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AUSTKACT

In this study it is proposed a rapid and simple

analytical method for the determination of major, minor and

trace elements in alloys, utilizing the Grimm glow discharge

lamp as spectroscopic excitation source.

Alloys of copper, aluminium, stainless and carbon

steel , including the determination of the following elemen

Cu, Fe, Al, Ni, Cr, Mn, Nb, Si, Ho, Ti, V, Zn, Mg and Co ,

were analyzed.

The operational conditions of the emission source and

the .simultaneous spectrometer were optimised for groups of

elements corresponding to the different matrixes. The

parameter's investigated were:optimal entrance slit position,

pre-burning time and integration time of the analytical

signal, current, argon pressure, tension pulse and applied

power.

It was determined sputtering rate for samples of the

same matrix and different metallurgical histories.

After comparing the methods of absolute and relative

intensities, tested with copper alloys, the calibration

curves were plotted by using the method of intensities ratio

versus concentrations ratio, considering the main element

of the alloy as internal standard.

Through the analysis of reference standards materials

the precision and accuracy of the method which in highly

recommended for the metallurgical industry were established.



RKSUHO

É proposto um método analítico rápido e simples para

a determinação si multar.ca de elementos principais, Menores e

traço cm ligas metálicas multielementares <{ue utiliza' a lâm-

pada do descarga de incandcscência de Grimn» como fonte de ex-

citaçao espectroscopiea.

Foram analisadas ligas de Cu, de Al e aeos-carbono e

inoxidável abrangendo no total os seguintes elementos: Cu,Fe,

Al, Ni, Cr, Hn, Nb, 3i, Mo, Ti, V, Zn, Mg e Co.

As condições operacionais da fonte de emissão e do es

pectrômotro simultâneo foram otimizadas por grupos de elemen-

tos correspondentes as diferentes matrizes. Os parâmetros es-

tudados foram: posição ótima da fenda de entrada, tempos de

pré-queima e de integração do sinal analítico, corrente, pres

são de argônio, pulso de tensão e potência aplicados.

Foram determinadas as taxas de remoção para amostras

de mesma matriz e diferentes historias metalúrgicas.

Apôs comparação entre os métodos de intensidade abso-

luta e relativa testados com as ligas de Cu, as curvas de ca-

libraçao foram levantadas utilizand- -se •> método da razão de

concentrações versus razão de inten .idad'.-r», considerando como

patrão interno o elemento majoritário da xiga.

Através da análise de materiais <e referência foram

estabelecidas as características analíticas de reprodutibili-

dade e exatidão do método sendo o mesmo iJtamente recomendá-

vel para indústria metalúrgica.
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INTRODUÇÃO

A lâmpada de descarga incandescente de Criam embora

altamente apropriada para analise <lu amostras sólidas conüu-

toras c ainda uma fonte de excilação pouco conhecida no Bra-

sil. Ksta fonte, única no país, assim C O M O especlrômetro

::imiil I Tuico lt:;V-An;ilyMat. :.".«»;• c*m 48 canais ilc saída acopla-

do a itm microcomputador lorini obtidos através de uma doarão

da Sociedade de Cooperação Técnica/RFA, da Fundação Volks-

wagen/Kt-A c da firma H. Stern. Posteriormente adquiriu-se

uma outra fonte de excilação, o ICP, para amostras líquidas,

que pode ser acoplado de uma maneira simples ao espectrôcte -

tro.

Kste trabalho teve como objt-tivo principal estabele-

cer iim método rápido, reprodutivo c acurado para análise mul^

ti elementar simultânea de ligas metálicas utilizando a lâmpa

da de Grimm como fonte de excitação espectroscopica.

Visando a determinação dos elementos principais, meno

res e alguns traço, em aços e em ligas de Cu e de Al (Cu,Fe,

Al, Ni, Cr, Mn, Nb, Si, Mo, Ti, V, Zn, Mg e Co), foram oti -

mizadas as seguintes condições operacionais do espectrômetro

e da íonte, para cada tipo de matriz considerada: posição da

funda de entrada, tempos de pré-queima e de integração do sî

nal analítico, corrente e pressão de argônio no interior da

lâmpada, pulso de tensão e potência aplicados.

No caso dos elementos Cu e Ni, para os quais são dis-

poníveis dois canais correspondentes às linhas espectrais de

diferentes sensibilidades, optou-se por usar aquelas mais

sensíveis quando estes estavam presentes em baixas concentra
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ções, por exemplo, CM aços, c as aenos sensíveis para a liga

de Cu que continha este elemento eu concentrações eleva -

das.

Fora» também traçados o perfil das linhas analíticas

emitidas pela lâmpada, para todos os elementos de interesse

deste trabalho.

Pastilhas metálicas de elementos puros fora» confec -

cionadas com auxilio de uma prensa hidráulica, con a finali-

dade de se estudar as taxas de reaoção que ocorre nas mesmas

durante a queima. Compararam-se os valores destas taxas de

remoção COT» aqueles reportados na literatura. Para verifi -

c<ir a infJuôneia da estrutura metalúrgica sobre a erosão ca-

tódica, estudaram-se amostras de mesma matriz porém, de dife

rentes h i:; tor ias metalúrgicas.

Como a «rosao catódica t o fator preponderante na de-

terminação dos parâmetros instrumentais e de análise, sua de_

pendência em fun«,^o da pressão e da tensão foi investigada ,

visando esclarecer qual destes parâmetros é o mais crítico.

Para levantamento das curvas de calibração foram tes-

tados os métodos da intensidade absoluta versus concentração

e o da razão de concentrações versus razão de intensida -

des.

Com o objetivo de verificar o efeito de interferência

do elemento Zn sobre o Mg, em ligas de Al, foi construída

a curva de calibração para Mg em diferentes faixas de concert

tração de Zn.

Para verificar a validade do método proposto, sua pre

cisão e exatidão, foram analisados padrões de ligas de Cu

fornecidos pelo Departamento de Metalurgia da PUC/RJ, de li-
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gas de Al e aços-carbono provenientes do Instituto de Espec-

troquímica de Dort«un<'/RKA e padrões Bra*»er Standard Coapa-

ny/KUA de aços inoxidável, subaetendo-se os resultados obti-

dos a uw tratamento estatístico.
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CAPÍTULO I

A LIMPADA DE DESCARGA INCANDESCENTE

DE CRINM: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Introdução

Quando dois eletrodos encerrados num tubo contendo um

F.ás sob baixa pressão (O,l - 2.5 kPa) sSo submetidos a uma

diferença de potencial de aigusas centenas de volts, estabe-

lece-se a chamada descarga de incandescência. O principio

fundamental é a eaiissão de elétrons pelo catodo sob bombar-

deamento de partfculas ou fótons produzidos no gás. Esta

descarga é auto-sustentada e a densidade de corente (na

ordem de miliamperes) é suficientemente grande para causar

distorção na carga espacial mas não tSo grande para aquecer

o catodo a uma temperatura em que ele emitiria elétrons ter-

moiônicos (1 e 2).

Existem muitos tipos de descargas de incandescência o

que as diferencia são: a natureza e a pressão do gás, o

tamanho e a geometria do tubo, a corrente, a tensão e a

forma dos eletrodos. Devido a similaridade dos processos

de excitação, os aspectos gerais da emissão de luz e dis-

tribuição de potencial são os mesmos para todos os tipos de

descargas de incandescência.
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1.2 Fenômenos colisionais

Comparando-se a condução de eletrjcidade em metais e

através de gases, observa-se que nos metais os íons

positivos permanecem fixos, enquanto que na descarga de gás

eles são capazes de se mover quase livremente. Entretanto

como a velocidade dos elétrons é muito maior do que aquela

dos íons, são eles que contribuem mais significativamente na

condução da eletricidade.

As cargas de elétrons e íons carregados unitariarnente

têm os mesmos valores; 1,60x10" Coulombs; portanto, se é

aplicado um campo elétrico a uma atmosfera gasosa, este

campo exercerá a mespa força tanto sobre elétrons quanto pa-

ra os íons mas, a massa de um íon positivo (m) com um peso a

tômico (A) é de 1840 A vezes maior que a massa do elétron

(me).Para o argônio, por exemplo, que tem um peso atômico de

18 a razão m/me é 33.120 consequentemente, sob um mesmo

campo elétrico, a aceleração é muito maior para um elétron

do que para um íon. Assim, entre dois pontos com potenci-

ais V] e Y2 respectivamente, o aumento da energia cinética de

um elétrion no vácuo pode ser expresso por:

1 m e - v 2 " i m e « v i = e < v 2 " vl > Ec*' í 1' 1^
2 2

enquanto que para um íon positivo este aumento seria express

so por:

1 m.v?, - 1 m.v^ = e(Vn - V5) Eq (1.1.a)
2 2 2

onde vj e V2 são as velocidades da partícula (elétron ou

íon) nos pontos de potenciais V. e Vg, respectivamente.
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Em ambos os casos os resultados são dados em elétrons

volts.

Estas equações permitem concluir que a velocidade de

um elétrom com velocidade inicial zero, que passa através

de uma diferença de potencial de 1 volt é de 600 km/s enquan

to que, a de um íon argônio nas mesmas circunstâncias é de

somente 3,3 km/s (2).

Existem dois tipos de colisões que podem ocorrer com

os átomos gasosos: as elásticas e as inelásticas. Na coli-

são elástica os átomos atingidos conservam a mesma estrutura

interna, adquirindo apenas maior velocidade e, portanto,

tornando o gás mais quente. As colisões inelásticas por sua

vez, alteram o estado do átomo.

1.2.1 Colisões elásticas

Segundo Penning (2), em um processo de colisão elás-

tica, pode-se considerar os elétrons como pequenas bolinhas

leves que movem-se cóm grande velocidade entre os átomos

gasosos, enquanto que os átomos e ions, com massas aproxi-

madamente iguais, assemelham-se a-balas de canhão maciças.

A colisão de um elétron com átomos de gás é mostrada na Fig.

1.1.
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V s V»

V// CATOOO ////////////,

•ELYTRON Q A ' T O M O

Fig. 1.1: Caminho de um elétrom colidindo com átomos de gás

em um campo elétrico, segundo (2)

Cada vez que um elétron colide com um átomo sofre um

recuo e, entre duas colisões ele é acelerado na direção do

anodo pelo campo elétrico E. Os elétrons são capazes de

transferir somente uma pequena parte de sua energia cinética

para os átomos muito mais pesados. A fração de energia

transferida por colisões tem um valor médio de 2 me/m e para

uma colisão "central" o valor de 4 me/rr. (2).

Na colisão entre um ion e um átomo, o íon é capaz de

transferir totalmente sua energia cinética se a colisão é

uma colisão central, ou cerca da metade se ela é uma colisão

média. A diferença entre a colisão central de um elétron e

de um íon com um átomo de gás é mostrada diagramaticamente

na fig. 1.2.

For causa de sua grande massa, os íons adquirem pouca

velocidade e a perdem, em grande parte, na colisão com

átomos de gás, enquanto que a energia dos elétrons é muito

pouco diminuída por colisões elásticas. Por isso, os íons

têm maior dificuldade em adquirir energia suficiente para

excitar ou ionizar átomos.
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ANTES DA COUSXO^-

CEPOIS DA COLISÃO-»

Fig. 1.2: Colisão central (esquerda) de um elétrom com um á-

tomo, e (direita) de um ion positivo com um átomo,

segundo (2).

1.2.2 Colisões inelásticas

Quando a energia cinética dos elétrons é inferior a

menor energia de excitação do átomo gasoso a colisão, se

houver, só poderá ser elástica.Entretanto, se a energia está

acima desse valor existe a probabilidade do elétron transfe-

rir esta energia para excitar ou ionizar o átomo.

1.2.2.1 Excitagao colisional

Para causar excitação colisional de um átomo, um elé-

tron tem que satisfazer certas condições de energia e con-

servação do momento angular do sistema. A excitação somente

ocorrerá quando o elétron colidir com o átomo de tal maneira

que o momento transferido (AM) ocorra em múltiplos de h/2»,

uma vez que a mudança no momento angular do sistema é prin-

cipalmente manifestada como a mudança no momento angular in-
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terno do átomo, que é quantizado em múltiplos de h/2íí. Esta

condição de excitação é expressa por:

AM= (V2 - Vj) e = nh Eq. (1.2)

2íí

Muito poucos elétrons preenchem exatamente estas

condições de excitação. A grande maioria das excitações são

causadas por elétrons com energia em excesso àquela requeri-

da para uma transição particular. Neste processo, o elétron

é capaz de levar consigo, após uma colisão inelástica, a

energia excedente e assim satisfazer as exigências do momen-

to angular do sistema. Quando um elétron colide com um áto-

mo no estado fundamental e a energia transferida é tal que o

elétron externo do átomo move-se para um outro nível de

energia mais alto, o átomo passa para um estado excitado.

Após um tempo bem pequeno (10 s) o elétron deslocado retor-

na ao estado fundamental emitindo radiação no processo.

Como a energia do sistema é conservada, a energia cinética

transferida durante a colisão é convertida para radiação

eletromagnética, de acordo com a seguinte equação.

E = 1 m.v* = eV =-hY = hç Eq (3 .3)

Algumas vezes, a transição ocorre para estados atômi-

cos metaestáveis, onde os elétrons podem permanecer até 0,1

segundos ou mais. A razão dessa maior permanência é que, de

acordo com as regras da teoria quântica, os átomos nestes

estados não podem retornar ao nível fundamental por simples
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emissão de radiação. Neste caso cies podem transferir parte

ou toda a sua energia através de colisões com as paredes do

tubo ou com outras partículas podendo ionizar cs átomos de

outros gases que tenham uma energia de ionização menor que a

energia desses estados ruetaestáveis. Tendo perdido parte de

sua energia desta maneira, o átomo pode retornar ao estado

fundamental pela emissão espontânea de radiação.

A probabilidade de excitação de um átomo para um cer-

to nível de energia é chamada de função excitação (H), e é

definida como o número tie colisões que conduzem a transição

requerida dividida pelo número totalde colisões por elé-

tron. Esta razão (R), é geralmente da ordem de 10"^ ou me-

nor significando que, de todas as colisões realizadas somen-

te uma dentre cem ou mais, causará a excitação do átomo.

1.2.2.2 Ionização colisional

Em virtude de seu campo elétrico, um elétrom primá-

rio ao aproximar-se de um átomo pode interagir com um dos

elétrons mais próximos de seu caminho. Dependerá apenas da

energia cinética do elétron primário, o quanto este penetra-

rá e deformará a nuvem eletrônica que envolve o átomo.

Na colisão inelástica e na subsequente, troca de momen

to a probabilidade de ionização dependerá da polarizabi11-

dade do átomo. Este fato torna a configuração dos elétrons

atômicos um fator importante na ionização colisional.

Como um dipolo requer tempo para se formar, a energia ciné-

tica de um elétron, para causar ionização por colisões do

segundo tipo, não deve exceder em multo a energia de ioniza-
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ção do átomo, de modo que o tempo de impacto seja suficiente

para propiciar a transferência do momento (1).

1.2.3 A distribuição de energia e os fatores

que a influenci o

Em uma descarga através de um gás, segundo Penning

(2) a energia adquirida pelos elétrons em um campo elétrico

é usada de quatro maneiras:

1. aquecimento do anodo pela transferência de energia dos

elétrons que chegam ao mesmo;

2. aquecimento do gás através de colisões elásticas;

3. excitação dos átomos a diferentes níveis por elétrons

com energias maiores que a energia de excitação do gás;

4. ionizaçao do gás por elétrons com energias maiores que a

energia de ionizaçao do gás.

Quando um elétron com energia cinética alta (por ex.:

energia maior que a energia de ionizaçao do gás) incide

sobre um átomo, há uma certa chance de que ele venha a exci-

tar, ionizar ou simplesmente colidir elasticamente com este

átomo. A probabilidade de ocorrência para cada um destes

processos é uma função da velocidade do elétron. Esta

velocidade dependerá da diferença de potencial média que o

elétron atravessa entre duas colisões sucessivas. Sendo E a

força do campo elétrico e X,° percurso livre médio entre

duas colisões sucessivas, a diferença de potencial por

percurso livre médio na direção do campo é V = EA . j^eéin
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versamente proporcional a pressão do gás (po) e esta depende

da natureza do mesmo.

Fazendo-se Ai o percurso livre médio quando p = 0,1

kl'a então A = Aj /pQ e V = EAJ /p • Para um dado gás, Xj é

constant^: e consequentemente, o processo associado com o

movimento <!•-> elétron depende de E/po (2).

Qualquer !t!«»r que altere a freqUência colisional al-

terará portanto a exclL.n;au, a iotiização e a colisão elás-

tica na doscar^a de incandescência. Quando a diferença de

potencial médio (V) é pequena, E/PQ ê pequeno, os elétrons

se aceleram pouco e a maioria das colisões é elástica. A

modidu que K/p aumenta, o número de excitações e, de ioni-

zações, aumenta.

0 tamanho das partículas envolvidas também é impor-

tante, porque quanto maiores, mais colisões tornam-se prová-

veis, pois o percurso livre médio de um elétron em uma inte_

ração elétron-átomo é inversamente proporcional ao diâmetro

do átomo.

1.3 Descarga elétrica em p.ases sob baixa pressão

1.3.1 A descarga de incandescencia

Quando ocorre uma descarga de incandescência através

de um gás sob baixa pressão contido entre dois eletrodos,

características fundamentais que diferenciam as várias eta-

pas dessa descarga, Kssas etapas podem ser vistas na Fig.

1.3. Sobre a superfície do catodo há uma fina camada de lu-
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mi nosidade, resultante da perda de energia de excitação

dos ions positivos pelo choque dos mesmos com o catodo. Con-

tígua a esta, está o espaço escuro catódico, chamado espaço

escuro de Crookes, dentro do qual ocorre a maior queda de

potência1. Tanto o gás como o material catódico influenciam

nesta queda de potencial uma vez que a manutenção da descar-

ga depende da retirada de elétrons secundários do catodo,

pelo bombardeamento dos íons positivos do gás. Nesta região,

os elétrons são acelerados em direção a incandescência ne-

gativa adquirindo alta energia cinética. A largura do es-

paço escuro de Crookes depende dos fenômenos colisionais

pois, um aumento na pressão e/ou voltagem contrairá este

espaço devido a redução do percurso livre médio dos elé-

trons.

Após o espaço escuro de Crookes, situa-se uma região

luminosa, denominada de incandescência negativa, que é con-

siderada como a zona das ionizações. Nesta região, a produ-

ção de íons positivos evita que os elétrons adquiram uma

carga espacial o que faz com que a força elétrica na mesma

seja muito baixa (3). Na região de incandescência negativa a

densidade de elétrons é alta e uma certa quantidade deles

possui energia suficiente para causar excitação colisional

nos átomos do gás, a qual é responsável pela incandescên-

cia característica desta região.

Em seguida a esta, existe uma outra região relativa-

mente escura, chamada por alguns autores de segundo espaço

escuro negativo e por outros, de espaço escuro de Faraday. A

largura do espaço escuro de Faraday é inversamente propor-

cional a densidade de corrente e diretamente proporcional a
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pressão do gás. Neste espaço, o campo aumenta na direção do

anodo de modo que os elétrons podem novamente ganhar ener-

gia cinética e, se este ganho for suficiente, causar a ioni-

zação responsável pela luminosidade da região seguinte; a

coluna positiva.

A cor da descarga na coluna positiva não é em geral a

mesma daquela da incandescência negativa e sua luminosidade

é menor do que esta última. A cor da descarga na coluna pos2_

tiva muda com a intensidade da corrente; um exemplo disto é

a descarga em argônio, onde a coluna positiva para densida-

des de corrente pequenas é vermelha intensa e para densida-

des do corrente grandes é azul claro (3).

Do começo da incandescência negativa ao fim da coluna

positiva, o campo elétrico é baixo porque a concentração de

ions e elétrons é quase igual. A densidaue destas partícu-

las carregadas é, contudo, alta, de maneira que toda esta

região pode ser :hamnda de um plasma.

Enquanto :jue a coluna positiva aumenta com o aumento

do comprimento do tubo o espaço escuro de Crookes, a região

incandescência negativa e o espaço escuro de Faraday são in-

dependentes deste parâmetro. Quando a distância entre os

eletrodos, ou seja, o comprimento da descarga aumenta, so-

mente o comprimento da coluna positiva é aumentado, perma-

necendo inalteradas as outras zonas.

Se o anodo é trazido para qualquer ponto da região

compreendida entre a fronteira da incandescência negativa

com o espaço escuro de Crookes, a descarga é "obstruída". Na
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lâmpada incandescente de Grimm o anodo é colocado nesta

região.

1.3.2 A curva característica corrente-voltagem

e sua relação com a descarga de incandes-

cenci a

A Fig. 1.4 ilustra o que ocorre com a voltagem entre

dois eletrodos planos, num tubo de descarga de gás rarefeito

(pressão =1,0 kPa) quando a corrente é aumentada. Esta

curva, conhecida como curva característica corrente-voltagem

é muito úti] para se entender os diferentes tipos de descar-

ga que ocorrem nestas circunstâncias.

Observa-se o aparecimento de três tipos de descargas:

a descarga de Townsend na faixa de até alguns micro-ampères,

a descarga de arco na faixa de alguns amperes e a descarga

de incandescencia cuja corrente é medida em mili-ampères.

A faixa (A-B) representa a descarga de Townsend. O a-

parecimento desta descarga é devido a formação de elétrons

através da ionização do gás, por alguns elétrons iniciais

oriundos da radiação cósmica e pela liberação de elétrons

secundários do catodo quando do bombardeamento de íons

positivos em sua superfície.

Inicialmente, os primeiros elétrons dirigem-se para

o anodo onde acelerados por uma diferença de potencial

tornam-se capazes de liberar, através de colisões, novos
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Fig. 1.4: Curva característica corrente-voltagem, segundo

(2 ).

elétrons pela ionização de átomos ou moléculas gasosas.Quan-

do alguns dos íons, formados no processo anterior, liberam

ao colidirem com a superfície catódica, mais elétrons do

que o necessário para sua neutralização, têm origem os chama

dos elétrons secundários. Este é o mecanismo que torna a

descarga de Townsend auto-sustentada.
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• Quando voltagem da quebra do isolamento do gás, VQ

("breakdown voltage") é alcançada a corrente que era de

' cerca de 10 A/cm1 , devida a radiação cósmica, e que não é

considerada como uma corrente real de condução, transforma-

! -se numa corrente auto-sustentada de 10~^A (4).

Logo que esta voltagem é alcançada, uma carga espa-

j ciai é originada devido ao fato de que em média um elétron

alcança o anodo em mui to menos tempo do que aquele necessá-

i rio para os íons positivos alcançarem o catodo. Com o aumen-
è

to da carga espacial, a voltagem deixa de ser constante e
•

i começa a diminuir originando a região de transição (C-D).

Nesta região a voltagem diminui até um valor mínimo que será

j atingido quando a eficiência de ionização máxima for al-

cançada. A partir do ponto D forma-se a descarga de incan-

i descenda cujas características foram descritas no item

. anterior. A voltagem permanecerá constante sobre uma larga

i faixa de corrente (D-E) enquanto a eficiência de ionização

• máxima for mantida. Qualquer aumento na corrente é

* compensado por um aumento na área incandescente sobre a su-

• perfície catódica mantendo desta maneira a densidade de

corrente, a voltagem e a eficiência de ionização constan-

T tes. A faixa (D-E) representa a região de incandescencia

norma] .

* Se a corrente for aumentada em um valor superior à-

quele requerido para a incandescencia cobrir completamente

a superfície catódica, a densidade de corrente aumentará
è

e isto produzirá um aumento na queda de potencial cató-

dico. Esta região (E-F) é conhecida como a região de in-
è

candescência anormal e apresenta um valor máximo de voltcigem
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no ponto P. Isto significa que o catodo está suficientemen-

te aquecido para produzir elétrons termoiônicos e a partir

deste momento, uma voltagem menor é suficiente à manutenção

da descarga. Quanto maior for a quantidade de elétrons ter-

miônicos emitidas pelo catodo, menor será a voltagem neces-

sária para manter a descarga, pois a produção de ionizações

por colisão com elétrons acelerados não será mais necessá-

rin. Isto explica a queda abrupta de voltagem na região

(F-G).

A região (G-H), chamada descarga de arco, é caracte-

rizada pelo alto valor de corrente entre os eletrodos, que

resulta num super aquecimento do catodo com conseqüen-

te emissão de grande número de elétrons termoiônicos, e

uma baixa voltagem associada a esta corrente.

1.3.3 As descargas de incandescência: normal e

anormal

As duas formas de descarga não diferem fundamentalmeii

te uma da outra exceto quanto ao espaço escuro de Crookes.

Na descarga de incandescência normal a densidade de

corrente (in) é constante,sendo in dependente da natureza do

gás, do metal do qual o catodo é feito, e da pressão. Esta

descarga não chega a cobrir todo o catodo, de forma que

quando a corrente total através do tubo de descarga muda, a

área do catodo na qual a descarga ocorre será alterada na
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mesma proporção mantendo assim a densidade de corrente cons-

tante. Neste caso, a queda de potencial catódico não muda

com a corrente nem a largura do espaço escuro, desde que a

pressão permaneça constante.

Na descarga de incandescência anormal, a densidade de

corrente in não é mais constante. Quando a corrente atinge

um valor acima do requerido para a incandescência cobrir

completamente o catodo, in aumenta e produz então um aumento

na queda de potencial catódica e uma diminuição na largura

do espaço escuro sem qualquer alteração da pressão (1).

