envelhecimento a 160°C.

As medidas obtidas nos diferentes ensaios mecânicos ,

foram consideradas como variável dependente.

Análise mais detalhada dos dados experimentais, mos-

trou que as melhores propriedades mecânicas são obtidas para '

a liga com Nb 10Z de deformação, velocidade de esfriamento

no ar a partir de 460°C, seguida de pré envelhecimento a 95°

C, 8 horas e envelherimento a 160°C durante 14 horas.
XX%
;:;|A analise de variancia pelo teste F de cada tipo de |

ensaio revelou diferenças mui altamente significativas (três '%

estrelas) ou nenhuma diferença (sem estrela).Estas análises ||

estão no quadro VII. ''i

Em todos os ensaios é mui altamente significativa a "•
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diferença entre as ligas encruadas de 10 e 25Z e entre as H

gas com e sem Hb.Exceção existe para o ensaio de dureza.

Para as velocidades de esfriamento no tratamento de

tempera e os tempos de tratamento a 160°C não houve diferen-

ças significativas.

7. Observação micrografica eletrônica

Utilizando o microscópio eletrônico de varredura no-

tou-se o aparecimento de partículas de segunda fase mais ou

menos crescidas conforme o tratamento térmico efetuado.

Alguns dimples revelaram com nitides, a existência ,

no fundo do seu interior, uma estrutura tfpica de ruptura. A

microanãlise mostrou existir uma concentração bem maior de

croroo no local.

A figura 3 se refere S liga que não contém Nb, 25Z en_

cruada, esfriada no forno de 460°C, envelhecida a 95°C, 8 ht>

ras e novamente envelhecida a 160°C, 14 horas. Sua fratura é

típica de material dutil no ensaio de tração I temperatura

«abiente, apresentando om--45,2 kg/mm e partículas be*

crescidas de una segunda fase, são observadas no material,a-

lém de inclusões nos dimples maiores.

A figura 4 corresponde ao material que apresentou

maior resistência ã tração com o -54,8 kg/mm .0 mesmo con-

tém Nb e foi encruado a 10% de redução esfriado rapidamente

n'agua de 460°C, envelhecido a 95°C, 8 horas e novamente en-

velhecido a 160°C, 14 horas. Apresentou uma fratura típica de

material frágil ã temperatura ambiente.

Partículas de segunda fase são bem visíveis e prõxi-

mas aos dimples de dimensões menores que cs da fig.anterior.

8 Discussão e Conclusão

Existe um comportamento da liga Al-Zn-Mg distinto ,

quando contem ou nao Nb, e encruada a 10 ou 25Z.

Apesar da provável existência de uma interação das

duas variáveis no decorrer do segundo tratamento de envelhe-

cimento (160 ) , sem dúvida que a melhor liga no aspecto eco-

y-, ̂ :.v
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nôroico (maior resistência mecânica para menor tempo de enve- :-

lhecimento total) foi aquela deformada a frio a 102 contendo '

Nb, não importando se esfriada na água ou no ar. As ligas

com Nb a 25Z de encruamento apresentam por outro lado, muito

menor o no tratamento térmico recomendado.
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PREMESU ABM
VERIFICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE " k" NO AÇO

SAE 52100 TRATADO TERMICAMENTE

MANUEL AMADOR PINEDA CAMPOS - Prof. Assisten-
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Engenharia de São Carlos - USP.

RESUMO

Experimentalmente tem s ido comprovado que entre a máxima
tensão de res i s tênc ia convencional e a dureza, e x i s t e uma
relação direta ou proporcionalidade.
A finalidade desta pesquisa fo i determinar o valor do coe -
f i c i en te "k" que expressa a proporcionalidade entre a máxi-
ma tensão de res i s tênc ia convencional e a dureza Vickers
(k • =~) no aço SAE 52100 temperado e revenido.
Resultados da pesquisa mostraram que para valores de dura -
zas comprendidos entre 200-450 Kgf/mm. o valor de "k" va -
r ia entre 0 ,26-o,33je para valores maiores de dureza o v a -
lor de "k" depende única e exclusivamente da temperatura e
tempo de revenido.
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1. Introdução

Quando fala-se em resistência de um material geralmente re-

fere-se aos valores obtidos nos ensaios de tração convencio_

nal. Porém a maioria das vezes e geralmente em escala indus_

trial estes ensaios não são facilmente realizáveis, a não

ser em alguma industria com infraestrutura adequada. Nesses

casos usa-se o ensaio de dureza para determinar em forma a_

prozimada o valor da tensão de resistência convencional a-

través da seguinte relação:

or- k . HV (!)

Onde:

O (tensão de resistência convencional em Kgf/tnm.)

HV (duresa Vickers) e

"k" una constante.

Dados bibliográficos (1)» (2 ) , (3) mostram que o valor da

constante "k" para os aços carbono comuns é 0,36 a para os

aços ligas tratados termiçamente o valor de "k" varia entre

0,33 a 0,34 quando a dureza Vickers não ultrapassa um valor

de 400 Rgf/mm.

Não existindo ainda uma verificação experimental da valida-

de do valor de "k" para valores maiores de dureza, originoti

se a idéia deste trabalho.

Escolhou-se o aço SAE 52100 por este apresentar valores de
2 -dureza acima de 400 Kgf/mm. apôs o tratamento térmico de

tempera e revenido (4) .

2. Objetivos

A finalidade deste trabalho foi determinar o valor da cons- '

tante "k" que expressa a proporcionalidade entre a máxima

tensão de resistência convencional e dureza através dos

ensaios de tração e dureza no aço SAE 52100 temperado e

revenido. \
-í
t

3.Material J
Os corpos de prova usados nos ensaios de tração e dureza ]

foram retirados de barras redondas de 12,7 mm, de diâmetro i

do aço SAE 52100 e cuja analises química revelou a seguinte 1
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composição:

C I Si
1,03 1 0 ,27

Mn
0,35

Cr

1,50

Ni

—

Mo

—

V

--
P

0,008

S

0,014

4. Tratamentos Térmicos

Todos os corpos de prova foram inicialmente normalizados a

9Ò0°C, para homogenizar su . estrutura e para um tempo de per_

manencia de 20 minutos, após a normalização os corpos foram

temperados em óleo desde uma temperatura de 850°C.

Após a tempera se fez o revenido de três corpos de prova p£

ra cada tempo e temperatura, conforme se mostra na tabela

abaixo.

Tempo de
Permanência
(min.)

15

120

Temperatura de Revenido °C

160

3cp

3cp

180

3cp

3c p

220

3cp

3ep

250

3cp

3cp

280

3cp

3cp

300

3cp

3cp

320

3c p

3cp

340

3cp

3cp

400

3cp

3cp

500

3cp

3cp

600

3cp

3cp

Todos os tratamentos térmicos foram feitos em fornos com ba

nhv de sais fundidos.

No controle das temperaturas de normalização e tempera uti-

lizou-se um termopar platina-platina/rhodio 10% devidamente

calibrado e no revenido foi usado um termopar ferro-constan

tan.

Após os tratamentos térmicos os corpos de prova foram poli-

dos no seu comprimento útil, para evitar qualquer defeito

superficial originado pelos tratamentos térmicos que pode -

riá servir como concentrador de tensões

5. Ensaio de Dureza

Todos os corpos de provas temperados e revenidos foram ensa,

iados numa máquina de dureza Wolpert Universal, as durezas

fcram feitas na escala Vickers com uma carga de 10 Kgs.

