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SUMARIO

O objetivu deste trabalho foi ubservtrrVa evolu-

ção da estrutura de discordancias em cobre, durante a vi-

da em fadiga.

Realizaram-se, em policristais recozidos,testes

de fadiga, com amplitude de deformação plástica constan

te, que foram interrompidos em diversas estágios da vida.

Procederam-se observações superficiais .por Microscopia

Õtica e Eletrônica de Varredura e, poste'riormente, obser-

vações estruturais por Microscopia Eletrônica de Trans-

missão (MET) nos policristais deformados. (f-G>. )•

í ' *
g Goncluiu-se que durante o endurecimento cíclico
|; ocorre o acúmulfr-de discordancias que irá. formar a estru-

| tura de matriz. Ao ser atingida a saturação observou-se
I - .
t uma contínua transformação da estrutura de matriz em Han-
si ^
I das de Deslizamento Persistentes (BDP's), ou estrutura
I-
?•
i de paredes, e destas eja estrutura de células. Existe, du-

I rante a saturação^/um equilíbrio dinâmico entre as três

| estruturas, matriz, BDP's e células, no qual o volume de

í BDP's em atividade permanece constante.

f 0 volume de estrutura de paredes, que acomoda

| a deformação, durante a\saturação, ê menor do que o volu-

| me de marcas superficia4s\ provocado pelas BDP's, acumula

l: dos durante a vida em fadiga.

IV



ABSTRACT

The objective of this work yras to observe Ahe

evolution of the dislocation structure during the fatigue

life of copper? ̂ °^° O^nu-'d^

^Fatigue tests wer performed, in annealed

polycristals, with constant plastic strain amplitude, and

interrupted at different percentages of their fatigue lives.

Optical and Scanning Electron Microscopy were used for

surface analysis and Transmission Electron Microscopy for

structural observations. ( ir.G. / •

It was concluded that, during cyclic hardening,

dislocations accumulate to form the matrix structure. A

continuous transformation of the matrix into PSB's, or

wall structure, and of this one into cells was observed

during the saturation stage.

There is, during\this stage, a dynamic equilibrium

between the three structures> matrix, PSB's and cells, in

which the volume of active PSB\'s remains constant.

The volume of wall structure which accomodate the

deformation, during saturation, is\less than the one that

can be meassured(observing the surfaèe marks accumulated,

during the fatigue life, by the PSB's.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivo e Resumo

A importância do estudo da fadiga é largamente

conhecida, porquanto inúmeros componentes de sistemas tec-

nológicos estão submetidos a este tipo de solicitação.

Assim, a compreensão do fenômeno' da fadiga contri

bui para o aperfeiçoamento dos projetos destes componen-

tes. • '

O processo de fadiga compreende dois aspectos: a

iniciação de trincas e a propagação destas. Existem estu-

dos sistemáticos sobre a propagação de trincas, enquanto

que tem-se poucos conhecimentos, sob o ponto de vista mi-

croestrutural, sobre a iniciação destas.

0 presente trabalho ê o primeiro de um programa

de pesquisa no campo de iniciação das trincas e acumula-

ção de danos em fadiga, que está sendo desenvolvido na

Seção de Engenharia e Ciência dos Materiais do IME.

£ sabido que as propriedades de metais e ligas

em fadiga mantém forte dependência da estrutura de discor-

dancias1"". Desta forma, o estudo desta permitirá pro-

gressos na compreensão do processo de acumulação de da-

nos, que levará o material ã ruptura por fadiga.



Durante ás últimas décadas, significativo pro-

gresso tem sido realizado no sentido de se conhecer a es-

trutura de discordârtcias gerada durante a deformação cí-

clica de metais e ligas ducteis3"23, em particular o co-

bre. Estudos sistemáticos tem sido realizados em mon£

cristais6-10 e mais recentemente em policristais11"15'27.

Entretanto, até-agora, não se tem conhecimento

da evolução da estrutura de discordâncias durante a vida

em fadiga. Além disso, a maioria dos trabalhos em mono-

cristais não mostram estruturas de discordâncias em altas

deformações acumuladas, isto é, próximo â fratura.

0 objetivo deste trabalho é conhecer a evolução

da estrutura de discordâncias em cobre, em função da vde-

formação acumulada. Para isso, foram realizados ensaios

de fadiga em cobre policristalino, até diversos estágios

da vida, é observações por Microscopia Eletrônica de Tranŝ

missão (MET), das estruturas presentes no material, nes-

tes estágios.

Foram observadas também as estruturas em monc>

cristais, já recebidos com alta deformação acumulada, e

os resultados comparados com os do material pplicristali-

na.



1.2 - Revisão Bibliográfica

1.2.1 - Endurecimento Cíclico

Durante a deformação cíclica, dependendo de seu

estado de deformação inicial, um material sofrerá endureci

mento ou amolecimento cíclico1'2.

0 cobre, assim como outros materiais, quando re-

cozido, com estrutura de baixa densidade de discordâncias,.

exibe endurecimento3"5.

' No caso da fadiga com amplitude de deformação

constante, o endurecimento manifesta-sé por meio do aumen-

to no pico de tensão para uma dada amplitude de deforma.-

ção. A Figura 1 mostra ciclos de tensão-deformação para o

caso de amplitude de deformação plástica constante.

Registrando-se, durante o teste, o pico de tensão-

em função do número de ciclos ou da deformação acumulada,

pode ser traçada a curva de endurecimento cíclico.

A Figura 2 mostra exemplos de curvas de endureci-

mento cíclico de monocristais de cobre, para várias ampli-

tudes de deformação plástica.

Neste ponto é" importante esclarecer que a ampli-

tude de deformação referida, e , é a metade da largura do"

ciclo tensão-deformação, AE . Ou seja,



A deformação acumulada em um determinado número

de ciclos, N, será portanto escrita:

e = 4.N|e I (1)
•acum v

onde o índice "acum" significa acumulada.

Como se observa nas curvas de endurecimento, du-

rante os primeiros ciclos, para uma dada amplitude de de-

formação, a tensão aumenta contínua e rapidamente até

| atingir um nível no qual se mantém constante durante toda

| a vida em fadiga.
i

i 0 primeiro estágio é o propriamente dito endure-
I
f cimento cíclico. 0 segundo é dito estágio de saturação.
jj Nesta seção trataremos do primeiro estágio.

| Pode-se observar que a taxa de endurecimento cí-

I clico aumenta com a amplitude de deformação plástica.
f

í; Durante o endurecimento cíclico, a deformação

j plástica é acomodada pelo movimento de discordancias e dî

I polos primários, que reagem entre si capturando-se mutua

| mente, formando aglomerados.

j A Figura 3 mostra a estrutura de discordancias

f encontradas em monocristal de cobre, apps 4 1/4 ciclos.

| Ela é constituída dè feixes de discordancias que se captu

[ raram, separados por regiões relativamente livres, onde a

? • " deformação é acomodada5"7.



I . Com o aumento do número de ciclos esta estrutura

| torna-se mais complexa. 0 número de feixes por unidade

\ de volume, assim como a densidade de discordâncias no seu

f interior, aumentam. Na Figura 4 pode-se observar a estru

| . tura encontrada no cristal, em estágios mais avançados

l do endurecimento cíclico. Nota-se que os feixes torna-

\ ram-se mais largos, diminuindo, em conseqüência a distân
t' "

\ cia entre eles. Isto significa que o caminho médio livre

[ para uma discordância se movimentar ê menor e o material

k está mais duro.
\ _
I Esta estrutura é conhecida como estrutura de
\
\ "veios" ou "matriz". •

| Os veios têm uma tendência a se orientar ao Ion-

is- ' go de uma direção cristalográfica <l2l>, se o sistema . de

l deslizamento primário é {lll}<101>6'8.

if Na Figura 3, que representa uma vista do plano

| de deslizamento, observa-se que os feixes estão orienta-

| • . dos em uma direção aproximadamente perpendicular à dire-

\ ção de deslizamento primária <IO1>, d que, no plano de

| deslizamento {111}, significa uma direção <l2l>.

í Exames detalhados6'9'10 desta estrutura mostram

| ser ela constituída, predominantemente, por discordan-
í '
| cias e dipolos primários, e dipolos de defeito' de empilha

\ mento originários de reações destes últimos.
!
7" • '

[ 0 dipolo de defeito de empilhamento e imóvel,

\ com um.vetor de Burgers do tipo a/3 <111> formado pela
l •

l dissociação do dipolo primário em duas parciais de



Shockley e dois "stair-rods" ligados por um defeito de

empilhamento11. Na Figura 3 estes dipolos estão assinala

dos com B.

A deformação nesta estrutura é acomodada, em sua

maior parte, por discordancias cujas componentes em héli-

ce movimentam-se pelos canais livres, arrastando as com-

ponentes em linha que são capturadas pelas periferias dos

veios12

Assim, as superfícies exteriores dos veios são

alvos de interações com discordancias móveis, enquanto

que o interior dos veios está livre destas reações. Kuhlmann-

Wilsdor e Laird13 descreveram a estrutura de veios como

sendo constituída de superfícies duras, devido a intera-

ções aí existentes, com um núcleo macio.

1.2.2 - Saturação

Como foi visto anteriormente, após alguns ciclos

iniciais, o material atinge um estágio no qual a deforma-

ção prossegue sem que se verifique aumento na tensão. 0

nível de tensão atingido ê dito tensão de saturação.

Este fenômeno sugere que o material alcança um

estado de equilíbrio na estrutura de discordancias.

