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SUMARIO
FoAdm cultuada* medidas de atfUXo intzJuio em monoaiiitais dz tigaA dz .Vb-Z*

(- 0, H-p de 1K] que. io^ieAnm di&eAzn£z& üutfamznto* tifímicoi dz puAi&icação z di oxi
daqui intvwa.. Picai dz izLuação aaociadoi a intoução do oxigênio COM a maJüiiz dz
Nb z com o iolwCo tubòtUucÂjmal &oxam obòtAvadoA mu ligai oxxdadat iMztnamentz e os
tzoizA dz ougênú) em iotuçâo ióLLda. y>nam ziümadoò zm junção da in tn&idadi. do* pi
cot dz ab&onçiw anztÃAtica..

INTRODUÇÃO

Atoms de soluto intersticial presentes em metais
e ligas CCC causam picos de relaxação mecânica, que são
conhecidos como efeito Snoek, e estudados através de me
didas de atrito interno |l| e_|2|. Medidas deste tipo
tem sido realizadas com freqüência era metais puros, sen
do os picos correspondentes a interação de solutos in
tersticiais com a matriz já bastante conhecidos, Nas lT
gas CCC,os átomos intersticiais interagem elástica e
quimicamente com os átomos substitucionais formando com
plexos substitucional-intersticial (s-i) que reduzem os

Íicos de Snoek e introduzem picos subsidiários |3| e
•I-

A estimativa do teor de oxigênio era solução soli
da em metais refratários e suas ligas, a partir de equa
ções de equilíbrio, e dificultada pela irreversibilida
de da reação, devido a possíveis estados estacionários
cor relação a volatilização de óxidos |5| e |6|. Depa
rou-se contesta dificuldade na análise de resultados de
testes mecânicos de compressão em monocristais de ligas
de nióbio contendo precipitados de zircônia [7[. Difb
rentes resultados obtidos em monocristais contendo basT
camente a mesma distribuição, morfologia e tamanho das
partículas de oxido, só puderam ser justificados en fun
ção da quantidade de oxigênio remanescente em solução
sólida após a oxidaçâo interna |S[.

Medidas de atrito interno sao adequadas para a
comparação de teores intersticiais^ uma vez que estas
impurezas produzem picos de absorção anelástica cuja in
tensidade de relaxação e proporcional a sua concentra
ção. ""
PR0CEDIME.VTO EXPERIMENTAL

As ligas de Nb-Zr foram obtidas por fusão por fej.
xe de elétrons e zona flutuante, partindo-se de^ barras
de Nb de 3m de diâmetro e de arames de Zr de vários d_i
ânetros, dependendo da composição desejada. Os ara-nes
de Zr foram fixados em entalhes ao longo do compriraento
da barra de Nb, sendo necessários quatro passes de fu
íâo em direções alternadas para homogenizar a liga. Os
três primeiros passes foram realizados com taxa de cre£
-'iiriunto de 300 m / h e o último, iniciado '.ipós a coloc^
ção de um germera de orientação adequada, com taxa dê
crescimento menor que 30 iim/h, necessária para a obten
ção dos monocristais.^Estes monocristais foram crescT
ios com orientação próxima ao centro do triângulo este
reografico padrão, com -25Oim de comprimento e -Sen dê
diâmetro.

Após uniformização do diâmetro por retifica e po
lúiento químico, os monocristais foram purificados por
pelo menos 48h em temperaturas próximas ao ponto de fu
são, obtidas por aquecimento pgr corrente direta, num
forno de ultra-alto-vácuo (<10 'torr). As ligas mono

cristalinas a serem oxidadas internamente, foran trata
das. no mesmo sistema, controlando-se a temperatura e a
pressão parcial de oxigênio. A etapa final do tratamen
to de precipitação e/ou crescimento das partículas de
ZrOz consistiu em suprimir o fluxo de oxigênio e aumen
tar a temperatura da amostra.

O controle dos tratamentos de oxidaçâo interna
foirealizado através de medidas de microdureza e obser
vações por microscopia eletrônica de transmissão.