6. Ensaio de Tração

Os corpos de prova para os ensaios de tração tinham as di -

mensoes que se mostram na fig.l.

Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente e numa
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máquina Instron modelo TT-DM-L.

Foram ensaiados um total de 66 corpos de prova.

7. Microscopia Ótica

Todos os corpos de prova foram embutidos em resina liquida

polimerizável a frio para evitar alguma possível mudança da

estrutura de revenido.

Todas as observações foram feitas num microscópio metalurgia

co Union,' modelo NUM.

8. Resultados Experimentais

Os valores da tensão máxima obtidos nos ensaios de tração,

assim como os valores da dureza dos corpos de prova tesiperji

dos e revenidos slo apresentados na fig. 2 e nas tabelas 1

e 2.

Os valores da constante "k" são mostrados nau figuras 3 e 4

em função da temperatura de revenido e da dureza Vickers.

Sendo a finalidade da análises metalográfica a verifica'cio

dos tratamentos térmicos realizados nos corpos de prova já

que um tratamento mal feito poderia alterar os valores

dos nos ensaios.

As estruturas metalográficas observadas são estruturas ^

cas de martensita revenide e ainda observa-se uma fina dis-

persão de carbetos esferoidais na matriz martensítica co-

mo podem ser vistas nas figuras 5 e 6.

As estruturas metalográficas observadas corresponden com LS

valores de dureza obtidos, logo a medida que aumenta a tem-

peratura de revenido a martensita torna-se menos tetragonal

e para uma certa temperatura inicia-se claramente a decomp£

sição da austenita, provavelmente em bainita inferior o que

e concordante com o aumento da dureza até atingir um ponto

máximo o que concorda também com o máximo valor da constan-

te "k".

A partir desta temperatura e para temperaturas maiores ha

uma apreciável perda no valor da dureza que corresponde &

formação da cementita e seu posterior crescimento.

9. Agradecimentos
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10. Conclusões

Baseando-se nos ensaios mecânicos e metalográficos dos cor-

pos de prova do aço SAE 52100 temperados e revenidos, pode-

mos concluir:

Que os valores obtidos da constante "k" através da equação

(1) que expressa a proporcionalidade entre a maxima tensão

admissível e a dureza Vickers varia entre 0,26-0,33 para

valore» de durezas comprendidos entre 200 e A50 HV.

Porém para faixas de durezas çomprendidas entre 450 e 650 HV

o valor de "k" apresenta uma grande dispersão chegando a

variar entre 0,26-0,37.

Conclue-se que para valores maiores ou mesmo menores de du-

reza Vickers o valor da constante "k" não permite uma utili.

zação pratica e qualquer avaliação feita através deste va -

lor poderá ser errada.

Conclue-se que para aços temperados e revenidos o valor de

"k" vai depender da característica dos tratamentos térmicos

e no caso específico .do aço SAE 52100 tal vez por ele apre-

sentar valores muito elevados de dureza e resistência I

mais nítida ainda a dependência da temperatura e tempo de

revenido.
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Fig. 5 - Fotomicrografia do Aço SAE 52100
Temperado e revenido a 220°C. e
para urn tempo de permanência de
15 min.
Aumento inicial: 400X
Reapente: Nital 4% + Picral 4% na
relação 1:1

Fig. 6 - Fotomicrografia do Aço SAE 52100
temperado e revenido a 400°fi. e
para um tempo de permanência de
15 min.
Aumento inicial: 400X
Reagente; Nital 4% + Picral 4% na
relação 1:1
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CP
NO
n v

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Tratamentos
Térmicos 0°C.

JJorn,

900
900
900
900
900
900
900 •
900
900
900
900

Temp.

850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

Rev.

160
180
220
250
280
300
320
340
400
500
600

Carpa
KRS .

3.241
3,265
3.153
3.437
3.950
3.489
3.200
3.075
2.626
2.075
1.720

Arga
mm .

18,6
18,7
17 ,8
18 ,2
18 ,3
17 ,8
17,7
18 .4
18,7
17,7
17 ,8

Tensão Maxima

2
Kef/mm .

174 ,17
173 ,76
177 ,06
188,76
214,69
195,12
179,82
166,99
140,35
116,60
96 ,60

Dureza

Vickers

R58
724
6«1
606
572
542
514
464
401
376
322

TABELA I

VALORES DA TENSÃO E DUREZA_DO ACO RAE 52100
PARA UM TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 15 min.

CP
MO
. * Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Tratamentos
Térmicos 0°C.

Norm.

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Temp .

850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

Rev.

160
180
220
250
280
300
320
340
400
500
600

Carga
KRS.

4.126
3.944
3.522
3.703
3.141
2.845
2.558
2.369
2.210
1.685
1.445

Area
9

mm •

18,6
18,7
17,8
18,2
17,3
17,8
17,7
18,4
18,7
17,7
17,8

Tensão Maxima
2

Kfif/mm .

221.76
209,92
205,61
203,48
170,85
159,12
143,82
128,70
118,12
94,72
81,20

Pureza

Vickers

720
656
626
560
510
4 6 8
4 2 3
390
375
320
280

TABELA II

VALORES DA TENSÃO E DUREZA DO AÇO SAE 52100
PARA UM TEMPO DE PERMANÊNCIA DE 120 min.
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Resumo

Tendo em v i s t a o estudo da superplasticidade de microgrão nas l igas

eutetoides Zn-Al com adições de elementos de l i g a , foram projetadas 3 l i

gas Zn-Al-Ni, Zn-Al-Si, Zn-Al-Mn (com 0,22%Ni,0,40* Si , 0,971 Mn).

Estas l igas apresentam uma es t ru tura microduplex a temperatura ambi

ente, desde que submetidas a tratamento de solubilização a 375?C, p rec i -

pitação e envelhecimento a r t i f i c i a l a 250?C.

Com es te procedimento obteve-so uma es t ru tura fina e cquiaxial com

tamanho de grão variando de 0,65-1,2 JllíWl.Para s c determinar m ( sens ib i l i

dade ã taxa de deformaçãoj foram fei tos ensaios de tração na faixa de

150-250?C, ut i l izando-se a tecnica de mudanças rápidas de velocidades de

deformação. O controle e analise micrograficos foram feitos com microsco

pia ót ica .

s
lim
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Introdução

0 uso corrente do termo superplasticidade refere-se geralmente ã
habilidade de um metal (ou liga metálica) atingir deformações em tra -
ção de várias centenas de porcento, em contraste com o que chamamos com
portamento "normal", sendo que òs alongamentos totais em tração até a
fratura dos corpos de prova são, em geral, menores que IDO %.

Deve-se notar, entretanto, que "superplasticidade" não é sinônimo
de dutilidade como ê utUizado, por exemplo, para descrever a capacida-
de de qualquer dos metais que se cristalizam no sistema cúbico de face
centrada de poderem ser trefilados ou, então, sofrerem reduções da sua
secção transversal em ensaios de tração, da ordem de 100%.

Em contraste, superplasticidade e a habilidade que tem certos inatê
riais de resistirem ã formação de um pescoço durante a deformação de
tração* •

De uma maneira geral, pode-se dividir os materiais superplasticos
em duas categorias:

i) aqueles em que condições especiais de teste são necessárias,sen
do que o melhor exemplo é a oscilação térmica em temperaturas onde oco£
ra transformação de fase, com aplicação simultânea de uma pequena ten -
são de tração;

ii) aqueles nos quais existem certas condições Ao características
estruturais, como uma estrutura de grão ultrafino e estável.

0 primeiro tipo denomina-se superplasticidade de transformação e o
segundo, superplasticidade de nderogrão*- .

