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SUMARIO 

Conjugados supercondutores mui tifilamentares de 

NbTi foram embutidos, polidos e mediante técnicas micros

cópicas, caracterizados, e analisados de modo qualitativo 

e serai-quantitativo por dispersão de energia. 

Os supercondutores foram submetidos a ciclagem 

térmica entre a temperatura ambiente e a temperatura de 

ebulição do hélio (4,2K), para diferentes números de ci

clos. Os objetivos foram estuda» 2 correlação entre pos

síveis danos microestruturais devidos ãs tensões térmicas 

geradas no conjugado durante a ciclagem e a variação das 

propriedades do material com o número de ciclos, bem como 

verificar a validade da aplicação de um modelo elástico 

para tensões térmicas em ciclagens a baixas temperaturas. 

Foram feitas observações da superfície polida do 

supercondutor no microscópio eletrônico de varredura an

tes e depois de cada condição de ciclagem, bem como medi

das da resistência elétrica ã temperatura ambiente e da 

temperatura critica do supercondutor, -orrespondentes aos 

ciclos impostos. 

Observou-se, para o intervalo de temperatura e 

número de ciclos utilizados, a ausência de deformação 
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plástica na matriz de cobre do conjugado, o que está de 

acordo CORI o modelo empregado para o cilculo das tensões 

têrnicas. Os valores medidos de resistência elétrica e 

temperatura critica não apresentaram alterações com o nú

mero de ciclos a que foi o conjugado supercondutor subme

tido, indicando a inexistência de daros microestruturais 

senstveis. 
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ABSTRACT 

NbTi-Cu nultifilamentary superconducting compo

sites were embedded, polished, characterized by microscopic 

techniques» and analyzed in a qualitative and semi

quantitative way by energy dispersion technique. 

The superconductors were submitted tc thermal 

cycling between the ambient temperature and the boiling 

point of helium (4.2K), for different nunber of cycles. 

The aims were to study the correlation between the possi

ble microstructural damages due to thermal stresses arising 

in the composite during cycling and the variation of pro

perties of the material with the number of cycles as well 

as to verify the validity of an elastic model for thermal 

stresses for low temperature cycles. 

Observations of polished surfaces of super

conductors were made in a scanning electron micros

cope before and after each cycling condition as well as 

measurements of the electrical resistance at ambient 

temperature and measurements of the critical temperature 

of the superconductor corresponding to the imposed cycles. 

It was observed that, for the temperature range 

and number of cycles used, there did not occur plastic 

deformation in the composite copper matrix, whic*i is in 

vi 



agreement with the model employed to calculate thermal 

stresses. The measured values of the electrical resistance 

and critical temperature did not show alterations with 

the number of cycles. This also indicated that there 

was not any sensible microstructural damage. 
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CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações gerais 

A moderna tecnologia vem criando exigências de proj£ 

to cada vez mais severas e especificações cada vez mais rT_ 

gidas a serem atendidas pelos materiais. Assim é que um 

novo campo de conhecimento cuja única limitação é a pró

pria capacidade criativa do ser humano surgiu, desenvol

veu-se e representa nos dias de hoje um papel fundamental 

em pesquisas avançadas. Trata-se dos materiais conjuga

dos. 

Partindo da simples idéia e que unindo-se materiais 

d.ferentes, conservando cada um deles porem a sua indivi

dualidade, e possTvel obter-se um produto com propriedades 

estabelecidas a priori, realizam os pesquisadores da área 

dos conjugados os mais diversos experimentos. Conjugados 

metálicos laminados, conjugados de fibras, contínuas ou 

não, não metálicas em matrizes polimiricas, conjugados hí

bridos, conjugados de fibras metálicas em matrizes metáli

cas, conjugados de flocos, formam um amplo espectro de no

vos materiais, substitutos vantajosos em muitas aplicações 

dos materiais metálicos convencionais. Empregados há bas

tante tempo com finalidades estruturais, estão agora os 

1 
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conjugados sendo usados em mais uri caapo moderno e proais_ 

sor, o da supercondutividade. 

A supercondutividade, descoberta em 1911 pelo pes

quisador holandês H.K. Onnes, consiste na perda abrupta 

de resistividade elétrica apresentada por diversos mate-

riais puros, ligas e compostos intermetãlicos, quando res_ 

friados a temperaturas bem baixas. A descontinuidade exijs 

tente na cu»*va resistividade x temperatura dos supercondu 

tores ocorre a um valor bem definido, chamado de tempera

tura critica ou de transição (T ). Entre os metais puros 

a temperatura critica varia de 0,01 K para o tungstênio a 

9,15 K para o nióbio . As ligas NbTi têm temperaturas 

criticas máximas de 10,1 K e ps compostvs intermetalicos 

mostram valores bem mais elevados, como por exemplo,Kb-Sn 

de 18,0 K, Nb3At de 18,8 K e Nb3&e de 23,0 K
3. 

Assim como o sólido, o liquido e o gasoso, a super-

- 4 
condutividade e um estado da materia . Existe apenas deii 

tro de determinados limites de temperatura (T), campo mag_ 

netico (K) e densidade de corrente transportada (J) e tão 

logo qualquer um deles exceda um determinado valor críti

co, desaparece a supercondutividade, voltando a predomi

nar um estado normal resistive A figura 1 mostra, de »£ 

do esquemático, a variação dos três parâmetros fundamen

tais dos supercondutores. Teoricamente, temperatura, cor_ 

rente e campo podem ser equilibrados para alcançar qual

quer ponto P(H,T,J), para operação. 



^ 

Figura.1 - Diagrama T x H x J de uro supercondutor 

Na pratica, o que se deseja conhecer é qual o vil or 

«axino de corrente que pode fluir em um supercondutor,40b 

um determinado campo magnético e a uma temperatura espe>cT 

fica, normalmente 4,2 It (.ponto de ebulição do Hélio), sem 

quê retorne o material ao seu estado resistivo normal. A 
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figura 2 representa as superfícies T x H x J <Je supercojr» 

dutores de NbTi e Nb-Sn. 

Ffgura 2 - Diagrama T x H x J para supercondutores de 

N&T1 e Nb,Sn 
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1.2 - Tipos de supercondutores 

Abaixo da temperatura crítica (T ), um supercondu-

tor pode retornar ao estado normal, pela aplicação de um 

campo magnético crítico (H ), 

Hc = H 0 [l - (T/Tc)
2] (1) 

onde H é o campo crítico a 0 K. 

Quando um campo magnético, menor que o crítico, ê 

produzido em torno de um supercondutor, ele o penetra apje 

5 -5 
nas uma pequena camada {<_ 10 cm), pois sao induzidas Ŝ J 

percorrentes na superfície do material que excluem o flu

xo magnético do seu interior, originando o chamado efeito 

Meissner. A medida que o campo magnético aplicado vai 

gradativamente aumentando ate atingir o valor crítico H , 

os materiais apresentam comportamentos distintos. 

Os supercondutores chamados Tipo I ou fracos mos-

tram um diamagnetismo perfeito , sendo o campo magnético 

externo totalmente excluído até o valor limite H„, quando 
c n 

reverte o mesmo, imediatamente, ao estado normal. í um 

comportamento característico dos elementos puros e a figu^ 

ra 3 o representa graficamente. 
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He 

CAMPO APLICADO 

Figura 3 - Curva de magnetizaçao de supercondutores Tipo I 

Os valores de H„ são normalmente muito baixos, de c 

mwdo ..ue os supercondutores Tipo I não possuem aplicação 

técnica útil na construção de enrolamentos de magnetos SIJ 

percondutores . 

Outros materiais, conhecidos como supercondutores T| 

po II ou duros, apresentam uma transição gradativa do es

tado normal para o supercondutor e curvas de magnetizaçao 

como a mostrada na figura 4. Normalmente são ligas ou 

compostos metálicos e apresentam altos valores de campo 

crítico superior. 
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CAMPO APLICADO 

Figura .4 - Curva de magnetização de supercondutores Tipo II 

Para que se possa entender com clareza os supercon

dutores Tipo II, é necessário unia breve revisão sobre a 
1 5 7-9 

teoria da supercondutividade » * . Segundo Bardeen, 

Cooper e Schrieffer („BCS) a supercondução envolve ura pro

cesso interativo eletron-eletron que não é direto, mas 

sim tem as vibrações da rede (.fonons) como intermediária. 

Os elétrons envolvidos formam pares, com momentos e "spins 

iguais e opostos. Gorter e Casimir admitiam que uma fra

ção (1-x) dos elétrons de condução estava condensada em 

um estado mais ordenado, de entropia mais baixa, enquanto 
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4 
uma fração x - (T/T ) permanecia no estado normal.F. e H. 

