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RESUMO

pratico de analise térmica

com cápsulas descartáveis e discutido alguns problemas de sua

utilização. Os resultados da aplicação do método no estudo do

sistema Nb-Mn são complementados com os dados obtidos em micros

sonda. ' -

ABSTRACT

í M

The praticai method of thermal analysis with ex

pcndable cartridge and some aspects of its use are presented. -

The results of the method applied to the system Nb-Mn are pre-

sented together with data from microprobe.
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ANAUSK TCRMICA COM CAP.SUI.AS DESCARTÁVEIS

1 - INTRODUÇÃO

Freqüentemente, encontram-se problemas associados

a temperaturas de transformação envolvendo a fase líquida de li

gas metálicas, seja por exemplo, numa fundição mal sucedida devi

do a temperatura insuficiente do metal líquido, seja na liquação

do lingote devido a temperatura excessivamente alta.

Em muitos processos metalúrgicos é, de fato, fun

damental o conhecimento correto de temperaturas de transformação

que envolvam a fase líquida. Embora os diagramas de equilíbrio -

binários e alguns poucos ternários existentes na literatura sejam

de vital valoT, nem sempre as extrapolações efetuadas a partir -

delas funcionam a contento pois, regra geral, as ligas são multj_

componentes e inferências baseadas em regras podem levar a erros.

Sob este aspecto, a determinação de temperaturas

liquidus, solidus, peritética, de ligas complexas e particular»

mente a metodologia de sua determinação não tem merecido ultima-

mente suficiente atenção,, salvo poucas excessões como o excelcn-

manual editado pela Jerkontoret^ '. Embora atualmente'não seja

dos métodos mais utilizados em estudos científicos, até cerca de

vinte anos atrás o processo de análise térmica foi dos mais uti-

lizados na determinação das citadas temperaturas de transforma -

ção e os dados gerados por trabalhos como os de Hume-Rothery* '

são os que diariamente se usam na indústria dos metais.

Este trabalho pretende fazer uma breve revisão -

dos procedimentos de análise térmica c discutir alguns aspectos

do método utilizado industrialmente, cm particular as dificulda

dos surgidas na determinação das temperaturas liquidus do sisto



na Mn-Nb.

2 - ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ANALISE Tf-RMICA

A determinação das temperaturas de transformação

de fase através do processo de analise térmica baseia-se no fa

to de que qualquer transformação de fase de metais c ligas envert

ve absorção ou evolução de um calor la tente de transformação; -

desta forma, se houver um aquecimento ou esfriamento do metal ou

da l iga em condições controladas, t a l transformação evidenciar -

-sc-á" através de uma inflexão numa curva temperatura/tempo*" .

Embora seja possível a determinação de qualquer -

temperatura de transformação de fase por este processo, ela é

particularmente eficiente naquelas que envolvem as fases líquida

e solida jã que a entalpia associada é mais elevada que nos

outros casos, resultando numa le i tura de maior precisão.

Como o método consiste fundamentalmente no regis

t ro contínuo das temperaturas da liga cm observação durarte o e£

friamento ou aquecimento, a curva apresentara* um patamar nos casos de -

tranafonnações a temperatura constante, como ocorre com a fusão de um mot;i] -

puro, a transformação eutética em ligas binárias, etc. Nas transformações -

que ocorrem cm intervalos de temperatura, a curva da análise térmica apresen

tara inflexões correspondentes ao início e ao termino da transformação.

A curva pode ser obtida tanto através do aqueci -

monto como do esfriamento da amostra; freqüentemente ocorrem di IV-

rcnçns nestes procedimentos de análises pois as trans foroiiiçôps de fase não -

ocorrem cm condições de equilíbrio termodinâmico, na prá t ica . A figura 1

i lus t ra o aspecto ideal de uma curva de esfriamento de um s i s i c -

ma hipotético A-B.