Observa-se na Figura 2 que a tensão de saturação

•mantém uma dependência com relação â amplitude de defornui

ção. Á curva que mostra esta dependência é a curva ten-

são-deformação cícíica (CTDC).
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A Figura 5 mostra esquematicamente as CTDC's pa-

.ra monocristais10 e policristais1" de cobre, traçadas em

escala semi-logaritjnica.

A curva de monocristais exi.be três estágios dis-

tintos. 0 primeiro estagio caracteriza-se pelo aumento da

tensão de saturação com a amplitude de deformação. No se-

gundo observa-se a existência de um patamar no qual a ten-

são não varia, enquanto que no terceiro,esta volta a aumen

tar com a amplitude de deformação.

í A existência de um patamar na CTDC de policris-

f. tais é ainda objeto de controvérsia15. A deformação cícli

| ca nestes materiais será vista adiante.
k
}- • Os estudos do comportamento e das estruturas de

í
| discordincias em fadiga com amplitude de deformação cons-

í '
X tante tem sido mais sistemáticos em monocristais de"cobre.
I -
l Assim, a descrição das estruturas que se segue, sera ba-
I • • seada em estudos realizados nestes materiais.
í

| Em baixas amplitudes de deformação, referentes
| ao primeiro estágio da.CTDC, o cristal, apôs atingir a
i
í . saturação, exibe a estrutura de discordâncias originária
l
I . do endurecimento cíclico, ou seja a estrutura de matriz10-
i . "

\ mostrada na Figura 4.

Em amplitudes de deformação intermediárias, da

ordem de grandeza do patamar, observa-se o surgimento de

bandas de intenso deslizamento que podem ser vistas na su-

perfície do cristal. Estas são-conhecidas como bandas de

deslizamento persistentes (BDP's).



I As BDP'S estão associadas a uma estrutura cons-
f
I ' tituida • basicamente de discordancias e dipolos primários

I e de defeito de empilhamento, ou seja dos mesmos tipos en

(' contrados na matriz.

[ .

I ' Entretanto, neste caso as discordancias apare-

I cem formando paredes regularmente espaçadas e aproximada-

l . . mente normais ã direção de deslizamento primário

A Figura 6 apresenta, um exemplo da estrutura de

paredes associada âs BDP's, em vista paralela ao plano de

deslizamento primário, Esta estrutura será descrita mais

detalhadamente na próxima seção.

No terceiro estágio, em altas amplitudes de de-

formação, a estrutura de discordancias ê constituída basi_

[ camente de células e pequenas regiões de paredes10'17.

I 0 estado de equilíbrio que se verifica no cris_
! . . • ,

I • . tal no estagio de saturação exige modelos específicos p'a-

\ ra explicar a deformação. Alguns mecanismos foram propos_.

| tos com esta finalidade.
í

Pará baixas amplitudes de deformação, Feltner 20

\ propôs um mecanismo no qual a deformação é acomodada por
l _ •

Í discordancias formando dipolos.- Quando submetidas ã ten-

; são, as discordancias, que estão a 45° entre si, movimen-

tam-se de forma a assumir uma nova posição a 45 , porém
em oposição â primeira.
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Com a inversão no sentido da tensão o movimento

ocorreria em sentido contrário,

Este mecanismo não prevê corretamente a tensão

de saturação20, que seria controlada pela resistência of£

recida pelas discordancias àquele movimento.

Para.altas amplitudes de deformação, Feltner e

Laird5 sugeriram um modelo baseado na estrutura de célu-

las.

Neste modelo, a tensão de saturação é controlada

pela reação oferecida ao encurvamento, por um certo com-

primento livre de discordância, aproximadamente igual ao

diâmetro da célula. Uma vez encurvada, um laço é emitido

e cresce até ser capturado pelas paredes da célula e par-

cialmente aniquilado.

Basinski et-ai.7 criticaram este modelo afirman-

do que ele produziria novas discordancias em uma taxa mu^

to alta e pelo menos 991 delas teriam que ser aniquiladas.

Grosskreutz20 sugeriu um modelo no qual a defor-

mação na saturação seria acomodada pelo movimento de

vai-e-vem das discordancias, e a tensão de saturação se-

ria determinada pela tensão de fricção encontrada pelas .

discordancias ao se movimentarem pelo volume da célula.

Os mecanismos de deformação para amplitudes no

patamar serão descritos posteriormente.
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f • ••

I 1.2.3 - Bandas de Deslizamento Persistentes
?;
l • " ' •

í
í • . A Figura 7 apresenta um esquema tridimensional da
ií

I BDP e da matriz em um cristal de cobre, com sistema de

I deslizamento primário {111}<IO1>. A BDP pode ser conside-

| rada como uma fatia do material paralela ao plano de desli.

| zamento primário, e as paredes normais ã direção do vetor

l de Burgers, b. Estas interceptam o plano {111} ao longo
í
í da direção <l2l>.

| As paredes são regularmente espaçadas entre si

I por discordância, d, cujo valor independe da amplitude de

| deformação, mas que varia com a temperatura17. Para a tem

\ . peratura ambiente, encontram-se na literatura valores de

[ d entre 1,3 e 1,4 ym17'22.

I A BDP ê delimitada pela estrutura de veios como
í • •
| se observa na Figura 8, numa vista próxima ao plano de de,s
\
f ' lizamento.
! .
í

\ A estrutura de paredes ê encontrada através . de

í todo o volume do cristal e portanto, as BDP's são um fenô-

l meno volumétrico. As marcas observadas na superfície são
I

o resultado da interseção desta com a estrutura de pare-

des22.
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1.2.4 - Deformação em Amplitudes no Patamar

Quando um cristal de cobre está submetido a amplî

tudes de deformação cíclica da ordem de grandeza do pata-

mar da CTDC, ao ser atingida a saturação, parte da estrutu

ra de matriz dá origem as BDP's.

Observando a superfície de cristais submetidos a

I fadiga em diversas amplitudes de deformação, Winter21

\: constatou que o volume ocupado por BDP's aumenta com a am-

I plitude. Mostrou ainda a existência de uma relação li-

! near entre esta e o volume de BDPJs, apresentada na Figu-

!• ra 9.

I
\ No início do patamar a estrutura do cristal é"

l ' constituída apenas de matriz. Com o aumento da amplitude

| o volume de BDP's aumenta até" que, no final do patamar, o
i . '
[' cristal está totalmente ocupado por estas10'21.

\ 0 limite inferior do patamar, com uma amplitude

\ • de deformação em torno de 6 x 10" x°, pode ser considerado

f um limite para a formação-de BDP's. .

| Ao atingir o estado de equilíbrio, na saturação,

| a deformação plástica a que p material está submetido pode

f ser descrita pela Lei das Misturas21:

I PI P B pB B pM
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onde e é a amplitude de deformação plástica, f a fração

volumétrica e os índices B e M referem-se ã BDPJs a ma-

triz respectivamente.

A relação linear, vista na Figura 9, entre a fra-

ção volumétrica de BDPJs, f., e a amplitude de deformação

plástica implica em que a deformação na BDP, e , e na ma-
PB

triz, e- , sejam constantes e independentes de e .

Foi observado10'23 que, ao ser atingida a satura

ção, a matriz não apresenta indícios de deformação, a qual

fica concentrada nas BDPJs. Desta forma, ignorando-se a.

deformação na matriz, a equação 2 será escrita:

£B'Ep (3)

Então, se e é constante, um aumento na amplitu-

de de deformação será acomodado por um aumento no volume

de BDP's.

No patamar, da CTDC, observa-se que a fração volu-

métrica das BDP's que ocupam o cristal varia de zero, no

limite inferior do patamar, até 1, no limite superior10.

A lei linear fornece um valor de e em
PB

de 0,91, obtido para f„ = 1.

torno

Laird et kl.21* mostraram entretanto que, as BDP's

podem formar, na superfície do cristal, bandas largas, ma-

cro-BDP's, que são constituídas por bandas mais finas, as

micro-BDP's. Através de técnicas interferométricas obser-
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varam que,, é nas jaicro-BDP's que, efetivamente, a deforma

ção fica concentrada. Aferiram. fatores de concentração

em torno de 10 e, em micro-BDPJs muito finas o fator de

l concentração chegava atingir 1000.

f .
l . 0 valor de e fornecido pela lei linear é* ape
I PB ~
| nas um valor médio de deformação nas macro-BDP's.

I

|, A estrutura da BDP ê* apropriada para concentrar

f a deformação. 0 espaço livre entre as paredes ê maior

| que na estrutura da matriz, o que oferece maior caminho

I livre para que as discordancias se movimentem. ConseqUen
i

l temente, as bandas são mais macias que a matriz25.
?' ' '

í Devido ao intenso deslizamento nas BDP's estas
l
| originam na superfície do cristal um relevo que poderá
| ser sítio preferencial de iniciação de trincas.

J: Kuhlmann-Wilsdorf e Laird26 sugeriram que a de-

li formação seria acomodada, nas BDP's, por discordancias em

| hélice movimentando-se através dos canais livres, retiran

l do ou depositando discordancias em linha de sinais contra
i
| rios, em lados opostos da parede, como mostra a Figura 10.