London mostraram que um campo magnético externo penetra 

uma pequena camada abaixo da superfície do supercondutor, 

chamada de profundidade de penetração (A), dada por 

2 
X = ÜÇ (2) 

2 
4̂r n e 

onde m e e são respectivamente a massa e carga do elé

tron, c e a velocidade da luz no vacuo e n o número de 
3 

elétrons por cm que estão no estado ordenado ou condens^ 

do. A corrente em um supercondutor fica confinada ã re

gião superficial onde ocorre a penetração das linhas de 

fluxo. A uma profundidade y, abaixo da superfície do ma

terial o valor do campo é dado por 

H = HQ e"y/X (3) 

- -5 
onde \ depende da temperatura e e da ordem de 10 cm, 

Assim como o fluxo magnético não pode mudar abrupta 

mente na interface do supercondutor, o mesmo acontece com 

a proporção de elétrons supercondutores (1-x) em uma fron 

teira entre regiões normais e supercondutoras. Na fron

teira existe uma região de comprimento £, onde a propor

ção dos elétrons ordenados cai continuamente de (1-x) até 
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zero, e uma superposição con una regiSo do conprimento \, 

onde o campo cai de H a 0. B. Pippard chan'ou £ de com 

primento de coerência e afirmou que regiões normais e su-

percondutoras podem existir lado a lado em um supercondu 

tor, desde que a energia superficial seja negativa. Esta 

- o 
condição e satisfeita para A > •;, caracterizando os su-

percondutores Tipo II. A. Abrikosov definiu um parâmetro, 

K = _ L - (4J) (4) 

que para um supercondutor duro é sempre maior que 

1//?. 

Quando um supercondutor com K > 1 ^ é submetido a 

um campo externo H < H [campo crítico inferior), mos-

tra o efeito Meissner completo. Entre H e H (campo 
c1 c2 

crTtico superior) a matriz supercondutora é atravessada 
* 

por filamentos de material normal, cercados por vórtices 

de corrente e transportando cada um, um quantum de fluxo 

-15 
magnético ($ ) que, de acordo com F. London, vale 2x10 

Wb e é igual a 

*0 - hc/2e (5) 

onde h é a constante de Planck. 
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Os vórtices de corrente repelem-se mutuamente, de 

modo que tendem a distribuir-se por todo o material de 

uma maneira regular, conhecida como rede de Abrikosov e 

esquematicamente representada na figura 5. 

oooooo 
ooooooo 
oooooo 

OQQQQQQ 

Figura 5. - Linhas de fluxo em um supercondutor Tipo II, 

para H < H < H . Os pontos, representam os núcleos 
ti S C A 

normais e as setas os vórtices de corrente 

A medida que o campo externo vai aumentando, mais 

regiões normais vão sendo nucleadas, a indução B cresce 

no interior do supercondutor até que a repulsão começa a 

dificultar a nucleação de novas regiões. A um valor sju 

ficientemente elevado de campo IH ), estas regiões es-
2 

tão taõ densamente empacotadas que começam a se superpor 
e o estado normal é alcançado. 
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Os valores de H são bastante elevados e a equação 

básica para o seu cálculo ê a de Ginzburg, landau, Abrikosov 

e Gorkov 

y oH c (0) = 3.11 x 10 3p n YT c (6) 

onde u ê a permeabilidade magnética do vácuo, - £ a re-o n 

sistividade elétrica no estado normal e y é o coeficiente 

de calor especifico eletrônico (proporcional a densidade 

de estados). São estes supercondutores duros usados em 

geradores elétricos, reatores termonucleares, transmissão 

de potência, ressonância magnética e física de alta ener-

,ia4-'0. 

1.3- Materiais usados 

Os supercondutores de interesse tecnológico devem 

ter uma temperatura crTtica superior a 9 K, um campo cri

tico superior maior que 8 T (Teslas) e uma densidade de 

5 8 2 

corrente crTtica maior que 10 A/m . De acordo com es

sas exigências, verifica-se que entre os inúmeros mate

riais supercondutores existentes alguns as atendem, porém 

muito poucos em condições tecnológicas viáveis de obten

ção. Assim S que para aplicações em campos magnéticos 

abaixo de 8 T e temperaturas abaixo de 5 K, as ligas düc_ 

teis supercondutoras baseadas no niobío (NbTi , NbZr) são 

usadas quase que exclusivamente, devido ã facilidades de 
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fabricação e excelentes propriedades mecânicas . Para 

aplicações que necessitam de campos superiores a 12 T ou 

para temperaturas maiores que 4,2 K, os materiais mais 

adequados são os compostos intermetãlicos com estrutura 

A15 (Nt>3Sn, NbjGe.NbjAyfjGa)
3»12»13. Revisões bem recen

tes sobre os aspectos materiais e metalúrgicos destes con 

jugados supercondutores podem ser encontradas nas referên 

cias 14 e 15. A figura 6 mostra dados referentes a li

gas comerciais de NbTi e Nb,Sn. 

12 

10 h 

— 6 

Jc« 5x10* A/m* 

A 

• NbTi 

& NbsSn 

6 8 

H (T) 
10 12 14 

Figura 6 - Propriedades J£ x Hc x Tfi para supercondutores 

Tipo II, comerciais16 
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Os principais parâmetros que governam o projeto e a 

fabricação dos supercondutores são 

a) Temperatura crítica (T ) e campo critico superior(H_ ). 
c c2 

E fundamentalmente função do material escolhido. 

b) Densidade de corrente critica (J ) transportada, que 

requer a existência de centros de ancoragem para os 

vórtices ou linhas de fluxo. Trata-se da microestrut£ 

ra do material. 

c) Tamanho do magneto, ou seja, quantidade de energia ar

mazenada. Trata-se do grau de estabilização do super-

condutor, isto é, da quantidade de substrato bom cond̂ j 

tor e do reforço mecânico necessário. 

Uma vez escolhido o material (liga ou composto in-

termetalico), ou seja, estabelecidos os valores de T e 

H , a densidade de corrente critica (J ) passa a ser 

a propriedade predominante. Os parâmetros técnicos de fa 

bricação devem compatibilizar as propriedades mecânicas e 

elétricas com a microestrutura. „ 

1.4 - Densidade de corrente critica 

A corrente crítica é a necessária para produzir o 

campo magnético crítico na periferia do supercondutor .Na 

presença de um campo externo aplicado, a soma deste com o 
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produzido pela corrente, não pode ultrapassar o valor do 

campo crítico. Era termos práticos ê a corrente que pro

voca uma voltagem detetãvel no supercondutor, ou seja, é 

o valor mínimo de corrente que produz movimento de 12 

nhas de fluxo, sendo definida de acordo com vários critê 

rios como a densidade de corrente para a qual uma peque-

2 18-23 
na voltagem arbitrariamente estabelecida e observada ' . 

A densidade de corrente crítica de ura supercondu

tor e, em conseqüência, o máximo campo magnético que po

de o mesmo produzir, é uma propriedade sensível ã estru

tura, sendo diretamente afetada pelas características mj^ 

24 
croestruturais do material . Sob condições supercondu-

toras o fluxo magnético dentro do supercondutor ê quantj[ 

zado em unidades chamadas de linhas de fluxo ou fluxoi-

20 
des , que sofrem uma força sempre que uma corrente flui 

8 24 25 
no mesmo. E a chamada força de Lorentz ' * 

tL = 3 x ff (7) 

onde J é a densidade de corrente crítica, B e igual a 

n* e n e número de linhas de fluxo por unidade de área. 

Esta força por unidade de volume age em uma direção nor

mal ãs linhas de fluxo e ã corrente e a menos que seja 

impedida, por um mecanismo qualquer de travamento, move-

se a linha de fluxo na direção da força, induzindo um 
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campo e l é t r i c o 

É = v x Ü (8) 

onde v i a velocidade das linhas de fluxo, no interior 

do material. 0 supercondutor apresenta agora uma resis-

tencia induzida, cujo valor se aproxima da resistência no 

estado normal ã medida que B aproxima-se de u H . As

sim, se os fluxoides pudessem ser travados contra a ação 

da força de Lorentz, por heterogeneidades microestrutu-

rais, maiores densidades de corrente critica seriam al-

22 

cangadas . A corrente crítica, assim, pode ser defini

da como o valor de corrente para o qual a força de Lorentz 

(F.) sobre as linhas de fluxo é equilibrada pela força 

de travamento (Ft) devida is características microestru-

3 turais . Então, a capacidade de transportar corrente dos 

supercondutores depende de T * e H , que definem a estru 

c c2 

tura dos vórtices de fluxo, e da microestrutura, que se£ 

ve para ancorá-la. 

A ancoragem travamento ou interação da rede de 1^ 

nhas de fluxo (rede de Abrikosov) com as várias imperfe^ 

ções cristalinas em supercondutores Tipo II, é responsá

vel pela existência de uma elevada densidade de corrente 

23 
crítica J . Fatores metalúrgicos tais como as condi
ções de tratamentos térmicos, adição de elementos de 11-

26 
ga e deformações mecânicas , passíveis de controle du-
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rante o processo de fabricação do supercondutor, a in

fluencia» fortemente. Qualquer teoria de ancoragem con

siste de duas partes» a interação local entre UP.a linha 

de fluxo e um centro de travamento e o somatório desta for 

ça local através toda a rede. Por exemplo, o núcleo nor

mal de una linha de fluxo é no malmente mais denso e rígi 

do que a região supercondutora que o cerca, produzindo as 

sin um campo periódico de tensões elásticas, através da 
o 

rede , que interage com os campos de tensão associados 

aos defeitos cristalinos. 0 travamento é então devido a 

defeitos tais como lacunas, discordãncias, paredes de cé

lulas de discordãncias, impurezas, precipitados de segun

da fase 3 ' 8 ' 1 0 » 1 7 » 2 2 » 2 7 , contornos de grão e subgrão3' 10» 

12,17,22,24,28,29 . , . L. A 

' , isoladamente ou combinados. A figura 
7 mostra, de modo simplificado, a interação. 