Em 1964, apareceu o primeiro trabalho nos Estados Unidos realizado
por Backofen, Turner e Averyv ' na liga de composição 80$ Zn - 20% Al
(em peso). Estudando o seu comportamento superplas tico, propuseram e
provaram que o extraordinário alongamento observado nas ligas superplas

—
ticas resulta da alta sensibilidade da taxa de deformação com a taxa de
escoamento.

No projeto de materiais que possam atingir as condições de super -
plasticidade, essencialmente três requisitos devem ser satisfeitos:

a) devem apresentar uma estrutura de grãos ou fase ultrafina
( < 10 pm ) e equiaxial).

b) essa estrutura deve ser estável em temperaturas homologas, isto
é, temperaturas acima da metade da temperatura absoluta.de fusão;

c) alto valor da sensibilidade ãtaxa He deformação m, definida co-
no m - 3 m o / H n E.

if
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Normalmente, 5 observado que paTa m > 0,4, j á se tem a condição de

superplasticidade (vide figura 1).

1H1. 1 - Corpo de prova deformado eir tração cora taxa do defor-

mação inicial 2x lÕ"*min , alongamento de aproximada

mente SOM

Objctj vo

liste traball'0 tem por objetivo estudar o comportamento supcrplásti-
oo em ligas eutetõides do Zn-Al com adição de Ni, Si e Mn, cm pequenas
quantidades sob o ponto de vista da supcrplasticidade de microgrão.

A liga eutetõide 78'ò Zn c 22 % Al (em peso) tem um excelente compô
tamento supcrplástico a 250*1". Infelizmente, sua resistência à fluencia
e propriedades mecânicas em tração ã temperatura ambiente, tornam-se imi
dequadas, para aplicações nas quais o material 5 solicitado mecanicamen-
te . Visando superar estas dificuldades, tem se efetuado recentemente al̂
gumas tentativas entre elas a adição de elementos de liga em solução só-
lida, ta is como, lii c Mg, cm alguns trabalhos. Tem-se mostrado que há
uma melhora considerável na resistência ã temperatura ambiente sem afe -
tar apreciavclmente o comportamento superplâstico da liga eutetóide a
25D n:.

Neste trabalho, visando superar as dificuldades anteriormente ci ta-
das, será adicionado Ni, Si c Mn, seguindo as especificações da Tabela I
visando: -

a) investigar o comportamento superplâstico a 2509C;
b) verificar se confere estabilidade a liga com relação a inibição do

crescimento de grão a 25l)?C e em tempo prolongado de ensaio.
Soh estas condições, nos metais ou ligas estudadas ate o presente,

encontra-se superplasticidade para velocidades de deformação que vão dc£
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de 10 * a i min dependendo do material.

Fundamentos Teóricos

Conceito de Endurecimento por Taxa de Deformação

Geralmente o é função de muitas yariãveis, incluindo-se deformação
E, taxa de deformação, è, temperatura, T, eaté energia superficial 6.

Então, o = a ( c, ê, T, 6 ) (X)
Entretanto, dó/de pode ser definida como mostra a equação (2) na

figura (2) que segue:

d o

d e

Metais

límeros

bras de

3o (

3e
4

3e

ordinário,po

a frio,

Nylon.

fi-

dê
de

3o

de
i

( 3o

36 de
(2)

Metais especiais para

processamento estampa

gem sem matriz

Polímeros a quente,

vidros, metais su -

perplásticos

Films líquidos

bolhas de sa -

bão

Figura 2 - Diferencial total da tensão com relação ã deformação ,

mostrando as diferentes contribuições possíveis para do/de e resistência

a formação de pescoço.

Exemplos de materiais deformáveis são atacados a partir dos diferen

tes termos da equação (2). Vários significados estão implicados na equa-

ção (2) para lograr a formação de pescoço, mesmo nos materiais convenciq

nalmente propensos ã formação de pescoço por endurecimento por deforma -

ção. Para conservar a temperatura constante mudar bruscamente a veloci-

dade, as quantidades extraordinárias de fluxo aproximadamente uniformes

que aparecem em metais superplásticos e ligas, requer algumas condições.

O básico para isso é a alta sensibilidade a taxa de deformação com

a tensão de escoamento, ou a grande contribuição proveniente do segundo

termo da equação (2), cujo termo 3o/de é usualmente positivo.

Quando o pescoço começa a se formar durante uma mudança, a veloci-

dade constante V, o comprimento padrão efetivo é encurtado. Entretanto,
yr

a local e = — leva a (3e /3e tornar-se positivo) e o resultado é endu

recimonto por taxa de deformação. Esta contribuição estável do fluxo po

de também ser demonstrado por um ligeiro argumento analítico.

Uma relação conveniente e empírica e ,,..
o - KL

: I

I
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Na qual m pode ser função de e; n é o usual índice da sensibilida-

de à taxa de deformação.
A melhor definição de m B

m
3 log g

e.T
(4)

3 log è

Então, em princípio m pode sempre ser encontrado como a inclinação

da curva de log o vs log è

a = Ke . * — U>J

onde P é a força aplicada; A éa área da secção transversal do cor-

po de prova

(6)d».
~dt"

1 dA

Combinando-se as equações (3) e (6) vem

,. n l/m m-1
dA _ , P s- "ar - hn A

A m (7)

dA
"dt

Esta equação fornece a taxa de

redução da secção transversal de um

corpo de prova cilíndrico. A equa —

ção (7) está esquematizada na figu-

ra (3) onde se pode notar a dependên

cia da taxa de redução da secção

transversal com a secção transversal

para diferentes valores de m. Nota -

se na figura (3) (- dA/dt) ê forte -

mente dependente do valor de m. Isto

ê, para m < 1, quanto menor a secção

transversal, mais rapidamente esta

será reduzida. Quando m se aproxima

quando

-rr-) passa a ser função

mais de P, do que de A, e as taxas

de redução de todas as secções trans^

versais, tendem para um mesmo nível,

. , Taxo de redução no seção transversal em função o fração da f o r ç a a p l i c a d a .
f i a 3 seção transversal para diferentes sensWidaoVs _ , . ,

* o taxa de deformação poro um corpo de Quando m = 1 , o escoamento e do
prov ' tipo newtjoniano e (dA/dt) torna- se

independente de A. Assim, quaisquer

do valor máximo, ou seja,

m -> 1, ( —

M

V.
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irregularidades na secção transversal ( ou estricçíio incipiente) são man

- (51 ~

tidos durante a deformaçãov '

Procedimento Experimental

Materiais

Para o desenvolvimento deste trabalho partiu-se de uma liga de Zn-

Al de composição quase eutetõide, sendo que nesta composição foram fei-

tas três outras adições, a saber, de Ni em uma, Si, em outra e finalmen

te MÍI na última, obtendo-se as ligas Zn-Al-Ni; Zn-Al-Si e Zn-Al-Mn e

suas composições estão especificadas abaixo.

Tabela I

L i g a s % Zn % Al % Ni % S i % Mn % innurezas

0,22 < 0,021
0,40 < 0,015

0,97 < 0,016

As purezas do Zn e Al usados no preparo das ligas são purezas co -

merciais. Estas ligas apresentam uma estrutura microduplex que é" forma-

da por uma fase rica em Zn (He) e outra-fase rica em Al (efe) • Aparecei

distribuida mais ou menos ao acaso, mas com predominância na região cen

trai das amostras uma outra fase que constatou-se ser rica no elemento

de liga.