3 - EQUIPAMENTO UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO PRÁTICA DE TEMPERA -

TURAS DE TRANSFORMAÇÃO

Ê de uso corrente a utilização de cápsulas desear

táveis para a determinação de carbono equivalente cm banhos de

ferro fundido cinzento; tarabcm se utilizam cápsulas semelhantes

para a determinação de C de banhos de aço carbono.

Apesar de não oferecer a precisão nem a possibili

dade de controle de processo dos equipamentos especialmente coirs

truidos, estas cápsulas,acopladas a registradores de temperatura

ôu f .cm., fornecem leituras com precisão suficiente para grande -

parte das aplicações praticas.

A cápsula descartável e um receptáculo moldado em

areia pelo processo shell e no qual é provido um termopar (figu-

ra 2). A f.e.m. gerada no termopar pela temperatura da liga lí-

quida vertida na cápsula, é transmitida ao registrador que o tra_

duz em valores de temperatura; a curva temperatura/tempo é traça

da pelo equipamento devido ao avanço do papel registrador cm v£

locidade apropriada (figura 3).

4 - ALGUNS ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DE CÃPSULAS DESCARTÁVEIS NO

ESTUDO DO SISTEMA Nb-Mn

Como o equipamento existente no mercado é fabrica

do para um uso específico., devem-se fazer adaptações na medida -

em que se emprega o equipamento para a análise de ligas mais com

plexas.

A seguir aprcscntnm-sc algumas das dificuldades -

surgidas na aplicação do método na determinação das temperaturas

liquidus do sistema Mn-Nb c ns soluções adotadas.



4.i - INTERRUPÇÃO DO REGISTRO DA CURVA

O registro da variação da temperatura pode ser in

terrompido pela ruptura do termopar. Essa ruptura pode se dar de

vido a defeitos de montagem da cápula pelo fabricante, ao ataque

físico e/ou químico do capilar, protetor do termopar, ou à temp£

ratura excessivamente elevado da liga vazada na cápsula.

No estudo de ligas contendo elementos com alta -

afinidade pelo oxigênio pode ocorrer a redução da silica pelos -

metais constituintes da liga ou sua fluxação pelos õxidos agres-

sivos que sobrenadam o banho metálico e que são vertidos na cag

sula.

Tai fato foi verificado no estudo de algumas li-

gas de alta concentração de Mn do sistema Mn-Nb, evidenciado p£

Ia presença da liga metálica no interior do capilar. A solução -

adotada foi a de efetuar a pintura do capilar de silica com mate

rial cerâmico mais resistente aos referidos ataques; no caso par

ticular em referência.foi usado lama cerâmica a base de zirconi-

ta. Isto poderia resultar no agravamento do problema da inércia

térmica, porém verificou-se que a dificuldade esperada não era

tão grande, desde que fosse controlada a espessura da pintura -

refrátária de proteção.

Para que se possa obter a curva de esfriamento, a

liga deve ser vazada com um certo superaquecimento. No caso des

te estudo, este valor foi adotado em torno dos 50 C. Desta manc_i

ra houve interrupção no registro de curva quando as ligas vaza-

das, de alta temperatura liquidus, excediam ou se aproximavam do

limite da temperatura de trabalho do termopar Pt -Pt 101 KIi, da

ordem de 1700°C.



4.2 - OSCILAÇÕES NO REGISTRO DA CURVA:

A junta quente d~ termopar deve registrar a va-

riação da temperatura da liga metálica em seu esfriamento. A for

inação de porosidades ou contração de solidificação envolvendo a

I junta quente comprometem a qualidade da medida gerando oscila-

j ções no sinal de f.e.m. e invalidando os resultados.

i No caso de determinadas composições das ligas

| Mn-Nb' que apresentam grande contração de solidificação, procurou-

I -se diminuir a taxa de extração de calor por meio de uma manta -

de lã de rocha colocada sobre a cápsula, imediatamente apôs o

vazamento, de maneira a deslocar o rechupe para a região superior

do metal em solidificação, mantendo a junta quente no seio da li

ga metálica até sua completa solidificação

5 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO REGISTRO DA CURVA

5.1 - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE INFLEXÃO:

0 termopar Pt-Pt 101 Rh da cápsula é protegida por

um tubo capilar de silica. Assim, as temperaturas registradas -

;| não são as da liga em esfriamento e sim do tubo. Como conseqüên-

cia, a nitidez do ponto de inflexão na curva de esfriamento fica

tanto mais prejudicada quanto maior for a espessura da parede do

capilar protetor.