UKMAS OC FLUXO MAOWTICO 

VÓRTICES ANCORADOS 

CONTORNOS OC SRAO OU 

OUTROS OCrCITOS 

MlCROCSTftUTUHMS 

Figura 7 - Defeitos estruturais atuando como centros de 

travamento de linhas de fluxo5 
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Par» supercondutores de NbTi e Nb.Sn o .diâmetro do 

vórtice de corrente é da ordem de 10 na e a separação de 

1/2 

equilíbrio entre eles varia coa o caapo (o /B) ' , apre

sentando valores de 40 na a 2 T e 15 na a 10 T. Os 

processos de fabricação dos supercondutores não produzi

rão densidades de corrente elevadas a aenos que deea o n 

gea a uaa aicroestrutura dessa ordea de grandeza. Assia, 

nos supercondutores NbTi, a alta densidade de discordan

cies, arranjadas ea uaa fina estrutura celular, produzi

da pelo trabalho a frio e os precipitados não supercondu_ 

tores a-T. (ligas con aais de 445 ea peso de T ^ ) 8 , 2 2 , 2 7 , 3 0 , 

são os responsáveis pela ancoragea das linhas de fluxo. 

0 tananho da célula, controla a capacidade de transporte 
22 

de corrente para caapos elevados , sendo a corrente cri 
tica inversaaente proporcional ao diãaetro da célula 

8 11 22 30 — 
(Ft<x l/d) • *•*•*••** m p a r a pequenos caapos aagneticos 
aplicados (< 5 T) os precipitados a-T. sio efetivos cen-

11 22 
tros de ancoragem ' . Nos supercondutores de estrutu
ra A 15 a ancoragea é relacionada ao taaanho do grão da 
fase supercondutora3»8,24»25,28»29

 £ ... A 
K e aos precipitados de 

8 25 segunda fase que controlaa o crescimento dos grãos * , 

para o regime de caapos baixos(< 10 T). A força de tra-

vaaento cresce nonotonicanente com o inverso do taaanho 
- 29 de grão , pois grãos adjacentes possuem propriedades sui 

25 
percondutoras diferentes , criando microscópicas jun-

2 31 çoes Josephson ' , que en última análise, são as respon 
sãveis pela ancoragem. No regime de campos elevados, a 
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resistência ao cisalhamento da rede de linhas de fluxo ? 

que tem maior importância, sendo o valor de H ' o parãme-
c2 

3 32 tro principal, de acordo com a teoria de Kramer ' 

1.5- Requisitos para utilização 

% Geralmente os supercondutores são empregados na 

construção de magnetos para a obtenção de elevadTssimos 

campos. Assim, devem os supercondutores apresentar dete£ 

minadas caracterTsticas tais como resistência mecânica, 

elevada capacidade de transporte de corrente, estabilida

de térmica e eletromagnética e baixa perda de energia en 

— 3 2 6 3 3 
campos magnéticos que "ariam com o tempo * ' 

Os conjugados supercondutores multifilamentares,que 

consistem em finos filamentos supercondutores em uma ma

triz normal, tem aceitação universal na construção de ma£ 

25 
netos supercondutores . A matriz ao qual o supercondu-

tor é incorporado deve ter boa resistência mecânica para 

suportar as forças impostas ao mesmo e ser um bom condjj 

tor, para oferecer um caminho alternativo para a altíssi

ma corrente nos casos de reversão do supercondutor ao es

tado resistivo normal. Os finos filamentos produzem estf 

bilidade e baixas perdas, devido a sua pequena dimensão 

8 
na direção paralela ao movimento das linhas de fluxo . 

Para reduzir as perdas por correntes parasitas devem os 

5 17 
condutores ser torcidos * e como um aprimoramento para 



. is 

reduzir perdas dinâmicas são os filamentos supercondutores 
5 17 34 isolados individualmente por barreiras res i s t ivas * * 

A figura 8 mostra a evolução de um tipo de supercondutor 
5 

conjugado fabricado . 

» • • • » • • * * • 

\ : 

1961 1 H 3 

> • • • - • . • 
196» 1978 

Figura 8 • Evolução do modo de fabricação de um conjugado 

Cu-NbTi 

•.6 - Estabilização 

A ocorrência de instabilidade nos supercondutores "M 

po II i uma conseqüência inevitável do estado misto ou cri 

tico, no qual as linhas de fluxo estão em um equilíbrio me 

taestãvel, onde a força de travamento, ft, contrabalança 

exatamente a força de Lorentz, FL . Este equilíbrio pode 

ser rompido, ocorrendo movimento localizado das linhas de 
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fluxo ou espontaneamente por ativação térmica (fluincia), 

ou por um estimulo externo como uma mudança repentina da 

corrente transportada (AJ), uma variação brusca do campo 

8 35 

magnético externo (AH), ou um choque mecânico * . 0 mo

vimento das linhas de fluxo ou saltos de fluxo é um pro

cesso dissipativo e acarreta aumento localizado de tempe

ratura. A força de travamento normalmente decresce com o 

aumento de temperatura (dF /dT<0) e, em conseqüência,mais 

linhas de fluxo fican aptas a mover-se e, assim, um peque^ 

no salto de fluxo pode propagar-se, gerando um efeito de 

avalanche . 

Se o processo não for interrompido a temperatura p£ 

de elevar-se a ponto de atingir T , revertendo então o mja 

terial a condição normal resistiva. 0 estado normal tam

bém pode ser diretamente induzido por um pulso de tempera^ 

tura (AT), que pode ser gerado, por fricção, se o supercoji 

dutor move-se sob a ação de forças eletromagnéticas, ou 

pela liberação de energia elástica, devido a quebra de 

componentes frágeis como resultado de tensões térmicas, 

quando o dispositivo supercondutor é resfriado para temp£ 

raturas criogenicas. Os métodos desenvolvidos para mini

mizar o problema e-.volvem a estabilização criogênica e a 

intrínseca. 
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A figura 9 nostra esquematicampnte o processo' 

Figura 9 - Movimento de linhas de fluxo em supercondutor 
Tipo ir 
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1.6.1 - Estabilização crioginica 

35 Também chamada de criostatica ou crioestabiliza-

3 

ção , consiste em dotar o supercondutor de um metal nor

mal de alta condutividade, como um caminho alternativo pa 

ra a corrente. Se um trecho do supercondutorr verter ao 

estado normal de alta resistência elétrica a corrente 

desvia-se para o substrato de metal normal, em paralelo, 

até que cesse a instabilidade no trecho, voltando a cor

rente integralmente para o supercondutor. Dependendo da 

geometria do supercondutor e das propriedades de transfe^ 

rêicia de calor do fluido usado, o critério de estabilid^ 

de determinará a quantidade de material estabi1izador(c£ 

bre, alumínio), a ser utilizado, de acordo com ' 

A > w . P (9) 
u 

onde A é a seção reta do estabilizador, p i a resistivi-

dade elétrica, I é a corrente transportada, w ê a densi

dade limite do fluxo de calor e P é o perímetro molha-

do. Deve ser usado o mTnimo de estabilizador a fim de 

que seja alcançado um maior valor total de densidade de 

corrente e para manter as perdas devidas a campos variá

veis tão baixas quanto possTvel. 
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1.6.2 - Estabilidade intrínseca 

Na estabilização intrínseca procura-se evitar o au

mento local de temperatura devido ao calor liberado nas 

instabil idades. Isto pode ser obtido auntentando-se a capji 

cidade térmica do fio (critério adiabltico) ou permitindo 

que a taxa de condução de calor para o exterior seja maior 

— 8 1 1 3 5 
que sua produção no interior (critério dinâmico) ' ' . 

0 supercondutor é estivei para correntes menores que 8 

J = 2C 

V 
dJ 

dT 
(10) 

onde C e o calor especifico por unidade de volume e t é a 

espessura do filamento supercondutor. Portanto, é desejá

vel o uso de materiais de alto calor específico, capazes 

de absorver grandes quantidades de calor produzindo peque

nos acréscimos na temperatura. 

1 * - Técnicas de fabricação 

A fim de atender os requisitos mecânicos e de esta

bilidade, são os suoercondutores conjugados multifilament^ 

res fabricados de modo a obter-se materiais com caracte

rísticas microestruturais que possibilitem aliar boas pro

priedades mecânicas e supercondutoras. 



24 

1.7.1 - Ligas de niÓbio-titãnio 

3 Os passos empregados na fabricação dos supercondu-

tores nultifilamentares de NbTi estão ilustrados na figu

ra 10. Barras recozidas de NbTi são inseridas em tubos de 

Figura 10 - Passos usados na fahricação de superconduto-

res multifilamentares de NbTi 

cobre de alta pureza» com perímetro externo hexagonal. 

Estes tubos são colocados, da forma mais compacta possí

vel, no Interior de um tarugo de cobre que é evacuado, 



25 

vedado e extrudado. As barras, após a extrusão, são est^ 

radas a frio até uma dimensão intermediária e tratadas 

termicamente a fim de desenvolver-se, de modo apropriado, 

a fina estrutura de células de discordãncias e os precipe 

tados de a-Ti, necessários ao travamento das linhas de flu 

xo. Outras operações de estiramento são realizadas para 

levar as barras ao tamanho desejado e um recozimento fi

nal é feito para restaurar a elevada condutividade da ma-
3 

triz de cobre . 