Amostras de -40nn de comprimento foram utilizadas
para as medidas de atrito interno após serem atacadas
quiniçamente numa mistura de ácidos nítrico e fluorídri
co até o diâmetro de -l,2mm. As medidas de atrito inter
no foram realizadas num pêndulo de torção tipo Kê [8|T
operando numa freqüência de oscilação de 24H:, na faixa
de temperatura de 209C e 250°C. A taxa de aquecimento
foi de l'C/min e as medidas foram realizadas rara vácuo
da ordem de IO"1 torr.

Para a coleta de dados de relaxação em função da
tcnperatura utilizou-se uma interface desenvolvida no
HF da tlFSCar para un microconputador CCE Exato, conecta
da a dois fototransistoresjwrmitindo leituras em inter
valos de temperatura de ate 0,5*C. 0 atrito interno foT
determinado através de medidas de velocidade média de
deslocamento do pêndulo de torção em tomo do ponto de
equilíbrio ajustado entre os dois fototransistores.

RESULTADOS E DISCUSSSO

A Tabela 1 apresenta as composições químicas e os
tratamentos térmicos dos três monocristais utilizados
neste trabalho. _O tratamento térmico de recosiaento em
temperaturas próximas ao ponto de fusão reduz o teor de
intersticiais para valores abaixo de lOppm-at |9|. Isto
sugere que o oxigênio será o intersticial predominante
apôs o tiMtanento de oxidaçâo interna das ligas de Nb-
Zr.

Os precipitados de ZIOJ obtidos nas ligas 4S2 e
455 foram caracterizados por microscopia eletrônica de
transmissão como sendo cilindros de -S0OOA de comprimen
to com seção transversal quadrada de -800A de lado.

Testes mecânicos de compressão na faixa de tempe
ratura de -268}C a 100'C apresentaram tensões de escoa
nento significativamente maiores em tot!a a f3ixa de tem
peratura para a amostra Ij3 em relação ã amostra 452
|9[. Estes resultados não puderam ser justificados pe
los parâmetros de dispersão dos precipitados' de zircõ
nia, que são bastante próximos nos dois nonocristaisT
estando provavelmente relacionados com o teor de oxigê
nio remanescente em solução sólida após os tratamentos
téraicos. Deve-se notar da Tabela 1 que o tempo de oxi,
daçio interna para o monocristal 4S3 foi bem maior que
para o monocristal 4S2.

A Figura 1 apresenta o atrito interno em função
da temperatura para a amostra 447, somente purificada
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Tabela 1 - Teor de Zr inicial e após o crescimento dos nonocristais e condições dos tra
tamentos de oxidação interna e de precipitação.

AWSTRA t-p Zr
inicial

l-p Zr após
crescimento

OXIDAÇÃO INTERNA
T( SQ p (torr) t (h)

PRECIPITAÇÃO
TCaC) p (torr) t (h)

447
452
453

0,2
0,4
0.4

0,05 t 0,03
0.14 t 0,10
0,08 ± 0.06

1C00
1000

5 x IO"7

5 x IO"7
44
70

1500
1500

<8 x 10"§ 01
<8 x 10"* 02

Obs: A amostra 447 foi somente purificada por tratamento a vácuo em temperatura próxima
ao ponto de fusão.

. j

em alta temperatura e utilizada neste trabalho COQD re
ferência. Como pode ser observado, o atrito interno e
praticaaente constante na faixa de temperatura nedida
indicando a inexistência de oxigênio ou outros tipos de
intersticiais. A freqüência de oscilação do pêndulo pa
ra a aquisição destes dados foi de 3,8 Hz.

A Figura 2 mostra os dados de atrito interno em
função da temperatura para a amostra 452, que sofreu os
tratamentos indicados na Tabela 1, obtidos com frequên
cia de oscilação de 3,6 Hz. Esta figura indica tsÁém
as curvas teóricas para as interações mencionadas. Ob
serva-se a 164'C um pico de relaxação do tipo Debye,
causado pela interação do oxigênio em solução sólida
com a matriz de nióbio. Um pico subsidiário é* observado
a 230°C, associado provavelmente a interação zircônio-
oxigênio (s-i).