Preparação das Amostras

a) Fundidas em cadinho de grafite;

b) vazadas em coquilha de aço;

c) recozidas e homogeneizadas durante 30 horas ã temperatura de

350?C;

d) extrudada diretamente na faixa de 200-3009C com redução de 5:1

no diâmetro;

e) usinadas segundo especificações dos corpos de prova;

f) resfriadas rapidamente a 0*C e armazenadas em nitrogênio líqui-

do;

g) preparadas para ensaio.

Ensaios de Tração

0 comportamento superplãstico esta caracterizado pela alta sensibi-

lidade da tensão de escoamento (a) com a taxa de deformação (È) . Esta

propriedade está expressa pela equação fenomenolôgica (2).
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O método usado neste trabalho para determinação de a e m foi a têc

nica de mudanças rápidas de velocidades de deformação desenvolvida poi
Backofen et all J .

Cora a técnica de mudanças rápidas de velocidades de deformação,são
obtidas as curvas de força aplicada (D versus deslocamento (d) no pa -
pel do registrador da maquina INSTRON.

Todos os ensaios de tração foram feitos numa máquina INSTRON TT-DM-L
a) Ensaios de tração â várias temperaturas( sem variação do tama -

nho de grão).
Como já foi dito anteriormente, sabe-se hoje que a temperatura é

uma variável de fundamental importância no estudo da superplasticidade.
Tanto é verdade este fato, que quando se trabalha fora da chamada

"temperatura ótima de superplasticicade", os mecanismos de superplasti-
cidade ficam impedidos de operarem, principalmente os relacionados com
difusão, e como conseqüência, têm-se pequenos alongamentos e fratura pre
coce.

Para o estudo da dependência da temperatura no fenômeno de super -
plasticidade nestas ligas, foram efetuados testes de tração como descri
to anteriormente ã várias temperaturas constantes, a saber: 150, 175 ,
200, 225,e 250»C.

Por outro lado, Naziri e Pearce*1 •* trabalhando na liga eutetõide da
Zn-Al com adição de Cu em várias porcentagens até 1%, estudaram o efeito
da temperatura na tensão de escoamento (o) ã várias taxas de deformação,
numa faixa de temperaturas que foi de 20 até 300'C e chegaram a conclu -
são que a temperatura ótima de superplasticidade é a temperatura de
250»C.

b) Ensaios de tração a 2509C( com variação do tamanho de grão).
Uma vez descoberta a melhor temperatura de superplasticidade e por

meio das informações obtidas no trabalho de Smitlr ' sobre á grande esta
bilidade que os elementos de liga adicionados conferem às ligas, foram
projetados uma série de ensaios de tração e por meio destes levantados as
curvas de log a vs log ê, e as curvas m vs log i na temperatura de 250'C.

Por meio destas curvas e das análises microgrãficas óticas, foi pos-
sível levantar as características superplásticas destas ligas.

Como desejava-se ter maiores informações sobre a estabilidade confe
rida ! los elementos de liga adicionados, quando se trabalhava muitas ho
ras nesta temperatura (250«C), foram feitos envelhecimentos de 1 até 5
noras e apôs ensaiados, isto esta mostrado na figura 4.

A figura 5 mostra a dependência da sensibilidade a taxa de deforma
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ção. A figura 6 mostra a micrografia típica da liga eutetõide Zn-Al, com
1000 vezes de aumento inicial, a qual foi utilizada para analise micro-
graf ica, estas análises foram feitas â temperatura ambiente.

A determinação do tamanho de grão foi feito pelo método dos inter-
ceptos lineares médios de Hillard1- J.

Discussões

a) Dependência da Tensão de Escoamento (a) e da sensibilidade à Ta-
xa de Deformação (m) com a Taxa de Deformação (È)a várias Temperaturas
de ensaio (150, 175, 200, 225 e 250«C).

Observou-se nitidamente que a tensão de escoamento (o) decresce com
o aumento da temperatura para uma taxa de deformação constante. Comparan
do os resultados obtidos por este trabalho tanto com ligas eutetóides pu
ras de Zn-Al como com ligas contendo Cu (até* 1%), verificou-se que os re
sultados obtidos são bem concordantes com relação ã níveis de tensão, pa
ra as mesmas taxas de deformação com a temperatura variando de 150 s
250?C.

b) Dependência da Tensão de Escoamento (o) e da sensibilidade ã Ta-
xa de Deformação (m) com a Taxa de Deformação (è) para vários tamanhos
de grão ÍL) ã temperatura de 2509C.

Do estudo destas ligas com adições, pode-se observar nas curvas de
log "a vs log ê da figura 4, que a tensão de escoamento (o) é fortemente
dependente da taxa de deformação (ê) , isto ê, os materiais apresentam
um comportamento nitidamente superplãstico. Da análise feita na curva de
m vs log I apresentada na figura 5, nota-se a partir dos dados obtidos ,
que m varia pouco con; £, e que há uma distribuição de pontos seguindo a-
proximadamente uma linearidade constante.

Como os gráficos de m vs log ê são obtidos a partir dos de log o vs
log ê e estes são praticamente retas,, dentro das taxas de deformação tra_
balhadas, ê bem razoável os resultados encontrados para os gráficos de m
vs log ê, ou seja, aproximadamente retas de mesma inclinação desde que
m = 3 log a/ 3 log ê.

Segundo Holt*̂  ' e Mohained1 \ as curvas de log a vs log è apresentam
se na forma sigmoidal; no entanto, neste trabalho, como já foi citado an
teriormente, as curvas apresentam-se aproximadamente lineares. Para se
entender melhor este comportamento deve-se comparar os trabalhos dentro
da mesma gama de taxas de deformação. Quando se faz esta comparação,cons
tata-se que para a mesma gama de variação de taxas de deformação, as cur
vas de log a vs log ê, para todos os trabalhos consultados são aproxima-
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damente lineares.

c) Observações Metalográficas

c.l. Microscopia ótica (observações a temperatura am

biente).

Os resultados mostrados na figura 6 confirmam mais uma vez a exis-
tência de uma granulação fina e equíaxial, sendo essa condição necessá-
ria para ocorrência de comportamento superplástico. Neste trabalho a
granulação fina pode ser conseguida em estruturas brutas de fusão, atu-
ando termomecanicamente nas ligas. 0 crescimento dos grãos das amostras
foi inibido com adição de elementos de liga e trabalhando-se com estru-
tura microduplex.

Nas temperaturas estudadas, notá-se pelo diagrama de fase,
que as duas fases apresentam composições químicas bem diferentes. Então,
para que ocorra o crescimento de grãos serã necessário \m fluxo muito
grande de átomos através do volume, ao invés de uma simples transferên-
cia através da interface dos gTãos, como ocorre em sistemas de uma üni-
ca fase.

Conclusões

1) As ligas apresentam um comportamento superplãstico, sendo que
0,45 $ m í 0,5 na gama de taxas de deformações 10" a 1 min ;

2) Houve inibição no crescimento do grão para as três ligas;
3) A adição mais significativa foi a de Ni (0,22%), a que foi

adicionado em menor porcentagem;
4) Muito embora m sensibilidade ã taxa de deformação, seja um indjL

cativo de material supèrplãstico, o seu grande valor não está
necessariamente ligado a grandes alongamentos, foi o que se
constatou por esse trabalho;

5) A temperatura ótima de superplasticidade ê um fator importantís
simo. Neste trabalho ela foi de 250*C.
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1. Introdução

Vários trabalhos enfocando a descrição e a interpre-

tação das reações metalúrgicas que ocorrem no refino em con-

vertedores LD são reportados na literatura [1,2,3]. Atualmen

te, tem-se uma idéia bastante clara sobre o que se passa no

interior do forno, do ponto de vista físico-químico. A evolu

ção da composição do banho e da escoria durante o sopro pode

ser estimada para um determinado método operacional.