De acordo com o diagrama de equilíbrio das ligas 

niõbio-titinio, as que apresentam uma percentagem em peso 

de Ti inferior a 445, não sofrem separação de fase, ao 

passo que em ligas com teor superior, quando submetidas a 

tratamento térmico na região bifãsica, ocorre a nucleação 

36 
e crescimento de precipitados de segunda fase a-Ti . As 

sim, as principais conclusões, válidas para as ligas bi^á 

rias NbTi são as seguintes: 

a) A densidade de corrente crítica Jc aumenta com a 

1137 
quantidade de trabalho a frio * , devendo o 

mesmo ser efetuado com a liga na situação unifá-

37 -

sica a (cúbica de corpo centrado) . Isto e de

vido, provavelmente, â presença de uma alta den

sidade e ao refino da estrutura celular de dis

cordãncias. 



26 

b) A densidade de corrente crítica J aumenta con 

um tratamento térmico de precipitação , devendo 

o mesmo ser realizado na faixa de temperatura da 

região a+B (300-400°C) . A rede de discordin-

cias age como centro de nucleação para a fase o 

30 (hexagonal) que por sua vez atua como centro de 

ancoragem para as linhas de fluxo. Este intervji 

Io de temperatura proporciona a otimização entre 

a velocidade de precipitação da fase a e o rear-

ranjo, aniquilação de discordãncias e crescimen

to de células 2 2 , 3 7. 

c) Uma vez formados centros efetivos de ancoragem 

na forma de precipitados a-Ti, a força de ancora, 

gem é controlada pelo tamanho da célula. 

1.7.2 - Compostos intermetãlicos 

* 

Os supercondutores de compostos incluem os mate

riais com estrutura A 15 (Nb-Sn, VjGa, Nb-Ge), os nitre-

tos e carbonitretos de metais refratários (NbN, NbCN) e 

as fases de Laver (V2(Hf,Zr)). Dentre eles destaca-se 

o Nb3$n devido a suas propriedades supercondutoras e por 

13 
razoes econômicas . A sua fragilidade intrínseca porem, 

torna a sua fabricação muito difícil, pois exclui qual

quer deformação plástica. Os diversos métodos de produ

ção existentes procuram contornar este obstáculo usando o 

artifício de obter o Nb-Sn por processo de difusão, someji 
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te após o supercondutor ter sido deformado. 

Os passos empregados na fabricação pelo 

bronze, dos supercondutores muitifilamentares 
3 

tão ilustrados na figura 11. 

(t>) 

Ffgura 11 - Passos usados na fabricação de superconduto

res multifilamentares de Nb,Sn 

Barras de Nb são colocadas em furos feitos em um ta 

rugo de CuSn, que e extrudado e estirado ate uma dimensão 

pre-determinada, apresentando normalmente um perímetro ex 

processo do 

de Nb.Sn es 
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terno hexagonal. Estas barras são então carregadas em ura 

novo tarugo de cobre, contendo uma barreira ã difusão de 

- - 38 

tãntalo, niobio ou molibdênio , extrudados uma segunda 

vez e estirados a frio até a dimensão definitiva. Final

mente, um tratamento térmico e feito para que ocorra a 

formação do Nb,Sn. A grande desvantagem deste processo é 

que a matriz de bronze encrua muito rapidamente, sendo ne 

cessirios diversos recozimentos intermediários durante a 
18 39-42 

fabricação * . 0 processo exige que os filamentos 

de Nb tenham diâmetro pequeno (d < 10 yra) a fim de per

mitir tempos de difusão razoáveis, que o teor de Sn da ma 

triz seja elevado a fim de permitir elevadas taxasde crês. 

cimento do composto e tamanho e morfologia dos grãos da 
- 1 2 -camada em formação , compatíveis com as propriedades su-

percondutoras e que a camada de Nb-Sn formada, tenha uma 

composição tão próxima da estequiometrica quanto possTvel 

em toda a sua espessura. 

Outros processos utilizados na fabricação de super-

condutores de Nb-Sn ser os seguintes: 

41 
a) Difusão externa no qual uma camada externa un_j_ 

forme de estanho e aplicada em toda a extensãodo 

condutor, após o conjugado Cu-Nb ter sido estira 

do sem necessidade de recozimentos intermediá

rios. A grande dificuldade do método esta na oj> 

tenção de uma camada depositada uniforme e a 

desvantagem, na deterioração da condutividade 
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térmica e elétrica do cobre devido ã contamina

ção pelo Sn durante a difusão. 

b) "In Situ" 3 8 , 4 3 , 4 4 no qual uma liga fundida de 

cobre ou bronze com 20 a 3QS em peso de niobio, 

cujas dendritas estão uniformemente distribuí

das através a matriz é reduzida mecanicamente a 

fio e o Nb convertido em Nb-Sn por um processo 

de difusão. 

c) Compactação e sinterização parcial de pós de Nb, 

formando uma vareta porosa, infiltrada poste

riormente pelo segundo componente (Sn ,6a,Ge,Ai) 

e estirada a frio ate o diâmetro final e rea-

- 3 
çao . 

d) Compactação de pÕs de Nb e Cu ou CuSn, estira-
- * ~ 3 

mento ate diâmetro final e reação . 

1.8- Tensões térmicas 

Durante a fabricação e operação de magnetos super-

condutores são os condutores sujeitos a grandes forças. 

Isto acontece durante o enrolamento quando é o mesmo subi 

metido a torções e flexões, durante o resfriamento como 

resultado de diferentes coeficientes de contração e de

vido S força de Lorentz gerada durante a excitação * . 
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Tensões térmicas sao tensões internas que surgem era 

um material quando a expansão ou contração téraica sofre 

47 
restrições, devidas a uma ou mais das seguintes causas : 

o material e anisotrõpico em relação ao coeficiente de ejt 

pansão, transformação de fases, existência de um gradien

te de temperatura no material ou o corpo consiste de met£ 

riaii diferentes, como os conjugados. Em materiais hete

rogêneos, constituídos de componentes com diferentes coe

ficientes de dilatação térmica, diferentes constantes e-

lásticas e diferentes sistemas de deslizamento, as ten

sões térmicas surgem mesmo na ausência de um gradiente de 

48 49 -

temperatura ' . Assim, normalmente, surgem tensões te£ 

micas em conjugados, durante a sua fabricação ou durante 

o serviço. 

As tensões em um conjugado com componentes de igual 

razão de Poisson, de acordo com a solução elástica de 

50 51 
Poritsky, sao dadas por ' . 

TIPO DE TENSÃO 

Radial, o 

Circunferencial, oQ 

FIBRA 

r O b 2 / a 2 ) 

rtl-b2/a2) 

MATRIZ 

r(l-b2/r2) 

r(l+b2/r2) 

Axial, o2 K(l-b2/a2) K 
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E.(aB - af) AT (a/b)1 

r « -
1 • (»/b)2 (l-2v) f(b/a)2 - l] ~^-

(12) 

(a/b)£ 
a ,2 

1 + (a/bJ^l-^Hi^vjrib/a) 2-^ 

2v(-^-) 

1 *[(b/a)2 - l ] - ^ 
(13) 

onde a é o raio da fibra, b é o raio do cilindro de ma-

triz que envolve a fibra, E é o módulo de elasticidade, a 

e o coeficiente de expansão térmica, v é o coeficiente de 

Poisson, <1T é o intervalo de temperatura, e o subscripto 

R refere-se a matriz e f i fibra. 

Soluções elásticas semelhantes são encontradas e 

52 53 54 

Roberge e colaboradores , baseados en Hull ' mostra

ram que para conjugados com componentes de módulo de e\a£ 

cidade igual tem-se 

TIPO DE TENSÃO 

Radial, o„ r 
Círcunferencial, o^ 

e 

FIBRA 

- F V V 2 

- F V 2 

MATRIZ 

F V f ( l - b z / r Z ) / 2 

F V f ( U b Z / r Z ) / 2 

Axial, o. - FV 
RI 

FV, 

(M) 
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F = - E Ac (15) 

onde V f ? a fração volumltrica da fibra, V e a fração v£ 

lumetrica da matriz e Ac § igual a (ot„ - a,) AT 
, m f 

EII resposta a estas tensões o componente mais ma

cio do conjugado, normalmente a matriz, pode sofrer mudan 

ças microestruturais, sendo o deslizamento o modo primã-

55 
rio de deformação como resultado de tensões térmicas . A 

extensão do deslizamento depende, no entanto, do tamanho 

de grão e da orientação relativa entre os grãos adjacen

tes. Migração e/ou deslizamento do contorno de grão e 

48 55 

formação de vazios no contorno ' sao outros danos pas

síveis de ocorrer. Nos conjugados supercondutores multi-

filamentares os efeitos da tensão influenciam as proprie

dades supercondutoras em graus variados. A temperatura 

crTtica e o campo crítico podem ser levemente alterados 

por tensões internas que modifiquem a estrutura eletrôni

ca do espectro de fonons. Mudanças substanciais em T 

ocorrerão se acontecer porem alguma mudança de fase indu

zida por deformação27. A densidade de corrente crTtica é 

o parâmetro supercondutor mais dependente de variações e£ 

truturais pois S função da interação entre característi

cas microestruturais e a rede de linhas de fluxo. 
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Quando o conjugado multifilamentar (Cu-Nb-Sn, Cu-NbTi) 

ê resfriado a partir de um estado dito livre de tensões 

(T = temperatura de reação PÚ temperatura do tratamento 

de precipitação) para a temperatura ambiente e posterior

mente até a temperatura do hélio liquido, a diferença nos 

coeficientes de expansão produz tensões residuais em cada 

componente, ficando os filamentos supercondutores sujei-

46 56 57 tos a uma tensão compressiva ' * '. Para uma tensão exte£ 

na aplicada ao conjugado igual a zero, tem-se, pela regra 

das misturas: 

mr m fr f (16) 

onde o „ é a tensão residual na matriz e c- é a tensão mr fr 

residual no filamento. 