Para se contornar este problema associado â incr

cia térmica do capilar, a solução adotada foi, seguindo a suges-

tão de Humc-Rothery' , determinar as temperaturas de transformai

ção através da intersecção dos trechos das curvas, conforme ilus

tiíido na figura 4. Comparando os dados práticos obtidos cm ensaios

com o sistema Ni-C, bastante conhecido, verificou-se que a vari£



ção total dos valores encontrados com relação aos dados de lite

ratura eram inferiores a 6°C.

5.2 - DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA SOUDUS:

Como já mencionado, as condições de solidificação

nestas cápsulas estão longe das de equilíbrio termodinâmico. Co

mo conseqüência,as linhas solidus obtidas na pratica são desloca

das para valores de temperatura inferiores aos de equilíbrio.

A par disto, o termino da solidificação não ocor -

re nitidamente, devido ã segregação, fazendo com que em lugar da

inflexão, nítida ocorra um arredondamento na curva de esfriamen -

to e dificultando a determinação da temperatura solidus. Tal fa_

to jã havia sido verificado por Kohn e Philibert* ' ao constata-

rem que com o aumento da concentração de segundos elementos, a

inflexão no trecho da curva correspondente ao término da solidi-

ficação do metal tornava-se cada vez menos nítida.

Assim, de acordo com Hume-Rothery' ', as tempera-

turas solidus não devem ser determinadas através de curvas de cŝ

friamento e sim através de curvas de aquecimento, associadas

com verificações metalogrãficas.

De fato, no estudo do sistema Mn-Nb, apenas umas

poucas composições permitiram a leitura das temperaturas solidus

mas cujos valores devem ser tomados com reservas devido àquelas

considerações.

5.3 - DETERMINAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES LIMITES DO PATAMAR EU-

TETICG:

As composições limites do patamar cutetico são in

tcrsccçõcs das linhas solidus dos constituintes do cutetico com



o patamar eutetico. Ligas com composições que cruzam a linha so-

lidus no esfriamento apresentam as dificuldades relatadas acima

quanto a determinação da temperatura solidus. Ligas com composi-

ções que cruzam o patamar eutetico muito proximo das composições

limites apresentam pequena quantidade de líquido na temperatura

,̂  cut ética, resultando cm patamares de temperatura constante pou -

x co extensos ou inexistentes no registro da curva temperatura x

í x tempo.

No estudo do sistema Mn-Nb foi impossível a detejr

íf minação dessas composições limites por análise térmica, podendo

7 ser apenas extrapoladas.

% 6 - RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MfiTODO AO SISTEMA Mn-NB

a A figura 5 apresenta os resultados da aplicação do

f método de analise térmica ao sistema Mn-Nb na faixa de 20 a 801 Nb.

r Pode-se concluir da existência de um ponto eutetico para a coropo

% sição 671 Nb a 1500°C, eutetico constituído por uma fase de fu-

S são congruente a 1530°C com 531 Nb, composição limite no patamar
s

K eutetico de aproximadamente 551Nbfe ficando sugerida como segun-
k

v do constituinte do eutetico outra fase de fusão congruente a -

; 1S7O°C com 721 Nb.

>í A dispersão dos pontos de liquidus para composições

'/ entre 75 e 801 Nb e a possibilidade de extender o patamar eutéti

% co de 1500°C até as ligas de 801 Nb questiona a existência do in

/ termetálico com 721.