Na incandescência norma], a descarga é mantida por

cada elétron que partindo do catodo produzem, por colisão em

sua passagem através do espaço escuro, íons positivos sufi-

cientes para liberação de elétrons quando atingem o catodo.

0 impacto dos íons positivos contra o catodo é o fator res-

ponsável pela remoção contínua dos elétrons necessários à

manutenção da descarga. Qualitativamente o mesmo mecanis-

mo é válido para a incandescência anormal, no entanto, e-

le conduzirá a diferentes conseqüências para as duas des-

cargas. Na incandescência normal, é a energia do elétron, a-

través de seu percurso no espaço escuro, quem fornece a

ionização máxima. Na incandescência anormal, onde há uma

diferença de potencial elevado, o elétron tem energia muito

maior que o valor ótimo requerido para uma ionização. Neste

caso, para um mesmo comprimento de caminho, um elétron pro-

duzirá muito menos íons positivos do que se estivesse no es-

paço escuro da descarga normal. No entanto, em virtude da

maior diferença de potencial existente na incandescência a-

normal, cada íon produzido terá maior eiercia e, consequen-
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temente, liberará mais elétrons, quando atingir o catodo,

deste modo a corrente será transportada principalmente por

elétrons.

1.4 A lâmpada de incandescência de Grimm

As descargas elétricas em gases sob baixa pressão são

conhecidas e estudadas há mais de um século. No entanto,

segundo Grirnm (5), todas as lâmpadas de descarga usuais

baseadas no efeito de erosão catódica, apresentam as seguin-

tes desvantagens, quando utilizadas como instrumento analí-

tico de rotina:

- a amostra a ser analisada tem que ser transformada numa

forma a.Jequada de catodo oco (cadinho ou tubo). No tra-

balho de rotina nerr. sempre isso é possível;

- se o material da amostra está em forma de pó ou limalha e

é colocado dentro de um cadinho, uma transferência de ca-

lor inadequado pode causar o superannp^imento da amos-

tra, com vaporização seletiva de algu ; componentes da

mesma;

- a troca de amostra não pode ser executada de modo sufi-

cientemente rápido.

Por estes motivos, Grimm desenvolvei] uma fonte de ex-

citação prática para análises quantitativas de amostras só-

lidas condutoras por espectroscopia de emissão. Na lâm-

pada de incandescência de Grimm, um gás sob baixa pressão

(0,1 - 2,0 kPa) passa através de um tubo de descarga e

quando é fornecida uma diferença de potencial grande entre
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Fig. 1.5: Diagrama esquemático da descarga da lâmpada de

Grimrn, segundo (4)

os eletrodos, a descarga de incandescência anormal é esta-

beleci da.

Nesta lâmpada, a amostra, que faz parte do catodo,

sofre uma erosão catódica ("sputtering") e os átomos expul-

sos da mesma, como resultado do bombardeamento de íons posi-

tivos em sua superfície, são transportados para o plasma,

que é composto por elétrons, átomos e íons do catodo e do

gás bornbardeador. A ausência de efeitos térmicos na lâmpa-

da, resulta em um plasma frio de maneira que as linhas emi-



.23.

tidas são oticamente estreitas.

A Figura l.b mostra um esquenta da lâmpada de Grimm e

a zona de descarga.

Esta fonte permite uma análise direta de amostras

condutoras planas: chapas metálicas, discos e pequenos blo-

cos de apenas alguns centímetros de diâmetro e poucos milí-

metros de espessura. Neste tubo de descarga, tanto o corpo

anódico quanto o catódico são feitos de um material de boa

condutividade térmica e dispõem de um sistema de refrige-

ração à água. Quando coloca-se o catodo (ou seja, a amos-

tra ftp] ai nada, tão perto do anodo, o qual tem o formato de

um cilindro oco, de modo que este penetra o espaço escuro do

catodo (descarga "bloqueada"), a descarga incandescente con-

centra-se no interior do tubo anódico. Na distância de cerca

de 0,2 mm, compreendida entre a amostra e o diâmetro externo

do tubo anódico a descarga é impedida.

Quando a luz proveniente da parte luminosa da descar-

ga, a qual consiste principalmente da região de incandescên-

cia negativa, é focalizada sobre a fenda de um espectrôme-

tro mui ti elementar simultâneo, os diversos comprimentos de

onda, compreendidos no espectro de emissão, podem ser anali-

sados simultaneamente.

Uma descrição mais detalhada da lâmpada de Grimm e

seu modo de operação é dada no capítulo III (ver item 3.2).
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1 .5 Erosão catódica ("sputtering")

A remoção de átomos e partículas da superfície ^

ca pelo bombardeamento de íons positivos e átomos de eleva-

das energias é definido como erosão catódica ("sputtering").

Desta forma, o plasma de descarga é composto por átomos e

íons do gás bombardeador e do material catódico.além de elé-

trons.

O fenômeno de erosão catódica é indesejável quando se

utiliza lâmpadas de incandescênci a clássicas, como instru-

mento analítico, uma veü que diminui o tempo de vida ú-

ti1 do catodo. Ho entanto, este fenômeno é de grande im-

portância quando se quer analisar amostras sólidas con-

dutoras utilizando-se como fonte de excitação a lâmpada de

incandescencia de Grimm, uma vez que se deseja a erosão do

catodo, que neste caso é a própria amostra.

Quando o catodo é plano e a queda catódica é normal

( lâmpadas de incandescencia clássicas ) o número de áto-

mos que retorna ao catodo, devido a colisões com átomos de

gás, 6 maior do que o número de átomos efetivamente removido

da superfície da amostra.

Obstruindo-se a descarga pela colocação do anodo no

espaço de Crookes como no caso da lâmpada de Grimm, a área

de bombardeamento iônico é limitada. Se a lâmpada opera com

uma voltagem suficientemente elevada, uma erosão progressi-

va e controlada da superfície ocorre porque a quantidade de

material removido da mesma é maior do aquela que retorna. A

quantidade de material removido depende da pressão e natu-

reza do gás, da voltagem, da corrente e do tipo de material

catódico.
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Na lâmpada de Grimm, em função da baixa pressão e al-

ta densidade de corrente normalmente empregadas, o percur-

so livre médio dos íons incidentes e átomos liberados é

pequeno. Este fato faz com que as colisões múltiplas entre

OÜ elétrons, 03 Jons incidentes, os átomos de gás e os

átomos liberados do catodo alterem a velocidade e o angulo

de incidc-ncja dos íons. For outro lado,o impacto faz com que

a energin o o ângulo de incidência variem pira cada ion in-

; dividual. Deste modo, segundo Kruger (1), o processo de ero-

são catódica nesta fonte é complexo e pouca informação e-

xiste quanto aos mecanismos que ocorrem no catodo.

Em função das diferenças, na geometria da lâmpada de

Grimm, na limitação da área na qual ocorre o bombardeamento

iônico e nos demais aspectos físicos e de operação próprios

desta fonte, a erosão catódica que nela ocorre é um fenô-

meno ímpar não podendo ser extrapolado de quaisquer dados

obtidos para as lâmpadas de incandescência clássicas (1).

Como a quantidade de material removido depende do

tipo de material catódico e dos parâmetros de descarga,

Boumans (6), fez um estudo da relação entre esses parâtne-

tros e a taxa de remoção do material da superfície da amos-

tra, utilizando argônio como gás bombardeador e diferentes

tipos de amostras metálicas.

No referido trabalho, a taxa de erosão S é expressa

em Mg.s" e Q (taxa reduzida de erosão) representa a quanti-

dade de S por unidade de corrente medida (jig.s A~M ,isto é:

0 • J5_ Eq. (1 .3)

iro

> « * CATÓLICA
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Apesar das diferenças entre as condições de descarga

das lâmpadas de incandescência clássicas e da lâmpada de

Grimm, Bouinans constatou que a expressão para erosão ca-

tódica anteriormente determinada para as primeiras foi tam-

bém válida para a secunda fonte, ou seja:

Q = C Q ( V - V o) Eq. (1.4)

onde CQ e Vo são constantes dependentes do gás e do material

do catodo e V é a voltagem entre os eletrodos.

Boumans mediu a taxa reduzida de remoção Q para me-

tais purou c uma liga binaria e observou que a relação li-

near entre esta taxa e a voltagem (Eq. 1.4) é válida tanto

para metaiy quanto para 3igas binárias.

0 autor também mostrou que a massa retirada de um

alvo de latão foi igual a soma total da perda de massa de

cobre e zinco;

% Cu.KCu + % Zn.KZn = K J a t ã o Eq. (l.b)

Portanto a taxa de erosão catódica de ligas binárias

é uma combinação linear das taxas de erosão dos componentes.

Além disso, o autor concluiu que existe uma proporcio

nalidade direta na relação experimental entre os parâmetros

de descarga e a taxa de eror.ão catódica. A proporcionalidade

entre a corrente e a erosão pode ser vista como representa-

tiva da taxa na qual os íons atingem o alvo, enquanto que a

proporcionalidade entre a voltagem e a taxa de erosão é
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relacionada com o tipo de energia efetiva dos ions bombar-

deadores.

Como o número de íons disponíveis para o bombardea-

mento e o percurso livre médio dos íons, elétrons e átomos

no sistema é controlado pela pressão do gás de descarga,

deve haver alguma influência desta sobre a erosão catódica.

De fato, Dogan et ai (7), averiguaram o comportamen-

to da taxa de erosão em função da pressão e encontraram a

seguinte proporcionalidade inversa entre esta taxa e a raiz

quadrada da pressão, na faixa de 0,5 - 2,6 kPa de pressão;

S = _C_ Eq. (1.6)
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CAPÍTULO II

KKVISÃO B1UL1OGHÁFICA SOBRE A UTILIZAÇÃO

DA LÂMPADA DE GHIMM NA ANÁLISE DE

METAIS E LIÜAS METÁLICAS

Data de pouco mais de uma década a utilização da

lâmpada de incandusccncia de Grimm, como fonte de excitaçao

espectroscópica, para analises de amostras sólidas conduto-

ras.

Cs vários trabalhos que têm sido desenvolvidos mostrâ

ram a grande aplicabilidade da lâmpada pelo fato de que fo -

ram obtidos resultados melhores, quanto a reprodutibilidade

e exatidão, do que com os métodos espectroscopicos tradicio-

nais (arco, centelha e fluorescência de raios-X).

2.1 Metais e lip.as de metais preciosos

Jãger (8), investigou as condições de determinação de

Au, AR e Cu em Au bruto (80-100% de Au) operando a lâmpada

de Grimm sob pressão de argônio constante (3 Torr), tensão

constante e corrente variável, com um tempo de integração de

30 segundos. As linhas espectrais utilizadas foram: Ag(I) -

330,3 nm, Cu(I) - 324,8 nm e Au(I) - 312,3 nm. Naquele tra-

balho foram usados padrões especiais contendo quantidades

constantes de Ag e Cu e obteve-se curvas de calibração dis -

tintas e não lineares, evidenciando o efeito de terceiro e -

lemento quando intensidades absolutas foram consideradas.
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Curvas como estas não puderam ser utilizadas para analises

de rotina, pois, a reprodutibi 1 idade não foi suficientemente

boa. Jiiger, visando superar este problema , introduziu um

tratamento dos dados que consistiu na utilização da taxa de
i=m

remoção como padronização interna, onde S= sajlj, a= C/l e

Ji= 100 a^Jj/S (a = inclinação da curva de concentração ver

sus intensidade absoluta, i> - taxa de remoção total e -I in -

tensidade normalizada de JnV.er). Mt*;:t.o «UMI»?, ir'r;:«í» obtidas

curvas de calibraçao ainda nao lineares para Ag %i \'.u, embora

a direção de desdobramento da curva de Ag tivesse mudado .

Quanto ao Au, obteve-se uma série de curvas simples,para con

contrações constantes de Ap, e Cu. Foram conseguidos valores

muito bons de reprodutibi1 idade (desvios-padrao relativo :

0,1% para Au; 0,7% para Afi e O,6% para Cu) e exatidão (0,7%

para Au; 0,5% para Ag e Cu). Foi constatado pelo autor, que

curva» de cal-.br.icao semelhantes foram obtidas quando outras

condições de descarga foram empregadas; em particular foram

testadas condições sob pressão mais alt̂ > (9 Torr) e os re-

sultados foram muito semelhantes àqueles obtidos para 3

Torr.

Foi investigado também o aspecto da história metalúr-

gica do material, onde amostras de mesma composição mas

pre:-tratadas de diferentes maneiras (fundidas ou laminandau)

foram examinadas. Curvas de intensidades absolutas versus

concentração, para AR mostraram que amostras laminadas emit^

ram menor radiação que as amostras fundidas. Como a taxa de

rerroçao das amostras laminadas foi também menor do que aque-

las para amostras fundidas, a utilização do método da taxa

de remoção como padronização interna levou a uma única curva

de calibraçao para ambas amostras laminadas e fundidas. Os



.30.

mesmos resultados foram obtidos para curvas de calibraçao de

An o de Cu.

Sendo a inlensidade de emissão uma função dos parâme-

tros de descarga, os quais são determinados pela composição

da amostra, a rn-.no da não linearidade e desdobramento das

curvas de calibraçao deveria ser atribuída às mudanças nas

condições de descarga. Jager, visando esclarecer este efei-

to, mediu a taxa de remoção de vários elementos puros , sob

tensão e pressão constantes, e obteve uma função linear de

corrente (normalizada para taxa de remoção) versus n»i-Bia

de ioniz.ição dor. elementos, incluindo Ag, Cu e Au, e con-

cluiu que sob tensão constante, a corrente aumenta com o au-

mento da concentração de Cu e Ag nas amostras de Au, devido

às suas menores energias de Jonizaçao (Au= 9,22 eV, Cu= 7,72

eV e Ag= 7,57 eV).

Em outro trabalho, Jager (9) analisou Au fino 99,400-

-99,997% contendo elementos-traço nas faixas de concentra

ções de 0-0,4% de Ag; O-O,2% de Cu e 0-0,3% de Fe e Pb. As

condições de descarga foram: pressão e tensão constantes

(3 Torr e 1000 Volts), e corrente de cerca de 85 mA. Pa-

ra estas condições, as razões das intensidades das linhas al_

cançaratn um valor constante depois de 20 segundos de pre-

-quetma; foram utilizados então, tempos de pré-queima e

integração de 25 e 35 segundos, respectivamente. As linhas

espectrais medidas foram: Pb (405,78 nm), Ag (338,29 rim), Zn

(334,10 nm), Cu (324,75 nm), Au (312,28 nm) e Fe(259,96 nm).

Obtjver-fim-se curvas de calibraçao lineares, ou levemente não

lineares, para todos os elementos através do método de

Jãger, o qual permite que se determine curvas para todos os

elementos da amostra, inclusive para o elemento-matriz. A
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precisão (desvio-padrão relativo)- para os elementos nos se-
1 guintes níveis de concentrações; Au (99,54%), Ag (0,20%),

Pb (0,03%) e Fe (0,03%) - foi : 0,005% para Au, 1,2% para

Ag, 1,5% para Cu, 1,4% para l'b e 0,8% para Fe. A exatidão,
1 parn Au, foi de 0,011%, quando este elemento foi analisado

por diferença (CAu^ 100 - 2C l r í lp u r e z a s), e 0,009% quando o

mesmo foi determinado diretamente. Deste modo, a exatidão

obtida por este método foi igual ou melhor do que a exatidão

obtida pelo tradicional método de copelaçao (0,011%). Os

limites de detecção estabelecidos foram: Ag (1 ppm), Cu

(> 1 ppm), í'b (9 ppm), Fe (19 ppm) e Zn (11 ppm). Basean -

do-se nos seguintes fatos: baixo consumo da amostra, alta

precisão e exatidão, e o tempo requerido é muito menor do

que o método tradicional utilizado para analise de Au (cope-

lação), o autor conclgi que o método é apropriado não só pa-

ra Au bruto como também para analises de Au refinado com

grande pureza (em torno de 99,6%).

Jáger publicou um segundo trabalho (10) sobre análi-

ses de Au bruto, visando expliar os efeitos ocorridos no

trabalho anterior (8), quando foram obtidas curvas de cali -

bração não lineares e "desdobradas". Neste trabalho o autor

utilizou amostras na faixa de concentração de 80,12 - 89,33%

de Au; 8,72-12,48% de Ag; 1,70-5,03% de Cu e 0,02-2,52% de

Pb. A lâmpada de Grimm foi operada sob tensão constante

(1000 Volts), corrente de 100-110 mA, pressão de 7,5 Torr

com tempos de pré-queima e integração de 20 e 15 segundos,

respectivamente. Visando explicar os efeitos mencionados, o

autor trabalhou com as linhas Au I (312,28 nm), Au I (264,15

nm), Ag I (338,29 nm - linha de ressonância), Ag I (381,09

nm), Cu I (324,75 nm - linha de ressonância), Cu I (324,32
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nm), Ar I (420,07 nm) e Ar II (434,01 nm).

Quando foram construídas curvas de intensidade abso-

luta versus concentração para Ag, observou-se que a linha

de nao ressonância produziu uma curva de calibraçao linear ,

enquanto que ÍI linha de ressonância resultou em curva não li_

near. Fará Cu, ambas as linhas produziram curvas não linea-

res, sendo a curva da linha de ressonância do Cu mais afeta-

da do que a nao ressonante. Atnbas as linhas de Au investiga

das mostraram uma relação linear entre a concentração e in -

tensidade.

A presença de Cu causou um desdobramento das curvas

de Au e Ag, e a presença de Ag desdobrou a curva de Cu. Com;

tat.ou-se ainda, que o aumento da concentração de Cu e Ag re-

duziu a l.axa de remoção (mg/mln) das amoíitras. Jiiger con -

cluiu que: Í-) a auto absorção foi a responsável pelíi não l_i

nearidade entre as intsnsidades e as concentrações, no caso

de linhas espectrais ressonantes; 2?) a presença de Cu (efe£

to de 3? elemento) em amostras de Au reduz as intensidades

de todas as linhas emitidas (isto conduziu ao desdobramento

das curvas de calibraçao para Au e Ag em função da concentra

çao de Cu). 0 aumento da concentração de Ag na amostra não

teve efeito tao acentuado mas provocou também um desdobramen

to na curva de calibraçao de Cu.

As amostras foram analisadas pelo método de Jager

(taxa de remoção como padrão interno) e as curvas obtidas

ainda se desdobraram em função do terceiro elemento.Foi en

tão aplicado um método matemático de correção das intensi -

dades para sistemas de 4 elementos, conseguindo-se assim uma

precisão de 0,1% para Au, de 1,7% para Cu e de 3,5% para I'b

na faixa de concentração analisada. A exatidão foi compara-
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vel àquela Joita polo método tradicional de copclaçao, para

o Au.

Ferreira e Butlcr (11) analisaram Ag (9b-99%), con-

tendo metais como Au (0,02-3,48%), Cu (0,93-1,18%),Pd (0,01-

0,22%) e Pt (0-0,09%). As linhas analíticas utilizadas fo-

ram Ag (354,26 nm) , Au (242,79 nm), Pd (360,9b nm) e Pt

(299,79 nm), nas seguintes condições de descarga: corrente-

180 mA, vol tagein - 1000 Volts e pressão 600 Pa, com tempos

de pré-queima de 20 e 40 segundos para integração. Foram u-

sadas 3 series de ligas, duas com Au, Cu, Pt e Pd e uma ter-

ceira com Bi, além dos elementos ja mencionados, na faixa de

concentração de 0,10 a 0,9b%. Para determinação do elemento

majoritário, Ag, os autores compararam os métodos de Jãger

e o das diferenças onde, C. - 100 - 2IC jrnpUrc.zas , e o b -

tiveram melhores resultados quando o método de Jager foi a-

pliçado. Assim sendo, curvas de calibração paia Ag, Au,Cu e

Bi foram obtidas por este método (para os elementor-traço ,

Pt e Pd foram construídas curvas com as intensidades absolu-

tas), calculando-se valores médios dos coeficientes "a" de

Jager, que foram diferentes para cada série de ligas utili-

zadas. Foram analisadas 40 amostras para testar o método e

a exatidão obtida foi comparável ao método tradicional gra-

vimétrico para a Ap,. Determi riaram ainda a precisão (0,09%

para Ag, 5,83% para Au, 2,92% para Cu, 2,8% para Pd e 5,17%

para Pt) com nível de confiança de 98%, os lirniles de detec-

ção e a faixa analítica (definida pelos autores como a faixa

de concentração na qual o desvio-padrão relativo nao deve

exceder 3 vezes o valor do menor desvio-padrão relativo

calculado para cada elemento, na faixa de concentração estu-

dada) .
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Os resultados para faixa analítica e limites de de-

tecção foram, respectivamente: Au- 200 pptn e 15 ppm; Pd- 50

ppm e 12 ppm e Pt- 65 ppm e 6 ppm.

Pille et ai (12) determinaram Au na faixa de concen-

tração de 99,50 a 99,75% contendo os metais Ag, Cu, Pb, Fe e

Zn como impurezas principais e Pt como elemento-traço. O

estudo teve como objetivo principal a comparação entre méto-

dos de padronização interna, como o método de Gerlach (razão

dos intensidades vs. concentração), de Jãger (intensidades

normalizadas para taxa de remoção vs. concentração) e o das

intensidades absolutas vs. concentração. As condições de

operação foram: pressão- 500 Pa, corrente- 100 mA e volta-

gem- 1200 Volts.

Quando construíram-se curvas para Ag, na faixa de

concentração de 0,23-0,36%, pelos 3 métodos descritos, cons-

tatou-se uma menor dispersão dos pontos para a reta concen-

tração vs. intensidades absolutas. Nas curvas de concentra-

ção vs. intc:nsj dades absolutas, para o Au, não houve dife -

renças significativas em intensidade para a faixa de concen-

tração de Au considerada, tanto para linhas ressonantes

(242,8 nra) ou não ressonante (406,5 nm). Pille et ai cons-

tataram que o método de Jager para Au na faixa de concentra-

ção de 99,50% não deve ser usado,.visto que na verdade as

diferenças nas taxas de remoção utilizadas por esse método,

são causadas pelas variações nas concentrações das impure -

zas e não pelas do Au . Foi demonstrado neste trabalho que

para níveis de grande pureza de Au (99,50%), os elementos

traço e minoritários são melhor determinados diretamente

(concentração vs. intensidades absolutas) enquanto que o

teor do elemento majoritário, Au, é calculado pela diferença
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desses elementos (CAu= 100 - S L
C i m p u r e z a s ) . A exatidão des-

te método é comparável à obtida por copelação.

Os autores concluíram que o método de Jüger e o das

razões de concentrações vs. razoes de intensidades pode ser

aplicado somente aos casos onde existam variações significa-

tivas nas intensidades do elemento-matriz na faixa de con-

centração analisada.

KlokenKÒmper, Laqua e Dogan (13) analisaram ligas

binárias de Aj» e Cu numa larga faixa de concentração (0,3-

99,7%) em condições de queima de 600 Pa de pressão e 100

waits de potência, com tempos de pré-queima de 1 ou 2 minu-

to.?;. As linhas utilizadas foram Cu (211,2lnm) e Ag (211,38

rim). Koi aplicado o método das razoes binárias (logaritmo

fia:; razões de concentrações vs. logaritmo das razões de in-

tensidades) para transformar as curvas não lineares, obtidas

quando as intensidades ou razões de intensidades foram plo-

tadas versus as concentrações, em curvas de calibração li-

neares em toda faixa de concentração estudada. Foram ol<ti-

dos os seguintes resultados de desvios-padrão para tempos de

1 e 2 minutos de pré-queima, respectivamente; 0,028 e 0,016

para a lâmpada de Grimm, comparáveis àqueles obtidos por

fluorescência de raios-X: 0,021 e 0,015. Os autores con-

cluíram que ambos os métodos são apropriados para análise

espectroquimica na determinação de constituintes majoritá-

rios ou minoritários, pois apresentaram alta precisão e acu-

racidade.

Rodrigues (4 ), utilizando a mesma lâmpada descrita

neste trabalho, analisou liga o ternárias de Au na faixa de

7b%, ligas binárias de Au-Ag e uma amostra de Au puro. As

linhas espectrais utilizadas foram Au (211,08 nm), Ag
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(L]4,'J6 nm) e Cu (219,23 nm). As condições otimizadas de

queima foram: potência 40 a 50 watts.corrente de 40 a 45 mA,

pressão - 15 Pa, voltarem contínua 1200 Volts, tempo de pré-

-queima 30 segundos e de integração 10 segundos. Observou-se

que quanto maior for a pressão de argônio pre-ajustada me-

nor sora a variac;ao na pressão durante a queima e, conse-

quentemente, menores serão as flutuações nas Íntensidades

espectrais. 0 der,vi o-padrao de uma série de medidas de uma

amostra de Al utilizada no trabalho foi de 0,29% sob pros

soes mais altíu; (i?lo Fa) enquanto que desvios de 3,36% (lü

Pa) e 'J ,ü2% (13 I>a) foram obtidos sob pressões mais bai -

x;ia. Para a análise de ligas de Au não foi possível operar

sob pressões muito altas pois, a alta taxa de remoção desj

Ias ligas provocou uma rápida deposição de metais, entre ca-

todo e anodo, causando queimas irregulares e freqüentes cur-

to circuitos. Foram confit-iiadas neste trabalho observações

feitas por outros autores (Kruger (l) e Luschow (14)) de que

variações na taxa de remoção devido a flutuações nos parâme-

tros operacionais durante a queima e/ou efeitos causados por

uma matriz variável das amostras causam oscilações nas inten

sidades e curvas não lineares de calibração, impossibilitan-

do a.ssim o uso das Íntensidades absolutas como sinal analíti^

co. V. ainda, no caso da presença de: Cu nas ligas de Au,quan

to maior a sua concentração menor é a taxa de remoção e meno

res as Íntensidades espectrais de Ag e Au. Tornou-se por is

so necessário compensar estes efeitos por padronização dos

sinais analíticos. Foram testados dois diferentes métodos

de padronização: o de Ja^er e o das razoes de concentrações

vs. razões de intensidaües.