Em um conjugado com V m = V- = 0,5 a sua curva teórica ten s m f — 

são-deformaçao teria o aspecto mostrado na figura 12. 
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Figura 12 - Curva tensao-deformaçao de um conjugado com 

m 
0,5 

A deformação residual existente no filamento supercondutor 
20 

provoca um decréscimo do valor da corrente critica (I ) \ 
28,45,46,56-58 - , - , _, , 

» » » , cujo máximo e alcançado quando o mesmo re

torna ao estado livre de tensão. Assim, para conjugados 

supercondutores, a densidade de corrente crítica Jc e de

terminada pelas tensões presentes no material e pelo núme

ro efetivo de centros de ancoragem. 
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1.9 - Objetivo 

Sendo os conjugados supercondutores muitifilamenta-

res os materiais que melhor atendem ãs exigências de pro

jeto na área de superconduçao pela combinação de propri£ 

dades que apresentam (mecânicas, supercondutoras, estabi-

lização) e em conseqüência, tendo os conjugados ã base de 

Cu-NbTi um vasto emprego nos dias de hoje, visou o pre

sente trabalho estudar mudanças microestruturais que oco£ 

rem nestes materiais, quando sujeitos a ciclagem térmica. 

Os materiais conjugados são inerentemente heterogê

neos e os supercondutores atuais têm uma temperatura de 

emprego em torno de 4,2 K. Então, o estudo do comporta

mento destes materiais sob condições de variação de temp^ 

ratura e de interesse prático, pois a ciclagem térmica iji 

duz tensões no conjugado, porporcionais ao £T e, dependen 

do da amplitude das mesmas, danos microestrurais mais ou 

menos extensos são causados ao material. Estes, por sua 

vez, provocam mudanças nas propriedades mecânicas e supe£ 

condutoras (T , H , J ) , cujo conhecimento é de suma im-
C Ç C 

portância para a elaboração de projetos. 

Estudou-se, mediante acompanhamento através micros-

copia eletrônica de varredura e medidas de propriedades 

(resistência elétrica, temperatura critica), a ocorrência 

de danos microestruturais e a sua evolução, pela ciclagem 

dos supercondutores entre a temperatura ambiente e a do 
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hélio líquido, para diferentes números de ciclos, bem co

mo a validade de aplicação do modelo elástico de tensões 

térmicas para conjugados filamentares devido a Poritsky, 

em ciclagens a baixas temperaturas. 



CAPITULO II 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

2.1 - Material usado 

Foram utilizados cabos supercondutores torcidos, 2m 

pedaços com um comprimento de cerca de 255 mm, seção reta 

aproximadamente retangular de 1,9 x 2,7 mm e com um passo 

de hélice de 22,5 mm. A figura 13 representa, de modo e£ 

quemático, o cabo recebido. 

( ^ - FK> CENTRAL DE REFORÇO 

O - UNIDADES SUPERCONDUTORAS 
MÚLTIPLAS 

Co) 

A - FIO CENTRAL 

B - FIO SUPERCOMOUTOR 

C - MATERIAL AOLUTINANTE 

( b ) 

Figura 13 - a) Esquema do cabo supercondutor (b) Unidade 

supercondutora múltipla 
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Assim, cada cabo supercondutor e composto por um 

fio central de reforço e seis unidades superccndutoras 

múltiplas que o envolvem, constituídas por sua vez de um 

fio central de material resistivo normal bom condutor, 

três fios metálicos aglutinantes e os fios conjugados, 

também em número de três, que contem os filamentos su-

percohdutores. A figura 14 mostra fotografias macroscó

picas do material utilizado. 

2.2 - Preparação das amostras para ciclagen 

Os cabos recebidos foram cortados, utilizando-se a 

técnica de eletroerosão, em pedaços de aproximadamente 

13 cm para a ciclagem térmica e era pedaços de 1 cm para 

embutimento e posteriores observações microscópicas. 

Os cortes foram realizados em uma maquina de ele-
m 

troerosao, marca ELTEE PULSITRON, sob as seguintes condj^ 

ções de operação: 

a) corrente - 8 Amperes 

b) voltagem - 80 Volts 

c) condições de pulso - ligado: 100 ps, desligado:8ys 
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Figura 14 - Cabo supercondutor utilizado Ca) c<>m0 recebi 

do (b) destorcido, mostrando os fios componentes 
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2.3 - Miçroscopia 

2.3.1 - Preparação das amostras 

As amostras, com cerca de 1 cm de comprimento, fo

ram embutidas em resina poliester T208 (Polylite), pre-

acelerada, e o catalisador usado foi o Peroxol G10 (metil 

etil cetona) na quantidade de 60 gotas por 200 ml de resi 

na. 

As amostras embutidas foram polidas, usando-se poli 

triz automãtici, com pasta de diamante de 15; 7,5; 2,5 e 

1 ym. Os reativos utilizados para observações ao micros

cópio foram (percentagens em volume): 

a) 102 de ácido fluorTdrico, 10% de ácido nTtrico, 

10% de ácido sulfúrico e 50% de água destilada, 

que ataca preferencialmente os filamentos super-

condutores. 

b) ácido nTtrico a 70%, ácido glacial acético a 

70%, ácido ortofosforico a 86%, em partes iguais 

em volume, que ataca a matriz de cobre. 

2.3.2 - Miçroscopia ótica 

Para observação em baixos aumentos utilizou-se um 

microscópico LEITZ modelo 0RTH0PLAN-P0L. Foram observa-
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das características gerais do cabo múltiplo e dos fios su 

percondutores individuais. 

A metalografia quantitativa foi feita em ura micros

cópio ótico HM5, tendo sido medidas as frações volumétri-

cas dos componentes e diâmetros dos fios. 

* 

2.3.3 - Microscopia eletrônica de varredura 

Utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura 

marca JEOL, modelo JSM-U3, operando a 25 kV no modo secun 

dário, para observações mais detalhadas da estrutura do 

cabo, fios e filamentos supercondutores e dos danos causa_ 

dos aos mesmos pela ciclagem térmica. 

Para caracterização dos componentes do cabo super-

condutor foi feita uma analise elementar (qualitativa e 

semi-quantitativa), útil izando'-se um microscópio eletrônj^ 

co de varredura AUTOSCAN, acoplado a um sistema de anali

se por dispersão de energia, ORTEC - EEDS II. 

2.4 - Ciclagem térmica 

As amostras cortadas dos cabos supercondutores fo

ram submetidas a ciclagem entre a temperatura ambiente 

(- 25°C) e a temperatura de ebulição do hélio (-268,8°C), 

durante 10, 25, 50, 100, 150, 200 e 300 ciclos. A figura 

15 representa um ciclo térmico. 
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Figura 15 - Representação grafica de um ciclo térmico 

Foi a ciclagem realizada manualmente devido a res

trições impostas pelo próprio equipamento, utilizando-se 

uma garrafa contendo hélio liquido. As amostras foram 

presas i haste de medição do nível de hélio por meio de 

fita isolante e, no máximo, cidadãs duas ao mesmo tempo 

em virtude do reduzido diâmetro da boca da garrafa. As 

amostras eram introduzidas e retiradas vagarosamente do 

recipiente, a fim de evitar danos mecânicos ãs mesmas e 

evaporação em excesso do hélio líquido. A figura 16 mos

tra esquematicamente o equipamento usado. 
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Figura 16 - Representação esquemática do equipamento usado 

na ciclagem 

Para cada condição de ciclagem foram usadas amostras 

com 13 cm de comprimento, empregadas posteriormente em me 

didas de propriedades (resistência elétrica e temperatura 

critica) e outras com cerca de 1 cm, previamente polidas 

e atacadas com o reagente apropriado, para observações ao 



microscópio. As medidas das temperaturas máximas dos ci

clos foram realizadas com um aparelho DIGITAL MULTIMETER 

8024A através o contato direto da solda quente do termo-

par com a amostra. 

2.5 - Medidas do diimetro do filamento 

Os filamentos supercondutores de NbTi foram retira

dos da matriz de cobre po*r processo químico, através da 

dissolução da mesma em ácido nítrico. Supondo-se os fil± 

mentos cilíndricos, o valor do diâmetro dos mesmos foi cal 

culado por 

T "P/2 

onde p é a massa específica, m é a massa e £ ê o compri

mento do filamento. 

A massa dos filamentos foi determinada em uma bala£ 

ça METLER H54, com carga maxima da 160 g e uma precisão 

de 10"5g. 