A Figura 3 apresenta os pontos experimentais e as
curvas teóricas de atrito interno em função da teqpera
tura para o raonocristal 453, após os tratamentos nostra
dos na Tabela 1, utilizando-se freqüência de oscilação
de 4,1 Hz. 0 pico observado a aproximadamente a nesma
temperatura que aquele da amostra 452, é_o resultado de
dois picos elementares correspondentes ãs interações
Nb-0 e Nb^O-O. A intensidade de relaxação deste pico
composto é muito maior que a observada para o pico cie
mentar Nb-0 da Figura 2.indicando teores mais elevados
de oxigênio em solução sólida. Este fato, coerente com
o maior tempo de oxidação interna da amostra 455 '.Tabe
Ia 1), justifica os maiores valores de tensão de escoa
mento desta amostra em relação a 452 [7|.

Com estes dados de atrito interno, foi possível
calcular a energia de ativação e o tempo de relaxação,
do processo de interação do soluto intersticial can a
matriz metálica e estimar, a partir de resultados da li
teratura |l0|, a quantidade dê oxigênio em solução sólT
da nas amostras oxidadas internamente. A Tabela 2 mo£
tra esses valores.

CONCLUSÕES

1 - Foram obtidas curvas de atrito interno em fin
ção da temperatura, na faixa de temperatura de 20'C a
25O'C. em monocristais de Mb contendo precipitados de
zircõnia e diferentes teores de oxigênio em solução só
lida.

2 - Os picos de relaxação mecânica observados, a
present aram um comportamento do tipo Debye, em exceler»
te concordância com a teoria.

3__- Cálculos das energias de ativação correspon
dentes às interações Nb-O, Nb-O-0 e Zr-0 resultaram nos
valores: 31.2 KCal/mol, 32.5 KCal/n»l e 35.2 KCal/mol,
respectivamente. Estes valores são bastante próximos
aos obtidos por Ahmad e Szkopiak [l0|.

4 - A partir de resultados da literatura [ 10|, as
concentrações de oxigênio em solução sólida nas amos
trás 452 e 453 foram estimadas cone sendo 950 ppm-at e-Jjji
2500 ppm-at, respectivamente.

5 - Estes resultados justificam as diferenças em
propriedades mecânicas de monocristais contendo as mes
nas características de Jistribuição, morfolcgia e tana
nho das partículas de oxido de ;ircõnio. ~
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Figura 1 - Medidas de atrito interno em função da temperatura para o nonocris
tal de Nb-O,Stp Zr (aaostra 447).
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.Figura 2 - Resultados experimentais de atrito interno em função da temperatura, cem os

picos elementares a 164°C (Nb-O) e a Z30°C (Zr-O), para o monocristal de
Nb-0,14tp Zr (amostra 453).
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Figura 3 - Espectro de atrito intemo cm funçio da tençeratura, decomposto
em dois picos de relaxação a 165»C (Nb-O) e a 157#C (Nb-O-0)
para o iwnocristal de Nb-0,08lp Zr (mostra 4S3).
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Tabela 2 - Parâmetros da relaxação mecânica apresentados pelos mono
cristais de Nb-Zr. ~

Metal

Nb-Zr
(452)

Nb-Zr
(453)

Nb |1O|

Interação

Nb-0
Zr-0

Nb-0
Nb-O-0

Nb-0
Nb-O-0

Temperatura
do pico

CQ
164
230

f - 3,6 Hz

165
157

f - 4,1 Hz

157
170

f - 1 Hz

A H
(KCal/mol)

31,5
35,16

31,00
32,50

26,5
28,0

4,2
1.7

1.1
1.0

2,7
1.7

T
(s)

x IO"1*
x 10"1*

x 10"1*
x 10"17

x 10~l*
x 10"l%

Teor_ de
oxigênio
(ppm-at)

950

2700
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SUMMARY

Intefinol üiÁJiXÂJon meaau/ieweni* have been cawvitd
ouX. in Hb-Vi {-0,11-iCt Zt\ iinglz vtyitati \*i£h
dífâviznt annealing and inX.zn.naX. oxidation Vieatmenti.
Relaxation peaks aòòocitUed with the intzAacticnb a
oxygzn tdth the Mb mauüiix and the mb&titutional U
have been obtenved in the oxidated alloys and the
oxygen contents in iotid solution have, been eòtimattÂ
according to the intensity oj the anelastic absorption
peaks.