Com relação ao método de Jayer, a autora confirmou os
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,* efeitos já observados por outros (Pi lie (12) e Kruger ( 1 )),

* de quo os coeficientes de Jager variam com o tipo de matriz.

* For isto, utilizou-se os valores médios desses coeficientes

* para a construção das curvas pelo referido método e

-* constatou-se que só para o Cu, a normalização pela taxa de

remoção apresentou resultados satisfatórios, indicando que

^ os in tensidades do Cu estão mais relacionadas com a remo-

ção tot;»l do que ;ic irttcnsi dados de Au e Ag . A norma-

~"j lização por este método não conseguiu eliminar completamente

os efeitos de matriz quando amostras de diferentes concen-

j trações tie <*u foram utilizadas.

Pelo método das razões de concentrações vs. razões de

J intensidades, quando o Au foi usado como elemento de refe-

rGnciíj, obLcvo-so resul tadoi; menos satisfatórios para os

J coeficientes de correlação do que quando o Cu, constituinte

secundário, foi utilizado; originalidade daquele trabalho.

J Desse modo obteve-se uma separação de curvas de análise em

rio is grupos: um contendo b% e outro contendo de 8 a 18,6% de

i Cu. Foram feitas análises em amostras-padrão obtendo-se re-

.̂ sultados reprodutivos que concordaram dentro de um erro

•* relativo de - 0,5% com os valores recomendados; a exatidão

para os três elementos foi considerada boa, e para o Au

comparável àquela obtida pelo método de copelação. Obteve-

se uma precisão de 0,10% para o Cu e de 0,1-0,4% para Au e

1

1

Ag.
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2.2 Aços e 1 ip.as do metais não preciosos

Boumans ( 6 ) mediu a taxa de remoção de vários me-

tais e ligas em função de diferentes parâmetros de descarga

di lâmpada. Uma relação linear entre a taxa reduzida de

remoção (nm.niin"') e a tensão aplicéida foi estabelecida.

Ccmo metais e ligas se comportaram de modo semelhante ficou

estabelecido que o conceito de taxa de remoção (iig.s ) **

taxa de penetração (jim.min ) são apropriatljc para ambos,

metais e ligas pois, a;>ós um período de queima, é alcançado

um estado de equilíbrio no qual os componentes de uma liga

são removido:-; por igual. Observou-se que a taxa de remoção

de algumas ligas binárias é igual à calculada pela combi-

nação linear dau taxas do remoção doa componente» puros que

formam a liga. KG te estudo mostra que, se altas correntes,

baixa vol tagtrin e altas pressões são usadas, intensidades

relativamente altas e baixas taxas de remoção são obtidas,

fatores esses de extrema importância para análises de perfis

de superfície. Boumans concluiu ainda que, para análises de

elementos majoritários e minoritários de ligas, as condições

dos parâmetros de descarga deveriam ser: voltagem ^ 500 V,

corrente ^ 25 mA e tempo de medida ̂ 1 minuto.

Foi observado pelo mesmo autor que quanto maior a ta-

xa de remoção de um elemento, maior será a variação de seu

sinal analítico em função do tempo. Após um curto período

de tempo os sinais apresentam uma certa estabilização mas

não chegam a tornarem-se constantes, como foi o caso do Cu e

Zn cm amostras de latão. Boumans sugeriu que isso poderia

ser atribuído a mudanças na geometria causadas pelo processo

de erosão catódica.
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Belle e Johnson (15) analisaram duas ligas denomina-

das Inconel 718 (contendo 51,50-52,56% de Ni. 17,40-18,65*

de Cr, 18,98-19,80% de Fe, 0,21-0,23% de Mn, 4,87-4,98% de

Nb e 3,O3-3,13?4 de Mo) e Incoloy 800 (46,4% de Fe, 29,31% de

Ni, 21,50% de Cr, 0,95% de Mn e 0,55% de Ti). A lâmpada foi

operada nas seguintes condições de descarga: 500 Volts, 125

mA e 708 Pa. Foram obtidos os seguintes valores de taxa de

remoção (|tm/s): O.OOü e 0,02 para aço inoxidável (Incoloy) e

lip.a de níquel (Incont-1), respectivamente. A exatidão (de-

finida como a diferença relativa percentual entre os valores

recomendados »; os valores encontrados) foi de 4,6%- Ni,

l',7v.'.- Cr, 1 ,;w;ó- Ke, 3,;j';.'.- Mn c A,(f%- Ti na:j análises de liga

Incoloy e de 1,3%- Ni, 6,2%- Cr, 1,4%- fe, 7,5%- Mn, 8,8%-

Nb e 7,6%- Mo, para a liga Inconel. Desta forma a exatidão

média do método para todos os elementos nas três ligas foi

de +_ 4,9%. 0 elemento com a melhor exatidão foi o Fe (1,3%)

e o de pior exatidão o Nb (8,8%). A precisão do método

(dt;üvio-padrão relativo de 20 medidas para a liga Incoloy)

» foi de 0,24%- Fe, 0,31%- Ni, 0,68%- Cr, 2,4%- Mn e 3,5%- Ti;

obtendo-se assim um desvio-padrão relativo médio de 1,4%

* para estes elementos.

Os mesmos aiitoros usaram também a lâmpada de Grimm

para fazer análises de superfície de ligas metálicas. Aná-

lises seqüenciais em camadas da superfície de 0,19 jim até
à

uma profundidade de 10 um, em aços inoxidáveis, demonstraram

empobrecimento de Cr e Mn e enriquecimento de Fe, Si e Mo na
i

superfície destas amostras. Estas observações concordaram

1 com aquelas feitas quando as amostras foram analisadas por

raios-X e SEM (Scanning Electron Microscope).
m

I Radmachcr e De Swaidt (16) utilizaram a lâmpada de
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Grimm acoplada a dois tipos de espectrumetros a vácuo; um

de montagem lipo 1'nschen Kunf.e (HíjV) na fuixa de comprimento

de onda de O-4O00 A*com uma dispersão reciproca linear de

4,8 A*/mm e outro <lo tipo Ebert na faixa de comprimento de

onda de 15OO—1OOO A" com dispersão reciproca linear de b,4

A*/mm. A lâmpada foi operada sob pressão e voltarem cons-

tantes, nas seguintes condições: vol tageni - 1200 Volts(cons-

tante) , corrf.nle - l(>0 mA e prossào de ar^ônio - 1064 Pa.

Foram utilizados vários tempos de pre-queima e de integração

para analises do aço, e o valor que apresentou os menores

desvios-padrao relativos foi o de IO segundos, para ambos os

tempos. Os autores compararam oi; resultados obtidos nas

analises de aço e Fe fundido com aqueles obtidos paralelamen

te pela fonte tie centelha, tendo em vista ser esta ultima a

m.j i :i comum fonte de exeitaçau pura analise espcctroractrica

de ÍIÇOS ate então.

Os elementos de terminados foram C, Mn, P, S, Si, Cu,

Ni, Cr, Mo, V, Al, Nb e li; curvas de calibração lineares

foram obtidas para todos estes elemento». Resultados tipicos

de precisão nara a lâmpada e centelha foram respectivamente:

C (l,i?3% e 2,1-1%), Mn (0,43% e 1,48%) , F (1,38% e 5,40-;$) ,

S (?,?.(% e 3,30%), Si (0,65% e 1,99%), Cu (1,25% e 2,09%),

Ni (O,B3% e 4,b0%), Cr (0,78% e 1,98%), Mo (1,10% e 1,96%),

V (2,bO% e 3,86%), Al (0,64% e 2,02%), Ti (0,86% e 2,1%), Nb

(3,77% e 4,47%) e B (3,03 e 7,23%) em análises de aço-car -

bono (Fe 94,0-99,5%). Constatou-se que a lâmpada de Grimm

apresentou resultados superiores em precisão aos obtidos

pela fonte de centelha.

KruRer et ai (17) determinaram os componentes majori-

tários, minoritários e traço cm ligas de cobre (latão e
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bronr.e) em amostras que variaram de 06-lOOJf. Cu» 0-14 % Pb ,

O-l-:. Ke, O-2% Mi, 0-40*. Sn e 0-12% Sn. Os autores fizeram

urn e::tudo aobri.í iiii condições de descarga, rejeitando aquelas

qu<; provocassem ;;.lero-fusão nas amostras ou onde houvesse

sensibilidade insuficiente para alguK elemento. Decidiram o-

jierap em três diferentes modos: tensão- 74O.9OO e lObO Volts

e corrente - 140,1 lb e 98 mA, respectivamente. Esta lâmpada

era estabilizada sob corrente constante, podendo-se fixar os

parâmetros corrente e pressão. Para todos os três modos de

ope ra»; ão, as intensi d.víes das linhas estabi iizarara-se depois

de ;'O ;t 30 segundos de pré-queima. DI ante disso, tempos de

pre-quein>a e integração de 3O segundos foram esti'belecidos .

A;; linhas utilizadas foram Ar (434,81 nm), Pb (40t>,78 nm),

rii (;M1,4H run), Fe (?'.•),94 nni) , Zn (334,bO nm) , Cu (324,7i>

nm - linha de ressonância), Cu(402,26 nm) e Sn (317,bl nm).

OÍÍ nn-.sruoii autores estudaram os parâmetro:: possíveis

para padronização Interna (tempo, linha espectral de Cu,

corrente;, voltarem, potência e taxa de remoção) e concluíram

q.ie, de todos os parâmetros, o melhor foi a taxa de remoção

para todos os elementos, salvo para o Pb. Isto foi explica-

do pelos autores pelo fato dj I'b ser insolúvel na matriz de

Cu (a i-.olubi 1 idade solida de Tb em Cu é 0,002-0,00b%) . Deste

modo o Pb formaria oclusoes na superfície e uma grande

percentaRi;:n da área da superfície seria ocupada pelos átomos

de I'b poKfido «• que nao seriam removidos facilmente. Além

(ii :;:;«>, a taxa de reni<«j;i'> como padrão interno coiupurado aos

outros parâmetros permitiu a maior redução no efeito de es-

trutura sobre os resultados. Foram obtidas curvas de cali-

braçao lineares e obteve-se uma precisão de 1,1056 para o Cu

com 90% de confiabilidade. Reduzindo-se a faixa de concen-
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tração de Cu p;na 81 ,8-87,4£ nas amostras cujos componen-

tes variaram em uma faixa menor de concentração; 3,4-7,0%

!*li, O.íVJ-O.Iíí KC, 0.04-0(0<>£ Ni . 3,1-6,3* Zn e 3,6-6,O% Sn,

a precisão para o Cu foi melhor: 0,lb%. A exatidão foi

alta para a faixa de concentração de 81,8-87,4% de Cu e va-

riou entre O.ul a O.OGíi quando comparados aos valores reco-

Kit-ii.íüilos, obtidos por outros métodos (eletrogravimetria e

fluorcscêricia de raios-x).

Os auloros chegaram às seguintes conclusões neste

trahalho: l1) a taxa du reroo<;ao aumenta cota o auoH.-nlo do ta-

nuuiho do cristal; 2*) as linhas emitidas na lâmpada também

«»:;íão sujeitas a aulo-absorçíu, devendo-se para isso tomar

f'ran'ies cuidados na seleção das mesmas; 3*) a erosão desi-

I'.u.il observada em superficit-s de amostras analisadas por

Kiicroscopi a eletrônica ocorreu devido a ocori-ência de possí-

vel redeposição na superfície da amostra.

Como a taxa de remoção foi utilizada como padrão in-

terno (método de Jager), o fator de proporcionalidade "a",

que relaciona concentrações e intensidades (a = C/l) de um

elemento, foi sujeito a variações com a concentração. Por

isso, os autores utilizaram os valores de "a" médio para

todos os elementos.

Yairutda et ai (18) estudaram os efeitos da concentra-

ção de alumínio e da estrutura metalúrgica sobre a erosão

catódica e sobre as intensidades das linhas espectrais para

lip.as bino ri as de Cu e Al (1-12% Al) com uma lâmpada de

Grimm construída no próprio laboratório. Esta fonte foi ope-

rada sob pressão de argônio constante (798 Pa) e tensão fi-

xa de 050 Volts, com tempos de pré-queima e integração de 20

e 40 segundos,respectivamente. As linhas espectrais utiliza-
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das foram A1(I) (26b,2 nrc) , A1(I) (236,7 nn) e Cu(I)(244,2

no). Foi observado quo a corrente e o rendimento da remoção

(mi») diminuí r.'im linearsiente com o aumento tia concentração de

alumínio na amostra (estes resultados indicaram uma relação

linear entr«r a corrente e a taxa de remoção).

Qurinln à estabilidade das intensidades em função do

l.irrapn, observou-se que a linha de cobre diminuiu continua-

mente com u t.<>mpo, «rriquanto que a intensidade da linha de

alumínio 5 «niiMi-se constante após um tempo de medida de 2O

sumidos. Kxaminou-r;»- amostras de diferentes estruturas

metalúrgica:;, onde erosão preferencial poderia ocorrer numa

ou noutra estrutura, de acordo com a orientação do cristal,e

observou-:;e que "erosões" seletivas não influenciaram as in-

tensidades (permaneceram constantes ao longo do tempo), ape-

sar de que a estrutura claramente influenciou as intensida-

de:; de C'u( l i e Al(l) (maiores ou menores de acordo com a es-

trutura). l»or outro lado,o rendimento do erosão das amostras

de diversas estruturas metalúrgicas foi praticamente o mes-

mo. As amostras de diferentes estruturas da lica Cu-Al si-

tuaram-se na mesma ret-a da curva de cal ioração obtida pela

razão das concentrações versus razão de intensidades. Os au-

tores recomendam, além das condições de tensão e pressão já

mencionado:;, tempos do pré-queima e integração de 40 e í>O

so^undos respectivamente.

Kru^er, Bombclka e Laqua (19) compararam a aplicação

da lâmpada de Grimm convencional com um tipo modificado da

meema, que utiliza um campo magnético aplicado ao plasma de

descarga da lâmpada, nas análises de aços— carbono e aços

liga. Para obter uma maior seleção de linhas espectrais,

dois espec!rômetroü foram oticamente acoplados às fontes de
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excilação en.pr«-j*adas. Foram e l e s : um espectrômetro SFN bOo

Eht-rt na faixa espectral de 220 nm - 340 na e um li i lger 8

Watt;, K 6OO na faixa de 17b-22O nm.Os elementos determinados

foram C (16b,7O nm). P (178,23 nm), S (180,73 nm),Cr (2O6,Í>4

n»), Ni (22b,30 na) . Nn (2S7.61 nm), Fe (272,36 nm), Mo

* (2HI,«.:> nm), Si (2H8,lt> nm). V (318,40 nm) e Cu (327,4O nm).

. A pr< cir.ão cio niútodo foi determinada pelo desvio-padrão rc-

• lat ivo das medidas para ambas as fontes de emissão sob po-

l,t~ii, i.j oonü^.•«lll.:. Ai; tr<in«lii;ões d«.- queima u t i l i z a d a » foram:

1 potr-iitria- l i o watis , volt agem- 1 Uni Volts, corrente- 10O mA,

prt-:::-~io- b3O Pa, com tempos de integração e pré-queima de 30

s<')'.inu!fis, pira a lâmpada crnvencional. A lâmpada com campo

' magnético o;»fi-ou nas m í̂̂ nas con<lições, com a diferença da
í

prcí:::.~so; qvie |>ara esta última foi de 400 Pa.

Kesullu<ios típiíros de precisão (desvio-padrão) foram:
i

C(O,(»:«!% e O,(».i.i%), Si(O.O?S% e 0,013%), S(0,019% e O,o;«9?t),

j ' P (i).0?_.'% e O,O13%). Hn (0,14-1,70%), Ni (O.02-4,90Çi), 'Jr

<0.0}>-3,21%),Ho (0,02-t,lO%),V(0,02-0,54%) e Cu(0,O2-0,78%) .

I 0 mót.odo utilizado para a construção das curvas de calibra-

ção foi o das razões de concentração vs. razão de intensi-

} dartes, com o elemento matriz Fe como elemento de referência.

Km todos os casos, coeficientes de correlação maiores que

I 0,09 foram obtidos. De um modo geral, os melhores coefi-

cientes foram aqueles obtidos onde a lâmpada convencional

I foi utilizada. Os autores concluíram, diante dos resultados

analíticos, ijnc a nova lâmpada não apresenta vantagens cm

' relação à lâmpada convencional, para análises de aço—carbo-

no.

Para a análise de aços lipa, quando os elemento;;

; eolão cm faixas de concentração maiores (concentração máxima
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dou elementos nuste tipo de liga: Cr- 24%, Ni- 20%, Mn- 19%,

Mo- $%, V- '<!% ti Cu-2%), a nova lâmpada apresenta certas li-

mitações, como mostradas pelo desdobramento das curvas de

cal ibração, quando amos iras magneticamente suscetíveis ou

não, são utilizadas. Contudo, taxas de erosão e intensidades

das linhas obtidas para aços, usando-se ambas as fontes sob

uma mesma potência, foram praticamente iguais. Isto foi *s-

tribuído, no caso da fonte convencional, como resultado di-

reto do uso de mais baixas pressões, e para a nova fonte,

devido a maior eficiência de excitação com o uso do campo

nuijMié tic:o.

Todas os du.»s fontes provaram ser adequadas para aná-

lise espectrontétrica de emissão de aços. A lâmpada modifi-

c.nl.i t.«>.:t.a<lu naquele trabalho é um protótipo ( 1 9 ) e não

d i :>pon í ve 1 come rc i a 1 men he.

Durr e Vandorpe (20) fizeram um estudo prático compa-

rativo para análises de rotina de aço e ligas de níquel, u-

tilizando-sc a fonte de centelha e a lâmpada de Grimm. liois

grupos de amostras foram usadas: aços padrão denominados

"British Analysed Samples" (contendo S, Mo, Ni, Cu, Mn, Si,

Cr, P, C e B) e ligas de níquel contendo uma grande varieda-

de de elementos (Co, Fe, Cu, Mn, Mo, Pb, Al, Si, Cr, Bi, Mg

e Sn) nu faixa de 0,001-0,?%. As condições de operação da

lâmpada foram: voltagem - 1300 Volts, potência- 170 watts

para aços e 200 watts para ligas de níquel, sob pressão

constante. Um tempo do integração de 10 segundos, foi pre-

cedido por um tempo de pré-queima que removeu uma camada

superficial dos amostrai; de 1 micron de profundidade apro-

ximadamente. As curvas de calibração, para aços, foram

baseadas no método da razão das intensidades vs. concentra-
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ção de cíída elemento (com a linha de Fe como referência), e

intensidades absolutas vs. concentração, no caso das ligas

de níqinrl .

OÍÍ autores observaram os seguintes efeitos neste es-

tudo: J-) em geral, a relação ent^e intensidade (I) e con-

centraçíio (C), (C- f(I)) é de primeiro grau para a lâmpada e

muito freqüentemente de segundo grau para centelha; 2«) para

aços, os mais baixos limites de detecção foram obtidos pela

lâmpada para os elementos 11. o. Mo e Ni, enquanto que obt.e-

ve-ae J imites de detecção ij'iiais nas duas fontes para os

elementos Cu, Mn, Si, <*r e V; 39) a influência das estrutu-

i-.i.-; «ia:; ;imuul.riis * It.- aço, «.-in particular para 3, é muito maior

para a centelha do que para a lâmpada. Ou :;eja, o uso da

(HTit.t: lha torna certos precauções indispensáveis, especial-

mente um conheci m«nto sobre a origem dos padrões é requeri-

da, porque a separação das curvas de calibração pode intro-

duzir uma incerteza relativa de 25%. Com a lâmpada, esta

incerte/.a é mui 1 í:;simo n.-duzida, desde que uma simples curva

Je calibração 6 obtida independentemente das estruturas tias

amostras analisadas; 4«) obteve-se curvas de calibração li-

neares para todos os elementos (exceção de Sn) com a lâmpa-

da, em contraste com curvas não lineares obtidas para os

elementos Cu, Al, Mg, Cr, Co e Si pela fonte de centelha;

í>5) nas li gits do níquel, melhores limites de detecção for-un

obtidos para Bi, Mn, Co, Si e Sn utilizando a centelha e

para Fe, Pb, Cu e Al utilizando a lâmpada. Os limites de

detecção para Mg, Mo e Cr foram equivalentes para as duas

fontes.

1 A partir dos efeitos observados os autores concluíram

• que: a natureza da fonte de excitação afeta claramente a

forma das curvas de calibração, a lâmpada de Grimm torna

i '
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possível trabalhar com curva:' de calibração lineares sobre

uma larga faixa de concentração, a única exceção neste tra-

balho foi para o Sn em ligas de níquel. Para cada elemento,

a dispersão dos resultados é pequena com a lâmpada, e signi-

ficativamente maior com a centelha. De um modo geral, os

limites de detecção para os dois métodos foram similares e

considerados sa t i ;jf atório.s. 0 fato da lâmpada eliminar a

influência de iniero-estru turas, permitindo usar uma simples

curva de calibração de amostras durante o processo de fundi-

ção de aços, bem como do produto final (que pode ter sofrido

diferentes tratamentos térmicos) torna esta fonte mais ade-

quada para utilização nas análises de aços.

Desde que o estudo comparativo entre as duas fontes

ie excitação foi feito para decidir qual a mais indicada

j. ra análises de rotina de aços e ligas de níquel e os crité-

r (3 adotados foram a forma das curvas de calibração, a dis-

persão dos pontos de calibração, os limites de detecção e a

influência ne micro-estruturac, os autores concluíram que a

lâmpada é a mais apropriada para análises dos elementos C,

S, P, D, Mn, Si, Cu, Mo, Cr • Ni em aços; pela linearidade

das curvas de calibração, menor dispersão dos pontos de ca-

libraçãe e ÍMSOIUÍÍbi J idade aos efeitos de micro-estrutura já

mencionados.

Os trabalhos a seguir descrevem algumas inovações

introduzidas, tanto para melhorar e ampliar o campo de apli-

cação analítica, como também, para minimizar os efeitos de

flutuação dos parâmetros operacionais da lâmpada.

Human et ai (21) utilizaram um fluorímetro atômico,
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* que isola as linhas espectrais de ressonância emitidas pela

fonte, para detectar as linhas de emissão na região do ul-

* travi olc.-ta de vácuo paru os elementos C, S e P em aços.

BracketL e Vickers (22) desenvolveram um novo modelo

* da lâmpada de descarga de Grimm pura análises de amostras
i

líquidas, o princípio e nua utilização têm sido descritos no

referido trabalho e em trabalhos posteriores (23 e 2A).
i

Ko (2b) construiu um novo tipo de lâmpada de descarga

1 de Grimm, cujas características principais são: o corpo

principal da lâmpada é construído de material não condutor e

í a mesma é constituída de módulos que permitem mudanças na

forma geométrica da câmara de deucarga e do arranjo 'los ele-

j trodo:;. Deste modo, o campo elétrico e a distribuição de

pressão podem ser adaptados para necessidades analíticas

j especificas.

1
_ 2.3 Ut i ii /.ação de outros métodos na análise de ligas

J rnelál \ cas mui U oilmen tares

—m

1

L

De uma maneira j»eral , os métodos para análise de li-

gas e aços podem ser divididos em dois tiponrmétodos de quí-

mica úmida ou instrumentais. 0 primeiro abrange técnicas

que são mais exatas porém demoradas, enquanto que o segundo

consiste principalmente de métodos especirométri cos que são

"J de exatidão satisfatórias e utilizam técnicas rápidas e ver-

sa t,ei s.

J
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2.3.1 Métodos químicos e suas limitações

Quando se utiliza a química úmida na determinação a-

curada de constituintes majoritários ou minoritários de uma

liga, muita perícia e experiência é exigida do analista. De

fato, métodos de via úmida onde diferentes técnicas analíti-

cas são requeridas, dependendo de quais elementos estão pre-

sentes na liga e suas concentrações, é mais do que comum a

interferência de alguns elementos na determinação de outrcs.

Tais interferências criam problemas específicos que devem

ser superados por métodos analíticos especiais.

Na indústria me tulúrgica onde são requeridos os con-

troles tanto do produto em fase de produção quanto do produ-

to final, oc> métodos cie química úmida são impraticáveis pe-

los muitos problemas -que apresentam tecnicamente e, pelo

grande consumo de tempo; fator de extrema importância em

tais casos.

1

"J 2.3.2 Métodos instrumentais

Os principais métodos utilizados na análise de ligas

e aços são: espectroscopia de emissão com diferentes fontes

. de excitação, como arco e centelha, fluorescência de raios-X

e espec trofol.ometri a de absorção atômica.

i
mm

1

J .



?. 3. 2.1 I.i mi t.açcirs nas análises por ab-

sorção atômica

Uii.a técnica como a absorção alô::iica é excelente para

a determinação de elementos que estejam presentes em baixa

concentração, enquanto que o fator de diluição limita a exa-

tidão que pode ser obtida para elementos majoritários.