2.6 - Medidas de resistência elétrica 

As medidas foram realizadas sobre os fios supercon

dutores a uma temperatura de 23°C, utilizando-se uma pon

te de Kelvin (KELVIN BRIDGE 4287, Leeds e Northrop). As 



«nostras, presas pelas extremidades e tensionadas, são 

percorridas por usa corrente, sendo tosados como base de 

•edida dois pontos do fio, situados a 10 cm de distân

cia, um do outro. 0 aparelho fornece o valor da resis

tência do fio em ohms, quando a ponte estiver balancea

da. 

2.7 - Medidas de temperatura critica 

As medidas foram feitas de acordo com a técnica d£ 

59 -

senvolvida por Pereira e colaboradores , que e uo méto

do indutivo e consiste em colocar pedaços de fio super-

condutor entre as espiras de um par equilibrado, e in

troduzi-lo lentamente em um recipiente contendo hélio 1_T 

quido. A transição supercondutiva é determinada regis-

trando-se as mudanças na voltagem indutiva em função da 

temperatura, mostrando a figura 17 esta variação. 

0 critério usado para determinar o valor das tempe 

raturas que marcam o inicio e o fim da transição super

condutiva é a interseção da extensão linear do patamar 

inferior ou superior, respectivamente, com a extensão l_i. 

near do rair.o ascendente da curva. A conversão da resis

tência medida (P.) em temperatura (K) é feita através um 

polinômio de 9^ ordem, de acordo com o Calibration Data 

and Computer Generated Tables da Cryo Cal Inc., da se-
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RESISTÊNCIA (J l ) 

Figura 17 - Curva da variação voltagem x res is tênc ia I - inT 

cio da transição F-fim da transição 

guinte forma 
n=m 

log1QR = Z An tlog10T) 
n=o 

onde os coeficientes são os seguintes 

AO = 4,63876871 

Al = -5,23265661 

A2 = 13,42742613 

A3 =-35,11640479 

A4 = 48,38701562 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

= -12,70798125 

= -50,87131834 

« 66,87999515 

= -33,24296677 

6,06463128 

(18) 



CAPITULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Caracterização do material 

0 cabo supercondutor está mostrado na figura 18 (̂ i, 

ii e iii). Na figura 18i tem-se um aspecto geral do mes

mo, onde vê-se o fio central de reforço e duas das unida

des supercondutoras múltiplas. A figura 18ii mostra uma 

das unidades supercondutoras da figura 18i, que é compos

ta de um fio central de cobre, três fios de alumTnio e 

três fios conjugados, com os filamentos supercondutores 

distribuídos uniformemente na matriz. A figura 18iii mo:s_ 

tra um dos fios conjugados, vendo-se claramente o arranjo 

ordenado dos filamentos supercondutores. 

Após ataque da m3triz de cobre o fio conjugado su

percondutor esta mostrado na figura 19 (a,b,c e d ) . Na 

figura 19a vi-se que o fio conjugado I constituído de uma 

matriz edezenove filamentos supercondutores isolados uns 

dos outros por uma barreira de forma hexagonal, que se 

apresenta mais deformada a medida que se aproxima da perj^ 

- 3 
feria do fio, como resultado do processo de fabricação . 

A barreira resistiva na região central do fio conjugado 

tem uma largura quase constante e igual a 5 um e formato 

hexagonal do perímetro bastante regular, enquanto que na 

47 
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Figura 18 - Aspecto geral do cabo supercondutor (i). Unidade supercondutora (ii) com um fio 

central de cobre (a) três fios de Al (b) e três conjugados (c). Fio conjugado supercondu

tor (iii). Microscopia Ótica 
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Figura 19 - F i o conjugado supercondutor apôs ataque da matriz de cobre (a). Arranjo geomé

trico dos filamentos (b). Unidade hexagonal em detalhes (c) e deformação da barreira resis 

tiva na periferia do supercondutor (d). 
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periferia do fio a largura decresce para cerca de 2,5 ym 

e o perímetro torna-se irregular. A figura 19b permite uma 

visão bem clara do arranjo geométrico dos filamentos, a 

figura 19c mostra para um aumento maior, detalhes do su-

percondutor e a figura 19d apresenta uma barreira perifé

rica bastante deformada. 

Através da analise por um sistema de dispersão de 

energia acoplado ao microscópio eletrônico de varredura, 

fez-se um levantamento qualitativo e semi - quantitativo 

dos diversos elementos presentes no cabo supercondutor, 

estando as composições médias obtidas, listadas na tabela 

1. 

TABELA 1 : Composição média do cabo supercondutor. Per-

centagens em peso 

Fio central de reforço 

Fios aglutinantes 

Fio central 

Periferia do conjugado 

Barreira hexagonal 

Interior da barreira 

Cu 

12,51 

-

100 

100 

87,10 

96,49 

Ni te 

.87,33 

99,64 

-

-

9,00 

Ti 

-

-

-

-

-

3,17 

Nb 

-

-

-

-

^ 

0,45 

Filamento supercondutor - 54,94 44,37 
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A figura 20 (a e b) mostra uma micrografia e o ma

peamento correspondente do cobre, realizado na periferia 

do supercondutor. Observa-se a alta concentração do co

bre na região considerada. A figura 21 (a,b s c) apresejr» 

ta um mapeamento feito na região central do fio conjuga

do. A micrografia da figura 21a tem-se o correspondente 

mapeamento de niÕbio na figura 21b e de titânio na figura 

21c. Observa-se a presença destes elementos concentrada 

apenas nos filamentos supercondutores. 

Assim, constatou-se ser o fio supercondutor conjug£ 

do constitudo de uma camada periférica de cobre pratica

mente puro, barreiras resistivas com o perTmetro de fonna 

to hexagonal de uma liga cobre-níquel, uma região, inte

rior ã barreira.de cobre puro e os filamentos supercondu

tores de níôbio-titânio, em número de dezenove. Tal cons_ 

tituição atende os requisitos de propriedades mecânicas, 

elétricas e de estabilidade de \jtilizaçãodossuperconduto-

res3,5,8,17,Z6,33,34 

3.2 - Determinação da fração volumétrica 

A fração volumétrica foi determinada por relação de 

areas para os filamentos supercondutores e por análise lj 

near para as barreiras resistivas de CuNí. Por terem di

mensões bem reduzidas, cada fio conjugado constituía uma 

única area de observação, na qual eram medidos todos os 

filamentos supercondutores, a distância centro a centro 

http://barreira.de
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(a} e mapeamento do cobre na região correspondente (b) 
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Figura 21 - Micrografia da região central de um f io su-

percondutor (a) e mapeamento correspondente de Nb (b) 

e Ti (c) 



entre os mesmos, a largura da barreira e o diâmetro do 

fio. Para cada fio e cada filamento supercondutor foram 

medidos dois diâmetros perpendiculares entre si, e as lĵ  

nhas traçadas para a análise linear tão próximas de ort£ 

gonais ãs barreiras, quanto possível. 

A fração volumétrica dos filamentos superconduto-

res foi determinada considerando-se os diâmetros dos fi

lamentos individuais, usando-se a expressão 

Vf ' 

19 
I d.' 

i = l T 

(19) 

onde Vf é a fração volumétrica, d. e o diâmetro médio de 

um filamento e D é o diâmetro médio de um fio, conside

rando-se o diâmetro médio dos filamentos de um fio "3, 

Vf = 
19 H< (20) 

e considerando-se a expressão teórica 

v f = a ( -V 
T 27? 

(21) 

onde a e um fator geométrico e igual a 0,907 para arran

jo hexagonal e 2 K é a distância média centro a centro,en 

tre os filamentos de um fio. 
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Os resultados obtidos da observação de 12 fios dis^ 

tintos estão listados na tabela 2. Ura fio supercondutor 

tem, portanto» um diâmetro médio de 301,25 yra e os fila

mentos supercondutores 26,31 um. A fração volumêtrica 

dos filamentos é de 14,54% e a da barreira resistiva de 

CuNi ce 7,072. Observou-se uma variação bem pequena en

tre os resultados da fração volumêtrica calculados pelas 

expressões (19) e (20), mostrando que embora existam di

ferenças na forma e dimensões dos filamentos individuais, 

a área total dos mesmos é quase constante. 0 valor teó

rico calculado por (21) e um pouco superior, porém prõxj^ 

mo do real, já que na referida expressão não são levadas 

em conta as áreas da periferia do fio livres de filamen

tos supercondutores, e mostra o alto grau de regularida

de do arranjo geométrico das unidades hexagonais na ma

triz do conjugado. 