I A figura mostra esquematicamente um corte parale

I Io ao plano de deslizamento, e podem ser observadas três

I configurações favoráveis de transferência de discordân-

l cias em linha, de uma parede para outra. Na figura, o

I material acima do plano do desenho, com a aplicação da

l . . tensão, movimenta-se para ã direita do material que está

j abaixo. As discordancias em linha positivas, ou seja com

l o semi-plano acima do plano da figura, são representadas
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I ' pelo símbolo _L . Q símbolo T vale para as discordâncias

I . de sinal oposto. •

| A Microscopia Eletrônica de Transmissão tem mos-
í
;; trado que entre dois canais que ladeiam uma parede não se
\ ' •
I verifica mudança de contraste. Isto significa que as pare-
ci
f des não são contorno de inclinação e portanto, o vetor de
I Burgers total ê aproximadamente igual a zero.
f

| As paredes possuem um caráter dipolar.e o mecanis-

| mo proposto por Kuhlmann-Wilsdorf e Laird é" conveniente

I por manter a dipolaridade. A Figura 11 mostra a estrutura
j;

li de parede com sua dipolaridade, em um esquema que simula um
t • . • . • .

l corte paralelo ã direção de deslizamento e perpendicular
I as paredes. A simbologia usada na figura ê a mesma da ant£
í
I rior e a seta indica a direção de deslizamento.

1.2.4.1 - Modelo de Duas Fases

Para explicar o comportamento do cristal de cobre

em deformação cíclica, Winter21 sugeriu um modelo conhecido

como "modelo de duas fases". Neste modelo é proposta uma

analogia entre o comportamento do cristal, em fadiga, na

presença de BDP's e matriz, e o sistema vapor-líquido em

| equilíbrio.
jí . ...

I Nesta analogia a amplitude de deformação correspon

I de ã densidade da mistura vapor-líquido e a tensão de satu-

{ ração, ã pressão.
t

f



15

Este modelo, mostrado na Figura 12, é baseado na

relação linear entre fg e e • e portanto supõe o volume de

BDP's constante para uma dada amplitude de deformação, sa-

tisfazendo a equação (3).

No sistema vapor-líquido em equilíbrio, um aumen-

to na densidade da mistura resultará em parte do líquido

• transformando-se em vapor.

Analogamente, um aumento na amplitude de'deforma-

ção resultará" na transformação de matriz em BDP.

1.2.5 - Deformação Cíclica em Policristais

Até* recentemente supunha-se que em policristais

as BDP's permanecessem confinadas aos grãos da superfície,

com orientação favorável10.

Pesquisas recentes11"27, em cobre, em amplitudes

da ordem de 10" , mostraram que as BDP's são um fenômeno

volumêtrico também em policristais. A estrutura de pare-

des é observada em grãos da superfície e do interior. Mais

ainda, as estruturas de discordancias são basicamente as

mesmas que em monocristais, com as mesmas características.

Exceto por uma estrutura, conhecida como "Labirinto" devi-

do a sua geometria, que é encontrada apenas em policris-

tais e que será mostrada nos resultados.

Com respeito ao comportamento em deformação cí-

clica, os resultados em policristais mostram controvérsia.
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I •
! Enquanto alguns autores anunciam a existência .de
\ ' _ •

l ura patamar na CTDC1**'28, outros contestam este • comporta-
i
i mento15'29.

[ Figueiroa et al.is, recentemente, obtiveram uma
ç

I CTDC que difere daquela da Figura 5, Em lugar de um pata-

\ mar, o segundo estágio exibe uma pequena inclinação, com

f aumento da tensão de saturação.
r • '

r-

t
b
•l. _

I 1.2.6 r Limite de Fadiga e Nucleaçao de Trincas
¥
f
1 Gough30 trabalhando com monocristais mostrou que
í
f a nucleaçao de trinca depende da amplitude da tensão ciza-
| lhante que age no sistema de deslizamento, e não da compo-
f

í nente de tensão normal. Isto significa que a nucleaçao
í . • •

2 de trinca ê um processo de deslizamento.
i
if • .

' . As trincas, ao que parece, iniciam-se nas BDP's

I e, nos estágios iniciais de propagação, caminham ao longo

V destas31

l Lukás e Klesnil3, investigando a lei de Coffin-

Manson1 em cobre policristalino, observaram um desvio des-

ta lei em amplitudes de deformação plástica abaixo de

5 x 10" . Este valor ê bem proximo da amplitude que marca

o limite inferior do patamar de monocristais10, ou seja o

limite para formação de BDP's.
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Estes resultados sugerem, que o limite de fadiga

de cobre ê o mesmo para mono é policristais, e mais, o

seu valor é coincidente com o limite de formação de BDP's.

Considerando a estrutura das BDPJs, Brown32 suge-

riu um mecanismo de iniciação de trinca fundamentado em

observações realizadas por Antonopoulos et ai.33. Estes

últimos pesquisadores constataram que as paredes das ban-

das são constituídas basicamente de dipolos de vazios.

Assim, as BDPJs iriam produzir.tensões internas

macroscópicas que influenciariam o crescimento da trinca,

segundo o modelo de Brown. 0 material na BDP está sendo

tensionado de uma maneira análoga às fibras em conjugado

reforçado e como nestes casos, a trinca ocorreria por desr

colagem na interface.

Propagando-se paralelamente ã banda, ao longo,

de sua superfície externa, a trinca remove a energia elás-

tica associada com as tensões internas da BDP.

A energia efetiva de superfície, Ye£> de uma in-

terface BDP-matriz é:

L e2.h
B

(4)

2 -
onde 1/4 E e e a energia de deformação associado ás dis-

córdâncias na BDP, Y a energia por unidade de área requeri

da para formar uma superfície, hg a altura da BDP, medida

na direção normal ao plano de deslizamento.
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Quando a energia associada as discordancias .for

superior ã Y» Yef será negativa e então a superfície se

abrira iniciando uma trinca.

Para que esse mecanismo ocorresse seria necessã

rio verificar-se um substancial aumento na densidade de

discordancias e dipolos nas paredes durante a vida em fadî

ga. Este aumento parece não se verificar, visto que, pelo

mecanismo de deformação proposto por Kuhlmann-Wilsforf e

Laird26 e mostrado na Figura 10, as paredes acomodam a de-

formação harmonicamente transferindo' discordancias em li-

nha de uma parede para outra.

Alem disso existem indícios de que a estrutura

de paredes dl lugar â estrutura de células em estágios a-

vançados de deformação acumulada31*.



. . CAPÍTULO II

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

2.1 - Material Utilizado e Preparação dos Corpos de Prova

>f Para a execução do trabalho utilizou-se corpos

| de prova de cobre mono e policristalino, com pureza de

j 99.9995.

j? Os monocristais foram recebidos já fadigados,

| trabalho este que foi executado pelo Professor R. Pascual

|- no Laboratório do National Research Council of Canada.
I.
f Com um comprimento de 10 mm e seção reta de 3,5 x 3,5 mm,
| • os monocristais foram submetidos â fadiga axial, em tra-
p. .

l ção e compressão, com amplitude de deformação plástica

| constante em torno dè 10" , até aproximadamente uma defor

f mação acumulada de 200, ou 50000 ciclos, quando ocorreu a

| fratura.
| ' A Figura 13 mostra um esquema da orientação

í ^ . •
cristalografica do eixo do cristal, que resultou no fator
de Schimid de 0,46 e em deslizamento em um sõ sistema.

0 material policristalino, com granulação alon-

gada, foi recebido em barra de diâmetro igual, a 25 mm, e

deformado 401 em laminação. Procedeu-se então a confecção

dos corpos de prova» cuja geometria e dimensões são apre-

sentados na Figura 14.

19
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I Os corpos de prova foram encapsulados em vácuo e

| recozidos na temperatura de 460°C durante 1 hora, o que
I
\ resultou em um tamanho de grão variando na faixa de 150 e
l
Í. 250 um.
i
;; .

1 As condições de recozimento, que resultassem na

I
I granulação desejada, foram conhecidas após terem sido rea-&
ü •

| lizados vários testes.
l Todos os corpos de prova foram polidos em solu-

f ção eletrolítica de 501 de ácido fosfórico em água, com

I . '
i tensão de 1,7 volts.

2.2 - Testes de Fadiga

| 2.2.1 - Aspectos de Operação

I . '
I
1 Como foi visto, os testes de fadiga abrangeram
j? somente o material policristalino.

[ • . Os testes foram realizados axialmente em tração
I
I . e compressão, com tensão media aproximadamente igual a

f zero e controlados por deformação. O material foi ciclado

| simetricamente em torno do zero de deformação, com amplitu

I de de deformação plástica resolvida, e , constante e de

[; aproximadamente 2,2 x 10 . N o calculo da deformação uti-

| lizou-se o critério de Sachs35, cujo fator é aproximadameii
í • •

I te 2,2.



21

Então, a deformação plástica longitudinal aplica

da no corpo de prova é

C5)

onde Cr é a deformação longitudinal e m o fator de Sachs ,
-3

donde resulta em eT - 10
• L •

Neste ponto é conveniente, lembrar que aJamplitu-

de de formação plástica resolvida é

e = E_ = 2 , 2 x 1 0 • • (6)

I O controle dos testes foi realizado através de

| um extensômetro alimentado com corrente contínua, e a car-

| ga, medida através da célula de carga .alimentada com cor-

I rente alternada. Tanto, a célula como o exterisômetro foram
t t r

I conectados ao registrador X-Y, onde os ciclos carga-alonga.

f mento foram registrados.

I O ruído próprio do sistema eletrônico e do re-

I
| gistrador X-Y introduziram um erro de aproximadamente 4 kg
I na medida da carga, após ser atingida a saturação,e de lum

I
I . na medida do alongamento. Isto representa erros máximos
f

[ de 2% e 5%,respectivamente,na carga e no alongamento.
j

\ Para se atingir a amplitude desejada os testes

| foram iniciados .na freqüência de 0,5 Hz e a amplitude do

I alongamento, isto é, a largura do ciclo carga-alongamento,
i •
\ ' aumentada gradativamente a partir de zero. A amplitude
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de deformação desejada, 2,2 x 10" , corresponde a um

alongamento, i , de 10 um, ou seja, a largura dó ciclo de

20 um, como mostra a Figura 15.