Todavia, quando se deseja ter uma idéia mais precisa

acerca desta evolução, não se pode simplesmente transferir

os resultados de um forno a outro As diferenças de qualida-

de das matérias primas empregadas e da geometria e dimensões

dos convertedores podem introduzir erros significativos.

Com o objetivo então de otimizar as condições de fa-

bricação de aço em seus convertedores, a USIMINAS, através

de seu Centro de Pesquisas, decidiu realizar um estudo mais

profundo sobre este tema.

A presente contribuição, parte deste estudo, mostra

os resultados obtidos a partir da análise das principais rea

ções que se verificam nos convertedores de 75 toneladas da a

ciaria I da USIMINAS, nas condições atuais de operação.

2. Condições Experimentais

Foram acompanhadas 57 corridas industriais e retira-

das amostras de aço e escoria, em intervalos de 4 minutos,

por meio de um dispositivo especial sem interrupção do sopro.

A adição de cal, na maioria das corridas, foi efetua

da totalmente nos primeiros minutos de sopro.

Para controlar a temperatura final de sopro foi adi-

cionado minério de ferro ou carepa, normalmente entre 10 e

15 minutos. A adição de fluorita,proporcional ao peso de cal

empregado, foi efetuada até 12 minutos de sopro.

O gusa liquido apresentou a seguinte composição mé-
dia:
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C: 4,4%; Si: 0,5%; Mn; 0*8%; P: 0,12%; S: 0,02%.
A injeção de oxigênio se processou por meio de uma

lança cai 3 furos de 27am de diâmetro, a uma vasSo constante
da ordem de 10.500Nm /h.

A altura da lança, constante durante o refino» foi
detezninada de maneira que a taxa de penetração do jato de o
xigênio no banho fosse constante em toda a campanha.

O tempo médio de sopro nas corridas analisadas foi
de 20,2 minutos.

Ao final da elaboração do aço, o teor médio de earbo
no situou-se em torno de 0,07% e a temperatura em cerca de
1633°C.

A evolução da temperatura do banho foi estimada em
função da temperatura do gusa e do aço final de sopro, consi
derando-se o efeito refrigerante das adições.

3. Resultados

3.1. Evolução da Composição e do Peso de BaeSria

Para a determinação da scmposição química da escoria
foi desenvolvido, pela Unidade de Química do Centro de Pes-
quisas da USIMINAS, um processo de extração da cal livre,dis
solvendo-a com o emprego de sacarose.

A evolução do peso da escoria no decorrer do refino
foi calculada efetuando-se o balanço da massa do silício. A
taxa de dissolução das sucatas de gusa e aço foi determinada
adaptando-se os modelos reportados na literatura [4] ãs di-
mensões do material empregado.

A trajetória da escoria no sistema quasi*»ternario
(CaO)' - (Sio2) • - (FeO)' esta coerente com os resultados ob
tidos por Bardenheuer et alii [2] para corridas sem escória
residual*

A cal se dissociou lentamente durante o, período in-
termediário e a partir de 70% do tempo de sopro, sua veloci-
dade de dissolução aumentou rapidamente. Constatou-se o eféi
to, favorável a uma boa dissolução, da prática de adição da
cal em pequenas quantidades distribuídas no decorrer dos prl
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meiros doze minutos de sopro.

O peso de escória, que permaneceu praticamente cons-

tante no período intermediário em torno de 40 kg/t de gusa,

aumentou rapidamente após o volume de oxigênio soprado ter a

tingido 40 Nm /t de gusa.

O período de fraca dissolução da cal e lento aumento

do peso de escoria coincide exatamente com o período de in-

tensa descarburação do banho.

3.2. Comportamento do Manganês

Orna analise da variação do índice de equilíbrio

(%MnO)
*Mn [%Mn] (%FeOt)

com o índice de basicidade

t, _ »CaO + l,4%MgO

(D

%SiO
(2)

mostra (figura 1) que para valores de B superiores a 1,2 ,

Basicidade B

FIGURA 1 - Variação do índice de equilíbrio K^n com o índice

de basicidade B.



K 1.5

K' diminui quando B aumenta e tende a um valor da ordem de
1,5 para valores elevados de B. Esta constatação está em cor
cordância com os dados de eauilibrio relativos a outros pro-
cessos. Todavia, se observa, para os dados analisados, uma
tendência de K* a aumentar com B para os valores desta va~nn
riãvel inferiores a 1,2 , contrariamente a qualquer observa-
ção citada na bibliografia [4]. Pode-se explicar esta dife-
rença, em parte, devido a não existência de uma emulsão me -
tal-escõria no inicio do sopro, o que sugere um mecanismo d:L
ferente de transporte do manganês â escória.

üm outro fato, que se evidencia através de uma anãli
se estatística dos dados, é o efeito bastante significativo
da temperatura do banho sobre o valor de K' , apresentado a
seguir:

1*ita - T 1 + lí¥IL " 2'13274 (3)

a = 0,745 S R = 0,185 n = 333

3.3. Comportamento-do Fósforo

Uma analise estatística da variação do índice de e-

quillbrio

2 5
^(%Fe)5

KP =

com o teor de CaO da escória e a temperatura do banho, condu

ziu aos seguintes resultados:

Período I: V- /t de gusa < 20 Nm3

°2

= 0,11069%CaO - 6,29402 (5)

R • 0,877 S R = 0,486 n = 97

Período I I : 20 < V- / t de gusa < 40 Nm
2

3

lgK' = 0,08296%CaO + -Q— - 10,46525 (6)

R = 0,680 So = 0,361 n = 102
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3
40 Mm*

^ = 0,08297%CaG + •2|52. - 10,97324 (7)

R = 0,751 S R = 0,352 n » 130

A influência não significativa da temperatura do ba-
nho no primeiro período pode» em parte, ser explicada pela
imprecisão de sua estimativa durante esta etapa. A existên-
cia de um mecanismo diferente de transferência do fósforo ê
outro aspecto que deve ser considerado.

O efeito do teor de CaO para os dois últimos perío-
dos i idêntico, um aumento de 10% no nível de CaO provoca um
crescimento no valor do índice K£ de quase 7 vezes. Para o
ultimo período, o valor de K£ e reduzido de 2,2 vezes para
um aumento de 100°C na temperatura do banho.

3.4. Comportamento do Emcofre

Para os valores do índice de basicidade B superlotes
a 1,4 (figura 2), obteve-se umi relaciona*ento estatístico en
tre o índice de equilíbrio

( p e O t>

e B:

K' = 103,4 . B - 109,7 f9) •
• I

R = 0,875 S- = 41,4 n « 206 i;
J\ is

Constatou-se que estes resultados estão era bora acor- .
do com os reportados na bibliografia £4]. ;

Todavia, para valores de B Inferiores a 1,4 , obser- ;;;
va-se uma diminuição de Kg comi Bf expressa por: |f

K^ = -42,3B + 115,2 (10> J

R = 0,361 S D « 30,2 n - 127 ??
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400

1 2 3 4 5
Basic idGde B

FIGURA 2 - Variação do índice de equil íbrio K' com a bas ic i -

o que sugere *1üm jmècànismo diferente de -reação: nos C prime i r os
minutos de sopro.