Sua utilização na indústria para controle durante o

processo de produção torna-a inviável pois, um tempo maior

do que o disponível é normalmente necessário para preparação

(abertura) das amostras. Este método tem sido largamente

utilizado para controle; de qualidade do produto final.

• * 2.3.2.2 Fontes de arco e centelha
j

: Espectrômetros óticos usando como fontes de excitação

descargas de arco ou centelha, são comumente utilizados na

'. indústria metalúrgica para controle dos produtos tanto em

fase de produção quanto do produto final, pois são rápidos e

j de fácil operação.

A acuracidade, precisão e sensibilidade, bem corno a

i faixa analítica destes métodos vão depender das linhas ana-

_ líticas utilizadas e das características da fonte de emissão

í (D.

J
- - Fontes de arco

i
"T Um arco elétrico entre dois eletrodos sólidos é uma

fonte simples e muito sensível para análise de elementos

i
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- traço em ligas. Por outro lado, o arco não é uma fonte de

"* emissão muito estável e é sujeita a flutuações que limitam

*• sua aplicação quantitativa, como conseqüência disto, somente

moderada precisão é obtida. Estas flutuações são devidas à

* dificuldade para se manter as condições de descarga. Al-
i

tas correntes e flutuações na voltagem alteram a tempera-

"" tura do plasma que, por sua vez, causa variações nas inten-
à

sidades das linhas emitidas.
Variações na posição e na duração da descarga causam

À

flutuações na taxa d«j evaporação relativa dos elementos

: presentes e deste modo, aqueles com maiores pontos de ebuli-
i

ção são seletivamente volati 1 i/.ados.

' Apesar das modificações introduzidas nesta fonte, na

tentativa de melhorar a reprodutibilidade da mesma, uma

_, precisão de Ü,Ob% é a melhor que se pode esperar sendo

^ que para muitas amostras complexas, precisões piores são ob-

i tidas (1).

- - Fontes de c> ntelha

i
•• A sensibilidade alcançada com a fonte de centelha de-

pende: da composição da amostra, das características d& cen-

"• telha e do equipamento mas, é geralmente inferior àquelas

obtidas com fonte de arco. A faixa analítica é contudo

" maior, de maneira que esta fonte é mais largamente aplicada

à determinação de elementos principais e maiores em relação

' à análise de elemento-traço.

Devido à similaridade dos processos de excitação, a

j fonte de centelha apesar do ser mais estável, conserva um



grande número das desvantagens do arco. Auto-absorção, vo-

latização seletiva e efeitos inter-elementos ainda ocorrem,

limitundo deste modo a faixa analítica e sua aplicabilidade

( 1 ).

- Limitações nas análises de arco e centelha

As principais desvantagens destas duas fontes são a

reprodutibilidade insuficiente das características físicas

da superfície e do plasma de descarga. A homogeneidade das

amostras u eletrodos é muito importante nestas técnicas

analíticas porque somente pequenas quantidades do material

são usadas durante as análises. 0 tamanho e dispersão dos

cristais na amostra controla a natureza da descarga porque,

tanto o arco como a centelha, atingem preferencialmente

aqueles grãos que liberam ions e elétrons mais facilmente.

Deste modo, amostras com uma grande variedade de estruturas

não podem ser analisadas conjuntamente por estes métodos

(1 ).

2.3.2.3 Limitações nas análises de fluo-

rescência de raios-X

A característica de não destruição da amostra, torna

a técnica de raios-X particularmente adeqi ia para a indús-

tria metalúrgica, onde tem sido largamente utilizada.

Em um sistema de ligas multi-element ares, a intensi-

dade da linha de um elemento varia com a composição total
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da amostra, bem como com a concentração do elemento em ques-

tão. Estes efeitos de absorção são comumente designados

como efeitos inter-elementos e requerem correções matemáti-

cas quando o objetivo for análises mais exatas.

Nesta técnica, a história metalúrgica de uma amostra

não pode sempre ser ignorada, sob o risco de introduzir

•* erros nas análises.

Quando a fluorescência de raios-X é criteriosamente

aplicada, exatidão superior aos métodos por via úmida pode

ser obtida. A exatidão está relacionada à quantidade de

tempo permitida para uma análise. 0 aumento no tempo de

análise permite o acúmulo de um maior número de sinais ana-

líticos, melhorando deste modo a estatística. Consequente-

mente, quando o elemento está em baixa concentração, um tem-

po maior que o disponível durante o processo de produção é

necessário para se obter uma boa exatidão. Além disso,

elementos em concentrações muito baixas não podem ser de-

terminados por esta técnica (1).

2.3.3 Conclusão

i

i

I

Pode-se concluir, que cada um dos métodos para análi-

ses de ligas mui ti-elementares tem suas vantagens, limita-

ções e desvantagens, especialmente se o objetivo é o contro-

le de produção e do produto final:

- métodos do química úmida são exatos mas, requerem perícia

e tempos de análise prolongados;

- elementos majoritários não podem ser determinados por ab-

sorção atômica;
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fontes de arco e centelha são rápidos, de exatidão aceitá-

vel, mas são limitados na faixa analítica;

(•rarities tempos de exci taçao são requeridos para análises

precisas e exatas. A faixa analítica é limitada nas

análises de raios-X, isto é, elementos traço não são de-

terminados por esta técnica.
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CAPITULO III

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

3.1 Descrição dos Equipamentos

Estão acoplados a um espectrômetro simultâneo, uma

lâmpada de descarga de Grimm como fonte de excitaçao e um

computador com impressora que compõem o sistema de leitura e

processamento das intensidades das linhas analiticas espec-

li'iii:; iMiii t i il.i:; |n-1 a r t r J ' u r i i l a l ü i i L e . A:; Fi j ' . u r a : ; M . 1 e 3 . 2

mostram, respectivamente, fotografia e esquema da aparelha-

gem i.p.nj será descrita com maiores detalhes a seguir.

F'ií*. 3.1: Fotografia do espectrômetro ANALYMAT 2502 com pe-

riféricos, Departamento de Química da PUC/RJ
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FONTE DE
ALTA TENSÃO
DA LÂMPADA

IMPRESSORA

AMOSTRA
LÂMPADA
DE GRIMM

1 .
3.2: Diagrama esquematico da aparelhagem utilizada(RÜV)
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3.2 O espectrotnetro

Fabricado comercialmente pela firma RSV, o espectrô-

metro modelo ANALYMAT 2502 para análises multielementares

simultâneas tem a montagem ótica de Paschen-Runge, na qual a

ftmda de entrada, a rede de difração côncava (rede de

Rowland), e as fendau de saída são localizadas em posições

fixas no círculo de Rowland, conforme mostra a fig. 3.3.

1

"1

CÍRCULO DE ROWLAND

REDE
FENDA DE ENTRADA

FENDAS DE SAÍDA

Fig. 3.3: Esquema da montagem ótica do "Circulo de Rowland",

segundo (4)
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A radiação emit»da pela fonte de excitação atinge a

rede de difração, após ser focalizada por uma lente colima-

dora de quartzo sobre a fenda de entrada. Esta lente tem a

finalidade de ampliar a zona de descarga (cerca de 8 mm),

quando projetada sobre a fenda de entrada, providenciando

desta maneira uma melhor iluminação da rede de difração. A

radiação difratada atravessa as fendas de saída, que se en-

contram em posições pré-determinadas no círculo de Rowland

e, com auxílio de pequenos espelhos é refletida para as

j.-inelas das fotomultiplicadorus. Na configuração atual o

espectrômetro tem 48 fendas de saída com as respectivas foto

mu 1 tip]jcadoraa (correspondendo aos 48 "canais" de análise)

e existe a possibilidade de aumentar este número em mais 24.

As fotomultipiicadoras, cuja função é de transformar as

intensidades de radiação em correntes elétricas, são alimen-

tados por uma fonte d» alta tensão estabilizada que permite

uni ajuste individual de tensão para cada tubo entre 427 e

1180 volts, de acordo com as faixas de concentração do ele-

mento a ser analisado. As fotocorrentes, tipicamente entre

0 a 200 mA, são transformadas através de transformadores de

impedâncía e amplificadores ligados em série com as fotomul-

tiplicadoras, em tensões de 0 a 10 volts. Existem duas sai-

dau para a leitura destas tensões: uma analógica e a outra

digital. A saída analógica se destina a observação/registro

das "intensidades" de um canal, escolhido através de uma

chave scletora de canais, com auxílio de um voltímetro/re-

gi strador acoplado externamente. As duas saídas podem ser

utilizadas simultaneamente.

Informações sobre o sistema ótico do espectrômetro
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são resumidas a seguir:

largura da fenda de entrada: 60 >im

largura das fendas de saída: 80 a 120 iim

dimensões da rede côncava de difração: 58 x 58 mm

número de sulcos da rede: 2.000/mm

espaçamento entre os sulcos: 5.000 A°

número total de sulcos da rede: 116.000

comprimento focai ("Cüminho ótico"): 2,0 m

dispersão recíproca linear na 1* ordem: 2,2 A° /mm

poder de resolução teórica na ' ordem: 116.000

faixa espectral abrangida: 2.000 a 4.650 A°

A Tabela 3.1 mostra para os elementos de interesse na

análise de ligas, as linhas espectrais disponíveis no espec-

trômetro e o número dos respectivos canais.

Tabela 3.1: Tipo de linha, comprimento de onda e respectivos
canaj s no espectrôrnetro dos elementos estudados
neste trabalho

Elemento

Zn
Cu
Ni
Al
Fe
Mn
Mg
Si
V
Cu
Ti
Ni
Co
Mo
Nb
Cr

Tipo de Linha

I
II
11
II
II
II
II
I
I
I
II
I
I
I
I
I

Comprimento de
onda em (A° )

2138,56
2192,26
2253,86
2378,41
2493,18
2576,10
2802,70
2881,58
3185,40
3273,97
3372,80
3414,77
3453,51
3864,11
4164,66
4254,35

Canal

3
6
7
9
11
13
16
17
18
22
25
28
47
34
39
42
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3.3 A fonte de excitação e o sistema de alimentação

0 esquema da lâmpada de descarga de Grimm, fabricada

comercialmente pela firma RSV, é mostrado na fig. 3.4. 0 co£

po da lâmpada é construído com uma liga de cobre e berílio e

con.'3isto de uma câmara metálica oca (anodo) vedada a vácuo

de um lado pula amostra a ser analisada (catodo) e do lado

opoiilo por uma janela de quartzo, que se encontra alinhada

no eixo ótico do espectronietro. A lâmpada está conectada

com o sistema de refrigeração (água circulante no corpo do

catodo), com o sistema de vácuo em dois estágios (vácuo I no

interior da câmara de descarga e vácuo II na fenda anular

entre o catodo e o anodo), com o sistema de gases (argônio

corno £,cia bombardeador e argônio como gas carreador) , uma

fonte de alta tensão e um cilindro giratório com a programa-

ção de tempo de atuação de todos os sistemas envolvidos em

um ciclo de descarga. Além disso, estão ligados à lâmpada

um instrumento medidor de vácuo e um dispositivo de limpeza

automática.

Quando inicia-se o ciclo de uma descarga, o pré-está-

gio da bomba de vácuo (bomba de dois estágios de hélice gi-

ratória) produz primeiramente um vácuo de 0,1 Torr (13,3 Pa)

na câmara de descarga (vácuo I), em seguida o estágio final

eleva o vácuo até um mínimo de 0,06 Torr (8,0 Pa) no espaço

de cerca de 0,2 mm de separação entre o anodo e o catodo (vá

cuo 11). Alcançados estes vácuos, a válvula magnética do gás

bombardeador abre-se para a entrada de argônio na câmara. Ja

que é estabelecido um equilíbrio dinâmico (entrada e saída

de argônio), a pressão na câmara de descarga subirá para

5-15 Torr (666 - 1999 Pa) de acordo com a regulagem do mini-
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REFRIGERAÇÃO
VÁCUO I

ANEL DE
VEDAÇÃO

AMOSTRA

ANEL DE
VEDAÇÃO

CATODO

TEFLON
REFRIGERAÇÃO

/JANELA

6AS

1
•

t

Fir,. 3.4: Esquema da lâmpada de Grirnm (HSV). Corte longitudi^

nal ao eixo ótico visto de cima.
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mizador de pressão do gás, através de um controle manual, e-

xistente na frente do aparelho. Haverá um gradiente de

pressão entre a fenda anular catodo-anodo e o interior da

câmara.

Um pistão de ar comprimido é usado para prensar a

amostra contra o corpo do catodo fornecendo, deste modo,

contatos térmico e elétrico aucquados e uma vedação de ar

eficiente com o anel de borracha.

A descnr|»,a na lâmpada é originada quando uma diferen-

ça de potencial é aplicada entre os eletrodos. A fonte de

alta tensão (corrente contínua) tem uma voltagem constante

de 1200 volts estabilizada por um tubo longitudinal; a cor-

rente máxima é limitada a cerca de 2bO mA. Desta forma, a

potência máxima de operação da lâmpada é estabelecida em

torno de 300 watts. Para reduzir a potência de operação é

possível pulsar a tensão em intervalos de 1/2, 1/4, 1/8 e

1/16 entre o tempo de queima e o tempo de pausa, colocando-

se o controle manual, situado na frente do painel, nas po-

sições 4, 3, 2 e 1 respectivamente. A posição b deste con-

trole, corresponde a tensão contínua.

3.4 Equipamento periférico - o computador

3.4.1 Especificação do equipamento e sistema de

lei tura

A necessidade de análises simultâneas, rápidas, pre-

cisas e exatas conduz à introdução de computadores para as

análises espectroquímicas; desta forma o computador é dire-
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tamente acoplado ao espeetrômelro. Neste trabalho, utili-

zou-se um computador da marca Zilog Z-80 (modelo MCZ 1/20)

com memória KAM de 32 Kbytes provido com duas unidades de

"floppy-disk" e uma impressora de marca DIGITAL, modelo

LA34.

Para o sistema de leitura, as fotocorrentes são trans.

formadas em tensões de 0-10 volts através de transformadores

de impedância ligados em série com as fotomultiplicadoras. 0

sinal analítico de cada canal resulta da integração das

respectivas fotocorrentes durante um tempo pré-estabelecido.

Estes valores são usados para calcular as concentrações

finais por meio dos coeficientes de calibração armazenados.

0 inótodo de calibração utilizado é o das razoas das concen-

trações e das intensidades (ver item 4.2.5.2) que aumenta a

exatidão consideravelmente. A soma de todos os valores é

então normalizada para 100%.

3.A.2 0 programa de computação

0 computador opera no sistema "RIO", usado para in-

trodução dos programas RSV-BASIC e programa subordinado RSV-

ASSEMBLER, este último responsável pela transferência dos

dados de medida do espectrômetro para o computador.

0 programa de trabalho, RSV-BASIC-ANALYMAT, foi for-

necido pelo fabricante do espectrômetro e pode armazenar 10

diferentes programas de medida, sendo cada um destes dividi-

do em trêu partes:

- programa primário, ANALYMAT

- programas secundários ou sub-programas; READ, CAL,
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HUNT, HEAS. H-CAL, H-MEAS, «ODIF, LIST. CANCEL e DAT

- programas de medida; são reservados espaços para

armazenagem de dez diferentes programas de medida para cada

programa secundário.

Após se chamar no terminal o programa primário

"ANALYHAT", aparece escrito "PKOGRAM-CODE" e então pode-se

escolhei' quaisquer um dos programas secundários, que imedia-

tamente pergunta pelo nome do programa de medidas. Quando

um programa secundário e seu respectivo programa de medidas

acabam de ser executados,novamente aparece escrito "PROGHAH-

-CODE", o que torna possível utilizar indefinidamerte o pro-

grama principal (ver fig. 3.b).

São os seguintes os programas secundários e respecti-

vas rotinas:

- HEAD; tem como objetivos fornecer os dados neces-

sários à construção da curva de calibração e estabelecer o

tempo total do ciclo de cada medida. Para isso, digita-se o

número de padrões de calibração, numere de elementos e res-

pectivos canais, do espectrômetro; símbolos químicos destes e

suas respectivas concentrações em cada padrão de calibração

e valores para os tempos de pré-queima e integração.

- CAL; durante tantas queimas quanto necessárias, são

lidos os sinais analíticos de cada elemento nos padrões de

calibração, especificadas no sub-programa READ. Ao final

das quo imãs são ca.lcuJados e imprimidos os coeficientes das

curvas de calibração de todos os elementos (exceto o elemen-

to matriz) pelo método das razões das intensidades e das

concentrações (ver item 4.2.5.2).

- PRINT; com a finalidade da checagem dos valores,

são imprimidos tanto os dados lornecidos no sub-programa
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BASIC, ANALOG

XEQ-ANM-YUAT

PROGRAM CODE

CANCEL READ PRINT H-CAL CAL MEA5 H-MEA'J MOÜIF LIST OAT

Fig. 3.5: Fluxofirama do controle do espectrometro através do

computador, segundo (4)
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~ri» HKAD, cuoo também os coeficientes de calibração de curvas já

* armazenadas no sub-programa CAL.

- MfcAS; executa a análise de amostras desconhecidas e

para isso mede os sinais analíticos durante a queima de cada

amostra e calcula as concentrações de todos os elementos u-

tiliznndo as curvas construídas no sub-programa CAL.

- II-CA!.; permite a introdução, diretamente no termi-

nal, dos valores dos sinais analíticos de cada elemento, nos

padrões especificados no sub-programa READ.

- H-MLAS; possibilita calcular as concentrações de

| cada elemento, em amostras desconhecidas, uma vez que os

valores dos sinais analíticos sejam introduzidos.

J - MODJF; permite a modificação no sub-programa READ

de parâmetros tais como: tempos de integração e pré-queima,

J número dos canais do espectrôinetro, símbolo dos elementos e

concentração destes nas amostras de calibração.

1 - LIST; lista o nome dos dez programas de medida

T^ armazenados no sub-programa READ.

* - CANCEL; cancela, distintamente , um dos dez pro-

««. gramas de medida armazenados no sub-programa RKAD.

•" - DAT; cancela, de uma só vez, todos os programas de

medida armazenados no sub-programa READ.

3.S Materiais utilizados

3.5.1 Trat.-mu.-nto das cWiQKt

Os únicos requisitos necessários que as amostras

devem apresentar são: uma superfície plana regular (polida)
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c diâmetro c espessura maiores que 20 e 2 mm, respectivamen-

te.

A superfície das amostras foram lixadas com papel li-

xa de grau médio (180) e, eventualmente, utilizou-se em

seguida o papel lixa de grau fino (400) para um polimento

final.

3.5.2 Procedência e descrição das amostras uti-

lizadas

Utilizaram-se padrões de ligas de Cu, amostras de aço

-carbono, padrões de aço-carbono e inoxidável e ligas de Al.

As ligas de Cu, utilizadas como padrões na análise por fluo-

rescencia de raios-X, assim como as amostras de aço-ca£

bono foram emprestadas pelo Departamento de Metalurgia da

PUC-RJ. Os padrões de aço inoxidável emprestados pela Com

panhia Siderúrgica Nacional-RJ foram produzidos pela Brammer

Standard Company-KUA. Os padrões de ligas de Al e aço-car -

bono foram doados pelo Professor Dr. Kurt Laqua do Instituto

de Kspectroquimica Aplicada de Dortmund - RFA.

As Tabelas 3.2 a 3.6 apresentam a composição dos pa-

drões e amostras disponíveis neste trabalho.
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Tabela 3.2: Composição dos padrões do ligas de cobre (Depar-
tamento de Metalurgia - PUC)

N9 da amostra

Cu(JÉ)
Ni(fí)
Fe(%)

Mn(%)
Nb(%)
Si(%)

1
8b, 71

•>, 73
1,90
0,83
0,675
1,17

2
78,73
16,S3
1,40
1,31
1,17
0,86

3
72,61
22,43
0,98
1,74
1,67
0,57

4
6b, 46
29,45
0,54
2,17
2,05
0.33

Tabela 3.3: Composição das amostras de aço-carbono (Departa-
mento de Metalurgia - PUC)

N9 da amostra
Ke(%)
Mn(%)
Nb(%)
Si(%)

C(?í)
S(%)

P(%)

431
98,95

0,95
0,022
O.O33
0,019
0,014

0,009

4 3 2
98,67

1,10
0,029
0,042
0,093
0,053
0,016

4 3 3
98,84

0,60
0,032
0,20
0,19
0,073
0,070

4 3 4
97,41

1,54
0,100
0,5)
0,37
0,010
0,056

4 3 5
98,49
0,37

0,020
0,57
0,49
0,037
0,025

Tabela 3.4: Composição dos padrões de aço-carbono (Instituto
de Espectroscopia de Dortumnd - UFA)

Ne da
amostra

Ve(%)
Mn(%)
Si(%)
Cu(%)
Ni(%)
Cr(?É)
Mo(%)
Nb(%)

V(#)
Ti (%)
Sn(%)
As(%)
Al(%)

C(%)
P(%)
S(%)

1

97,20
1,71

0,40
0,047

0,059

0,055
0,043

0,048
0,117

0,028
0,020
0,005
0,050
0,190
0,019
0,009

?
98,30
0,39
0,25

0,053
0,038

0,100

0,011
0,001
0,002

0,002

0,00o
0,006

0,018
0,810
0,010
0,002

3
99,44
0,10
0,0b
0,066
0,062
0,061

0,061
0,009
0,027

0,019

0,022
0,014

0,010
0,042
0,010
0,011

4

98,96
0,71

0,04

0029
0,030

0,039
0,008

C,035
0,002

0,001

0,003

0,005
0,047

0,082
0,012
0,001

5
98,22

1,09
0,26
0,044

0,026
0,029

0,010
0,004

0,009

0,154
C.006

0,008
0,036
0,082
0,009
0,016

6
95,52
0,46
0,41

0,169
0,471

1,35

1,04
0,004

0,290
0,001

0,01?

0,018

0,032
0,190
0,011
0,021

7

97,90
0,21
1,41

0,053

0,046

0,048
0,012
0,002
0,002
0,004

0,007

0,008
0,260
0,011

0,008
0,018
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Tabela 3.5.1: Composição úoa padrões da série ne 1 de aços
inoxidáveis (Brammer Standurd Company - EUA)

N?da a
niostrn
Vo(%)
Mn(%)
Si (Si)
Cu(?í)
N i ( % )
Cr(%)
Mo(%)
Nb(%)

V(%)
Co(%)
Sn(%)
Al(?í)

C(?í)
\>(%)

8 0

/1.17
1,78
0,55
0,20
8,16

17,24
0,30
0,007
0,034
0,13
0.01C
0,00]
0,067
0,02'/
O, .'52:

81
> 9 , 2 1

1 , 4 1
0,7b
0,240
9,13

1 8,50
0,3b
0,039
0,044
0,204
0,016
0,00c
0.06C
0.03C
0,027

82
>1 ,31
1 ,73
0,33
0,18

13,16
22,81
0,1 b
0,001
0,04l.
0,1 Gí
O.OK

o.oo:
0,071
0,01 f
(") , ( ) (V

83
J 3 , 1 2

1,32
0,4(>
0,086

20,14
24,46
0.15G
0,01c
0,04'
0,17;
0,00]
0.00Í
0,0b í.
0,021
o.oi:

8 4
64,95

1,60
0,58
0,105.

15;, 29
17,20
2,73

—

0,069
0.O37
0,007
O.OOG
0,048
0,022
0,023

8 5
59,14
1,69
0,50
0,155
9,09

17,33
0,43
0,001
0,0'oí'
0,141
0,00b
0,034
0,054
0,029
0,017

8 6

13,43
1 ,80
? ,17
0,18

34,45
18,55
0,15
0,009
0,028
0,14
0,002
0,005
0,049
0,025
0,0] 4

8 7

59,32
1 ,61
0,76
0,153
9,32

17,44
0,26
0,66
0,042
0,20
0,005
0,099
0,070
0,021
0,006

8 8
/3,82
0,55
0,77
3,38
4,74

L5.93
0,23
0,36
0,030
0,050
0,011
0,018
0,052
0,025
0,010

Tabela 3.5.2: Composição dos padrões da série ne 2 de aços
inoxidáveis (Brammer Standard Company - EUA)

N» da
amos 1ra

Vc(%)
Mn(%)
Si(%)
Cu(%)
Ni(%)
Cr(%)
Mo(Jé)
Nb(%)

V(%)
Co(%)
Sn(%)
Alí%)

C(%)
P(%)
S(%)

8 9

66,92
0,46
0,21
0,065
0,31

11 ,73
0,075

-
0,048
0,040
0,005
0,006
0,103
0,016
0,014

9 0

84,31
1,00
0,384
0,078
0,22

13,31
0,101

-
0,027
0,018
0,009
0,003
0,111
0,015
0,435

91
80,70
0,40
0,43 .
0,060
0,24

17,70
0,019

-
0,035
0,020
0,006
0,028
L ,029
0,011
0,362

92
80,65
0,71
0,325
0,086
2,13

15,72
0,115
0,001
0,032
0,036
0,007
C.004
0,150
0,020
0,014

93
80,06
0,47
0,39
0,068
0,29

17,10
0,48
0,003
0,061
0,031
0,008
0,007
1,01
0,015
0,010

94
72,07
1,22
0,80
0,070
0,31

25,IS
0,083
0,001
0,052
0,045
0,013
0,040
0,088
0,018
0,00-1
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Tabela 3.6.1: Composição dos padrões da série M de ligas de
alumínio (Inst.Kspectroscopia de Dortmund-RFA)

anios>. r a
Al(%)
MK(%)

Zn(%)
Cu(VÍ)
Fc(%)
Mn(%)
Si (5i)

H:
9'J,4b
0,30
0, Ob
0,004
0,11
0,002
0,082

M2
99,24

0, bO
0,00b
0,004
0,12
0,002
0,082

M3
98,77
0,98
0,00b
0,004
0,11b
0,002
0,08 b

M4
97,76

1 ,98
0,05b
0,004
0,11
0,002
0,092

Mb
96,6b
3,06
0,06
0,004
0,11b
0,003
0,108

M6
9b,67
4,04
0,07
0,004
0,11
0,003
0,101

Tabela 3.6.2: Composição dos padrões da série MZ de ligas de
alumínio (lnst.Espcctroscopia de Dortmund-RFA)

Ne cia
amorAra

Al(%)
Mj».(%)

Zn(%)
Cu(%)
Fe(?6)
Mn(%)
Si(%)

MZ1
9b,0()
0,32
4,38
0,004
0,11
0,002
0,089

MZ2
94,41
1,01
4,38
0,009
0,10
0,002
0,08b

MZ3
04 ,83
0,b2
4,4b
0,002
0,11
0,002
0,084

MZ4
93,39

2,04
4,36
0,002
0,11
0,002
0,093

MZb
92,30
3,08
4,40
0,001
0.11
0,002
0,108

MZ6

90,78
4,62
4,38
0,001
0,11
0,002
0, 109
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CAPÍTULO IV

PAKTE EXPERIMENTAL, RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido à peculiaridade deste trabalho, no qual o pro-

cedimento experimental e resultados obtidos encontram-se in-

timamente correlacionados, optou-se por descrevê-los em um

mesmo capítulo. A seqflência da apresentação seguiu o se -

Ijuinte esqutjinu: procedimento,Jnvusligação e otimização dos

parâmetros experimentais, métodos de calibração e análises -

- comparação e discussão dos resultados obtidos.