Como o equipamento não permitisse o controle di^

reto sobre o alongamento plástico, este teve que ser

efetuado indiretamente, pelo alongamento total.

Durante o endurecimento cíclico., para uma dada

amplitude total, observa-se que o alongamento plástico djl

minui em ciclos sucessivos. Portanto, até a saturação

ser atingida, a amplitude de alongamento total teve que

ser aumentada, a fim de que o alongamento plástico, SL ,
> P
I pudesse ser mantido constante. Durante a saturação o ci-

f cio permanece constante.

| Os testes foram iniciados com freqüência de

f 0,5 Hz, que com a aproximação dá saturação foi aumentada
í ^
lf para 1 Hz. Atingido o estagio de equilíbrio, o teste foi

|, desenvolvido na freqüência de 5 Hz.

| Pára registrar-se os ciclos carga-alongamento a

i freqüência foi reduzida periodicamente para 0.5 Hz, uma

| vez que não é esperada nenhuma mudança no ciclo, com a mu
5-

dança de freqüência.
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2.2.2 - Deformação Cíclica

A fim de se estudar a evolução da estrutura de

discordâncias, os testes de fadiga foram interrompidos em

diferentes deformações acumuladas, como mostra a Tabela 1.

TABELA 1 - Testes de fadiga e estágios da vida em que f£

ram interrompidos.

N? de
Ensaios

N 250 1500 6500 12500. 30000 50000

e 2,2 13,2 57,2 110 264 v 440

í Um dos .testes levados I fratura, que ocorreu

[ aproximadamente apôs 50000 ciclos, foi interrompido em

| diferentes estágios da vida, a fim de que pudesse ser ob-
E
I servada a evolução das marcas superficiais por microscopia

ótica. • .

Um segundo teste foi interrompido após 10000

ciclos e as marcas superficiais fotografadas em microsco-

pia ótica. Depois disto»o corpo de prova foi repolido em

solução eletrolítica e recolocado na máquina de fadiga e

deformado com sucessivas interrupções após mais 10, 20 e

100 ciclos para novas observações e registros. Registrou-

-se também as marcas após serem completados 30000 ciclos.
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I Então, após isto foi ,levado ã fratura.

I
i. 2.3 - Microscopia

f 2.3.1 - Microscopia Õtica

í • : • • • '

| A microscopia ótica foi utilizada na realização

I . . dos ensaios metalogrãficos para a determinação do tamanho

I de grão e na observação das marcas superficiais.

I Determinou-se o tamanho de grão por meio de con-

i tagens das interseções de contornos de grãos por comprimen

| to de linha. Para isso uma grade de retas com comprimento

| fixo foi superposta à imagens no microscópio e a contagem

I feita no local. 0 tamanho de grão foi dado pela expressão

I do caminho médio livre36.

I 2.3.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

[•
I A microscopia eletrônica de varredura permitiu
c

I a observação mais detalhada das marcas superficiais das
| BDP's. Foi realizada tanto em mono como em policristais.

í ' -
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r • • •

r 2.3.3 - Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
i

V ' •

I Esta constituiu-se na parte mais extensa do tra-

I balho. Em face da reduzida área da amostra visível ao mi-

| . croscópio, £az-se necessário a observação de um grande nu
I • ' •

| mero de amostras, a fim. de que seja possível e caracterizai

| ção das estruturas de discordâncias presentes nos mate-

fr riais. s

| Realizaram-se observações por MET nos materiais

í '
| mono e policristalino.
\ • ' '

\ Foi utilizado um MET JEOL 1Ó0B, munido de go-
í niometro, funcionando com 100 KV.

I
{ 2.3.3.1' - Preparação das Amostras para MET
I

Os monocristais foram cortados em fatias parale-

Ias ao plano de deslizamento cruzado, enquanto que dos po-

licristais tiraram-se fatias paralelas e perpendiculares

ao eixo de solicitação. Desta forma, em ambos os mate-

riais retiraram-se fatias da superfície e do interior.

Das fatias retiraram-se discos de 3 mm de diâme-

tr.o que foram afinados até uma espessura de aproximadamen-

te 0,1 mm. A Figura 16 mostra um esquema ilustrativo do

corte dos corpos de prova e retirada das fatias, para o

caso de amostras paralelas ao plano de deslizamento cruza-

do e ao eixo de solicitação, para mono e policristais res-

pectivamente. - ' .
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No disco- de 0,1 mm de espessura foi feita uma

depressão que produziu um rebaixo na espessura, como mos-

tra a Figura 17.

A depressão foi obtida através do método de jato

eletrolitico simples37. Esta deve proporcionar uma área

plana e com espessura a mais uniforme possível. Quando

maior a área de espessura uniforme obtida na depressão,

maior será a área fina visível ao microscópio. A Figura

18 apresenta um esquema do sistema de jato simples utilizei,

do no trabalho. As distâncias a, do anodo â saída do ja-

to, e b, da saída ao disco, foram mantidas constantes por

influenciarem a forma geométrica da depressão.

A pressão do jato foi mantida pela gravidade.

Os discos com depressão foram polidos em solução

eletrolítica até que surgisse um pequeno furo. 0 surgimen

to do furo pôde ser detectado colocando-se atrás da cuba

eletrolítica uma fonte de luz, e observando-se, com uma IIJ

pa, na parte anterior, o' momento em que a luz atravessou a

amostra, como mostra a Figura 19. Com este método foi po£

sível obter furos bem pequenos, otimizando-se a área. fina.

A Tabela 2 apresenta as soluções e as condições

em que foram utilizados os métodos de jato e poliménto ele_

trolítico.
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CAPITULO III

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1 - Análise Metalográfica

Os ensaios metalograficos realizados no material

policristalino revelaram que o tamanho de grão variou en-

tre 150 e 250 um, e que apô*s o recozimento o material pos-

suia inúmeras macias, como mostra a Figura 20.

3.2 - Teste de Fadiga

Na Figura 21 é" apresentado um exemplo típico da

evolução dos ciclos tensão-deformação com o número de ci-

clos obtidos no registrador X-Y.

Na realidade, verificou-se experimentalmente que

existe uma pequena assimetria entre as partes trativa " e

compressiva dos ciclos, a qual foi suprimida no esquema.

Os ensaios iniciados em tração mostraram a ten-

são em compressão ligeiramente menor que a trativa. 0 in-

verso se deu nos ensaios iniciados em compressão.

A assimetria era esperada, visto que foi observfi

da anteriormente, e pode ser atribuida à presença de uma

tensão que tende a diminuir o limite de escoamento quando

o sentido da deformação è" invertido38.

28
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Observa-se, na Figura 21, que os ciclos torn.am-

-se mais agudos, a medida que se aproxima a saturação, que

ocorreu em torno de 800 ciclos. Este.comportamento é dif£

rente do de monocristais, cujos ciclos tendem a tomar uma

forma retangular10'21.

Á deformação anelãstica reversível, que é obser-

vada em testes de fadiga10 foi ignorada neste trabalho,

visto que o ruído próprio do sistema eletrônico não permi-

tiu medi-la.

O efeito desta deformação reversível consiste

em diminuir a largura do ciclo tensão-deformação, produzin

do uma amplitude de deformação plástica menor que a aplica

da. Entretanto, devido ao seu pequeno valor, o qual

Mughrabi10 estimou em 4,6 x 10" na saturação, para a am-

plitude de deformação plástica de 2,2 x 10" , não ê espera

da nenhuma influência sobre os resultados.

A Figura 22 mostra a curva de endurecimento re-

presentativa dos testes realizados. A curva mostra a va-

riação da tensão cizalhante resolvida em função de deforina

ção plástica cizalhante resolvida acumulada, calculadas

através do fator de Sachs.

O material atingiu a saturação em uma deforma -

ção acumulada de aproximadamente 7, ou éi torno de 800

ciclos. 0 valor da tensão de saturação média encontrada

foi de 42 MPa com um desvio máximo de + 9,51, e está em

boa concordância o valor encontrado por Rasmussen e

Pedersen1*1. Uma pequena variação da tensão de saturação



30

I

para diferentes testes, com a mesma amplitude de deforma-

ção, já foi observada anteriormente16.

3.3 - Análise Superficial

3.3.1 - Microscopia õtica

A análise da superfície do material policristal^L

no após os testes de fadiga revelou que as marcas super£i

ciais das BDP's estavam distribuídas pelo comprimento útil

do corpo de prova.

A micrografia apresentada na Figura 23 ê um exem

pio do aspecto superficial dos policristais deformados

até a frstura. Observa-se que em determinadas regiões as

BDP's aparecem mais densamente distribuídas que em outras,

como nas regiões assinaladas com A e B respectivamente.

Dentro do grão as BDP's possuem uma orientação

preferencial, como mostra a Figura 24.

Apenas em alguns poucos casos observou-se a pre-

sença de grupos de BDP's com orientações diferentes. Entr£

tanto, uma das orientações aparece sempre em maioria. Exem

pio deste caso pode ser visto na Figura 25. Observe-se a

perfeita coerência das BDP's ao encontrarem um contorno

de macia.

A distribuição das BDP's variou de um grão para

outro, como mostra a Figura 26, Em A as BDP's estão densa

mente arranjadas cobrindo uma larga' área- do grão, enquanto
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que em B elas aparecem mais espaçadas e em menor volume.

As BDP's aparecem atravessando o grão inteiramen

te, como em C, ou são interrompidas no interior destes, co

mo èm D.