' Constata-se também a existência de um patamar eu-

tetico a 1220°C para teores do niôbio em torno de 201, confirman

do dados do diagrama Mn-Nb disponível na literatura^ •* que cobre

a faixa de teor de niõbio entre 0 c 201. Hsle diagrama apresenta
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como constituintes deste eutctico a solução solida terminal de

manganês e o intermetãlieo Mn^Nb, com 451Nb em peso c ponto de

fusão congruentc a 1480°C.

As indefinições dos dados de análise térmica ^

dos para teores de Nb entre 20 a 451 e entre 70 c 801 podem ser

abordadas por via mctalografica, e alguns resultados prelimina-

res são apresentados a seguir.

7 - CONFRONTO DOS DADOS DA ANALISE TftRMICA COM 0 EXAME META-

LOGRATICO DE ALGUMAS LÍGAS DO SISTEMA Mn-Nb

Amostras obtidas das cápsulas solidificadas foram

preparadas para observação em microssónda JEOL. Essas amostras

apresentam grande lieterogeneidade estrutural, mas ainda assim

são representativas para um exame preliminar das composições das

fases envolvidas na solidificação. Quatro amostras foram inves

tigadas, e os resultados são apresentados na Tabela I.

Tabela I: Composição das fases presentes cm ligas Mn-Nb

Liga n9

1

2

3

4

Composição

Nominal

75

70

50

40

Presença de

Eutetico

sim

sim

não

não

Fases

Presentes

clara

escura

clara

escura

c 1 a ra

escura

clara

escura

ncgr:i

INb

90

61

91

60

56

41

57

36
-

\ Mn

8,4

34

6,6

31

35

50

37

60
100



1

As figuras 6 e 7 das ligas 1 e 2 revelam a prcsen

ça de eutetico lamelar e duas fases prõ-eutéticas, a solução so

lida terminal de niótiio e o intermetálico de 601 Nb. Assim, cori

clui-se pela inexistência do intermetálico de 721 Nb sugerido -

na figura 5,c coloca-se em dúvida as temperaturas liquidus obti-

das para as ligas 75 e 801 Nb.

As figuras 8 e 9 das ligas 3 e 4 indicam a presen_

ça de inclusões de õxidos e duas fases intermetálicas, uma delas

com aproximadamente 571 Nb e outra com 401 Nb. Esta ultima con -

firma a existência da fase Mn2 Nb prevista na referência 5. A -

inexistência de inflexões de solidus ou patamares de temperatu -

ra nas análises térmicas da região do diagrama compreendida en

tre 40 e 501 Nb impede a averiguação das Hipóteses sobre a gên£

se dessas 2 microestruturas. Uma das possibilidades c a existcn_

cia de uma reação peritética envolvendo as 2 fases, sugerida p£

Ia morfologia da fase de 571 Nb na liga n* 3.

A presença de manganês praticamente puro na intcr_

face dos 2 intermetãlicos na liga n*4 pode ser creditada a trans

formações de estado solido cuja discussão não cabe no presente -

trabalho.

8 - CONCLUSÃO

0 método prático de análise térmica com cápsulas -

descartáveis permite deverminar, através das curvas de esfriamen

to, as temperaturas liquidus e eutética com razoável precisão, -

desde que vários cuidados sejam tomados, entre eles evitar o at£

que do capilar do proteção c a localização do rechupe e porosiiki

des próximos à junta quente do termopar.



O método foi aplicado no estudo do sistema Mn-Nb

dando bons resultados quanto às temperaturas liquidus e eutetica

porem foi insuficiente na definição das fases presentes no dia-

grama .
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Fig. 1 - Curva de esfriamento ideal de um sistema hjl
potético A-B.
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Fig. 2 - Sistema cípsuln-rcgistratlor do temperatura.
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Fig. 3 - Curva temperatura x tempo obtida

no equipamento.
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Fit;. 4 - Mctodo do def inirão do ponto de -
inflexão na curva temperatura x
x temno.
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Fig. 5 - Resultados da aplicação do método do sistema Nb-Mn
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