Para cada tipo de matriz (Cu, Fe, Al) utilizada neste

trabalho, a seqüência referida acima foi mantida. No entan-

to, antes destes, alguns estudos preliminares abordando as

características espectrais e a erosão catódica de elementos

metálicos puros, foram realizados.

4.1 Estudos preliminares

Objetivando investigar as características espectrais

das linhas analíticas omitidas pela lâmpada de descarga,

forarr. ̂ e?»lízados erludos referentes ao perfil das linhas

("profiling") e a posição ótima da fenda de entrada do espec_

trômctro. Aléir» disso, foi também escolhido o tempo de inte-

gração a s'-r utilizado nas futuras análises.

Amostras contendo apenas um elemento metálico em for-

ma de pastilha ou placas laminadas foram medidas com a fina-

I .
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lidade de se obter a taxa de erosão catódica ("sputtering")

para estes elementos, bem como de verificar a influência da

estrutura metalúrgica sobre esta taxa.

4.1.1 Perfil das linhas analíticas espectrais

Como o espectrômetro possui uma fenda de entrada cuja

posição pode ser ajustada através de um mjcrômetro, foi pos-

sível determinar o perfil das linhas analíticas espectrais e

estabelecer a posição ótima (média) desta fenda para análi-

se simultânea de todos os elementos de interesse. Medidas

realizadas durante um longo período de tempo permitiram con-

cluir como a posição ótima varia em função de parâmetros am-

bientais externos tais como temperatura e pressão.

Mediu-se os valores de intensidade da linha espectral

para cada elemento, fazendo-se variar COT> o auxílio do mi-

crômetro, a posição da fenda, em intervalos de 0,03 mm, para

obter-se a posição ótima desta fenda que correspondeu aos

valores de intensidadés máximas destes elementos.

Com o objetivo de traçar o perfil das linhas de todos

os elementos que foram analisados nas ligas de Cu.Al e aços,

foram utilizadas amostras constituídas por diferentes matrj_

zer, As intensidadés espectrais para cada elemento foram pio

tadas contra a distância, em mm, da posição da fenda de en-

trada, no intervalo de 21,.ÍJO a 21,580 mm, como mostrado nas

Figuras 4.1.a a 4.1.q. Nestas,observa-se que,as linhas emit^

das pela lâmpada são estreitas e um ajuste incorreto na po-



sição d;i fenda de entrada poderia acarretar em perdas signi-

ficativas na intensidade do sinal analítico de algum elemen-

to. Neste trabalho escolheu-se o elemento Nb, para otimiza-

ção da posição da fenda de entrada a cada dia de medida uma

vez que este elemento apresentou um pico (em 21,452 mm)

extremamente estreito, que localiza-se no meio do intervalo

de incidência (21,43b - 21,460 mm) dos picos de intensidade

dos demais oi ementou, minimizando deste modo perdas de ra-

diação inevitáveis numa análise simultânea.

Estudando-se possíveis interferências espectrais no

canal analítico do Nb fêz-se uma ampla varredura na po-

sição (Ja fenda de entrada uti J i zando-isu amostras de outros

elementos. Observou-se o aparecimento de um pico de alta

intensidade por volta de 21,670 mm, o perfil desta linha en-

contra-se na Figura 4.1.r. Como nenhuma das amostras conti-

nha Nb, e este pico foi observado para todas as amostras,

concluiu-se tratar-se de uma linha de argônio.

Como é sabido, a dispersão D de urna rede serve de me-

dida do afastamento entre duas linhas espectrais incidentes

cujos comprimentos ue onda difiram entre si de um valor pe-

queno. Já que a dispersão recíproca linear na primeira

ordem da rede de dífração é de 2,2 A7mm (ver 3.2) e os com-

primentos de onda do Nb(l) e Ar(l) são, respectivamente,

4164,66 A°e 4164,18 A°, calculou-se a distância em milíme-

tros que corresponderia a diferença entre estes dois compri-

mentos de onda (Á\ - 0,48 A°), obtendo-se 0,218 mm. Na prá-

tica este valor foi confirmado, pois como pode ser visto,

nos gráficos de perfil das linhas de Nb(I) e Ar(I), ocor-

reram picos nas posições de +_ 21,452 mui e + 21,670 mm, res-

pectivamente, o que corresponde exatamente a diferença de



.74.

0,218 mm.

Sabe-se que para distinguir-se, linhas espectrais,

cujos comprimentos de onda sejam muito próximos, o pico de

intensidade máxima em cada um desses comprimentos de onda,

difratados pela rede, deve ser o mais estreito possível, ou

seja, é preciso que a rede tenha um alto poder de resolução

teórico H, definido por R - ̂ / AÀ(26), onde \ é o compri-

mento de onda médio de duas linhas espectrais e A/\ é a dife-

rença dos comprimentos de onda entre elas. Portanto, quan-

to maior for o poder de resolução R, menor será Ademais pró

ximau poderão estar as linhas espectrais que podem ser resol_

vidas.Neste trabalho,caleulou-se o AA que a rede conseguiria

resolver para um comprimento de onda médio (4164,42 A°) das

linhas de Nb(I) e Ar(I) anteriormente mencionados. Sendo o

poder de resolução teórico da rede de 116.000(ver item 3.2);

o valor de A \ foi calculado ern 0,036 A°. Como o poder de re-

solução desta rede é tão alto que conseguiria resolver dife-

renças entre comprimentos de onda da ordem de 0,036 A°, ou

seja, 13 vezes mais próximos do que o caso das linhas de

Nb(.l) e Ar(I), isto explica o fato destas duas linhas apare-

cerem tão bem resolvidas.

A variação da posição ótima da fenda de entrada em

função dos parâmetros ambientais foi determinada pela quei-

ma de uma mesma amostra, registrando-se a intensidade máxima

de Nb, através de 20 medidas, ao longo de dois meses.

Estes dades constam da Figura 4.2, onde observa-se através

do deslocamento do pico de nióbio que a posição da fenda

variou no intervalo de 21,435 - 21,460 mm, apresentando um

valor médio de 21,452 mm.
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4.1.2 Escolha do tempo de integração

0 procedimento a ser utilizado na determinação do

melhor tempo de integração seria simples; raedir-se-ia N ve-

zes as inten:sidades dos sinais analíticos dos elementos em

determinada amostra, sob diferentes tempos de integração,

por exemplo, b, 10, 15 e 20 segundos e calcular-se-ia o des-

vio-padrão relativo das intensidades. 0 tempo que apresen-

tasse os menores desvios-padrão seria então, o tempo mais

adequado para a minimização dos erros estatísticos. Na prá-

tica esta técnica é muito cansativa e desgasta muito as a-

mo:stras uma vez que a mesma requer um grande número de medi-

das. A necessidade deste grande número de medidas advém do

lato de ocorrer uma pequena flutuação aleatória da pressão

de argônio no interior da lâmpada entre uma queima e outra,

e da necessidade de utilizar-se somente medidas com os mes-

mos valores de pressão para avaliar-se corretamente o efeito

do tempo de integração sobre a reprodutibilidade dos sinais

analíticos. Assim sendo, preferiu-se util izar o tempo o-

timizado por Rodrigues (4), obtido para o mesmo equipamen-

to. No trabalho de Rodrigues, o tempo que apresentou os

menores desvios-padrão relativos das intensidades foi o de

IO segundos. Este valer está em concordância com os obtidos

por outros autores (16,13 e 20), c dentro da faixa de tem-

po de integração (10-20 segundos) recomendada pelo manual

do fabricante do equipamento.
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4.1.3 Determinação e comparação da taxa de remo-

ção entre elementos metálicos puros

Foram confeccionadas pastilhas metálicas de alguns

elementos que constituem as ligas a serem analisadas neste

trabalho. Os objetivos deste estudo foram: comparar a taxa

de remoção entre os elementos e verificar se existem dife-

renças significativas de "sputtering" para um mesmo elemen-

to com diferentes estruturas metalúrgicas. 0 tempo de inte-

gração usado foi, cono dito anteriormente, 10 segundos.

Pastilhas e placas laminadas de elementos puros foram

queimadas e a perda de massa foi determinada per pesagem

antes e depois da queima.

A Tabela 4.1 apresenta os valores obtidos para a

taxa de remoção S (mg/min), taxa de remoção reduzida Q

(tig/watt.s) e as respectivas corrente e potência de queima

utilizadas para vários elementos.

Tabela 4.1: Resultíios de medidas da taxa de remoção de me-
tais na lâmpada de Grimm com argônio como gás
bombardeador.sob tensão contínua de 1.200 Volts.

Meta]
Cu
Cu
Cu
Al
Fe
Ni
Cr
Co
Mo
Zn
Sn

Kst.rutura
pastilha
placa

placa
pastilha
pastilha
pasti lha
pasti Dia
pastilha
pastilha
pas ti lha

tí(mg/min)
3,63
3,76
3,54
0,36
0,96
3,19
1,03
3,68
2,81
1,28
6,00

Qdig/watt.s)
0,63
0,65
0,61
0,06
0,17
0,47
0,18
0,64
0,98
0,25
1,00

i(mA)
80
80
80
80
80
76
80
80
40
70
84

P(Watts)
96
96
96
96
96
91,2
96
96
48
84

100,8
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Comparando-se os resultados obtidos para a placa la-

minada, para a pastili-a e para a liga de Cu, observa-se que

a taxa de remoção decresceu da placa laminada para a liga de

Cu (85,71% de Cu, 9,73% de Ni). Uma vez que os metais Ni e

Cu apresentaram taxas de remoção diferentes, sendo que a do

Cu foi maior do que a do Ni, isto explica o fato da taxa ob-

tida para a liga ter sido menor do que aquelas taxas ob-

tidas para as duas amostraõ tk; Cu puro. Doumans em seu trji

balho (6) afirma que a taxa de remoção de uma liga é igual

a calculada pela combinação linear das taxas de remoção dos

componentes puros desta liga, ou seja, os efeitos de inte-

ração são desprezíveis. Neste estudo este fato foi também

observado pois, a taxa de remoção calculada pela combinação

linear de Cu e Ni (ü,G3 jig/watts. s), foi aproximadamen-

te igual à taxa medida experimentalmente (0,61 ^g/watts.s)

para a referida liga de Cu

No que diz respeito aos valores para a taxa de remo-

ção dos metais Al, Cu, Ni e Sn, eles estão em concordância

com aqueles encontrados na literatura (6, 27 e 28), para

estes elementos.

As ligas analisadas neste trabalho compõem-se de ele-

mentos-matriz (Cu, Fe e Al) que apresentaram diferenças sig-

nificativas entre as suas taxas de remoção, sendo portanto

previsível que as condições ideais de queima para a análise

destas ligas serão diferentes. Por exemplo, correntes e po-

tências maiores seriam necessárias para uma liga de Al, uma

vez que este elemento apresentou a menor taxa de remoção.
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Dogan et ai (7) encontraram valores de 0,34 mg/min

para Al, 1,9 mg/min para Cu e 3,1 mg/min para Zn, sob po-

tência de 90 watts. No entanto, só se conhece os valores de

corrente e tensão (100 mA e 900 volts, respectivamente) uti-

lizados na determinação da taxa de Al; no caso do Cu e do

Zn nenhuma informação sobre a corrente ou tensão utilizadas

na determinação das taxas de remoção é fornecida pelos alu-

didos autores. A taxa obtida, neste trabalho, para Al (0,36

mc/min) sob potência de 96 watts (corrente de 80 mA e tensão

de 1200 Volts), concorda com o valor obtido por Dogan et ai,

o mesmo não ocorrendo para os valores de 3,63 e 1,28 mg/min

obtidos para o Cu e o Zn sob potências de 96 e 84 watts,res-

pectivamente. Contudo os valores obtidos aqui estão em con-

cordância cotn aqueles obtidos nos trabalhos de Doumans (6),

Jüger e Blum (27) e Bengston (28).

4.2 Ligas de Cobre

Conforme já foi mencionado, as condições de queima

dependem da amostra, ou seja, do tipo de matriz a ser anali-

sada. Visando estabelecer as condições ótimas para ligas de

Cu , foram realizados estudos relativos à determinação ác

tempo de pré-queima, da corrente, da pressão, da tensão e da

potência aplicadas à lâmpada de descarga de Grimm.
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4.2.1 Estabilidade dos sinais analíticos em

função do tempo de pré-queinia

Mediu-se os sinais analíticos dos elementos compo-

nentes da liga de Cu durante 120 segundos de pré-queima

com o auxílio de um registrador acoplado à saída analógica

do cspiiClrGmctro, obtendo-se a variação destes sinais em

função do tempo. As Figuras 4.3.a a 4.3.f demon;:tram

que um tempo de pré-queima de 60 segundos é mais do que

suficiente para estabilização das intensidades dos ele-

mentos Uu, Fe, Ni e Nb. Os elementos Mn e Si apresenta-

ram um comportamento diferente dos demais uma vez que

suas intensidades diminuíram gradativãmente desde 30 se-

gundos até aproximadamente 1O0 segundos de pré-queima. Es-

te decréscimo entretanto, não foi acentuado e a escolha do

tempo de 60 segundos para todos os elementos é a mais ade-

quada, em virtude de não acarretar em perdas significativas

nos valores das intensidades destes dois últimos e

corresponder a intensidades constantes para os elementos Cu,

Fe, Ni e Nb. Esta diminuição contínua, nas intensidades de

Mn e Si, indica empobrecimento desses elementos na

superfície das amostras analisadas. A única referência en-

contradít na literatura, quanto ao comportamento destes dois

elementos, foi o trabalho de Belle e Johnson (15) no qual os

autores realizando análises seqüenciais em camadas da su-

perfície de aços inoxidável, demonstraram empobrecimento

err. Cr e Mn e enriquecimento em Fe, Si e Mo na superfície das

amostras. Cabe aqui ressaltar porém, que as amostras ana-

lisadas no trabalho de Belle e Johnson eram de elementos-

-matriz diferentes.
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4.2.2 Reprodutibilidado dos sinais analíticos

4.2.2.1 Variação das intensidades abso-

lutas e relativas, em medidas

consecutivas

Queimou-se uma mesma liga de Cu 12 vezes consecu-

tivas, registrando-se as intensidades das linhas analíticas

de todos os seus elementos componentes. As linhas apresen-

taram variações nos valores de intensidade absoluta que fo-

ram de O.O'/b Volts, para o Ni, com um desvio-padrão de

t),()2?l , até 0.4O6 Volts para o Si , con» um desvio-padrão de

0,1044 conforme mostrado nas Figuras 4.4.a a 4.4.f.

A normalização destas intensidades cm relação à in-

tensidade da linha espectral do eiemento-matriz, Cu, foi im-

portante e reduziu bastante a flutuação dos sinais. Desta

forma, a menor variação, para as intensidades relativas, foi

de O.Olb Volts para o Ni e a maior variação foi de 0,060

Volts para o Si, com desvios —padrão de 0,0041 e 0,0204,

respectivamente, ~;no pode ser visto nas Figuras 4.5.a a

4.5.e.

Uma vez que somente queimas com o mesmo valor de

pressão foram computadas e a posição ótima da fenda de

entrada ajustada inicialmente não variou ao longo das me-

didas, concluiu-se que as eventuais variações nos valores de

intensidade devem ser atribuídas principalmente aos fenôme-

nos que envolvem o processo de erosão ".atódica da amostra.
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4.2.2.2 Vari»i<;ão das intensidades abso-

lutas e relativas ao lon^o de u»

teapo sif.ni l*icativo dr» medidas

Uti I ir.aivJo-se parâmetros de queina (corrente e ten-

são) idênticos ao item anterior, a mcsmii amostra foi queima-

da 12 vezes, ao longo do quatro Meses, para observação das

variações das intensidades absolutas e relativas eu funçSo

de diferentes condições de pressão e posição ótima da fenda

de entrada. Desse modo. as variações dos sinais analíticos

neste estudo, são proveninenl.es não só dos fenômenos que

er.volvem o processo de "sputtering", mas também da própria

estabilidade do espectrometro, associada a flutuações na

pressão in Ir m a e na:.; condi çõc.-s ambientais externas.

O elemento Nb foi o que apresentou a menor varia-

ção das intensidades absolutas e relativas; 0,4ò2 e 0,072

Volts, respectivamente, com desvios-padrao de 0,1432 e

0,0234. Novamente, o elemento que apresentou as maiores

variações de intensidades absolutas e relativas foi o Si;

1,427 e 0,168 Volts, respectivamente, com desvios-padrao

das medidas de 0,4341 e 0,0557; de acordo com as figuras

4.6.a-4.6.f e 4.7.a-4.7.e. Ficou evidenciada como certa a

escolha do elemento Nb, para otimização da posição da fenda

de entrada, não só por ter apresentado um dos picos mais

estreitos dentre os outros elementos estudados (ver item

4.1.1), como também menor variação e menor desvio-padrão do

sinal analítico no decorrer de um período longo de medidas.
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4.2.3 Krosão eatódtea ("sputtering") úatst iip.as

d* cobre

Basicamente fora» reali-.ados dois estudos sobre as

taxas de remoção (mg/min) das ligas de Cu, as quais fora*

determinadas por pesagem antes e depois das queimas das a-

mostras. 0 objetivo desses estudos foi o de investigar COMO

a composição e os parâmetros experimentais <*e queima (pres-

são de armênio, pulsos de tensão» influem sobre a taxa de

remoção das amostras.

No pri&eiro estudo, as taxas de remoção de amostras

de Jif.u d« Cu foram determinadas para diferentes valores de

corrente, sob tensão contínua e constante de 1200 Volts. Os

diferentes valores de corrente foram obtidos através de a-

juntes da válvula que' regula a pressão de argônio. No segun-

do estudo, as taxas de remoçro destas mesmas amostras foram

determinadas também para diferentes correntes e sob pressão

constante de argônio porém, desta vez, as diferentes corren-

tes foram obtidas através da mudança do pulso de tensão a-

p]içada.

4.2.3.1 Taxa de remoção em função da cor

rente, em diferentes pressões,

sob tensão continua e constante

Duas amostrar; destas ligas, uma com a maior concen-

tração e a outra com a menor concentração de Cu, foram quei-

madas 3 vezes em cada condição de queima e as suas perdas

médias, em mg/min, foram determinadas por pesagem antes e



d*?noi.«> «las quoiBUS. A área do "spot" de queiam foi de 0,48

CM* e a perda em mg/cm* .min, cal et I aula, consta da T«b«!a

4.?. Nesta tabela estão representados os principais parâ-

metros de queima tais C O M O : corrente, pressão de arr.ônio c

potência, e as taxas de remoção, e* mgrjatin, e am mpjem' .Min,

sob Lc-nsão continua e constante de 12OO Volts.

t-la 4.2: Taxa de remoção para amostras de liu^ do Cu
sob tensão contínua e constarte de 12OO Volts

i(mA>

5(>
bO
«0
1OO

pres:;~i.>(l»a)

7, SO

8,7b
11,25
12,bO

ix>l.»"rK-iíi(W)

60
72
96

17.0

Amostra n* 1
Bc/ain

1 ,92
2,37
3,h4
3,89

min
3,99
4,94
7,37

8,11

l,8ft
2,11
2,77
3,16

min
3,9?
4,40
5,76
6,57

Conforme foi visto no item 4.1.3.2, a amostra de

Cu puro apresentou uma taxa de remoção maior do que a

de Ni. Uma vez que a amostra n* 1 contém 85,71% de Cu e

cerca de 10% de Ni, enquanto que a amostra n* A contém

65,46% de Cu e cerca de 30% de Ni, era de se esperar que

a amostra n* 1 apresentasse taxas de remoção superiores às

da amostra n9 4, sob condições idênticas de queima. Itto

foi confirmado neste estudo, conforme pode ser visto pelos

valores apresentados na Tabela 4.2, para ambas as amostras.

A influência dos parâmetros de queima, pressão de

argônio e corrente sobre a taxa de remoção estão representa-
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dou nas Figura» 4.1.a e 4.B.b. re-speclivãmente. Mestas f i -

guras observa-se que a anostra 1 («ais rica e* Cu), quando

coM|'<-traifa á aaostra 4, apresenta UM auat-nto «ais acentuado

na taxa ito remoção para as a^saa:; variações de prcsüâc c

oonvii!.*-. Fitutt;; (ll;u'r;«ui:>, vori fica-se que ai montando-se a

corrente, a taxa ú*t rem*x;5o aumenta signi f icalivawente, ate

tn vai or tie curiX'ntc «I«* 8ü mA qu»i oorreüpomte a 11,2b Pa,

observando-se a partir deste ponto uma tendência a esta-

bilização para a taxi de remoção. Ora, como as corren-

tes suo determinadas diretamente pelo ajuste de pressão,

confirma-se que há u» valor limite de corrente (no caso

1(X> mA), e consequentemente de pressão, acima do qual já

riTiO :;•' obüOiv .mi ;»um«:n!.«»:: n:i t;»x;i «l«: rnnioi;»» p r i m <.-:;l.a:: ;•-

9*>r.\.ri\:i. Ki;t«; v . i l o r Jimit.».- «l«.- l(J(í IMA, !"ol c o n l i rm.uli»

quando se tentou queimar as amostras acima desta corrente.As

qiieim.'!» não f«;raa» boas, halos escuros apareceram olém da

região de 0,4tí cm* da área de queima.

As Figuras 4 . 9 . a e b , 4.10.a e b e 4 . 1 1 . a e b i lus -

tram a variação das intensidades das linhas espectrais de

todos os elementos que compõem estas l igas, em função das

diferentes correntes, pressão de argônio e taxa de remoção

dan amostras, respectivamente. 0 comportamento destas in-

tcnui.iades ó quase idêntico paríi as três figuras, onde ob-

serva-se que um aumento na pressão de argônio provoca um

aumento nas intensidades espectrais dos elementos e um au-

mento proporcional da corrente, o que evidencia a existên-

cia de uma proporcionalidade direta entre a corrente e a

pressão, sob a condição de tensão contínua e constante.
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4.2.3.2 Taxa de remoção em função da

corrente, em diferentes pulsos

do tensão, sob proüaão constante

Secundo as recomendações do fabricante do equipamen-

to, a pressão de argônio na lâmpada deve ser ajustada ini-

cialmente a um valor que produza a 12O0 Volts, uma corrente

de queima de aproximadamente 10O mA.

Como demonstrou a Tabela 4.2, esta pressão seria de

12,5 Pa para as ligas de Cu. Além disso, esta seria

também a pressão ideal de trabalho pois, foi a maior pressão

de queima conseguida para estas amostras, e segundo

Rodrigues (4) quanto maior a pressão de trabalho, menores

serão as flutuações nos valores das intensidades espec-

trais dos elementos. Assim sendo, neste estudo, a pres-

são foi fixada em 12,5 Pa , e os valores de corrente fo-

ram obtidos através dos diferentes pulsos de tensão utili-

zados, conforme pode ser visto na Tabela 4.3.

Nesta tabela estão ilustrados os principais parâme-

tros de queima; corrente, pulso de tensão e potência, além

das taxas de remoção (mg/min e mg/cm2.min), sob pressão de

argônio constante de 12,5 Pa , para as mesmas amostras uti-

lizadas no estudo anterior.



.105.

Tabela 4.3: Taxa de remoção para amostras de ligas de Cu
sob pressão constante de argônio

i(mA)
35
44
6 b
100

pulso de
tensão
1/8
1/4
1/2
1

potên-
cia
42
52,8
78
120

Amos Ira nç 1
mg/min
0,61
1,06
1,87
3,89

nijI./cm'f . m i n
1,27
2,21
3,90
8,11

Amos
mg /in in
0,57
0,99
1,72
3,16

tra n? 4
mg/cm* .min

1,19
2,08
3,58
6,57

Mais unia vez, as maiores taxas de remoção correspon-

dem a amostra n9 1, que contem maior concentração de Cu.