A evolução das marcas superficiais em função do

número de ciclos é apresentada na seqüência de microgra -

fias da Figura 27, tomada na mesma região de um corpo de

prova. Observa-se claramente que o volume de BDP's aumen-

ta com o número de ciclos. Este aumento ocorre de maneira

mais sensível até 30000. Entretanto, observa-se que de

30000 para 50000 ciclos ocorre um aumento do contraste pro

vocado pelas BDPJs.

Os resultados da experiência de repolimento são

apresentados na Figura 28. Após 10000 ciclos a superfície

do material apresenta um volume de BDP's proximo ao da Fi-

gura 28c. A superfície repolida ficou completamente limpa

de BDP's. Depois.de deformado por mais 20 ciclos observa-

-se um pequeno conteúdo de bandas. Apôs 100 ciclos o volu

me aumenta até què, completados 30000 ciclos a superfície

aparece bem ocupada pelas bandas.
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3.3.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura

3.3.2.1 - Monocristais

I 0 exame superficial realizado em monocristais

I' permitiu analisar mais detalhadamente as BDP's.

I
| As BDPJs, como no caso de policristas, possuem

| • uma orientação preferencial, e são paralelas ao traço do

í plano de deslizamento primário. Apresentaram-se densamen-

| te distribuídas, cobrindo vastas áreas, ou como bandas lair
|
l gas espaçadas entre si, como mostram as Figuras 29a e b
>-
f respectivamente.
i*

fe'
| As bandas são constituídas por bandas mais finas
f
l e separadas entre si.
l

[ A Figura 30 mostra o relêvó criado na superfície

| devido â BDP. Nas regiões assinaladas com A, observa-se

I bandas proeminentes separadas por material, em B, que pro-

Í vavelmente é matriz.

Nem todas as BDP's atravessam todo o cristal, p£

Io contrário, algumas penetram até uma certa distância e

param, como mostra a Figura 31. É interessante notar que

existe uma coerência entre as bandas: elas são interrompi-

das ao longo de uma linha. ' -

Como resultado da concentração da BDP's eindetcr

minadas regiões tem-se o efeito mostrado na Figura 32.

Observam-se faixas de alta densidade de bandas separadas

por outras de baixa densidade.
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Ê comum observar nos cristais a trinca propagar

paralelamente à estas faixas de alta densidade de bandas,

como pode ser visto na Figura 33,

3.3.2.2 - Policristais

A Microscopia Eletrônica de Varredura realizada

no material policristalino confirmou as observações fei-

tas em Microscopia Ótica.

A seqüência de micrografias da Figura 34 mostra

o aspecto superficial de três policristais deformados até"

diferentes graus de deformação acumulada. Observa-se que

o volume de BDP's é* maior para estágios mais avançados

da vida em fadiga. Após 1500 ciclos, aproximadamente no

início da saturação, as BDP's estão dispersas pela super-

fície do material. Â medida que se avança na vida em fa-

diga, começam a ser observadas regiões de alta densidade

de bandas e o número de grãos exibindo BDP's aumenta. No

final da vida, as regiões de alta densidade são predomi -

nantes e praticamente toda superfície do material está

ocupada pelas BDP's. Na Figura 34, as regiões de alta

densidade estão assinaladas com A.

A Figura 35 mostra com maior aumento regiões

de alta densidade de BPD's em um policristal deformado

até a fratura.
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3.4 - Microscopia Eletrônica de Transmissão

3.4.1 - Policristal

3..4.1.1 - Evolução da Estrutura de Discordancias

Durante o endurecimento cíclico, após 250 ciclos,

o material exibiu uma estrutura constituída de aglomerados

de discordancias, separados por largos espaços livres. As

Figuras 36 e 37 mostram esta estrutura em micrografias com

normais próximas aos polos do tipo 111 e 121 respectiva

mente.

As duas estruturas são semelhantes a outras já

observadas, no estágio de endurecimento cíclico, em mono-

cristais, nos planos de deslizamento primário e deslizamen-

to cruzado,por Basinski et ai.7.

Na Figura 37 podem ser observadas a existência de

defeitos nos espaços entre os aglomerados. Estes defeitos

são.prováveis resultados de reações entre discordancias e

são responsáveis pelo bloqueio â outras que se movimentam.

Na figura as setas indicam segmentos de discordancias blo-

queadas por estes defeitos.

Um detalhe observado em meio-a este tipo de estru

tura é mostrado na Figura 38, com orientação próxima ã de

um polo 121 . Nota-se um veio, do meio do qual surge uma

parede, de forma semelhante ã que se observa próximo ao pla_

no de deslizamento cruzado, como na' Figura 7.
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Esta estrutura foi observada tanto nos grãos do

interior como nos de superfície.

As observações durante a saturação mostraram a

existência de três estruturas básicas, em todos os está-

gios examinados: matriz, paredes e células. Entretanto a

estrutura variou de um grão para outro.

Não foi observada diferença entre as estruturas

dos grãos do interior e os da superfície.

No início da saturação, isto é", em 1500 ciclos,

encontram-se, predominantemente, estruturas de matriz e

paredes. Porém, alguns grãos apresentam a estrutura obsê r

vada durante o endurecimento cíclico, e em outros obser-

vou-se estrutura de células.

A Figura 39 mostra a estrutura remanescente do

endurecimento cíclico observada em 1500 ciclos semelhante

â estrutura observada em monocristais durante o endureci -

mento, no plano de deslizamento7. Nota-se que os aglomera,

dos de discordancxas apresentam-se com uma orientação mais

definida que na Figura 36.

Em estágios mais avançados, em 6500 e 12500 ci-

clos, a estrutura de endurecimento não foi observada e as

estruturas de matriz e paredes foi predominante. A estru-

tura de células também foi observada.

Nas altas deformações acumuladas, 30000 e 50000

ciclos a estrutura de células foi observada em predominân-

cia sobre as outras.



v As Figuras 40 a. 44 mostram as três estruturas bá

\ sicas encontradas durante a saturação.

( • Na Figura 40 observa-se a estrutura de paredes

t vista em uma amostra com orientação próxima ao plano de

l deslizamento. Como pode ser visto, não ocorre mudança de

l contraste através de uma parede, demonstrando que estas

| não são contorno de inclinação. As setas indicam dois seg

| mentos de discordâncias interligando as paredes, em confi-

t1 gurações semelhantes âs propostas por Kuhlmann-Wilsdorf e.

I Laird26, vistos na Figura 10.

I _
I A Figura 41 apresenta a estrutura de paredes, a£

| sinalada com A, em orientação próxima a um polo 121 . As-

I sinalada com B vê-se a estrutura de matriz. Observa-se que

t • a interface BDP's-matriz é aproximadamente paralela a dire

l ' . . '
f ção <IO1>.
í A Figura 42 mostra a matriz cm orientação próxi-
í ma ao polo 111 .

! • A estrutura de células podem ser vistas nas Figu

I ' ras 43 e 44. Na primeira nota-se que" as células possuem

| uma orientação e são ligeiramente alongadas. Enquanto

I
que na segunda, elas não possuem orientação. Ao centro

observa-se um contorno de macia. Estas duas variações de

células foram comumente encontradas durante a • saturação.

Em ambos os casos observa-se mudança de contraste através

das paredes. • .

A estrutura de discordâncias além de variar de

um grão para outro, foi observada variar dentro de um mes-
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mo grao.

As Figuras 45 e 46, tomadas em 1500 e 6500 ci-

clos respectivamente, mostram exemplos deste tipo. Nestas

micrografias observam-se as estruturas de matriz, paredes

e o surgimento de células em meio à esta última. As célu-

las são acompanhadas pelo aparecimento de paredes transver

sais àquelas das BDP's, que dão origem à mudança de con-

traste observada.

Na Figura 47 pode ser visto um outro exemplo de-

formação de células a partir da estrutura de paredes. As

setas indicam as paredes que dão origem ãs células e à

mudança de contraste.

As Figuras 48 e 49 mostram novos exemplos de es-

trutura de células em formação em meio â estrutura de. pa-

redes, comumente encontrados em alta deformação acumulada.

Com orientação próxima a um polo 121, nestas microgra -

fias podem ser identificadas as estruturas de células, as-

sinaladas com A, e de paredes, em B. Junto ãs paredes ob-

serva-se também estrutura'de matriz.-

As micrografias 45 a 49 sugerem que as BDP's, ^s

to é, a estrutura de paredes dá origem â estrutura de célu

Ias. Regiões deste tipo serão chamadas "zonas de transfor

mação".

As frações volumétricas das estruturas de ma-

triz, paredes e células foram medidas nas zonas de trans-

formação, em função da deformação acumulada, e

resultado é apresentado na Tabela 3.
a cum
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Neste ponto é necessário enfatizar que, estes

valores representam somente as frações volumétricas en-

contradas nas regiões de transformação, não sendo por -

tanto, representativos de todo o volume do material.Além

disso, eles contém um erro estatístico.

Observa-se que a fração de células aumenta

com o número de ciclos, enquanto que a fração de paredes

parece manter-se constante na maior parte da vida/ e a

de matriz diminui.

Uma outra estrutura ohservada durante a satura

ção pode ser vista na Figura 50. Esta estrutura é conhe

cida como "labirinto", devido à sua morfologia, e já foi

observada por outros autores11*'39.

Neste trabalho, a estrutura de labirinto foi

encontrada em casos isolados e em alguns, em contorno de

grão, como mostra a Figura 51.