Utilizando-se o processo.de retirar os filamentos 

supercondutores da matriz de cobre através de sua disso

lução em ácido nTtrico, medindo o seu comprimento e pe-

sando-os, e calculando o diâmetro pela expressão (17), o 

valor médio encontrado para 84 medidas foi 28,548 ym com 

um desvio padrão de 1,155 pm. De acordo com (20) a fra

ção volumêtrica calculada é V, = 17,06%, valor bastante 

proximo aos anteriormente encontrados. 

http://processo.de


TABELA 2 : Metalografia quantitativa dos fios conjugados 

AMOSTRA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

MEDIA 

DESVIO 
PADRÃO 

D(um) 

306,250 

317,500 

303,125 

318,750 

287,500 

304,375 

290,625 

288,750 

300,000 

301,250 

301,250 

295,625 

,301,250 

9,5742 

3(ym) 

26,4750 

27,1375 

27,1000 

26,9375 

25,7125 

26,4375 

25,8875 

25,3625 

26,3375 

26,4375 

26,3375 

25,5500 

26,3093 

0,5608 

2H(ym) 

55,3875 

56,5125 

57,4250 

59,7375 

57,8250 

58,4875 

57,0375 

56,7750 

57,0375 

56,8375 

58,2125 

58,0250 

57,4416 

1,0671 

(19) 

0,1424 

0,1392 

0,1521 

0,1363 

0,152 •' 

0,1438 

0,1510 

0,1469 

0,1468 

0,1468 

0,1455 

0,1426 

0,1454 

0,0047 

(20) 

0,1419 

0,1388 

0,1518 

0,1357 

0,1519 

0,1433 

0,1507 

0,1465 

0,1464 

0,1463 

0,1452 

0,1419 

0,1450 

0,0048 

' (21) 

0,2070 

0,2090 

0,2020 

0,1840 

0,1793 

0,1853 

0,1868 

0,1809 

0,1933 

0,1962 

0,1856 

0,1753 

0,1904 

0,0105 

Vf 

barreira 

0,0710 

0,0694 

0,0674 

0,0687 

0,0718 

0,0718 

0,0706 

0,0720 

0,0707 

0,0752 

0,0679 

0,0728' 

0,0707 

0,0021 



3.3 - Ciçlagea térmica 

O aspecto das superfícies das amostras antes da ci

clagea, após polimento e ataque con o reativo apropriado, 

está aostrado na figura 22 (a,b e c). Observa-se nas ai-

crografias que a superfície das mesmas é bastante lisa e, 

devido, ao ataque preferencial, o contorno dos filamentos 

bastante nítido. 

ApÓs serem submetidas aos diferentes números de ci

clos foran as amostras observadas novamente ao microscó

pio eletrônico de varredura. Na figura 23 (a, b e c) es

tão mostradas micrografias de amostras cidadãs 10, 25 e 

50 vezes. Observa-se que não existe nenhuma evidência de 

deformação plástica da matriz, modo principal de manifes_ 

tação e acumulação de danos por ciei agem entre a tempera

tura ambiente e 4,2 K. A figura 24 apresenta um fio su-

percondutor após sofrer 300 ciclos térmicos. Novamente a 

inexistência de deslizamento I constatada. 

3.4 - Tensões térmicas 

0 modelo utilizado para o estudo das tensões térmi

cas foi admitir que o conjugado consiste de um conjunto 

de unidades independentes de filamentos e a matriz que o 

envolve, sendo que no caso presente, a suposição que os 

campos de tensão das unidades não interagem entre si, é 

reforçada pela presença das barreiras hexagoneis de CuNi, 
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Figura 22 - Superfície dos supercondutores apôs ataque e 

antes da ciclagem. Aspecto geral (a) e maiores detalhes 

Cb) e Ce). A letra f refere-se aos filamentos e ra. ã ma

triz. 
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Figura 23 - Aspecto da superfície de fios conjugado 

percondutores apôs 10 (a), 25 (b) e 50 (c) ciclos, 

tra f refere-se aos filamentos e m ã matriz 
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existentes no conjugado super condutor e que realmente is£ 

Ian os filamentos entre si. A figura 25 representa a unj^ 

dade utilizada. 

Eiüevo 

UHTB-.Z 

64«<=; =4 
Vi~*Z 

F:VtU£h*2 

Figura 25 - Representação gráfica das unidades independe^ 

tes usadas no estudo das tensões térmicas. a) vista em 

perspectiva; b) vista superior 

Para o calculo das tensões térmicas devidas a ciclja 

gem, utilizou-se as expressões mostradas en (1 1 ) , modifi-

cando-se apenas as constantes r e K, a fim de levar-se em 

consideração também a diferença nos coeficientes de 

Poisson da matriz de cobre e dos filamentos superconduto 

res de NfaTi , e não somente a diferença entre os coeficien 
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t es de e/zznsâo. As expresse"'--* usadas po--3 .;$ cons t an tes 

foram determinadas de acordo com o Apêndice- A, obtendo-se 

(:i 

r i +v i +. r 
- T ni f 

m *f> i T [ T n 
m 

, 2 2 ' 

CE - AE 
(22 ) 

( ' - -V^ - (i+D /a Í — F — ( i -o /a ;i 

K = 
L Ltr. E.

CE - A3 
(23} 

onde A = 
o o 

(1 - bVô" ) 
c. 

(24) 

3 = (1 - t r / a ' } 
•m 

(25) 

m 
(1 - b-/a*) (26) 

E = ( l -b2 /a2 ) - - 4 - - - ^ --2-y (Uv ) 
E f LR Ea* m 

m 

( 2 7 ) 
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valores usados para as constantes terrcoelésticas 

riais be? ccno rs referencias onde reran obtidas 

tatías na tabela 3. 

TA3EJ.A 3 : Constantes ternoelasticas da matriz e filamento 

. 

CO:;S_Ã';TE 

E (G?a) 

V 

* ( K ' 1 ) 

"ATRIZ 

124 

16 ,2 x 10" 
-o 

RE FERÊMCIA 

60 

60 

60 

F I LAMEST: 

66 

2,4 x 1 0 " ' 

REF "RÊr-iCIA 

61 

60 

27 

ü b t 

Chawla e "etiger" e Lanteigne e colatoradores em 

trabalhos sobre tensões térmicas usarc expressões semelhan

tes ãs 22 e 23 empregadas no presente traba'nc, todas ba-
51 

seadas no modelo elástico desenvolvido por Poritsky . D]j 

rante a realização da ciclagem, a temperatura máxima dos 

ciclos oscilou entre 20° e 2c°C, fornecendo para as cons

tantes " e K os valores da tabela 4, onde cs rnTninos cor

respondem a u.- -T=-2Sy , S ° C e os máximos a :T = - 294,S°C. 

u / 

des nate-

estão 1 is 



7.A2ELA 4 : V .i 1 o r e s ITÍT-^^OS O r.ãxino? d3 " e '•'. ("Pa) 

REFERENCIAS 
•iimno Maxino Mi nino Máximo 

50 

52 

Ecs.(22}£(23] 

46,493 

44,832 

45,122 

47,459 

45,763 

45,122 

73,920 

71,230 

70,9?7 

75,466 

72,771 

72,472 

Como se vi, os três trabalhos apresentam resultados bas

tante semelhantes, mostrando que a simpl ificação feita en 

50 2 52 de considerar os cornpcnentes do ccnj-jçado coro 

tendo iguais coeficientes de Poisson é, no caso presente, 

total.liente válida. 

Definindo-se variação percentual (>) de acordo com 

a expressão 

Max - Min 
'; I n x 100 U8) 

de utn valor medido ou calculado qualquer e comput3ndo-se 

est3 variação para as constantes 7 e K, verifica-se que 

fica a mesma en torno de 2,0':,, mesmo valor obtido para as 

tensões. Conclui-se então que a variação de 6 C na temp£ 

ratura máxima dos ciclos provoca pequeno efeito sobre as 

tensões térmicas oriundas da ciclagem. 



Para un ;.T = -250"! e fij-jra 26 representa graíicü-

mente, eos função da distância co ponto considerado até a 

interface matriz/f ilar.erito, os valores das tensões ra

dial, circunferência! e axial, na matriz e no filamento. 

Figura 26 - Tensões térmicas na matriz e filamento supe£ 

condutor para um AT = - 290°C 



Observa-se que r.o filamento supercorsdutor es ^ensces são 

constantes para um determinado if, er.quar.tc ZÜC na matriz, 

somente a componente axial não depende da distancia do ele

mento de área considerado ã interface. As componentes ra 

dial e circu:;ferer.cial atingem o valor ir.ãxir.0 para r = a, 

ou seja, quaisquer modificações sofridas pel: conjugado, 

em decorrência das tensões térmicas, serão iniciadas nas 

interfaces dos filanentos com a matriz. 

A deformação plástica da matriz, coapcier.te rr.ais na_ 

cio do conjugado e o rr.otío mais co~ur?. de man: fastaçãc ds 

danos, observado e acompanhado ao microscópio através do 

aparecinento e crescimento de linhas da des*izamentc. Vi 

rics são os critérios existentes e util^Zãccí para defi

nir o início da elasticidade, ou seja, qual o estaco de 

tensão que, ao ser atingido, provoca o escoar.ento do nate_ 

rial. Chawla "'" , por exemplo, usa o de Tresca, expres

so per 

(29) 

onde ÍT e o linite de escoamento da matriz. Lanteigne e 

it col." usan a tensão equivalente de Vcn Mises (c') como va 

lor 1 imite igual a -. 