] Obteve-^sè também uma relação bastante: clf^a entre K̂

e a soma
•*• A

, válida para todo o sopro:

KS ~
R • 0,89<7>

^ 2 9 5
- 108 (11)

n = 333

A concordância deste! resultados com os apresentados
por Turkdogan [4] para o prQcèísèò Siemehs-Martin ê bem níti-
da. Esta constatação i contraria â opinião de outros autores
[4] qtjQ..observaram que, para o processo LD, a distribuição
do enxofèé entra metal e escoria: iiiio Vária de:uma maneira a-
preciãveí com a composição da escoria.

vo relacionamento de dependência do coeficiente de partição
do enxofre entre a escória e o banho com o valor' do excesso
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de bases (EB) definido por:

EB " 2llSiO " 2l|Al,O

2°5
(12)

Para valores positivos de EB, se observa (figura 3)
uma boa concordância entre a distribuição dos pontos experi-
mentais e a relação linear proposta por Grant e Chipman [4],
embora os pontos não se disponham de uma maneira retillnea.
Para valores negativos de EBf o coeficiente de partição pas-
sa por um mínimo para EB compreendido entre 0 e -0,2. A dis-
tribuição curvillnea dos pontos pode em parte ser atribuída
a um efeito favorável da temperatura sobre a taxa de dessul-
furação.

(S)
W

12

10

8

6

4

0

» -

IV

Hi

:*

1

6RANT ET
CHIPMANÍ4Í J/
"12

p.
•
•

-0.6 '0,4 -0,2 O O£ 0,4 0,6

EB
FIGURA 3 - Variação do coeficiente de partição do enxofre

com o excesso de bases EB.
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4. Conclusão

De uma maneira geral, constata-se para os elementos

analisados e para os períodos intermediário e final do refi-

no, uma boa concordância entre os resultados obtidos no pre-

sente estudo e os reportados na bibliografia. Todavia, che-

gou-se a conclusões ligeiramente diferentes das que foram ob

tidas por outros autores. Os pontos em desacordo deverão ser

objeto de estudos posteriores.

Para o período inicial, a distribuição dos pontos ex

perimentais, geralmente contrária â observada para os outros

períodos, sugere a existência de mecanismos de reação bem di_

ferentes daqueles que são considerados, ou de condições ciné

ticas menos favoráveis às reações.
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RES1M)

Pelotas de minério de ferro com adição de CaO possuem uma estrutura
pós queima, em termos de ligação en^rs grãos, sensivelmente melhor do
que pelotas com adição de MgO. Sendo o CaO responsável pela formação de
pontes de escória e o MgO sendo praticamente inerte durante o processo
de queima, pode-se verificar claramente que o conhecimento da basicidade
tão somente, não é suficiente para identificar as características da pe-
lota; se torna necessário que também se conheça o volume de escoria em
termos do seu respectivo teor em CaO.

Pelotas com adição de MgO apresentam uma redutibilidade sensivelmen
te maior do que a das pelotas com adição de CaO, tanto pela sua estrutu
ra inicial sensivelmente mais aberta, quanto pela menor quantidade de es
cória que, dependendo de sua natureza, poderia dificultar a redução dos
coados de ferro.
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1. INTRODUÇÃO

COIK o atual desenvolvimento dos processos de redução dire-
ta, cada vez mais se torna imperioso conhecer a matéria prima empregada
para a obtenção do farro esponja. Con» a redutibilidade do minério ou a-
glomerado e um dos fatores mais importantes do processo, pois afeta dire
tamente a sua economia, tem se procurado ultimamente utilizar pelotas de
minério de ferro, que é um produto poroso de tamanho e forma bastante \no
mogêneos, os quais possibilitam um escoamento regular e uniforme dos ga-
ses redutores no interior do reator.

A adição de CaO às pelotas de minério de ferro, promovem a
formação de uma fase escoria que aglomera os grãos de hesnatita, conferir^
do às pelotas boas propriedades mecânicas ã f r ^ 1 » 2 » 3 » 4 » 6 * 7 ) . No entan-
to, durante a redução, a permeabilidade dos gases através da pelota quan
to ao contato do gás redutor com as partículas de oxido de ferro em reáu
ção, fica prejudicada pela presença dessa fase escória, a qual provoca a
diminuição da poros idade da pelota^ \

Pelotas com adição de MgO (mantendo os mesmos níveis de basi
cidade), possuem uma estrutura aberta com os grãos dè hematita não cober-
tos por escória. Isto acarreta uma maior redutibilidade das pelotas, pre
judicando no entanto, sensivelmente as suas .propriedades mecânicas duraii
te a redução. No entanto, nos processos de redução em leito fixo (proces^
so Hy L), as pelotas não necessitam possuir excelentes propriedades mecâ
nicas mas sim, principalmente, elevada redutibilidade. Uma solução conve
niente seria se utilizar na mistura de CaO e MgO que possibilitasse a ob
tenção de pelotas de elevada redutibilidade e de razoáveis propriedades
mecânicas. Isto seria possTvel comercialmente pela utilização de cal do-
1omitica em substituição a cal hidratada. Com a finalidade de verificar
o comportamento destas substâncias, foram realizados ensaios de redução
estáticos em condições siraulativas do teste de redutibilidade Midrex, ga
rantindo as condições de não depositabilidade de carbono.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Pelotas de minério de ferro com adições de CaO e MgO, cuja
composição química pode ser vista na tabela I, provenientes da Usina de
Pelotização da CVRD, foram observadas ao microscópio eletrônico devarre
dura.
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EXT-061

EXT-062

DX-288

DX-044

DX-046

DX-048

DX-117

DX-121

DX-123

Fe
/ 0/ \
\ /

67

67

66

65

65

65

63

63

63

,94
,78

,73

,50

,58

,67

,93
,32

,50

SiO2

(*)

1,70

1,69

1,94

5,00

5,18

5,07

6,08

7,23

7,09

Aí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2°3

,58

,67

,61
,98

,60

,70

,70

,70

,95

K 2.:

Caü

CD

o,
o,
1,
0,

0,

0,

o,
0,

0,

18

11

60

20

28

17
43

50

50

5

MgO

(*)

0,25

0,47
—

—

—
—

0,26

0,35

0,70

(

0

0

0

0

0

0

0
0

0

p

%)

,028

,026

,029

,023

,0]9

,022

,028

,029

,012

Basicidade

0

0

0

0

0

0
0
0

0

,19
,25
,62

,03

,03

,04

,10

,11
,15

Volume
Escória

(*)

2,74

2,97

4,18

6,20

6,08

5,95

7,50

8,81

9,25

TABELA I - Composição química média dos lotes de pelotas utilizados

no estudo, fornecidos pela CVRD.

As pelotas EXT-061, EXT-062 e DX-288 foram reduzidas isoter

micamente sem aplicação de carga em uma termobalança, para as seguintes

condições simulativas do teste Midrex:

- Temperatura de redução =

- Composição do gás redutor CO = 27%

C02 = 18%

H2 = 55%

- Vazão do gás redutor = 1,5 litros/minuto.

Inicialmente foi testada a seguinte composição do gás redu-

tor: CO = 40%

C02 = 5%

H2 = 55%

Esta mistura gasosa no entanto, não pode ser utilizada devi_

do a deposição de carbono nos estágios finais de redução, o que mascara-

va por completo a gravimetria do processo.