Foram medidas as distâncias entre as paredes

das BDP's, da estrutura de labirinto e o diâmetro das

células, e a Tabela 4 mostra os valores médios obtidos

para esses parâmetros.
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TABELA 4 - Parâmetros das estruturas de discordancias,

Estrutura

BDP' s

.Distância entre as paredes

Labirinto

Distância entre as paredes

Células

Diâmetro

pm

1,3

0,65

1,0

| • A distância entre as paredes das BDP*s foram

I medidas sobre uma direção <101>, isto é, a direção de

| deslizamento. O valor médio encontrado está em perfeita

I . concordância com a distância determinada em monocris- .

| tais21.
í •

| Na estrutura de labirinto, a distancia entre

| • as paredes foi medida onde estas exibiam menor espessura,

I já que estas provavelmente encontram o plano da fotogra -

í fia com ângulo mais próximo de 90°. O valor encontrado é

I proximo do valor encontrado por outros autores1*0.

[• 0 diâmetro das células foi medido, em regiões
É ' • - ' ' ' •

X de células alongadas, na,direção'de alongamento. No caso

| de células sem orientação foi medido em direções aleató-

f . rias. 0 valor encontrado concorda com o de Winter et ai."10,
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3.4.1.2 - Outras Observações

I Em alguns casos, observaram-se, no interior dos

veios da matrii, regiões claras evidenciando a baixa densjL

I dade de discordancias nestas áreas. A Figura 52 mostra

| um exemplo destas regiões. Observa-se ainda que as perif£

| . rias dos veios exibem um contraste mais forte que o inte-

' rior. Este contraste e provavelmente devido ao arranjo

mais denso das discordancias nas superfícies dos veios, o

| que comprova a teoria de Kuhlmann-Wilsdórf e Laird13 que

| descreve os veios como sendo um núcleo macio envolvido

I .. por uma "casca dura".

| Sobre a morfologia das BDPJs foram feitas algu-

£ mas observações. A Figura 53 mostra que as paredes podem

I aparecer como continuação das superfícies periféricas dos

I veios, ou partindo do meio destes. No primeiro caso o

| veio dá origem a duas paredes enquanto que no segundo so

\ . uma parede e originada. Estas observações confirmam ' os

| resultados de Winter"1.

\ Em alguns contornos de grãos observou-se uma

| área de baixa densidade extendida ao longo do contorno, co.
i
\ mo mostra a Figura 54. Neste caso, as paredes não encos-

tam no contorno de grão, são interrompidas antes, dando

origem ã faixa vista.

A Figura 55 mostra um outro exemplo da presença

desta área livre no contorno.
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Esta. área não foi observada em todos os contor-

nos de grãos, em alguns, a estrutura atinge o contorno.

É provável que esta área seja responsável pela

| acomodação da deformação entre dois grãos vizinhos, duran-

| te o endurecimento cíclico1*0.

I ' ' ' '
I 3.4.2 - Monocristais

t
I
| Os resultados das observações em monocristais

|; revelaram estruturas semelhantes às do material policrista

l
| lino submetido a grande deformação acumulada.

| Os cristais foram encontrados predominantemente

| . ocupados por estrutura de células. Entretanto,observaram-

\ -se também estruturas dè paredes e matriz.

5*

\ A Figura 56 mostra um tipo de estrutura - seme-
\ •

lhante aquela encontrada em policristais após 30000 e '

50000 ciclos, mostrados nas Figuras 48 e 49. Observa-se

a estrutura de paredes associada à estrutura de células

vistas por uma direção <lZl>.

As células foram encontradas alongadas, como na

Figura 57, ou aproximadamente equiaxiais, que podem ser.

vistas na Figura 58.

A Figura 59 apresenta um exemplo da BDP e ma-

triz.
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Os resultados deste trabalho, em cristais com

alta deformação acumulada, e os da literatura7'10'16'31*,

com deformação acumulada intermediária, mostram que as

estruturas encontradas neste material são as mesmas obser

vadas em policristal. Isto sugere que ambos os materiais

passam pela mesma evolução.



CAPÍTULO IV

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 - Evolução da Estrutura de Discordâncias

A evolução da estrutura de discordâncias no ma-

terial policristalino pode ser resumida como segue.

Durante o endurecimento cíclico forma-se uma ej>
í ' ' • .

| trutura resultante do acúmulo de dipolos e discordâncias
Í-

í que se capturam construindo aglomerados finos separados
í

por espaços relativamente livre de discordancias, onde a

deformação é, na sua maior parte, acomodada. Esta estru-

tura ê semelhante a encontrada em monocristais.

Â medida que a saturação se aproxima os aglome-

rados tornam-se mais densos e mais numerosos dando origem

ã estrutura de veios da matriz. A matriz, provavelmente

atingindo uma instabilidade, dã origem a estrutura de

BDP's, em processo contínuo de transformação, ao mesmo

tempo em que o material atinge o nível de saturação.

A estrutura de paredes das BDP's, por sua vez,

transforma-se em células continuamente com o prosseguimen

to da deformação cíclica.

No início da saturação, em baixa deformação

acumulada, predominam as estruturas de matriz e paredes.
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Em alta deformação acumulada a estrutura de cêlu

Ias é a que se observa com maior freqüência.

A estrutura varia de um grão para outro revelan

do no material a presença dos diversos estágios da evolu-

ção. Esta variação pode ser atribuída às diferentes con-

dições de deformação em cada grão, e explicar a evolução

das marcas superficiais das BDP's, observada na Figura 33.

Durante a vida em fadiga, cada um deles passa

por uma transformação do tipo matriz-BDP's-células, cujo

grau de evolução para uma dada deformação acumulada depen-

de de sua orientação.

4.2 - Sobre a Formação de Células

A seqüência de micrografias da Figura 21 mos-

trou que, em um grão, o volume de BDPJs aumenta com o nú-

mero de ciclos. Pôde ser observado também, que o aumento

se verifica, preferencialmente, em áreas onde hã alta con-

centração de BDP's, em lugar de ocorrer a nucleação nalgu-

ma região isolada.

0 resultado da alta concentração de BDP's nes-

tas regiões pode ser visto na Figura 60, tomada numa amo£

tra policristalina. As setas assinaladas identificam qua-

tro BDP's, entre as quais o volume, de matriz é bastante
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reduzido. Em conseqüência, as paredes de uma banda podem

unir-se a outras de uma banda consecutiva, formando pare-

des de altura maior do que a normal na região, como aquela

assinalada com A.

As zonas de transformação parecem decorrer, pre-

ferencialmente, da alta concentração de BDP's, pelo menos

quando observada através de direções <121>, ou orientações

próximas ao plano de deslizamento cruzado. >

Um exemplo desta ocorrência pode ser visto na

Figura 61. À seta indica uma parede formada pela união

de paredes de duas BDP's consecutivas. Nesta região pode

se. observar uma mudança de contraste através das paredes

e a formação de células.

A transformação das paredes em células poderia

ocorrer devido a dois fatores. Um deles ê o fator geomé-

trico. Observa-se na Figura 60, que a união de duas pare-

des poderá ocorrer desde que o alinhamento delas o permi-

ta. .

No caso das paredes estarem defasadas, ocorrer!

uma irregularidade na estrutura que poderá gerar o surgi -

mento de células.

Um segundo fator poss.ível seria o de as paredes

mais altas tornarem-se instáveis, uma vez que, as paredes

parecem ter uma altura constante. Nos policristais esta

altura foi encontrada assumindo um valor médio em torno de

1 pm.

f
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p • Os dois fatores poderiam atuar conjuntamente pa-

| ra a formação das células.

|! Assume-se então, que as zonas de transformação

P BDP's-celulas estejam associadas as regiões de alta densi-

s ' dade de bandas, como as que se observou na analise superfi
I '
H ciai, e são vistas nas Figuras 34 e 35. Desta forma, os

f. resultados da Tabela 3 referem-se a estas regiões.

I; Considerando-se os resultados da observação da

|; evolução das marcas superficiais, mostrados na Figura 27

I ' e os da Tabela 3, conclui-se que desenvolve-se um processo

N

í contínuo de transformação do tipo matriz-BDP's-celulas. E

t este processo ê tal, que o volume de paredes permanece

I constante, enquanto que o volume de matriz diminui e o de

í células aumenta. Em outras palavras, o volume de célulasI aumenta â custa das BDP's, e estas mantém seu volume cons-

I'
| tante â custa da matriz.

I" As BDP's possuem uma estrutura cuja geometria

í não muda com a deformação cíclica. Isto significa que a

l distância entre as paredes permanece constante, o que a
í

i torna capaz de acomodar a deformação sem requerer um aumen
j.

f to de tensão.
^ *
[: 0 diâmetro médio das células encontra-se em tor-
\

\ no de 1 ym, que é menor que a distância entre" as paredes.

Consequentemente, esta estrutura exigiria uma tensão supe-

f. riof que as das BDP's e, para que a deformação fosse aí

! acomodada, deveria se verificar .um aumento da tensão, já

; que o volume desta estrutura aumenta continuamente.
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Está evidente que este não é o comportamento que

se observa. Pelo contrário, a tensão se mantém constante

até o fim da vida, uma vez atingida a saturação.

É razoável portanto., supor que a estrutura de

[: • células não contribui significativamente para a deforma -

l ção. Além disso, a regularidade da estrutura de paredes,

t como pode ser vista na Figura 40, favorece a concentração

f
l de deformação. Esta suposição está em perfeita concordân
l cia com as conclusões de Winter et ai.1*0.

4.3 - Sobre a Formação das BDP's

A partir da morfologia das BDP'S observou-se que

as paredes podem surgir do meio de um veio da matriz, ou

como prolongamento da superfície periférica deste. A Figu

ra 57 mostra estas possibilidades de formação de paredes,

assinaladas com setas.