A diferença entre essas taxas, para as duas amostras, no

enLann, é menor do que no estudo anterior (item 4.2.3.1),

onde a ten.sFío contínua era utilizada c potênciac maiores

oram obtida:;.

A influência dos parâmetros de queirr.̂ ; pulsos de ten-

são e corrente sobre a taxa de remoção, estão ilustradas nas

Figuras 4.12.a e 4.12.b respectivamente.Nestas duas figuras,

observa-se relações lineares entre a taxa de remoção e o

pulso de tensão (4.12.a), e também entre a taxa de remo-

ção e a corrente (4.12.b), para as duas amostras em estudo.

Boumans (6), analogamente, observou que a taxa reduzida de

"sputtering" (jig/A.s) variou linearmente com a vol tagem a-

pliçada, tanto para metais puros, como para ligas.

As intensidades das linhas espectrais, dos elementos

que compõem estas amostras, em função da corrente, pulso de

tensão e taxa de remoção das mesmas, estão representadas nas

Figuras 4.13, 4.14 e 4.15, respectivamente. Como pode ser

visto, nas Figuras 4.13.a e 4.13.b, existe uma dependência
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linear en Ire ar. intensi dades e a corrente, apcuar de obser-

var-se um pequeno desvio sob mais altas correntes. Comporta-

nicriLo idêntico foi observado por Hengston (28), em seu tra-

balho sobre análises de superfície, em várias ligas metal i-

o;is.A causa desse desvio foi objeto de várias suposições por

parlo de Bengston, embora o mesmo não tivesse chegado a ne-

nhum, i iMiu:Jii:;íii) iti • f i n i t i va. Nagainiiii.M et ai ( ?A) ) também

observaram comportamento semelhante para as intensidades

espectrais, ao estudarem efeitos de "sputtering" nas ligas

de Al, concluindo que pesquisas mais detalhadas seriam ne-

cessárias, antes que os processos que governam a emissão

atômica da lâmpada de Grimm viessem a ser completamente com-

pri-rnd i das.

4.2.4 Condições ótimas de queima a serem utili-

zadas nas análises de ligas de cobre

Nos dois estudos feitos, a respeito da influência dos

parâmetros de queima sobre a erosão catódica, observou-se

que o puJso de tensão apliçada parece influir mais for-

temente na taxa de remoção, do que a pressão. Compa-

rando-se as taxar, de remoção da amostra ns 1, por exem-

plo, nas Tabelas 4.2 e 4.3, observa-se que uma taxa de remo-

ção de 4,94 mg/cm*.min foi obtida sob a condição de 60 mA

de corrente, 8,7L> Fa de pressão, e tensão contínua e cons-
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Umte de J,?00 Volts. Sob uma corrente ligeiramente superior,

JL> mA, foi obtida urna taxa de remoção bom menor, 3,90

iig/cm* .min quando a tensão foi pulsada em metade do seu

valor, e a pressão máxima foi utilizada.

As condições ótimas de queima, levando-se em conside-

ração os estudos realizados neste trabalho, foram:

1. Fenda de entrada: a posição da fc-nda de entrada será oti-

mi/.M<l;\ diariamente, de modo a resultar no maior valor de

ir.l «ms i dadt;, para o elemento nióhio.

2. Alto tensão: 1)01* ser o feitor de maior influência sobre a

erosão catódica das amostras, preferir-se-á trabalhar nas

condições que resultem em taxas maiores de remoção, ou seja,

sob condições de tensão- contínua e constante, a potências

ei ovada.'.;.

3. Coerente: já que a tensão contínua e constante de 1200

Volts será utilizada, e a corrente não poderia exceder o

valor de 100 mA pelos motivos apresentados ern 4.2.3.1, a

corrente adequada será de cerca de 80 mA, que originou valo-

res de intensidades suficientemente altos e reprodutivos

paro OÍ.Í elementos component.us desta:; amostras. A potência,

portanto, situar-se-á em cerca de 100 watts.

4. Pressão de argônio: foram observadas variações nos sinais

analíticos, devido a flutuações na dosagem de argônio, tanto

mais críticas quanto menor a pressão utilizada. Este fato

,também foi verificado por Rodrigues ( 4 ), e segundo este

autor, a pressão máxima cie gás quy permite- uma "boa" queima.
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dependo criticamente da distância anodo-catodo. Isto foi

confirmado neste trabalho. Quando esta distância foi altera-

da de pouco:j centésimos de milímetro, devido a uma troca de

anodo, observou-se que a pressão máxima de queima variou

enormemonte, de 25 Pa a 12,5 Pa. Portanto, a presnão máxima

de arj»ônio, utilizada com o conjunto catodo-anodo empregado

n<:;le t.rab.i I ho, foi de cerca de 12,b Pa, ajustada pela

queima de uma amostra de cobre que produziu a 1 2OU Volts,

::;ol) c:;t.;i pr«;:".:;at>, uma corrente de 150 mA.

5J . Tempos do pré-queima e integração: para os parâmetros

de queima já descritos, constatou-se que um tempo de pré-

-queima de 60 segundos 6 suficiente para se obter um sinal

relativamente estável para todos os elementos. Quanto ao

tempo do integração, 10 segundos após o tempo de pré-queima

é adequado pura a minimização dos erros estatísticos, con-

formo visto anteriormente (ver item 4.1.2).

4.2.5 Levantamento das curvas de calibração

Já foi observado por outros autores (Jüger (8),Kruger

(1) e Kodrigues (4) ), que flutuações nos parâmetros ope-

racionais durante a queima, e/ou efeitos causados por uma

matriz variável das amostras causaram oscilações nas inten--

sidados espectrais e freqüentemente curvas não lineares de

calibração, impossibilitando o uso das intensídades absolu-

tas como sinal analítico. Neste trabalho, quando se utilizou

as intensidados absolutas para as ligas de cobre, obteve-se

sempre curvas lineares de calibração. Curvas também li noa-
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res i'oram obtidas quando utilizou-se o método tia razão

entre as i ntensi dados-. No entanto, as observações; feitas por

outros autores, e aqui, quando se compara a grande dife-

rença entre as variações das in tensidades absolutas e rela-

tivas dos elementos (ver itens 4.2.2.1 e 4.2.2.2), levam à

suposição que os resultados obtidos para análises, utili-

zando-se curvas com intensidados relativas deverão ser

melhores do que aqueles obtidos com as intensidades abso-

lutas. Isso foi constatado também no presente trabalho, e

será apresentado a seguir.

As curvou de calibração foram construídos sob as con-

dições ótimas de queima mencionadas em A.?. .A para ambos o:;

mó to cios.

4. 2.b. 1 Curvas de calibração pelo método

da concentração absoluta versus

intensidade absoluta

Construíram-se curvas de calibração utilizando-se as

intensidades e concentrações absolutas para todos os elemen-

tos constituintes destas ligas, inclusive o elemento majo-

ritário, Cu. Os padrões utilizados foram os de números 1

a A, e cada ponto foi determinado pela média de 6 leituras.

As Figuras 4.16.a a 4.16.f ilustram as curvas de

calibração para esses elementos. Os coeficientes de corre-

lação r;ão superiores a 0.99S1 para todos os elementos, com

exceção do Cu; 0,'JÜOb.



. 1 1 4 .

3
U

!

H
U
K
0
U

«4

Z

0

M
U
r,
o
u

90.00 -i

08.00 -

86.00 -

84.00 -

82.00 -

80.00 -

78.00 -

76.00

74.00 H

72.00

70.00 -

60.00 -

66.00 -

64.00

62.00 -

60.00

r = O.98Ü&

3.4C0

32.00 -r

30.00 -

28.00 -

26.00 -

24.00 -

22.00 -

20.00 -

18.00 -

16.00 -

14.00 -

l?.00 -

10.00 -

3.8C0 4.200 4,GC0 9.000 S.4C0 9.800

INTliNSlMDE Cu(H) (VOLTS)

G.2C0 6.600

8.00

0,9995

1.000 2.000 3.000 4.000 3.000

INTENSIDADE Nl(ll) (VOLTS)
iq. 4. lit. a e? b: Curva do t:;a) i braçíío para CM (11 > e N i ( I I ) em

l i y a d«? crAirc pc?ío mé\ ado da concentração
c\bs:>o) uta vw BUB i nLcnsi dadt? abso lu ta .



. l ib .

K

a
K

I
i
h
a
H
uz
0
U

K

1
á
»
U
/.
0
U

0.00

o.coo

2.40

O.GO -

2.C0Ü 4.000

INTENSIDADE Fo(ll) (VDLTS)

6.000

r = 0,9959

2.000

Vi fj. 4 . lê>. c

3.000 4.000

INTENSIDADE Mn(H) (VOLTS)

9.000 6.000

t» d : Ciirvii da c a l :t hr a ipão p a r a F t i ( I I ) t> Mn ( 1 1 ) em
lif j i* da c n h r r ? p ü l o mr'>l:oi.1o cia r.:nr>i.:r»nl:riaç;?.ÍQ
abi-íp] u t o ve rB i iB intnnsi da r lu a b u o ) i l l a .



,116.

íí
X

0

'3.
i
b
Z
(4
U
'A
0
U

2.60

2.40

2.20

2.00

1.C0

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

K

V)

Z
W
O

0
u

0.60 -

0.40
2.000

1.000

f- j r | . 4 . 1 it. p

4>000

1N1UNS1DAUE Nb(l) (VOLTS)

6.000

l.ixl -

1J0 -

1.20 -

1.10 -

1.00 -

0.00 -

0.00-

0.70 -

C.GO -

0 JO -

0.40 -

0.30 -

0.20 -

0.10 -
r = 0,9951

i i i

3.000 9.000 7.000

INTENSIDADE Sl(l) (VOLTS)

a dr..' caJ i l>ri»(-an para 1Mb < I ) e T i ( I ) nm
l i r j a do cobrr? pe l o mútoilo da car it: DM t r a y ao
ahi io l i..it a versus» i nl:.v?m.ideidc? abt>ol ut a.



.117.

A.2.5.2 Curvas de ca1ihra<;Pio pelo método

da razão do concentrações versus

razão de intensidades

O método da razão das intensidades versus razão das

concentrações é utilizado como cálculo para padronização

ii» terna no programa de computação fornecido pelo fabricante

da lâmpada de Grimm. Neste método, curvas lineares de cali-

bração são obtidas, quando as razões das concentrações de

padrões .são plotadas contra as respectivas razões de inten-

sidados. Este método utiliza o elemento de mai - concentra-

ção na IJj'.a (<; I emento-inatri z ) COI.IO elemento de referência

para construção das curvas. Originalmente ele foi proposto

pela ASTM (30) para compensar interferências espectrais, no

entanto, tem mostrado ser também de grande utilidade para

compensar efeitos de matriz e/ou "sputtering", como foi

demonstrado no trabalho de Rodrigues (4), onde ocorreram

desdobramentos nas curvas de calibração para alguns elemen-

tos em função de um terceiro, tendo sido utilizadas as

intensidades absolutas para construção das curvas. Quando o

método das razoes foi uti1izado, as intensidades relativas

passaram a depender linearmente da« razões das concentra-

ções, demonstrando então a eficiência do método em compensar

tais efeitos.

Neste estudo, construíram-se curvas de calibração

para todos os elementos, exceto para o Cu, o elemento de

referência. Ou padrões utilizados foram os de números 1 a 4,

e cada ponto foi determinado pela média de 6 leituras.

listas curvas são apresentadas nas Figuras 4.17.a a

A. 17. v.. Os coeficientes de correlação são superiores a 0,9992

para todos os elementos-".
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4.2. b . 3 Comparação ontrc os dois métodos

ut i 1 i gados para cons trução das

curvas do calibração

A Tabela 4.4 mostra os coeficientes de correlação, os

d«-svio.-.í-p;r*lrão (s) e os desvios - padrão relativos (s) das

i li t'-iu. i <i.nlus, em >'> leitura:;, paia cada método. Os melhores

resultados correspondera ao método das razões.

Tabela 4.4: Coeficientes de correlação, desvios — padrão e
desvios padrão rt-l.itivo:; das intensidades para
os dois métodos (te calibração. Número de leitu-
ras ÍN): (i

Me. lodo das i-iisi dade:; e cincr-ntrações absolutas

KJe-
Rit.-nto

Cu
Ni

Fe
Mn
Nb
Si

Coef.
CHIT.

O,i> 80S
O,'»99b
0,9977
0,9959
O.99UO
O,i»9bl

Amos t

o,21b
0,132
0,10'.»
0,099
0,093
O.267

ra 1
r.(%)
3,60
7,6b
1 ,60
4,16
4,26
4,05

AfliOSt!

s
O,1 32
0,099
0,11b
0,131
0,161
0,1 O9

-a 2
s(!?í)
2.H2
3,64
2,4b
4, Ob
4,66
2,52

Amos t r a 3
s

0,103
0,150
0,217
C.155
0,126
0,136

s(%)
3,76
4,06
5,54
3,46
2,4b
4,76

AmosIra 4
S

0,137
O.lbtt
0,072
0,196
0,246
0,063

sir.')
3, 6O
3,37
3,91
3,64
4,O9
3,7 b

Método dar, ra/.ões de intensidades e concentrações

Kle-
ment-o

Ni
Fe
Mu
Nb
Si

Coof.
corr.

0,9996
0,9993
0,9997
0,9996
0.9992

Amos 1. ra 1
s

0,013
0,02 6
0,003
0,006
0,020

s(%)
4,bl
2,29
0,7 b
1 ,64
1 ,01

Amostra 2
s

0,011
0,033
0,016
0,018
0,013

5(%)
1 ,89
3,30
2,31
2,4b
1 ,40

Amostra 3
s

0,011
0,035
0,032
0,040
0,014

s(%)
1,28
3,57
2,09
3,3H
2,12

Amos t
s

0,024
0,021
0,016
0,02b
0,010

ra 4
S(%)
1 ,9b
3,31
1 ,13
1 ,5Ü
2,26

Não foram observados efeitos de matriz que pudessem

indicar um desdobramento nas curvas de calibração de algum

elemento em função de outro, como em alguns casos observados
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por outros autores (JJlger (8) e Rodrigues (4) ). Além de

corrigir este efeito,a técnica de padronização interna uti lj_

zada servo também para compensar mudanças incontroláveis nas

condições de excilação durante a descarga.A zona de descar-

ga da lâmpada de (Irimm contém, além de elétrons, íons, áto-

mos neutras e metaestáveís do |»ás carreador e do material

removi d**. Oa |iroc«::;üos de excitação, ionizaçüo e neutraliza-

ção ocorrem si mui '.aneamente. Se todos estes fenômenos de

"sputterinf." e excitaçãc fossem completamente controláveis,

a p.i«li»it i :'.açãv> interna :;oria :;upérfJua e não conduziria a um

melhoramento na exatidão e precisão dos dados analíticos

e a intensidade absoluta seria suficiente para análises (1).

Pelas razões acima expostas, optou-se por usar o

método das inten."idades relativas nas análises.

4.2.6 Precisão e exatidão do método para análi-

ses de lip.,*ts de cobre

Todas as amostras-padrão, que compõem as curvas de

calibração, foram analisadas. Na Tabela 4.í>, estão repre-

sentados os desvios-padrão, desvios-padrão relativos e erros

relativos das concentrações obtidas, com N análises repeti-

das de cada amostra, as concentrações recomendadas (valor

real) e as concentrações encontradas para cada elemento.

A precisão foi determinada como o desvio-padrão rela-

tivo do valor médio das H análises, e a exatidão como a

diferença relativa percentual entre os valores recomendados

e os valores encontrados para as concentrações dos elemen-

tos.
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Tabela 4.t>: Análises das amostras-padrão n* 1, 2, 3 e 4 pelo
método da razão de intensidades versus razüo de
concentrações, sob as condições de queima de
p - 12,b È'a, tensão contínua e conütante de
1200 Volts e corrente de 80 utA. Número de medi-
das (N) - 6.

Antostra-padrão n* 1

F. J fim-nl.o:-:

Cu
Ni
K.;
MM

NI)
iJi

{Unir . n - . i l {%)

85,71
9,73
1 ,i»<)

O.H.Í

O.ó/

1.1/

Con. ene (%)
Ub,9

9,66
1.91
O, «44
o,iii»;i

0 , 1 7
O,(M>7
O.O16
O.IHKil!

O,tM>'ji

:"(*)

0,20
0,(iO
0,«4
U,H1
1 , 1 )

Krro(r)
0,22
0,72
O.b.i

i . v
l . t»

t»,KO

Anostra-p;itlrão n* 2

Cu
Ni
Fe
Mn
Hb
S i

7B, 73
16,b3

1 ,4O
1,31
1 . 1 /
0,8«>

7B,3
16,9

1,41
1,30
1,21
0,8/4

O.O6

O.Ob
0,004
0,009
0,011
0,004b

O.Ott
0,30
0,29
0,69
0,91
0,b2

O,5Í>

2 , 2
0,71
0.7G
3 , 4
1 ,6

Amostra-padrão n* 3

Cu
Ni
Fe
Mn
Nb
Si

72,61
22,43
0,'JH
1,74
1,67
o,r>7

72,4
22,5
0,996
1,79
1,73
0,559

0,15
0,1b
0,0037
0,030
0,084
0,003b

0,21
0,71
0,37
1.7
4 , 9
0,63

0,29
0,31
1 , 6
2 , 9
3 , 6
1 , 9

AmosIra-padrão nf 4

CU

Ni
Fe
Mn
Nt>
Hi

0b,4t",
29,4b
0,54
2 , 1 7
2,0b
0,3.1

6b, 5
29.5

0,525
2,1»
2, OI
O,3Mf>

0,40
O.Ob
0,0041
0,019
O.O3O
O,OO2»>

0,61
0,17
0,7«
0,87
l . b
0,77

0,061
0,17
2 . 8
0,46
2 , 0
1 ,8
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Como pode sor viàto na Tabela 4 .5 , ob'.eve-se para o

Cu na faixa fie concentração de 65»46 - 85,71%, uma pre-

cisão mCdia de 0,2ti%. Esta precisão foi melhor do que

ctqucltt obtida por Kruf.er et ai para o Cu; 1,1% na faixa

do concentração tio L6-1OO?Í, no entanto quando os autores

reduziram a faixa de concentração deste elemento para

Ml.H - M7.-1-JÍ. u p i r o i :;iio im-lhorou sif.ni f icai , i vatwMile , ou

seja. situou-se em torno de 0,15%. Neste trabalho, se forem

levadas em consideração somente as amostras núrorros 1 e 2,

cuja faixa do concentração do Cu limitou-se a 78,73-85,71% ,

oM.em-se uma precisão média de 0,14%, portanto, 1 igeiroisente

melhor <!o quo aqiit-la obtida por Kruger et a i , para uma fa i -

xa <1e concentração da nunma ordem de grandeza das amostras

l e 2. Km um outro trabalho, o de Kodrigues ( 4 ) , foi obtida

uma precisão mídia de. 0.10& para uma faixa de concentração

de 8,7-10,0% de Cu, em um trabalho sobre análise de l igas

tt-rnári<íü de Au (Au-Ag-Cu).

Com referência à exatidão do Cu, neste trabalho, ob-

teve-se uma exatidão media de 0,28% para a faixa mais ampla

(fcb.46 - íib,71%) de concentração, enquanto que Kruger et ai

obtiveram 0,039% para a faixa mais es tre i ta de concentração

(81,8 - 87,4%), e Rodrigues reportou 1,3%, para a faixa de

concentração de Cu supra mencionada.

Quanto aos outros elementos, que compõem estas l igas ,

obtevii-se precisão v. exatidão médias de 0,47% e 0,85%, res-

pect ivarec-n te, para o Hi na faixa de concentração de 'J,73

- 2rJ,A\^%. KruRer et ai obtive ram, para este mesmo elemento,

tuna pr;ci::ão media de 7,8% e exatidão média de 2,4%. Esses

resul l.ados não foram considerados sat i s fatór ios , pelos alu-
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didos autores, em virtude da faixa de concentração de

Ni determinada ter sido muito reduzida (0,042% - 0,064%).

Os mesmos acreditam que se amostras contendo uma maior faixa

de concentração deste elemento tivessem sido utilizadas, me-

lhores valores de precisão e exatidão teriam sido obtidos.

O outro elcwcnio determinado, neste trabalho e no de

Krufter et ai para lip.as de Cu, foi o Fe. Aqui, o»>l«:v«:-ne

uma precisão média de 0,57% c exatidão média de 1,4% para

a faixa de concentração de 0,54 - 1,90%. Kruger et ai obti-

veram, paru este mesmo elemento, uma precisão média de 3,8%

e exatidão media de 1,4% para uma pequena faixa de concen-

tração (0,0-14 - 0,201%).

Nenhum trabalho, sobre ligas de Cu, que apresentassem

resultados para os elementos Mn, Nb e Si foram encon-

trados na literatura. No entanto Belle e Johnson (15) ana

li saram ligas de Ni constituídas dos elementos nas se -

guintes iaixas de concentração: Ni (51,5 - 52,56%), Cr

(17,4 - 18,65%), Fe (18,98 - 19,8%), Hn (0,21 - 0,23%),

Nb (4,87 - 4,98%) e Mo (3,03 - 3,13%), e obtiveram para to-

dos os elementos precisão e exatidão médias de 1,2% e 4,9% ,

respectivamente. A melhor exatidão foi a do elemento-matriz,

• - - ' • *. • ' i - - : - - - , - » : . . ~ - - -f - » ; - f -. ;.-•' , f i . , » - . , . .

te trabalho, na faixa de concentração das amostras-padrao nu

meros 1 a 4, listadas na Tabe3a 4.5 obteve-se para todos os

elementos, precisão e exatidão médias de O,84% e 1,3%, res -

pectivamonle. A melhor exatidão foi a do elemento majoritá-

rio, Cu (0,28%), e a pior exatidão a do Nb (2,5%).
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4.3 Aços

Foram estudados e analisados dois tipos de aços:

carbono e inoxidável. O aço-carbono caracteriza-se pelo alto

teor de Fe (95,5 - 99,4%), e concentração de C na faixa

de 0,01 - 0,8%. 0 aço inoxidável apresenta particularmente,

os elemento» (*r, Ni e Fe variando dentro de uma grande

faixa de concentração (Cr= U-2b%; Ni= 0,2-34% e Fe =

--= 43-87%).

Devido as diferenças de concentrações dos elementos

nos referidos aços, foram determinadas diferentes condições

ótimas de análise para os dois tipos de aços.

4.3.1 Estabilidade dos sinais analíticos em

função do tempo de pré-queima

Mediu-se as intensidades das linhas espectrais dos

elementos, em amostras de arnbon tipos de açor; em função do

tempo de pré-queima. As intensidades dos elementos comuns

aos dois tipos de aços, apresentaram comportamentos idênti-

cos. As Figuras 4.18.a a 4.18.1 ilustram estas intensidades

cm função da um tempo de 120 segundos de pré-queima.

AR intensidades das linhas espectrais dos elementos

Ni, Si, Nb, V e Ti (este último presente somente na amostra

de aço-carbono), mantiveram-se estáveis do início ao fim do

tempo de pré-queima. A intensidade do Cu apresentou um com-

portamento diferente; até aproximadamente 48 segundos a in-

tensidade diminuiu contínua e acentuadamente, indicando um

empobrecimento deste elemento na superfície da amostra, e a-

pós CSHL' tempo a intensidade manteve-se estável até o final
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da queima, indicando um equilíbrio deste elemento sob a su -

perfície da amostra. Mn e Co (este último presente somente

na amostra de aço inox) apresentaram comportamentos iguais ;

suas intensidades aumentaram continuamente até o final do

tempo de pré-queirna, embora esse aumento tenha sido mínimo .

Fe, Cr e Mo apresentaram intensidades aumentando de forma

contínua e acentuada do início até um ternpo de aproximadamen

te 50 segundos, indicando um enriquecimento desses elementos

sob a superfície da amostra. Após esse tempo, de 50 segun -

dos, o aumento das intensidades tornou-se bem menos acentua-

do, indicando que foi alcançado um certo equilíbrio desses

elementos &ob a superfície das amostras.

0 comportamento dos elementos Fe e Mo está em concor-

dância com aqueles observados no trabalho de Belle e Johnson

(15), para amostras de aço inoxidável, onde análises seqüen-

ciais em profundidade demonstraram empobrecimento de Cr e

Mn, e enriquecimento de Fe, Si e Mo sob a superfície das a-

mostras. Já o comportamento das intensidades das linhas ana

líticas de Cr, Mn e Si observado neste trabalho não está em

concordância com aquele observado por Belle e Johnson.

4.3.2 Erosão catódica de aços

Os mesmos estudos feitos para ligas de Cu foram

aqui realizado:?, para as amostras de aço-carbono e aço inox.

AG taxas de remoção (mg/min), determinadas por pesagem

antes e depois da3 queimas, foram medidas com a finalidade

de investigar como a composição das amostras influi nesta
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taxa, e se os parâmetros experimentais de queima seriam di-

ferentes para cada tipo de aço. Como feito anteriormente

(ver item 1.2.3), na primeira investigação, as taxas de remo-

ção das amostras de aços foram determinadas para diferentes

valores de corrente, sob tensão contínua e constante de 1200

Volts. Na segunda investigação as taxas de remoção destas

meninos amostras foram determinadas para diferentes correntes

sob pressão constante de argônio.