0 índice de redutibilidade seria caracterizado pelo tempo

necessário para atingir 95% de redução. A tabela II mostra os dados com-

pletos das pelotas utilizadas no estudo, bem como os seus respectivos Tn

dices de redutibilidade.
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EXT-061

EXT-062

DX-288

Pelota
NO

5202

5259

5401

5425

5146

4900

4906

5097

5529

5536

5540

5517

Peso

Inicia/l

<*)

2,751

2,793

2,771

2,817

2,861

2,823

2,834

2,762

2,912

2,839

2,839

2,879

K 2.

Porosidade

Inicial

<*)

26,00

24,50

22,70

24,20

24,90

24,20

24,20

27,70

24,60

27,34

27,34

23,20

4

Estrutura
Inicial(3*

SOLTA

SOLTA

RAZ. LIGADA

SOLTA

RAZ. LIGADA

RAZ. LIGADA

FRAC. LIGADA

FRAC, LIGADA

BEM LIGADA

BEM LIGADA

RAZ. LIGADA

BEM LIGADA

Tipo
de

Trinca
(8)

BI

B2

A2

B2

B2

BI

BI

Al

Al

Al

Al

BI

Tempo p/95%|

Redução (min)
de cada
pel oft

89

84

93

80

79

80

79

76

152

117

108

no

media

86,5

78,5

122

TABELA II - Resultados completos envolvendo, as pelotas utilizadas no

teste de redutibilidade do tipo MIDREX.

3. APRESENTAÇfiO DOS RESULTADOS

As pelotas com adição de CaO (DX-288) apresentaram uma es-

trutura bem ligada, como pode-se verificar através da figura 1. As pel£

tas com adição de CaO e MgO (EXT-061 e EXT-062) apresentaram uma estru-

tura mais aberta, com poucas ligações do tipo ponte de escória, como p£

de-se observar através das figuras 2 e 3.

Quanto a redutibilidade das pelotas de diferentes composi-

ções químicas, a figura 4 ilustra um gráfico simultâneo de % de redução

versus tempo, para os três diferentes tipos de pelotas. Fica claro por-

tanto, que a adição de MgO como agente de acerto da basicidade, é extre.

mamente importante para conferir ãs pelotas uma-maior redutibilidade.

Uma alternativa para aumentar a redutibilidade das pelotas
seria a utilização de pelotas de baixa basicidade, com elevado teor de
SiO?.
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Figura 1 - Pelota n$ 5476 OX-288
SEN-11377 SOOx
XSiO 2 - 1,94
X CaO - 1,60
X NgO - -
Basicidade « 0,62

Figura 2 - Pelota no 5283 EXT-061
SEN-1Q453 600x
XSiOg « 1,70
X CaO * 0,18
X H9O » 0,25
Basicidade - 0,19

Figura 3 - Pelota n9 4902 EXT-062
SEK-10443 600%
X SiO2 * 1,69
X CaO * 0,11
X NgO - 0,47
Basicidade » 0,25

As figuras 5, 6 e 7 nostram as estruturas de pelotas de al-
ta silica COM adição de CaO e as figuras 8, 9 e 10, mostram as estrutu-
ras de pelotas de alta sTlica com adição de C&O e NgO. Pode-se observar
claramente que a estrutura pouco variou relativamente aos nTveis de adi
çoes efetuados; a estrutura final e basicamente solta1 ' em todos os ca
sos, o que possibilitara uma elevada redutibil idade as pelotas. Cumpre
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100

90-

80

4 1

1 EXT 061
2 EXT 062
3 DX 288

4 1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
10 20 30 40 50 60 70 80 30 100 110 120 130 140 150 160 170(80

TEMPO DE REDUÇÃO (mia)

Figura 4-Curvas ilustrativas de % de redução x tempo, de pelotas
pertencentes aos lotes: EXT- 061, EXT- 062 e DX-288.
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salientar no entanto, que as características de degradação durante a re-
aução ficarão agravadas, principalmente devido a pequena quantidade de
pontes de escoria presentes na pelota após o processo de queima.

Portanto a adição de CaO em conjunto cora o MgO, suplementa-
ria as pontes de escória necessárias a minimizar a desintegração de pel£
ta durante a redução, sem no entanto prejudicar marcantemente a redutibj^
1 idade da mesma.

Figura 5 - Pelota n° 307 DX-044
SEM-4454 600x
% SiO2 = 5,00
% CaO = 0,20
% MgO = -

Figura 6 - Pelota n9 158 DX-046
SEM-4200 600x
% SiO2 = 5,18
% CaO = 0,28
% MgO = -

Figura 7 - Pelota n9 011 DX-048
SEM-5888 600x
% Si02 = 5,07
% CaO = 0,17
% MgO = -
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Figura 8 - Pelota nQ 2101 DX-117

SEM-5951 600x

% SiO2 = 6,08

% CaO = 0,43

% MgO = 0,26

Figura 9 - Pelota n9 1536 DX-121

SEM-5933 600x

% SiO2 = 7,23

% CaO = 0,50

% MgO = 0,35

Wémm

10 - Pelota n9 1733 DX-123

SEM-5957 600x

% SiO2 = 7,09

%• CaO = 0,50

% MgO = 0,70

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4 . 1 - Quanto a QÁiJwJbxha. deu* pzZotcu>.

A estrutura das pelotas com adição de CaO e nitidamente mais

fechada do que aquelas com adição de MgO, como pode ser v i s to nas micro

graf ias apresentadas. Como se pode v e r i f i c a r as pelotas com adição de
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CaO apresentara um grande número de pontes de escoria, ao passo que as pe
lotas com adição de MgO, bem como as pelotas de alta silica, praticamen-
te não possuem pontes de escoria; o pequeno número dessas pontes nestas
pelotas estaria associado a tris fatores básicos:

- Baixo teor de Cao;
- Elevado teor de SiO2 (no caso das pelotas de alta silica);
- Elevada refratariedade do MgO durante a queima.

4,2- Quanto a fiz.dntibllA.dade. daò pe.lotaA.

A partir dos testes de redutibilidade (tipo Midrex), ficou
comprovado que pelotas com adição de CaO e MgO possuem uma redutibilidjj
de sensivelmente maior do que aquelas com adição de CaO. Isto pode ser
devido, tanto a maior facilidade de acesso do gás redutor ao interior da
pelota quanto a não formação de uma pel Teu Ia de escoria de baixa reduti- >
bilidade, envolvendo os grãos de oxido de ferro» isolando o seu contato •
direto com o gas redutor.

Deste modo, as pelotas com adição de cal dolomTtica seriam
recomendáveis, em principio, para serem utilizadas como matéria prima em
um processo de redução direta em leito fixo. Este processo seria o mais
adaptado, visto que, pelotas apenas com adição de MgO praticamente não
possuindo pontes de escória, teriam as suas propriedades mecânicas basi-
camente associadas ãs pontes de recristalização de hematita, as quais,
como se sabe, são intensamente destruídas durante a redução.

5. CONCLUSÕES

j
1)- Pelotas com adição de C?f + MgO possuem uma redutibilidade como V-

dâfinida neste trabalho, sensivelmente maior do que aquelas com i
adição de CaO.

2)- As pelotas com adição de CaO + MgO para os níveis de volume de . f{'
escoria comparáveis, apresentaram uma estrutura inicial sensi- J,~
velmente mais aberta do que as pelotas com adição de CaO, pois
o MgO adicionado na pelotização passa praticamente inerte duran \
te o processo de queima. v > .-

ir*

3)- Alem da basicidade e do volume de escória, ê necessário se co-
nhecer o teor de CaO da pelota, visto que ele ê diretamente res
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ponsãvel pela formação aas pontes de escoria.