No primeiro caso um veio dá origem a uma só pare

de, enquanto que no segundo, duas são geradas.

Considerando-se a parede observada durante o en-

durecimento cíclico, apresentado na Figura 38, ê provável

que os veios que dão origem a uma só parede o façam duran-

te este estágio, ao mesmo tempo que a matriz é construída.

Um outro exemplo deste tipo pode ser visto na Figura 62.

. • 0 segundo caso de formação de paredes só é obse£

vado após ser atingida a saturação. Este tipo de formação

é o resultado da recuperação de defeitos que ocorre no
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núcleo macio do veio, após o nível de tensão de saturação

ser atingido. Como conseqüência as superfícies periféri-

cas são conservadas originando as paredes das BDP's.

A Figura 63 mostra uma possível representação

da transformação matriz-BDP's através de recuperação no

interior dos veios.

É possível que as BDP's se desenvolvam resultan

te de uma instabilidade na matriz, após o endurecimento. E

os dois casos de formação de paredes irão contribuir para

as BDP's.

Na transformação matriz-BDP's a distância entre

as paredes deve manter-se constante. Se ao lado de uma pa_

rede do tipo da Figura 62 existir um veio, na transforma" -

ção o veio deverá passar pela recuperação no seu núcleo

a fim de criar um espaço livre capaz de acomodar a .deforina

ção. Observe-se que isto ê o que ocorre na Figura .63.

Quando for necessário, a recuperação poderá ocor_

rer em dois veios consecutivos.

Os dois tipos de formação de paredes observados

neste trabalho foram também encontrados em monocristais

por Winter"11 e que são vistos na Figura 8.
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Í
| . 4.4 - Sobre o Estado de Equilíbrio na Saturação
I,' ' ••""

ã ' • •

| ' • Como foi observado, durante a saturação, coexis-
I;,

| tem no material as estruturas de matriz, paredes e cêlu -

| . Ias. . •

v '
h . Se for aplicada a Lei das Misturas, para amplitu
I'
t de de deformação plástica ter-se^ã:

E
P

onde E é a amplitude de deformação plástica, f, a fração

volumêtrica de cada estrutura e os índices C, M e B signi-

ficam respectivamente células, matriz e BDP's.

Foi demonstrado por outros autores10'23 que,

em monocristais, ao ser atingida a saturação, a BDP ê a

estrutura que contribui efetivamente para a deformação, e

portanto, a contribuição da matriz pode ser ignorada. Con-

siderando-se, conforme foi mostrado anteriormente, que a

estrutura de células não contribui significativamente para

a deformação, esta poderá ser escrita:
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I

A estrutura de labirinto foi ignorada pelo fato

de ter sido observada apenas em casos isolados, e porque

a distância entre suas paredes, em torno de 0,65 um, e

bem menor que na estrutura de paredes.

A experiência de repolimento demonstrou, pela

primeira vez em policristais, que o volume de BDPJs que

efetivamente contribui para a deformação, em um dado mo-

mento da vida em fadiga, é menor do que aquele que pode

ser aferido na superfície do material, antes do repolimen-

to.

Este resultado concorda "com as observações de

Laird et ai.21* em monocristais, que demonstraram, em ex-

periência de repolimento e usando técnica interferomêtri-

ca, que as BDP's são na realidade constituídas de micro-

-BDP's, finas onde efetivamente ocorre a concentração dè

deformação.

E interessante notar que o conceito de macro e

micro-BDP's, introduzidos por Laird et al.,21f está prova-

velmente relacionado com regiões de alta e baixa concentra

ção de BDP's. A macro-BDP's seria uma concentração do

tipo visto nas Figuras 29 e 35, enquanto que a micro-BDP's

poderia ser vista como um pequeno agrupamento de estrutij

ras como na Figura 60.

Os resultados da Tabela 3 indicam que o volume

de BDP's mantém-se constante durante a saturação.
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Estes resultados são reforçados pelos de Laird

et ai.21*, que mostraram que o número de micro-BDP's, em

um dado comprimento do cristal, permanece constante duran

te a saturação. Apesar de o método intèrferométrico não

ter a precisão necessária existem indicações de que o com

primento e a largura das micro-BDPJs permanecem constan-

tes.

Consequentemente, se para uma dada amplitude

de deformação aplicada, a fração fR permanece constante,

a amplitude de deformação, E , suportada pela BDP também
B

o será.

Desta forma, a lei linear proposta por Winter

para monocristais de cobre,e confirmada posteriormente

por Rasmussen et ai.11* para policristais, deverá funcio-

nar através da expressão 8 com a fração ffi menor do que

pode ser medida na superfície sem repolimento.

0 fato de existir a transformação BDP's-células

parece indicar que a estrutura de paredes perde a sua

capacidade de acomodar a deformação. Portanto, deve ser

substituída, o que ocorre através da transformação ma-

triz-BDP's. Este processo deve ser realizado mantendo o

volume de BDP's. .

Deste modo, a taxa de transformação matriz-BDP's

deve igualar-se à taxa de transformação BDP's-células, g£

•rando um equilíbrio dinâmico.
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O nível de tensão para deformar o material é" -con

trolado pela geometria da estrutura de paredes/ Basinski

et al.i7 mostraram que a tensão para encurvar uma discor -

dância em hélice, tomando-se a distancie entre as paredes

como o diâmetro do laço, responde por aproximadamente 80%

da tensão de saturação. Então, uma vez que a distância não

muda durante a saturação, a tensão permanece constante.

0 equilíbrio na estrutura de paredes pode ser

devido a um equilíbrio estático na densidade de discordân-

cias ou conseguido através de um balanço entre as taxas

de criação e aniquilaçao destas.



CAPÍTULO Y

CONCLUSÕES

1. A concordância entre as'estruturas de discor

dâncias em mono e policristais permite concluir que estes

dois materiais sofrem a mesma evolução, durante a vida

em fadiga. Entretanto, o grau de evolução encontrado em

um grão do policristal, para uma dada deformação acumula

da, depende de sua orientação.

| . 2. Durante o endurecimento cíclico ocorre no
I ' '
f material o acúmulo contínuo de discordancias formando a
r

l . estrutura de matriz. Após ser atingida a saturação, * ã

| estrutura de discordancias passa por um processo contínuo

\ de transformação do tipo matriz-BDPJs-células.

f
\ 3. A contínua evolução na estrutura de discor-

I dâncias, durante a saturação, sem que se verifique varia-

\ -

? ção na tensão, pode ser explicada pela existência de um

\ equilíbrio dinâmico entre as três estruturas, matriz, pa-

| redes e células, no qual o volume de BPP's se mantêm con_s
'i • '

tante, acomodando a deformação aplicada.

4. 0 volume de BDPJs que contribui para a defor

macio, em um dado momento da vida, »Í menor do que aquele

que pode ser medido na superfície, e que foi acumulado du

rante a deformação.

53
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5. A transformação BPP's-cSlulas pode ser atri-

buída a uma perda da capacidade de acomodar deformação da

estrutura de paredes, a qual deve ser .substituída através

da transformação matriz.-BDPJs.

6. As BDP's podem ser formadas de duas manei-

ras. 0 primeiro caso ê aquele no qual o veio dá* origem

a uma só parede, que parece ocorrer durante o endurecimen

to cíclico juntamente com a formação da matriz. 0 segun-

do ocorre por recuperação de defeitos, no núcleo dos veios,

e as superfícies periféricas destes passam a formar as

paredes. Neste caso cada veio.dá origem a duas paredes.
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Figura 1 - Esquema dos citlos tensãô-deformação mostrando

o endurecimento cíclico. A linha tracejada representa a

curva monotonica.
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Figura 2 - Curvas de endurecimento cíclico de monocristais

de cobre, para diversas amplitudes de deformação plástica.

Representação do pico de tensão cizalhante resolvida em

função da deformação plástica cizalhante resolvida acumu-

lada10.
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57

I-I.O^H

Figura 3 - Estrutura de discordancias em monocristal de

cobre após 4 1/4 ciclos. Em B observa-se os dipolos de

defeito de empilhamento6. Micrografia de MET.
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Figura 4 - Estrutura de matriz formada durante o endureci

mento cíclico9. Micrografia de MET.
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-M0N1CRISTAL
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Figura 5 - Curva tensão-deforjnação cíclica para mono10 e

policristaisllf de cobre. Representação da tensão de satu

ração (resolvida) em função da amplitude de deformação

plástica (resolvida).

L
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r-z.

Figura 6 - Estrutura de paredes das BDP's9. .Micrografia

de MET.



PLANO DE
DESLIZAMENTO

CRUZADO
(111)

PLANO
IMARIO

(111)

Figura 7 - Esquema tridimensional do cristal de cobre

trando as estruturas de paredes da BDP's e da matriz17

~l

L



5 pm

Figura 8 - Estrutura de paredes e matriz em corte parale

lo ao plano de deslizamento. Micrografia de MET"1.

L
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Figura 9 - Relação linear entre a fração volumétrica de

BDP's e a amplitude de deformação plástica, proposta por

Winter21.
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T

A
T 1 ;

Figura 10 - Três configurações mais favoráveis de movimen

to de discordancias em hélice nos espaços livres. A li^

nha representa a componente em hélice, e os símbolos _L e-

T* representam componentes em linha positiva e negativa

respectivamente. As setas indicam a direção de movimento

da componente em hélice26.
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Figura 11 - Estrutura de paredes vistas esquematicamente

era um corte paralelo a direção de deslizamento e perpen-

dicular ãs paredes. A simbologia é a mesma da figura an

terior 2 6
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Figura 12 - Modelo de duas fases proposto por Winter. Ana

logia entre o comportamento do cristal em fadiga e o sis-

tema vapor-líquido2*.
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(PLANO CE XÍ1
DESLIZAMENTO

CRUZADO)

U I (FLAW DE
DESLIZAMENTO)

Figura 13 - Orientação cristalografica dos monocristais

de cobre.