4.3.2.1 Taxa de remoção em função da

corrente,em diferentes pressões,

sob tensão contínua e constante

0 procedimento foi o mesmo para os dois tipos de a-

ços, ou seja, foram queimadas duas amostras (com maior e

menor concentração de Fe) e a perda média de 3 queimas, em

mg/min, para cada valor de corrente, foi determinada.

As Tabelas 4.6.1 e 4.6.2 apresentaram os principais

parâmetros de queima bem como as taxas de remoção para aço£$

carbono e aços inox respectivamente, sob tensão contínua e

constante de 1200 Volts.

I

Tabela 4.6.1: Taxa de remoção para amostras de aço - carbono
sob tensão contínua e constante de 1200 Volts

i(mA)

bO
b8
7Ü
100

pressão

(Pa)
12, GO
13,7b
16,25
10,75

potên-
cia(W)
60
69,6
90
120

AM.431(98,9%Fe)
mg/min
0,80
0,82
1,10
1,37

ÁM.434(97,4%Fe)
mg/min
0,79
0,83
0,95
1,23

1
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Tabela 4.6.2: Taxa de remoção para amostras de aço inoxidá-
vel sob tensão contínua e constante de 1200
Volts

i(mA)

50
60
80

100

pressão
(Pa)

12,5
13,75
16,25
18,75

poLcn-
cia(W)
60
72
90
l?0

AM 88C(73,8%Fo)
mn/min
0,35
1,16
1,28
1,73

AM 86B(43,4%Fe)
mg/min
0,98
1 ,18
1,32
1,84

Na Tabela 4.6.1, observa-se que as maiores taxas de

remoção obtidas foram aquelas da amostra que continha o mais

alto teor de Fe. Isto leva a crer que a taxa de remo-

ção dos outros elementos principais que constituem esse

tipo de aço, Mn, Si e C, apresentam menores taxas de remoção

do que o Fe. A taxa de remoção de Fe puro foi determinada

neste trabalho(ver 4.1.3.2), mas não foi possível determinar

as taxas de remoção dos 3elementos citados, assim como não se

encontrou nenhuma referência para as mesmas na literatura.

Na Tabela 4.6.2 observou-se o contrário para as duas

amostras de aço inoxidável, ou seja, a amostra de menor teor

de Fe apresentou taxas de remoção superiores àquelas da amos

tra com maior teor de Fe. Isso é facilmente interpretado

verificando-se a composição das duas amostras em questão, e

as taxas de remoção dos elementos'Cr, Ni e Fe já conhecidas

(ver 4.1.3.2). A amostra 86 apresenta 43,4% Fe, 18,55% Cr e

34,45% Ni enquanto que a amostra 88 contém 73,8% Fe, 15,93%

Cr e 4,74% Ni (ay concentrações de Mn e Si são da mesma

ordem de grandeza para as duas amostras). Como Já visto

(4.1.3.2); Fe, Cr e Ni, apresentam taxas, em mg/min, de

0,96, 1,03 e 3,19 respectivamente, sob condições idênti-
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cas de queima. É evidente que os fatores determinantes

neste caso foram as diferenças de concentração de Ni entre

as amostras e sua maior taxa de remoção entre os elementos,

visto que Cr e Fe apresentam praticamente a mesma taxa.

Deste modo, a amostra 86 com teor de Ni bem mais elevado do

que a amostra 88 , foi consequentemente a que apresentou

maior taxa de remoção.

Comparando-se amostras de diferentes tipos de aços,

as mesmas observações anteriores são válidas. Efetivamente,

amostras de aço inoxidável apresentaram taxas de remoção

superiores às amostras de aço-carbono; isto é compreensível

pelo fato de as amostras de aço-carbono constituirem-se

basicamente de Fe, enquanto as de aço inox apresentam

grandes teores de Cr e ni.

A influencia dos parâmetros de queima; pressão de ar-

gônío e corrente sob tensão constante, sobre a taxa de

remoção para as amostras de aço-carbono, estão representados

nas Figuras 4.3 9.a e 4.19.b, e para as de aço inox nas

Figuras 4.20.a e 4.2O.b.

Diferentemente do diagrama correspondente, para

amostras de ligas de Cu (onde observou-se uma tendência a

estabilização para a taxa de remoção a partir de uma deter-

minada pressão (11,2b Pa)) este efeito não se repetiu para

amostras de aço, conforme mostram os diagramas 4.19.a e

4.20.b, nos quais observa-se que as taxas de remoção de

ambas amostras aumentaram continuamente com o aumento da

pressão aplicada. A diferença de comportamento entre

amostras de aço e Cu, devo ser atribuída unicamente à

baixa taxa de remoção dos aços em relação às de Cu. Como

são utilizadas na queima de amostras de aço pressões bem
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maiores do que aquelas requeridas para amostras de Cu,

a faixa de pressão estudada neste caso, provavelmente não

atingiu o valor máximo de pressão suportado por aços.

Igualmente, a diferença da corrente sobre as taxas de

remoção, das mesmas amostras, ilustradas nos diagramas

4.19.b e 4.2O.D, demonstraram que para um aumento da

corrente as taxas de remoção aumentaram continua e gradati-

vamente.

4.3.2.2 Taxa de remoção em função da

corrente em diferentes pulsos de

tensão, sob pressão constante

Sendo menores as variações nas intensidades espec-

trais dos elementos quanto maior for a pressão, utilizou-se,

neste caso, a maior pressão dentro da faixa estudada ante-

riormente, ou seja, pressão de 18,75 que produziu a 1200

Volts uma corrente de queima de 100 mA.

As Tabelas 4.7.1 e 4.7.2 apresentam os principais

parâmetros de queima, bem como as taxas de remoção para aços

carbono e inox, respectivamente, sob pressão constante de

18,75 Pa.
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Tabela 4.7.1: Taxa de remoção para amostras de aço- carbono
sob pressão constante de argônio

l(«A)

30
40
60
100

pressão
(Pa)
1/8
1/4
1/2
1

poten-
ciais)
36
48
72
120

AM.431(98,9%Fe)
mg/ai n
0,15
0,35
0,68
1,37

AM.434(97,4*Fe)
•g/min
0,12
0,32
0,60
1,23

Tabela 4.7.2: Taxa de remoção para anostrás de aço inox
pressão constante de argônio

sob

i(ffiA)

32
45
65
1OO

pressão
(Pa)
1/8
1/4
1/2
1

potên-
cia(W)
38,4
54
78
120

AM B6B(43,4*Fe)
mg/min
0,31
0.56
ü.91
1,84

AH 88C(73,8%Fe)
mg/min
0,24
0,49
0.86
1,73

Novamente obteve-se maiores taxas de remoção para as

amostras de aço inox. confirmando o que foi discutido ante-

riormente (ver item 4.3.2.1).

A influência dos parâmetros de queima, pulsos de

tensão e corrente sobre a taxa de remoção, estão ilustradas
\

; nas figuras 4.21.a e 4.21.b para amostras de aço carbono, e

\ nas figuras A.22.a e 4.22.b para amostras de aço inox.

Observa-se, assim como ocorreu com as ligas de cobre, rela-

ções lineares entre as taxas de remoção e os pulsos de

l tensão (figs. 4.21.a e 4.22.a) e relações também lineares

, entre as taxas de remoção e a corrente (figs. 4.21.b e

4.22.b) para as amostras de ambos os tipos de aço.

A linearidade da íig. 4.22.b é afetada por um pequeno

desvio,sob correntes mais elevadas; fato também observado

por outros autores (Bengston (28) e Naganuma et ai ( 29 )),

como mencionado anteriormente (ver item 4.2.3.2).
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4.3.3 Condições ótimas de queima a serem utilizadas

nas análises de aços

O efeito do pulso de tensão influi mais fortemente na

taxa de remoção do que o efeito de pressão, fato Já observa-

do anteriormente (ver item 4.2.4). isto é demonstrado pela

comparação entre as tabelas 4.6 e 4.7 onde observa-se que

uma taxa de remoção de 0,83 mg/min foi obtida, para a amos-

tra 434 de aços-carbono, sob condição de 58 mA de corrente,

13,7b Pa de pressão,sob tensão continua e constante de 1200

Volts. Sob uma corrente bem próxima, 6O mA, uma taxa de

renoção bem menor (O,6O mg/min) foi obtida quando a tensão

foi pulsada em metade do seu valor, em virtude do emprego de

uma pressão bem maior (18,75 Pa). 0 mesmo ocorreu com as

outras amostras, tanto as de aço-carbono quanto as de aço

inox.

Diante disso, e a partir de observações feitas nestes

estudos, determinou-se as condições? ótimas de queima para

análise de aços:

1. Fenda de entrada: o mesmo procedimento utilizado ante-

riormente para ligas de Cu (ver item 4.2.4).

2. Alta tensão: por ser o fator preponderante sobre a erosão

catódica das amostras, e levando-se em consideração que as

taxas de remoção de aços são ainda menores do que as de

ligas de cobre, optou-se por trabalhar nas condições de

potências elevadas sob tensão contínua e constante de 1200V.

3. Corrente: desde que a tensão contínua e constante de 1200
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Volts será utilizada, a corrente que produzir uma boa queima

e consequentemente valores significativos das taxas de remo-

ção será a mais adequada, esta corrente situou-se em torno

de 100 BIA, conduzindo a uma potência de cerca de 120 watts.

4. Pressão de argônio: utilizar-se-á a pressão corresponden-

te a corrente e tensão supra mencionadas; ou seja, 18,75 Pa.

5. Tempos de pré-queima e integração: diante dos efeitos

observados, quando estudou-se a estabilidade dos sinais

analíticos em função do tempo de pré-queima, concluiu-se t\oz

um tempo de 60 segundos era o mais adequado. 0 tempc de

integração será o mesmo utilizado para ligas de Cu, 10

segundos, por já ter sido verificado sua melhor eficiência

na minimização dos erros estatísticos (ver item 4.1.2).

4.3.4 Levantamento das curvas de calibração

Como já foi anteriormente mencionado (item 4.2.5), a

técnica de padronização interna, por compensar mudanças

incontroláveis nas condições de excitação e minimizar dife-

renças de "sputtering", conduz a resultados mais satisfató-

rios em exatidão e precisão do que quando curvas de calibra-

ção com intensidades e concentrações absolutas são utiliza-

das. Por isso, somente o método das razões será o utilizado

para análises de rotina.
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4.3.4.1 Curvas de calibração pelo método

da razão de concentração versus

razão de intensidades para aços

carbono

Foram construídas curvas de calibração para todos os

elementos exceto para o Fe, o elemento de referenda. Uti-

lizaram-se os padrões de números 1 a 7 e cada ponto foi

determinado pela média de 4 leituras.

Estas curvas são apresentadas nas Figuras 4.23.a a

4.23.i. Os coeficientes de correlação situaram-se na faixa

de 0,9917 - 0,9994.

4.3.4.2 Curvas de calibração pelo método

da razão de concentrações versus

razão de intensidades para aços

Inoxidável

Neste caso, também, todos òs elementos estão repre-

sentados em suas respectivas curvas de calibraçíío, salvo o

Fe, que é obtido por diferença. Os elementos foram os mesmos

daqueles para aços-carbono, excetuando-se o Ti e incluindo-

-se o Co, presente somente neste tipo de aço.

Utilizou-se padrões "Brammer" de números 80 a 94,

sendo cada ponto determinado pela média de 4 leituras. As

curvas de calibração encontram-se representadas nas figuras

4.24.a a 4.24.1. Os coeficientes de correlação situaram-se

na faixa de 0,9900 - 0,9997.
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4.3.5 Precisão e exatidão do método para análi-

ses de g«;os

Considerando-se a diferença existente na composição

dos aços-carbono e inoxidável, as analises, e consequente-

mente a discussão dos resultados das mesmas, foram feitas

separadamente para cada tipo de aço.

Algumas amostras reais também amostras-padrao que

compõem as curvas de calibraçao foram analisadas. Calcu-

lou-se os desvios-padrao e erros relativos das concentrações

obtidas com N analises repetidas de cada amostra para cada

tipo de aço.

4.3.5.1 Analise de aços-carbono

Foram analisadas 3 amostras-padrao pertencentes às

curvas e 3 amostras nao-pertencentes às curvas, sendo que

estas ultimas foram analisadas também pelo método de espeç_

trofotometria de absorção atômica.

A especificação de tais amostras continham apenas os

valores do dementou Fe, Mn, Nb e Si. Quando analisados p£

Ia lâmpada, verificou-se que continham também os elementos

Cu, Ni, Cr e Mo. Teto foi confirmado quando analisou-se es-

sas amostras por absorção atômica; os resultados obtidos

para cotos elementos pelou 2 métodos de análises foram con-

cordantes.
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Tabela 4.0: Análises das amostras n* 1,3,6,431,433 e 434 pe-
lo método da razão de intensidades versus razão
de concentrações, sob as condições de queima de
p- 18,75 Pa, tensão contínua e constante de
1200 volts e corrente de - 90 mA.

Número de medidas(N)= 4

Amostra-padrão n- 1

Elementos
Fe
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb
V
Ti

Cone. Real(%)
97 ,20
1,71
0,40
0,047
0,0b9
0,055
0,043
0,048
0,117
0,028

Cone. ene. (%)
97,4
1,73
0,42
0,043
0,054
0,051
0,042
0,050
0,121
0,027

s
0,05
0,033
0,008
0,0006
0,0026
0,0005
0,0001
0,0002
0,0016
0,0034

s(%)
0,051
1,9
1,9
1,4
4,8
0,98
0,24
0,40
1,3
13

Erro(%)
0,21
1,2
5,0
8,5
8,5
7,3
2,3
4,2
3,4
3,6

Amostra-padrão n9 3

E]ementos
Fe
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb
V
Ti

Cone. Heal(%)
99,44
0,10
0,05
0,066
0,062
0,061
0,061
0,009
0,027
0,019

Cone. ene. (%)
99,6
0,08
0,054
0,072
0,056
0,065
0,062
0,006
0,025
0,016

s
0,01
0,010
0,0017
0,0012
0,0016
0,0002
0,0005
0,0022
0,0002
0,0007

s(%)
0,005
13
3,2
1,7
2,9
0,31
0,81
37
0,80
4,4

Erro(%)
0,16
20 *
8,0
9,1
9,7
6,6
1,6

33 •
7,4

15

!
J

Estes valores são muito próximos dos valores mínimos das
curvas de calibração, por isso erros bem maiores foram
obtidos.
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Amostra-padrão nfi 6

Element os
Ke
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb

V
Ti

-one. Rt?al(%)
95,52
0,46
0,41
0,169
0,477
1 ,3b
1 ,04
0,004
0,290
0,001

Cone . rno.(/i)
96,0
0,44
0,39
0,16
0,47

1,3
1,0
0,005
0,28
0,002

s
0,11
0,033
0,025
0,008
0,009
0,01
0,02
0,0052
0,011
0,0014

; > \ /•> >
O,l.!

7,5
o,4
5,0
1,9
0,77
2,0

104
3,9
70

K r r o (','.'.)
0,50
4,4
4,9
5,3
1,5
3,7
3,H

25,0 "
3,5

100 *

Amostra n9 431

i

K le-

mon I os

Ke
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb
V
Ti

Cone. Real(%)

n

fi
n
fi
n

n

n

especi ficada

0,95

0,033

especi ficada

especi ficada

especi ficada

especi ficada

0,022

especificada

especificada

Cone.ene.
(%) GDL
98,6
0,94
0,042
0,057
0,066
0,19
0,014
0,018
0,032

inexist.

Cone.ene.

n

a

n
n
n

(%)AA
analisado
0,96
analisado
0,072
0,070
0,20
0,020
anali sado
analisado

analisado

s(%)

0,10
8,0
20
4,0

1,0
0,43
1,4
2,8
8,4
-

Erro
(%)
-

1,1
27 *
-
-
-
-

18
-

-

Küler-; valore; são muito próximos dos valores mínimos das
curvas de calibraçao, por isso erros bem maiores foram
obli dos.
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Artostra n« 433

Ele-
mentos
Fe
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb
V
Ti

Cone. Real(%)

n

n
n
n
n

n
n

especificada
0,60
0,20

especificada
especificada
especi ficada
especificada
0,032

especificada
especificada

Cone.ene.
(%) GDL
98,4
0,61
0,21
0,053
0,049
0,52
0,081
0,030
0,035

inexist.

Cone.ene.

n

n

n
n
n

(#)AA
analisado
0,65
analisado
0,064
0,056
0,51
0,074
analisado
analisado
analisado

s(%)

0,065
6,9
3,5
1,5
5,7
1,0
0,74
3,7
7,1
-

Erro
(%)
—
1,7
5,0
-
-
-
-
6,25
-
-

Amostra ns 434

Ele-
mentos
Fe
Mn
Si
Cu
Ni
Cr
Mo
Nb
V
Ti

Cone. Real(%)

n

n
n
n
n

n
n

especificada
1,54
0,51

especificada
especificada
especificada
especificada
0,100

especificada
especificada

Cone.ene.
(%) GDI.
97,8
1,49
0,50
0,012
0,012
0,128
0,011
0,105
0,028

inexist.

Cone.ene.

n

n

n
n
n

(%)AA
analisado
1,59

analisado
0,019
0,019
0,114
0,017
analisado
analisado
analisado

s(%)

0,11
5,0
3,9
4,2
6,7
2,2
0,91
4,7
18
-

Erro
(%)
-
3,3
2,0
-
-
-
-
5,0
—
-

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4.8,

a precisão e exatidão médias de todos os elementos determina

dos foram respectivamente 3,0% e 5,5% para as 3 amostras-pa-

drao. Como neste tipo de aço ao concentrações dos elementos

são bem pequenas, estando a maioria dos elementos em níveis

traço, a precisão e a exatidão foram consideradas satisfató-

rias.

Outros autores como Radmacher e De Swardt (16) compa-
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raram as precisões obtidas para os mesmos elementos em aço

carbono, entre uma fonte de centelha e a lâmpada de descarga

de Grimm, acoplada a um espectrômetro de vácuo, e obtiveram

para essas duas fontes, respectivamente, precisão média de

3,2% e 1,b%. Apesar do resultado para o valor médio de

precisão (3,0%) deste trabalho ter sido inferior ao de

Hadmacher et ai (16), para a lâmpada (1,5%), verifica-se

que, ainda assim, a precisão obtida foi melhor do que aquela

para a fonte de centelha (3,2%), conforme reportado pelos

referidos autores.

Um outro trabalho sobre aços carbono foi o realizado

por Kruger et ai (19) , no qual os autores reportaram valo-

res médios de desvio-padrão e os coeficientes de correlação

das curvas de calibração, construídas pelo método da razão

de intensidades versus razão de concentrações, obtidas com a

lâmpada operando a potência constante. Os valores dos coe-

ficientes de correlação, para o trabalho de kruger et ai, e

o presente, foram respectivamente: Mn (0,9995 e 0,9989), Si

(0,9996 e O,9987),Cu (0,9998 e 0,9979),Ni (0,9878 e 0,9971),

Cr (0,9947 e 0,9917), Mo (0,9911 e 0,9979), V (0,9974 e

0,9958) e ainda Nb (0,9949) e Ti (0,9994), sendo que estes

dois últimos foram determinados somente neste trabalho. Os

desvi o:;-pudrão médios obtidos por Kruger et ai e neste

trabalho foram respectivamente, os seguintes: Mn (0,009 e

0,025), Si (0,013 e 0,016), Cu (0,004 e 0,003), Ni (0,037 e

0,005), Cr (0,011 e 0,003), Mo (0,033 e 0,006), V (0,015 e

0,004) e ainda Fe (0,057), Nb (0,002) e Ti (0,003), sendo

que os resultados destes três últimos elementos referem-se

apenas ao presente trabalho.
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4.3.5.2 Análise de aços inoxidável

Foram analisadas 3 amostras-padrão, pertencentes às

curvas, e 2 amostras não pertencentes às curvas. A Tabela

4.9 apresenta os desvios—padrão, os erros relativos, as

concentrações reais e as concentrações encontradas de cada

eli,-nuM)to COIIL. H lu inl.t; il.i:; amo:; Ira:;.

Tabela 4.9: Análises das amostras n8 84, 86, 80, 85 e 90
pelo método da razão de intensidade^ versus ra-
zão de concentrações, sob as condições de queima
de p - 18,75 Pa, tensão contínua e constante de
120O Volts c corrente de = 90 mA.

Número de medidas (N)= 4

Amostra-padrão ns 84

Elementos
Fe
Cr
Ni
Mn
Si
Cu
Mo
Co
V
Nb

Cone.real(%)
64,95
17,2
12,29
1,60
0,58
0,105
2,73
0,35
0,069
ausente

Conc.enc(%)
64,8
17,8
12,0
1,62
0,60
0,119
2,70
0,32
0,059
ausente

s
0,37
0,17
0,45
0,009
0,001
0,0016
0,062
0,004
0,0022
-

s(%)
0,57
0,96
3,8
0,56
0,17
1,35
2,3
1,3
3,7
-

Erro(%)
0,23
3,5
2,4
1,3
3,5
13

1,1
8,6
14
-
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Amostra-padrõo ns 86

Elementos
Fe
Cr
Ni

Mn
S i

Cu
Mo
Co
V

Nb

Cone. real (%)
A3, A3
18,55
34,45
1,80
1.17
0,18
0,15
0,14
0,028
0,009 •

Cone.ene(%)
41,8
20,1
34,8
1,77
1,16
0,20
0,18
0,16
0,033
0,026

s
0,22
0,28
0,05
0,043
0,035
0,007
0,005
0,005
0,0037
0,0012

s(%)
0,53
1 , 4
C.14
2 , 4

3 , 0

3 , 5
2 , 8

3 . 1
11

4 , 6

Erro<%)
3 , 8
8 , 4

1 ,0
1 ,7
0,85

11
20
1 4

18
1 8 9

Amostra-padrão ne 88

Element.os
Ft;

Cr
Ni
Mn
S i
Cu
Mo
Co
V
Nb

Com-, real {%)
73,82
1 'o, 93
4,74
0,55
0,77
3,38
0,23
0,05
0,03
0,36

Cone. ene'?')
72,9
17,0
•1,81
0,56
0,72
3,36
0,21
0,049
0,035
0,35

s
0,05
0,03
0,008
0,005
0,002
0,028
0,001
0,0006
0,0014
0,005

Z{%)
O 069
0,18
0,17
0,89
0,28
0,83
0,48
1 . 2
4 , 0
1 . 4

Erro(%)
1 , 2
6 , 7
1 , 5

1 , 8
6 , 5
0,59
6 , 5

2 , 0
1 7

2 , 8

Amostra-padrão nfi 80

Elemontos
Fe
Cr
Ni
Mn
S i
Cu
Mo
Co
V
Nb

Cone.real{%)
71 ,17
17,24
8,16
1,78
0,55
0,20
0,30
0,130
0,034

ausente

Cone,ene(%)
71,1
18,2

7 , 6
1,94
0,1.6
0,21
0,33
0,133
0,039

ausente

s
0,04
0,06
U,06
0,107
0,019
0,008
0,007
0,0044
0,0033

-

s(%)
o,or>6
0,33
0,79
5 , 5
3 , 4
3 , 8
2 , 1
3 , 3
8 , 5

-

Errof%)
0,10
5 , 6
6 , 9
9 , 0
3 , 8
5 , 0

1 0
2 , 3

15
-

• . ljonto extremo da curva, faixa de concentração muito gran-
de
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Amostra-padrSo 11* 85

Elementos
Fe
Cr
Mi
MM

S i
Cu
Mo
Co
V
lib

Cone.real(%)
69. Í4
17,33
9,99
1,69
O.5O
0,155
o,-13
0,141
0,052

40,001

Cone.ene{%)
69,3
17,9
9,63
1,77
0,í>4
0,1/6
o,4i.:i
0,140
0,048

ausente

s
0,63
0,05
0,64
0,044
O.OOO
O.OO3O
G.OOt»'.»
0,0006
0,0000

-

s<*)
0,91
0.28
6 . 7
2 . 5
1 , 5

1 , 7

J . 5
0,43
1 , 7

-

Erro(%í
0,23
3 , 3
3 , 6
4 . 7
8 , 0

13
7 , 7
0,71
7 , 7

-

Atno:;tra-padrão n9 90

F. lemon tos
Fe
Cr
Ni
Mn
S i
Cu
Mo
Co
V
Nb

Cone.real(%^
84,31
13,31
0,22 •
l.OO
0,314
0,078 •
0,101
0,018
0,027

ausen'e

Cone.ene(%)
82,4
15,0
0,281
1,08
0,408
0,069
0,078
0,012
0,032

ausente

s
0,10
0,06
0,0029
0,095
0,0136
0,0284
0,00C5
0.0C13
0,0013

-

s(*)
0,12
0,40
1 . 0
8 , 8
3 , 3

41
8 , j

11
4 , 1

-

Erro(%)
2 . 3

12 ,7
28 •

8 , 0
6 , 3

11
23
33
19

-

Mediante os resultados obtidos na tabela 4.9, a pre-

cisão média dos elementos nas quatro tmostrás-padrão foi: Fe

(0,31%), Cr(O,72%), Ni(l,2%), Mn(2,3%), Si(l,7%), Cu(2,4%),

Mo (1,9%), Co(2,2%) e V(6,8%). A exatidão média obtida foi:

Fe(l,3%), Cr(6,2%), Ni (4,0*) f Mn(3,5%), Si(3,2?S), Cu(7,4%),

Mo(9,1%), Co(6,7%) e V (16,0%). Consequentemente, a precisão

e a exatidão médias do método, para estes elementos em ma-

triz de aço inoxidável foram, respectivamente, 2,2% e 6,3%.