4)- Pelotas com adição de MgO em substituição ao CaO ou pelotas de
alta silica, seriam possivelmente mais adaptadas a processos de
redução direta em leito fixo, devido a sua elevada redutibilida-
de, apesar de suas precárias propriedades mecânicas durante a re
duçao.
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Resumo
0 objetivo deste trabalho é* a analise da influência

da espessura de parede do molde no tempo de solidificação
de peças fundidas. Tal análise foi feita, inicialmente atra
ves de resultados experimentais obtidos com a liga eutética
Al-Si vazada em moldes de diferentes geometrias'e com espes_
suras de parede variáveis. Baseado nos resultados foi pro-
posta uma equação empírica que descreve a variação do tempo
de solidificação com a espessura de parede.
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1, Introdução
0 tempo de solidificação de peças fundidas depende

de vários parâmetros, entre os quais os mais importantes
são: temperatura do metal liquido no momento do vazamento,
características térmicas do metal e do molde, formato do
molde, espessura das paredes do molde e uso ou não de pintu
ras isolantes nas paredes internas do molde [1,2]. 0 cálcu-
lo do tempo de solidificação depende de uma análise matemá-
tica do processo de solidificação, o que, em geral, não e
fácil devido a não linearidade das equações diferenciais en
volvidas [3,4]. Assim sendo, só se dispõe de soluções analf
ticas obtidas através de uma série de hipóteses simplifica-
doras que em geral afastam as soluções obtidas dos casos ob
servados na prática. Além disso, todos os métodos analíti-
cos desenvolvidos supõem, como hipótese básica que os mol-
des apresentam paredes semi-infinitas, ou seja, que o pro-
cesso de solidificação termina antes que seja aquecida a pa
rede externa do molde, impedindo que se analise a influên-
cia de paredes de moldes finitas no tempo de'Solidificação.
Apenas métodos numéricos [S] permitem a análise da influên-
cia da espessura de parede no tempo de solidificação apre-
sentando o inconveniente de que muitas vezes a complexidade
matemática é substituída pela complexidade de programação e
pela necessidade de computadores de grande capacidade.

Dada a impossibilidade de se obter uma solução anali
tica exata para o cálculo do tempo de solidificação levando
es conta a espessura de parede do molde procurou-se obter
neste trabalho, a partir de dados experimentais, uma equa-
ção capaz de descrever satisfatoriamente a relação tempo/es,
pessura de parede do molde.

2. Materiais e métodos!
Na realização dos trabalhos experimentais foi usada

a liga eutética alumínio-silício de pureza comercial, cu-
ja composição é apresentada na tabela 1.

As fusões foram realizadas em um forno de resistên-
cia elétrica com potência de 6 kw e a temperatura do banho

•: V
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Elemento

Porcentagem

Si

11.90

Cu

0.10

Fe

0,55

Zn

0.25

Mg

0,60

Mn

0,15

Al

resto

TABELA 1 - Composição química do eutetico Al-Si

foi controlada através de um termopar cromel-alumel ligado
a ura registrador digital de temperaturas. A l iga foi vaza-
da ã temperatura de 700°C que é* a recomendada para a fundi^
ção da mesma [ 6 ] .

A l iga foi vazada em moldes de geometries c i l índr i -
cas e planas. Os moldes cil índricos foram construídos em
aço (ABNT 1045) e areia (processo C02), com 140mm de al tu-
ra. 60mm de diâmetro interno e seis diferentes espessuras
de parede (5 , 10, 15, 20, 30 e 50mm). No caso dos moldes
cilíndricos de aço foram usadas duas condições de extração
de calor na interface metal/molde ou seja parede interna
polida e parede interna recoberta com pintura isolante a
base de alumina. Os moldes de parede plana foram construí-
dos em aço (ABNT 1045) com 160mm de altura, 120mm de largu
ra e SOmm de espessura e largura variável nas paredes la te
rais .

A determinação dos tempos de solidificação nas dife
rentes condições foi f e i ta através de curvas de resfriamen
to obtidas com ternopares cromel-alumel, posicionados no
centro dos moldes, acoplados a um registrador grafico de
temperaturas.

3. Resultados e discussão
Inicialmente foram determinados tempo de s o l i d i f i -

cação da i iga vazada em moldes cilíndricos (de areia, de
aço recoberto internamente com pintura isolante e de aço
polido internamente) com diferentes espessuras de parede.
Com os resultados obtidos foram montadas as curvas apresen
tadas na figura 1. Na figura pode ser notado que, no caso
de molde de areia o tempo de solidificação inicialmente
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cresce com o aumento da espessura de parede, passa por um
máximo e volta a decrescer ate atingir um valor constante p_a
ra valores de espessura que possam ser considerados semi-
inf in i tos . Por outro lado, no caso de moldes metálicos o
tempo de solidificação decresceu continuamente com a espes-
sura de parede o que pode significar que não passa por um
máximo ou que este ocorre para uma espessura muito pequena.

700

600

900

400

300

200

100

0 MOLDE DE AREIA

* RECOBERTO INTERNAMENTE
1 MOLDE OE AÇO

POLIDO INTERNAMENTE

0 5 10 15 20 29 30 39 40 49 90 95 60 «(mm)
FIGURA L

Variação do tampo da solidificação de cilindro* desilumin com o ««patsura da parada
da molda-

Uma vez determinada a forma de variação tempo-espes-
sura de parede procurou-se estabelecer uma equação capaz de
representar esta variação.

Considerando o caso da l iga sendo solidificada em um
molde com parede finita os mecanismos envolvidos na transf£
rência de calor da superfície externa da peça para o meio
ambiente podem ser englobados em duas parcelas que dependem
da espessura do molde:

(a) Transferência newtoniana entre a superfície ex-
terna da peça e a superfície interna do molde
devido ao contato térmico imperfeito e condução
nas paredes do molde (qKN)
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(b) Radiação e convecção térmica da superfície exter
na do molde para o meio ambiente (q^)

Assim pode-se representar o fluxo médio de calor (q)
retirado do metal da seguinte forma:

* " qKN * IRC ( 1 )

Assim, no caso hipotético da peça sendo solidif icada
sem a interferência de parede de molde ou seja em contato
direto com o meio ambiente o fluxo médio de calor seria re-
duzido ao termo "qRc" enquanto que para, moldes semi-infini,
tos o fluxo médio sera igual a "q^"*

Como o tempo de solidificação ( t s ) depende do fluxo
de calor assumiu-se, como hipótese, que o mesmo pode ser
também decomposto em duas parcelas sendo uma relativa às
influências da transferência newtoniana e da condução (txij)
e outra relativa as influências da radiação e convecção
(tRc). Assim pode-se escrever que:

t s - tKN + tR(, (2)

sendo que ambas as parcelas dependem da espessura de parede
(e) . Por conveniência no desenvolvimento da equação a e s -
pessura de parede foi substituída por um parâmetro adimen-
sional dado pela relação entre o volume do mc"Je (V) e o
volume da peça (V) que depende da mesma.

A equação 2 deve assumir valores particulares para
valores característicos da espessura de parede do molde. No
caso hipotético da inexistência de molde o tempo deve depen
der de apenas da parcela "*RC" e n o c a s o d e m o l d e semi-infi^
nito apenas da parcela "tKN". Chamando os valores de "t s"
nestes pontos respectivamente de "t0" e "t,»", tem-se:

V1

para: e - 0 (— = 0) ==> t » t (3) ' *
v s o

V V*
e para: e *. e c(— >. -£.) =í> tg = t» (4)