10mm

25mm §£52

Figura 14 - Geometria e dimensões dos corpos de prova

de cobre policristalino submetido aos testes de fadiga.
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ALONGAMENTO(i)

Figura 15 - Procedimento para se atingir a amplitude de

alongamento desejada. 0 esquema mostra o aumento gra-

dual do ciclo até* ser atingida uma largura de 20 ym. Os

índices p e t referenciam respectivamente o alongamento

plástico e o total.
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MEOIM* EM MILÍMETROS

MONOCRISTAL

CORTE EM ELETROEROSAO
POR FIO

0

MATERIAL RETIRADO
NO AFINAMEKTO .
PON ELETROEROSAO

FATIAS DE 0,1 mm
DE ONOE FORAM
RETIRADOS OS
DISCOS

POLICRISTAL

Figura 16 - Esquema ilustrativo do corte em eletroerosao e

retirada das amostras para MET.
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ANTES DA
DEPRESSÃO

APÓS A
DEPRESSÃO

70/50 um

Figura 17 - Esquema ilustrativo da preparação da depressão

para amostras de MET.

Figura 18 - Sistema de jato.utilizado para executar a de-

pressão para MET.



PRISMA DE PLATINA
\* n .TODO DE COBRE

FONTE OE LUZ

Figura 19 - Sistema utilizado no polimento eletrolitico

para preparação de amostras de MET.



Figura 20 - Micrografia ótica. Granulaçao do material po-

licristalino.
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Figura 21 - Evolução dos ciclos tensão-deformação (ciza-

lhantes resolvidas) resultante dos testes de fadiga. Os

ciclos tornam-se agudos, a medida que a saturação se apro

xima.
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Figura 22 - Curva de endurecimento cíclico característica

dos testes de fadiga.
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Figura 23 - Micrografia ótica. Marcas superficiais das BDP's

em um corpo de prova policristalino deformado até 50000 ci-

clos.

*3
Figura 24 - Micrografia ótica. As BDP's tem uma orientação

preferencial para cada grão. Policristal deformado até

50000 ciclos.



Figura 25 - Micrografia ótica. Algumas BDPJs coro orientações

diferentes em um mesmo grão. Observa-se que uma orientação

aparece em predominância.

Figura 26 - Micrografia Ótica. Distribuição das BDPJs em

policristal. Em A, as BDP's distribuem-se densamente pelo

grão; em B, elas aparecem bem espaçadas entre si. Em C,

as bandas atravessam o grão enquanto que em D, são inter-

rompidas antes de atingir o contorno.
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Figura 27 - Micrografias óticas. Evolução das marcas su-

perficiais das BDP's. Após (a) 3000; (b) 6000; fc) 14000;

(d) 30000 e (e) 50000 ciclos.



Figura 28 - Micrografias óticas. Marcas superficiais das

BDP's antes e após o repolimento. Antes do repolimento,

após 10000 ciclos (a). Depois do repolimento, após mais

(b) 20; (c) 100 ciclos. Em (d), após completar-se 30000

ciclos.
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Figura 29 - Uicrografias de MEV. Distribuição das BDP's

em monocristais. Em (a) aparecem cobrindo vastas áreas;

(b) bandas largas separadas por matriz. Em ambos os ca-

sos as bandas são constituídas por BDP's finas e separa-

das entre si. .
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Figura 3ü - Micrografia de MEV. Relevo criado na superfí-

cie do cristal pelas BDP's. Em A observa-se BDP e em

B, matriz.

Figura 31 - Micrografia de MEV. BDP's que não atravessam

o cristal inteiramente.
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Figura 32 - Micrografia de MEV. Faixas de alta densidade

de BDP's separadas por regiões de baixa densidade, em

monocristal.

Figura 33 - Micrografia de MEV. Trinca que se propagou no

cristal paralelamente às faixas de alta densidade de

BDP's.
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Figura 34 _ Micrografia de MEV. Marcas superficiais das

BDP's para diversos estágios da vida em fadiga, do poli-

cristal. Em (a) 1500; (b) 12500; (c) 50000 ciclos.
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Figura 35 - Micrografia de MEV. Regiões de alta densida-

de de BDP's em um policristal deformado até 50000 ciclos
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Figura .36- Micrografia de MET em policristal. Estrutura

de discordancias encontrada durante o endurecimento cí-

clico, para 250 ciclos. Normal da amostra próxima â um

polo 111 . .
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Figura 37 - Micrografia de MET em policristal. Estrutura

de discordancias durante o endurecimento cíclico, para

250 ciclos. As setas assinaladas indicam discordancias

bloqueadas por defeitos existentes nos espaços entre os

feixes. Normal da amostra próxima à um polo l2l.
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Figura 38 _ Micrografia de MET em policristal. Detalhe

de uma parede, originada do meio do veio, encontrado

após 250 ciclos. Normal da amostra próxima i um polo

121.



87

Figura39; - Micrografia de MET em policristal. Estrutura

remanescente do endurecimento cíclico encontrada após

1500 ciclos, quando a saturação já tinha sido atingida.
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Figura 40 - Micrografxa de MET em policristal. Estrutura

de paredes em orientação próxima ao plano de deslizamento.

As setas indicam componentes de discordancias em hêlice.

Normal da amostra próxima a um polo 111. 15000 ciclos.



Figura 41 - Estrutura de paredes, em A, e matriz em B.

Observa-se que a interface matriz-BDP encontra a figura

paralelamente ã uma direção <101>. Normal da amostra pr£

xima a um polo 121. 6500 ciclos.



Figura 42 - Micrografia de MBT em policristal. Estrutura

de matriz. 6500 ciclos.
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Figura 43 - Micrografia de MET em policristal. Estrutura

de células, alongadas e com orientação. 50000 ciclos.



Figura 44 - Micrografia de MET em policristal. Estrutura

de células sem orientação. Ao centro observa-se um con-

torno de macia. 50000 ciclos.
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Figura 45 - Micrografia de MET em policristal. Formação

de células em meio â estrutura de paredes. Zonas de

Transformação. 1500 ciclos.



Figura 46 - Micrografia de MET em policristal. Formação

de células em meio ã estrutura de paredes. lonas de

Transformação. 6500 ciclos.



Figura 47 - Micrografia de MET em policristal. Formação

de células onde se observam paredes transversais às pare:

des da BDP, que provocam mudança de contrastes, assinala

das pelas setas. 6500 ciclos.



Figura 48 - Micrografia de MET em policristal. Formação

de células, em A, associadas â estrutura de paredes,

em B. Zonas de transformação. Normal da amostra próxima

a um polo 111. 30000 ciclos.



Figura 49 - Micrografia de MET em policristal. Formação

de células em A associada com BDP's, em B. Zonas de

transformação. Normal da amostra próxima a um polo l2l.

50000 ciclos.



Figura 50 - Micrografia de MET em policristais. Estrutura

de labirinto. 65000 ciclos.



99

Figura 51 - Micrografia de MET em policristal. Estrutura

de labirinto junto a um contorno de grão. 1500 ciclos.
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Figura 52 - Micrografia de MET em policristal. Regiões

de baixa densidade de discordancias, possíveis núcleos

de recuperação, dentro dos veios da matriz. Observa-se

o contraste mais forte nas periferias, sugerindo que

estas possuem um arranjo mais compacto de discordancias.

30000 ciclos.
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Figura 53 - Micrografia de MET em policristal. Duas pos-

sibilidades de surgimento das paredes da BDP. Podem sur -

gir a partir do meio de um veio, ou como continuação da

periferia deste. 50000 ciclos.
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Figura 54' - Microgxafia. de MET ejn policristal, Area de

baixa densidade de discordâncias ao longo do contorno de

grão. 6500 ciclos.
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Figura 55 - Micrografia de MET em policristal. Area de

baixa densidade de discordâncias junto ao contorno de

grão. 12500 ciclos.

I
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Figura 5-6 - Micrografia de MET em monocristal. Estrutura

de células associada ã estrutura de paredes. Normal da

amostra próxima ao polo 121.



Figura 57 - Micrografia de MET em monocristal. Estrutura

de células alongadas. Normal da amostra próxima ao polo

121.



Figura 58 - Micrografia de MET em monocristal. Estrutura

de células equiaxiais. Normal da amostra próxima ao polo

121.
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Figura 59 - Micrografia de MET em monocristal. BDP's e

matriz. Normal próxima ao polo lZl.
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Figura 60 - Micrografxa de MET em policristal. Concentra-

ção de BDP's em uma região. As setas indicam quatro es-

truturas de bandas entre as quais o volume de matriz é

reduzido. Em A observa-se a união de duas paredes de

BDP's consecutivas. Normal da amostra próxima a um polo

121. 12500 ciclos.



Figura 61 - Micrografia de MET em policristal. As zonas

de transformação estão associadas a regiões de alta con-

centração de BDP's. A seta indica a união de paredes de

BDP's consecutivas. Normal da amostra próxima a um polo

111. 50000 ciclos.
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Figura 62 - Micrografia de MET em policristal. Veios que

/ dão origem a uma só parede, durante sua formação. Normal

próxima a um polo 111. 30000 ciclos.
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Figura 63 - Micrografia de MET em policristal. Transfor-

mação de matriz em BDPJs por meio de recuperação no inte-

rior dos veios. Normal próxima a um polo 111. 30000 ci-

clos .
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