Outro trabalho sobre análise de açou inoxidáveis foi

". Concentrações nos extremos da cut/a
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0 publicado por Belle e Johnson (15) no qual os seguintes

resultados form» ootidos para precisão: Fe (0,24%), Cr

(C,6H*>, N* (0,31%). Mn (2,43%) e Si (3,b%), e exatidão:

Fe(l,2%), Cr(2.7%), Ni (4,6*), Mn(3,3%) e Si(4,0%). Portanto,

a precisão c a exatidão médias do método para os elementos

em que.- tão foram respectivamente 1,4% e 3,2%. Belle e

Johnson determinaram :>omonte os elementos Fe, Cr,Ni,Nn e Si ,

que es o presentes nos aços inoxidáveis em maiores níveis

de concentração em relação aos elementos Cu, Mo, Co, V e Nb,

presentes em níveis bem mais baixos.

Fez-se um?, comparação direta para os valores de

precisão e exatidão do método de análise somente para os e-

lemertos Fe,0r,Ni,Hn e Si , e obtiveram-se os seguintes resuj^

tadou ncüte: precisão - 1,3% e exatidão 3,4%, e no referido

trabalho (r suitados Já mencionados anteriormente) precisão

de 1,-1% e exatidão de 3,2%. Observou-se ass?m que os dois

trabalhos apresentaram resultados para precisão e exatidão

similares.

Consta'ou-so, assim, a aplicabilidade e eficácia do

método, tento para análise de elementos principais quanto

1 ara elementos menores ou traço, em aços-carbono e inoxi-

dável. Além disso, efeitos de matriz ou de terceiro

elemento que, ocorrem com freqüência na determinação de

manganês e silício, em aços, originando diferentes curvas de

calibraçSo quando analisados pela fonte de centelha (ver

Krufjer et ai (19)) não ocorreram nas análises feitas pela

lâmpada de descarga de Grirnm.
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**4 Ligas de Alumínio

EM principio, o mesmo procedimento utilizado para

otimização dos parâmetros de queima feito para outras matri-

zes foi repetido aqui.

As lij'.-«s de Al que se dispõe só apresentam interva-

los de concentração suficientes para construção de curvari de

calibração para Al» Zn e Mg portanto, somente esses três

elementos foram estudados e determinados. Outros elementos

constituem »;:;;;aü lip.cts, como n'i , Mnf Ke e Cu, mas estão

presentes em baixíssimas e constantes concentrações, ao lon-

£o da série de ligas disponíveis, impossibilitando a cons-

trução de curvas de calibração pnra os mesmos.

Fre tendeu-se, também tentar se ocorreria com a lâmpada

o efeito de interferência do Zn sobre a determinação de Mg,

verificado em análise utilizando fonte de centelha (ver

Dogan et ai (31)). Neste caso, o efeito, comumente chamado

efeito de terceiro elemento, acontece quando diferentes fai-

xas de concentração de Zn acarretam em diferentes curvas de

calibração de Mg.

4.4.1 Estabilidade dos sinais analíticos dos e-

leroentos Al, Zn e Mg, em função do tempo

de pré-queima

Mediu-se uma amostra de Al e obteve-se registros

das intencidades em função do tempo de pré-queima. As

Figuras 4.2b,a a 4.25.C ilustram as intensidades espectrais

de Al, Zn ç Mg, respectivamente, em função de um tempo de
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-• pié-queíma de 60 segundos.

~* As intensidadcs das linhas espectrais dos elementos

"* Al e Mg se estabilizaram após um tempo de 20 segundos de

pré-queima aproximadamente. A intensidade do elemento Zn

manteve-se aumentando de forma continua até um tempo de 48

segundos (apesar de que a partir de 30 até o tempo de 48 se-

gundos este aumento foi mínimo (=0,1 Volt) e a partir deste

tempo esta intensidade tornou-se constante.

Concluiu-se então que a escolha de um tempo de 30 se-

gundos de pré-queima é a mais adequada já que não acarretou

J em perda significativa na intensidade de Zn e correspondeu a

in tens idades; constantes para os elementos Al e Mg.

4.4.2 Erosão catódica das lip.as de alumínio

Determinou-se a taxa de remoção (mg/min) de duas

amostras de alumínio, uma com menor, e a outra com o maior

teor de Zn, da série de amostras-padrão. Duas determinações

foram feitas, uma para diferentes valores de corrente, sob

tensão contínua e constante, e outra para também diferentes

correntes sob pressão constante. As taxas de remoção foram

determinadas por passagem antes e depois das queimas.

4.4.2.1 Taxa de remoção em função da

corrente, a diferentes pressõesr

sob tensão contínua e constante

Queimou-se 5 vezes as duas amostras para cada condi-

ção de queima, e a perda média, em mg/min, para cada valor
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de corrente, foi determinada.

A Tabela 4.10 apresenta os principais parâmetros de

queima bem como as taxas de remoção, sob tensão continua e

constante.

Tabela 4.10: Taxa de remoção para amostra de ligas de alumí-
nio sob tensão contínua e constante de 1200
volts.

i
(mA)

83
100
12O
140

pressão
(Pa)
11 ,87
13,12
16,00
16,25

potên-
cia(W)

99,6
120
144
168

Amostra Ml
(O,O59ÉZn)mg/min

0,32
0,60
0,54
0,68

Amostra MZ6
(4,38% Znjmg/min

0,48
0,67
0,63
0,85

Quando mediu-se as taxas de remoção de elementos

puros (ver item 4.1.3.2), verificou-se que, enquanto o Al

apresentou uma taxa de 0,062 |ig/watt.s, o Zn apresentou uma

taxa quatro vezes maior, ou seja, 0,25 ng/watt.s. Como a

diferença principal entre essas duas amostras é a concentra-

ção do elemento Zn, seria esperado que a amostra com

maior teor deste elemento (MZ6) apresentasse uma maior taxa

de remoção do que aquela com menor teor de Zn (Ml), sob

condições idênticas de queima. Isto foi devidamente confir-

mado neste estudo, e os valores para ambas amostras são

apresentadas na Tabela 4.10.

As Figuras 4.51,a e 4.51.b representam a influência

dos parâmetros de queima, pressão ce argônio e corrente (sob

tensão continua & constante), sobre a taxa de remoção das

amostras de Al. Nestas figuras observa-se que a amos-
Mi

tra M£6 (mais rica em Zn) quando comparada a amostra 4

apresenta maior*3 valores da taxa de remoção para as mesmas
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variações de pressão e corrente. Para ambas amostras, um

pequeno aumento no valor de pressão (Fig. 4.2b.a) ou corren-

te (Fig. 4.26.b) acarreta num aumento significativo da taxa

de remoção, até um ponto intermediário onde tanto um aumento

da pressão quanto um aumento da corrente conduzem a uma

diminuição <ia taxa de remoção. A partir deste ponto, aumen-

t;»nüo-í;e a corrente ou a pressão, a taxa torna a aumentar.

Pela semelhança que existe entre os doxs diagramas, e pelas

observações feitas anteriormente (ver item 4.2.3.1), de-

ou?-. P, mais uma vez que existe uma proporcionalidade di-

reta entre a corrente e a pressão, sob a condição de tensão

contínua e constante.

O ponto em que se dá a inversão do comportamento da

toxa de remoção , situa-se entre 13,75 - 15,00 Pa e 100

120 mA, portanto é aconselhável trabalhar em condições de

pressão e corrente maiores que 15,00 Pa e 120 mA respectiva-

mente.

4.4.2.2 Taxa de remoção em função da

corrente, em diferentes pulsos

Anteriormente (ver item 4.2.4), verificou-se que

quanto maior a pressão utilizada menores serão as variações

nas intensidades espectrais. Deste modo, preferiu-se mais

uma vez lixar a pressão no seu valor máximo; 16,25 Pa (além

disso como observado no diagrama 4.26.a não seria aconselhá-

vel trabalhar sob pressões abaixo de 15,00 Pa para este tipo

de liga).

Diante disso, a pressão foi pré-fixada no referido
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valor, e os valores do corrente foram obtidos através dos

diferentes pulsos de tensão utilizados. A Tabela 4.11 ilus-

tra os principais parâmetros de queima; corrente, pulso de

tensão e potência, além da taxa de remoção (mg/min) das duas

amostras, sob pressão constante de argônio.

Tabela 4.11: Taxa do remoção para amostras de ligas de
Al sob pressão constante de argônio

i
(mA)
38
53
87
140

pressão
(Pa)
1/8
1/4
1/2
1

potên-
cia(W)
45,6
63,6
104,4
168,0

Amostra Ml
(0,0b%Zn)mg/min

0,12
0,19
0,36
0,68

Amostra MZ6
(4,38?£ Zn)mg/min

0,13
0,20
0,42
0,85

Observa-se, novamente, maiores taxas de remoção para

as amostras com maior teor de Zn, embora esta diferença

tenha sido menos pronunciada do que a medida entre as taxas

de remoção destas amostras sob tensão continua e constante

(ver Tabela 4.10).

As Figuras 4.52.a e 4.52.b representam a influência

dos parâmetros de queima; pulsos de tensão e corrente, sobre

a taxa de remoção destas amostras.

Observações idênticas, as feitas para ligas de Cu

e aços, foram feitas para a matriz de Al com relação a

esses diagramas. Estas observações foram: existem relações

lineares entre a taxa de remoção e o pulso de tensão, e

também entre a taxa de remoção e a corrente, apesar de que

esta linearidade é afetada por um pequeno desvio sob

correntes mais elevadas; fato também observado por outros

autores conforme já mencionado anteriormente (ver item

4.2.3.2).
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4.4.3 Condições ótimas de queima a serem utili-

zadas nas análises de ligas de alumínio

As Figuras 4.51 e 4.52 mostram que a taxa de remoção,

sob condições de pressão constante, são bem menores quando

comparadas àquelas sob condições de tensão constante, apesar

das anomalias que acontecem nos diagramas (4.26.a e b)

quando há uma inversão no meio das curvas.

Sabendo-se que a taxa de remoção do Al é, dentre

todos os elementos, a mais baixa (ver item 4.1.3.2), cor-

rentes e potências elevadas, sob tensão contínua e cons-

tante, são portanto, as condições de queima mais adequadas

para as análises destas ligas.

Estas condições são:

1. Fenda de entrada: procedimento idêntico ao utilizado para

ligas de Cu e aços (ver item 4.2.4).

2. Alta tensão: se nos casos anteriores (ligas de Cu e

aços) concluiu-se que condições de potência elevadas sob

tensão contínua seriam as melhores utilizadas, no caso das

ligas de Al a necessidade destas condições seriam maiores

ainda em função da baixa taxa de remoção destas.

3. Corrente: o diagrama 4.26.b mostra que a corrente ótima

de queima é maior que 120 mA, resultando em potências maio-

res que 144 watts.

4. Pressão de argônio: analogamente, o diagrama 4.26.a mos-

tra que pressões maiores que 15,00 Pa têm que ser mantidas.
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5. Tempos de pré-queima e integração: conforme mencionado no

item 4.4.1, um tempo de 30 segundos de pré-queima é sufici-

ente e o mais adequado para estabilização dos sinais analí-

ticos dos elementos presentes nestas ligas. 0 tempo de

integração pi;nuant;c« o inusmo dou casou anlcrJorcs, ou «eja,

10 segundos.

4.4.4 Levantamento das curvas de calibração

0 método utilizado, para construção destas curvas,

foi o da razão das intensidades versus razão das concentra-

ções, usando-se o elemento matriz, Al, como elemento de re-

ferência. Construiu-se curvas de calibração para os elemen-

tos Zn c Mg. Foram utilizados padrões que misturam duas

séries de ligas, oiu seja, aquela com menores teores de

Zn (O,0b-O,07?6) e outra com maiores teores deste elemen-

to (4,36-4,45#). Os padrões utilizados foram Ml, M6, MZ3,

MZ4 e MZ6 (tabela 3). Cada ponto das curvas foi determinado

pela média de 3 leituras. A curva de calibração do Zn, cujo

coeficiente de correlação é 0,9998, encontra-se representada

na Figura 4.28.a, assim como a curva de Mg, cujo coefi-

ciente é de 0,9987, está representado na Figura 4.28.b .

Como a finalidade de misturar as duas séries de ligas

contendo faixas de concentração de Zn diferentes, para

conul.riHjão das curvas, foi o de verificar se o efeito de

interferência deste elemento sobre o Mg ocorreria - o

que acarretaria num desdobramento da curva deste último - ou

seja, diferentes curvas de Mg seriam obtidas para diferentes
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faixas de concentração de Zn; e isto não foi observado,

concluiu-se então» que o efeito de terceiro elemento não

acontece quando se utiliza a lâmpada de descarga de Grimm

na análise de ligas de Al.

• 4 . 4 . í> Precisão e exatidão do método para análi-

ses de ligas de alumínio

Analisarum-se duas amostrás-padrão pertencentes as

curvas de calibração, e duas amostras-padrão não perten-

centes as curvas. Estas quatro amostras englobam diferentes

* faixas de concentração de Zn e Mg, assim como as diferen-

tes possibilidades de combinações das concentrações desses

elementos ocorrerem em uma liga de Al. Desta forma,

uma amostra contem baixo teor de Zn e alto teor de Mg,

i uma outra contem o inverso, ou seja, alto teor de Zn

e baixo teor de Mg, e as duas outras; ou contém alto teor

j dos dois elementos, ou baixo teor dos mesmos, na mesma

amostra.

j A Tabela 4.12 apresenta os desvios-padrão, os erros,

as concentrações recomendadas e as concentrações encontradas

i para os três elementos determinados nas quatro amostras

. supra-citadas.
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Tabela 4.12: Análises das amostras Ml, M5, MZ1 e MZ4 pelo
método da razão de intensidades versus razão de
concentrações, sob as condições de queima de
p - 16,00 Pa, tensão contínua e constante de
1200 Volts e corrente de = 130 mA.

Número de medidas (N)= 3

Araost-ra-padrSo Ml

Elementos
Al

Zn
»*R

Cone.real{%)
99,45
0,05
0,30

Cone.ene{%)
99,4
0,042
0,259

s
0,02
0,0043
0,0122

S(%)
0,020
10
4,7

Erro(%)
0,050
16
14

Ap»stra-padrão M5

Elementos
Al
Zn
MR

Cone.real(%)
96,65
0,06
3,06

Cone.ene(%)
96, b
0,050
3,23

s
0,01
0,0041
0,011

0,010
8,2
0,34

Erro(%)
^,16
17
5,6

Air.ostra-padrão MZ1

Elementos
Al
Zn
MR

Cone.real(%)
95,10
4,38
0,32

Cone.ene(%)
95,0
4,48
0,279

s
0,05
0,041
0,0120

0,053
0,92
4.3

Erro(%)
0,11
2,3
13

An.ostra-padrão MZ4

Llcmentos
Al
Zn
MR

Cone.real(%)
93
4
2

,39
,36
,04

Cone.ene(%)
93,
4,
2.

3
34
15

0,

o,

s
08
047
031

0
1
1

s(%)
,086
,1
f4

Erro(%)
0
0
5

,096
,46
f4

De acordo com os resultados das anál ises apresentados

na Tabela 4 .12 , a precisão média para Al, Zn e Mg foi r e s -

pectivamente 0,042%, 5,1% e 2,7%, enquanto que a exatidão
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média foi 0,10% para Al, 8,9% para Zn e 9,5% para Mg, nas

quatro amostras analisadas, resultando na precisão média,

para os três elementos, de 2,5% e exatidão média de 6,2%.

Foram encontrados dois trabalhos na literatura sobre

Al. 0 primeiro, sobre o estudo do "sputtering" das ligas

de Al realizado por Naganuma et ai (29), no qual os au-

tores enfocaram os efeitos da influência da aspereza da

superfície, tipo dos grãos e espessura da amoscra-alvo sobre

a erosão catódica, e sobre as intensidades de emissão das

linhas espectrais. Foram feitas as seguintes observações:

1- urna vez que as amostras foram lixadas com dois tipos de

lixa (n- 100 e 400) e as intensidades espectrais dos elemen-

tos determinados, assim como as curvas de calibração, destes

mesmos elementos, apresentaram melhores resultados quando

utilizou-se a lixa n8- 100 , os autores recomendaram que se

utilize lixas não muito finas para o polimento das amostras

a serem analisadas, com o objetivo de diminuir o efeito de

aspereza da superfície e melhorar a acuracidade em análises

de rotina; 2- quanto ao tipo de grãos, foram preparadas

amostras com dois tipos, grossos e finos. As amostras de

grãos grossos foram preparados pelo resfriamento bem lento

do metal fundido, em um cadinho de grafite, e as amostras de

grãos finos pela fundição do metal, dentro de um molde

próprio de metal. As intensidades espectrais dos elementos

presentes nas amostras, cujos grãos eram finos, atingiram a

estabilidade em tempo bem menor do que as amostras cujos

grãos eram grossos, e, além disso, não se observou

"sputtering" seletivo de determinados elementos, efeito

este, que ocorreu com as amostras formadas por grães gros-

sos.
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Con.o a lâmpada utilizada no referido trabalho possuía

um tubo anódico desmontável, os autores observaram que, para

as análises dessas ligas, o tubo anódico de menor diâmetro

interno (4,5 mm) apresentou melhores resultados quanto à

estabilidade das intensidades espectrais, do que o de maior

diâmetro interno (7,0 mm); 3- pela comparação de duas amos-

tras (Kí espessuras diferentes (3,9 e 26,5 mm) observaram que

a de maior espessura apresentou uma temperatura menor e

maiores valores de corrente e intensidades do que a de

espessura menor. Uma vez que é sabido que a temperatura da

superfície da amostra (catodo) influencia a função o (onde 0

é o número de elétrons liberados da superfície por um íon de

argônio) e a área de carga elétrica (space charge), conse-

quentemente a espessura da amostra influenciará a erosão

catódica e as intensidades de emissão das linhas espectrais;

os autores concluíram que a utilização de amostras com

espessuras não muito finas seria o mais adequado para

análises.

Alguns valores, utilizados no presente trabalho,

devem ser mencionados, para efeito de uma comparação direta

entre estes dados para os dois trabalhos; a superfície das

amostras de Al foram polidas com lixa do tipo médio

(n« 180), a espessura destas amostras variam entre 12 e 21

mm, e o diâmetro do tubo anódico, da lâmpada utilizada, foi

8,0 mm.

O segundo trabalho, encontrado na literatura, foi o

realizado por Yamada et ai (18), no qual os autores

enfocaram os efeitos da estrutura metalúrgica e o teor de

Al em ligas de Cu-Al (1-1:/t,A)) sobre a erosão catódi-

ca, c sobre as intensidades das linhas espectrais na lâmpada
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de descarga. Os autores fizeram as seguintes observações:

a corrente elétrica e o rendimento da erosão (|tg) decres-

ceram linearmente com o aumento do teor de Al, e a inten-

sidade da linha espectral de Al dependeu linearmente da

quantidade de Al no rendimento da erosão, sob voltagem

(8SO V) e pressão de argônio (6 Torr) fixas. a estrutura

afetou as intensidades de linhas de Al e Uu, mas não a razão

de intensidades (Al/Cu) até cerca de 100 segundos de pré-

-queima. Curvas de calibração para alumínio em amostras de

diferentes estruturas foram muito similares.

Foi observado também , no presente trabalho , um de-

créscimo da corrente e do rendimento da erosão com o

aumento do teor de Al nas amostras; isto é perfeitamen-

te explicável pelo fato do Al apresentar taxa de remoção

muito menor do que a do Cu, conforme anteriormente vis-

to (ver item 4.1.3.2), consequentemente, quanto maior

o seu teor nestas ligas, menor será a taxa de remoção e

a corrente correspondente a esta taxa.

Com relação aos efeitos da estrutura metalúrgica,

ficou comprovado mais uma vez que o métodr» da razão de

intensidades versus razão de concentrações foi também de

grande utilidade para compensar efeitos de estrutura (além

de interferências espectrais e efeitos de matriz e/ou

"sputtering" conforme visto anteriormente (ver item

4.2.b.2)), Já que foi observado, pelos autores, que a estru-

tura afetou as intensidades individuais dos elementos, mas

não a razão de intensidades dos mesmos.

Uma comparação direta dos resultados de precirão e

exatidão, deste estudo com oe dois publicados,não foi possí-

vel uma vez que nenhum dado analítico foi mencionado nestes

últimos.
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CONCLUSÕES

Verificou-se que o alinhamento ótico entre a fenda de

entrada, a rede de difração e as fendas de saída das linhas

analíticas utilizadas no círculo de Rowland, é satisfatório.

0 poder de resolução da rede de difração é suficiente para

resolver linhas muito próximas. Escolheu-se a linha analí-

tica do Nb, elemento minoritário nas ligas estudadas, para

checar a posição ótima da fenda de entrada a cada jornada de

trabalho, por ser uma linha extremamente estreita cuje máxi-

mo localiza-se no meio do intervalo de posições ótimas dos

demais eiementou, e tombem por pousuir a menor amplitude de

variação do sinal analítico.

Medindo-se as taxas de remoção para amostras de Cu:

placa, pastilha e liga, concluiu-se que no caso das duas prí_

meiras a história metalúrgica nao tem um efeito significati-

vo na erosão catódica pois, os valores encontrados não dife-

riram mais do que - 3JÉ . Fará a liga de Cu que apresentou a

menor taxa de remoção, verificou-se que esta, pode ser caleu

lada pela combinação linear das respectivas taxas de remoção

dos elementos componentes da liga.

Dentre os parâmetros estudados, constatou-se que a

tensão aplicada à lâmpada é o mais crítico e o de Influência

preponderante sobre a erosão catódica. Para todas as ligas

analisadas escolheu-se trabalhar no modo de tensão contínua

e constante de 1200 Volts.

0 valor ótimo de corrente, sob tensão contínua e cons

tante, foi considerado aquele que permitiu uma queima está-

vel, com erosão catódica suficiente para se obter intensida-

de s analíticas mensuráveis e reprodutíveis para todos os el£
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mentos estudados. Como era esperado, estes valores variaram

em função da natureza da liga analisada. Sendo a pressão de

argônio no interior da lâmpada e a corrente, parâmetros in -

terdependentec, os valores escolhidos para um determinaram o

outro.

O tempo de pré-queima escolhido foi aquele que possi-

bilitou a estabilização dos sinais analíticos da maioria dos

elementos presentes na liga sem que houvessem perdas signify

cativas destes sinais para algum elemento de comportamento

anômalo. Para todas as ligas, o tempo de integração do

sinal analítico foi de 10 segundos.

Tendo-se verificado, no caso da liga de Cu, que a nor

malizaçao das intensidades utilizando-se o elemento matriz

como referência diminuiu consideravelmente a flutuação das

intensidades optou-se, para fins analíticos, construir as

curvas de calibraçEc pelo método da razão de intensidades

versus razão de concentrações. Para a referida liga, os

coeficientes de correlação foram superiores a 0,9992. Compa-

rando-se os resultados obtidos neste método com aqueles re-

comendados para os padrões de referência, verificou-se uma

ótima exatidão para elementos principais e no caso de elemen

tos minoritários, erros maiores porém, muito bons para um m£

todo simultâneo e não destrutivo. • Comprovou-se a alta repro

dutibilidado do método com um valor médio de desvio-padrão

de 0,84 %.

Na análise de aços, as curvas de calibração foram

também construídas pelo método das razoes de intensidades e

concentrações e os coeficientes de correlação situaram-se na

faixa de 0,0900 a 0,9997 para todos os elemei.tos. A precisão

e exatidão médias obtidas foram respectivamente, 2,2% c 6,3%

para aços inoxidável (considerando-se todos os elementos) e
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1,396 e 3,1% somente para os elementos principais (Fe, Cr,

Ni, Mn e Si). Para aços-carbono, a precisão e exatidão fo -

ram inferiores no entanto, os resultados obtidos foram conŝ _

derados satisfatórios uma vez que as concentrações dos ele -

mentos determinados, exceção do Fe, não ultrapassam o valor

de 1,71 %.

Analisando-se ligas de Al, obteve-se uma única curva

de calibração para Mg com coeficiente de correlação 0,9987 ,

em diferentes faixas de concentração de Zn, evidenciando que

o efeito de terceiro elemento não ocorre na análise destas

ligas, utilizando-se a lâmpada de Grimm como fonte de exci -

taçao espectroscópica, o contrário do que foi observado com

a fonte de centelha (31). A reprodutibi1 idade e o erro do m£

todo para Mg foi de 2,7% e 9,5%, respectivamente.

Ficou evidenciado durante este trabalho, que a prin -

ei pai limitação deste método é a dependência de padrões de

qualidade confiáveis para a construção das curvas de cali-

bração. Melhores resultados podem vir a ser obtidos, assim

como outras ligas estudadas, desde que haja disponibilidade

de padrões adequados.

0 método aqui proposto atingiu os objetivos pretendi-

dos e as suas características Je reprodutibi1idade e exati -

dao, aliadas a rapidez, não destruição da amostra e economia

no consumo de argonio (bem inferior ao de um ICP ou DCP) o

tornam extremamente apropriado para ser utilizado tanto na

correção durante o processo de produção quanto no controle

de qualidade do produto final na indústria metalúrgica.
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