• -

o ? ? -i 1 / 2 

(y-y + (yc
z>

 + < y V ! 
L 

(30) 



'• linde wo outro crftfrio, que leva ta conU o vetor «iS-

tf to tias tensões na natriz a nio apenas o$ valores nãxinos 

.«liittfttts ftt interface. Assí=, ocorrera 4e*or»a;ld p U s 
Mm 

:Ifl<a extensiva «.«ando e velor médio «a tensio efetiva, 

•j^>. 4èi* per 

«$ > * 
" t5r"--ç

,,),»Pr*-c,V.(^-s
,)2l 

WÍ»MMtoM«MMMMMNÍM« 

1/í 

(31) 

f* b 

w * v 7."» , ^ g i . * f * «V (32) 

b r ig-jal so Uni te de escoaaanto da matriz. Os VÊ lores 

Cftt tensões mídias radial e circunferência! são, respect^ 

recente, 

3" • - Cl - b/a) (33) 

õe" « T (1 • b/a) (34) 

t , ta conseqBencia, 

*f lB> » [3 r2 b2/a2 • (r - K)21 
1/2 

(35) 
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A aplicaçío destes actios ao: conjuçitos supercon-

dutores multifilanentares encontra dificuldades tais como 

o desccnhecisientc do ya.or exato do Ifnite ce escoamento 

da matriz, já que dependente de inurcsras variáveis como o 

diâmetro dos filímentos, espaçanonto entre os mesmos e 

tensões residuais " e da sua variação con a temperatura. 

Durante a fsse de reifri emento de um ciclo tirnico, 

cetn 2 diminuição progressiva às terap = r2tura, os valores 

de cr , ?c e iy vec curaer.tande, ate uni ponto crttico, onde 

a transição elaste-plástica é alcançada. Este valor crí-

co calculado de temperatura é funçãc das propriedades do 

material, da çec-etriâ de- conjugado 2 da tscria de falha 

ou critério de escoamento ;sado. Assin, resíriar.do-sa o 

conjugado, no ^o-ento ei que a temperatura atingir o pon

to crTtico, tera-se a relação que define o critério de fa

lha igual ao valor do limite de escoamento do material ãqu£ 

Ia temperatura. Como os valores máximos da; tensões oco£ 

rem na interface, inicialmente ai seria criada pequena zo 

na plástica. A cedida que o material fosse sofrendo ciclos 

térmicos sucessivos e não sendo considerado o encruamento 

da região já deformada, imagina-se que a interface entre 

as regiões plástica e elástica migre, até que a unidade 

hexagonal tomada como base para o estudo das tensões, es

teja plástica en toda sua extensão. Apôs o surgimento da 

primeira casca plástica, supõe-se que o critério de esco£ 

mento passa a ser obedecido na região imediatamente ã 

frente da zona plástica e que o modelo elástico usado cor 
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tinua valido ate 4,2 SC. 

Ccnsf derando-se os valores de tensão para ura àT=-290°C 

e utilizando-se os critérios definidos pelas expressões 

29, 30 2 35, tem-se 

?5. - ~: » 433 MPa • r r • 

<J' • 376 MPa 

< ~ > = 174 MPa 
m 

0 limite da escoamento da matriz a 4,2 K, qua é a tempera 

13 52 
tura raínina do ciclo, e aproximadamente 400 MPa • . Ve_ 

rifica-se então que o valor médio da tensão efetiva <ã> 
m 

1 bem menor q m a , indicando a inexistência de escoamen

to exttnsivo na unidade hexagonal considerada. De acordo 

com o critério de von Mises o valor da tensão equivalente 

a' é menor que c , não ocorrendo, en conseqüência, defor

mação plástica nas vizinhanças da interface. P c outro 

lado, pelo critério de Tresca, \a - o ' e um pouco maior 

que o limite de escoamento da matriz e então, a região 

próxima a interface sofrerá deformação permanente, Como 

para ambos os critérios, os valores estão muito próximos 

ao crítico a. , o qual por sua vez é bastante inexato, 

não é possível afirmar-se com certeza, para o intervalo 
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do Umperaturas considerado (IT » - 2?Q°C} se o conjugado 

supercondutor vai ou não deformar plasticarr.ente em virtu

de dús tensões térmicas. Pequenas alterações localizadas 

coxo por exemplo, grau de encruamento da matriz, existên

cia ou não de orientação preferencial de grãos, dimensões 

relativas matriz/filamento (b/a), podem provocar ou não a 

existência de deformação permanente. 

De acordo com as observações microscópicas feitas 

(figuras 23 e 24] verificou-se a inexistência de linhas 

de deslizamento (ate a resolução do MEV - 50 nm) e, em 

conseqüência, de deformação plástica na matriz de cobre, 

inchando a validade de aplicação do notíelo elástico de 

tor sees térmicas para ciclagens a baixas temperaturas. 

3.5 - Medidas de resistência elétrica 

As medidas de resistência elétrica realizadas sobre 

as cvostras supercondutoras I temperatura de 23°C fornec£ 

ra.-> cs resultados constantes oa tabela 5, onde U é o va

le: nédio da resistência por cm (mft/cm) e cw e o desvio 

padrão. 



TABELA 5 : Medicos de resistência elétrica 

C I C L C 

COMO RECEI 

10 

25 

50 

100 

150 

200 

3G0 

S 

3100 

E (ma/ca»} 

3,4897 

3,5476 

3,4879 

3,6435 

3,4373 

3,4600 

3,4617 

3,4250 

0 
1* 

(u:1/cra) 

0,0353 

0,0348 

0,0620 

0,0511 

0,0732 

0,0276 

0,0201 

0,0298 

Medir-se a resistência elétrica do conjugado ã tempe 

ratura ambienta significa medir a resistência elétrica da 

matriz, já que é a mes.-na melhor condutor de eletricidade 

que a liga NbTi. A variação da resistividaie da matriz 

está diretamente relacionada com a estabilidade criogênica 

do supercondutor , sendo ímportan.e observar-se então o 

seu comportamento ã medida que o fio conjugado vai sofren

do ciclos térmicos sucessivos. 

Analisando-se os resultados obtidos, não se observa 

uma tendência de variação da resistência elétrica com o 



76 

rmmero da ciclos a que c material foi submetido. Verifi

ca-se que para cada condição de ciclaçea os desvios em 

terno da média não são muito grandes e que não existem 

também diferenças sensíveis nos valores da resistência me 

didos para diferentes números de ciclos. 0 conjunto dos 

valores médios de resistência da tabela 5 fornece um va

lor médio de 3,4941 raQ/ctn, cora um desvio-padrão d* 0,06668 

m.i/ca. As diferenças encontradas nas nedidas de resistên 

cia não são decorrentes de danos snicrcestruturais causa

dos ao material, por cie!agem, mas sim provenientes da 

não uniformidade dos jatrtatos feitos nos supercondutores 

para a realização das próprias medidas. 

3.6 - ?4edidas de temperatura critica 

Para cada uma das condições de ciei agem, foram medj[ 

das as temperaturas criticas dos fios conjugados e, após 

remoção da matriz por meio de ataque químico, as tempera

turas críticas dos filamentos supercondutores de NbTi. Cs 

supercondutores de NbTi de interessa tecnológico tem uma 

Tc que varia entre 9,0 e 10,1 K
2 » 1 1 » 1 5

f definindo-se Tc 

como o ponto médio observado da transição supercondutiva 

que, em virtude da estrutura normalmente zonada existente 

nas ligas comerciais, pode ter um valor elevado , e sen

do a temperatura crítica tanto mais baixa quanto maior a 

15 
percentagem de titânio , Devido ao processo de medição 

usado, a dispersão dos resultados das medidas realizadas 

foi desprezível, não sendo mostrada portanto nas figuras. 
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A figura 27 rostra as medidas da ueatperatura críti

ca para os vários ciclos térmicos a que foran» os fios con 

jugados submetidos. Observa-se que os valores obtidos 

independem do número de ciclos aplicados ao oat«rial, per 

•anecendo a temperatura de transição praticamente constar. 

te, salvo t pequena diferença observada entre o valor de 

Tç do. supercondutor na condição como recebido (N * 0) e 

após sofrer 10 ciclos. 
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Figura 27 - Temperatura crftica x número de ciclos do fio 
conjugado supercondutor. 0 início da transição; A fim da 
transição; f valor médio 



Uma possível explicação para o fcnoneno e que o Bi

ter! ai na condição coso recebido, devido ao resfriamento 

que sofre da temperatura do tratamento de precipitação 

(300-400°C) até a temperatura dobiente, apresenta-se «te 

formada plasticònente.. Era virtude dt distribuição das 

tensões na matriz de cobre esta zona plástica origina-se 

na interface matriz/filamente, formando-se então uma cas

ca plástica em torno da mesma. Resfriendo-se o material 

da temperatura ambiente até 4,2 K, mesmo ccr. a elevação 

do valor do limite de escoamento do cobre cent a diminui

ção da temperatura, mais deformação plastics pode ser pr£ 

duzida, a partir da interface entre as regiões elástica e 

plástica, que aumenta de tamanho. Cem a aplicação dos c£ 

cios tSrnicos iniciais a interface elasto-plãstic-i vai mi_ 

grando até que toda a unidade hexaçcnal to-ida como base 

do estudo, esteja uniforme e levemente plástica. Nesta si_ 

tuação, praticamente desaparecem as tensões residuais por 

que ocorre a homogeneização da deformação ". Tal diminui^ 

ção de tensões residuais provavelmente resulta em um au

mento muito pequeno na temperatura crítica do material.C.£ 

mo, durante os ciclos posteriores, permaneceram a matriz 

do supercondutor e os filamentos no regime elástico, a 

temperatura crítica não mais variou. 0 valor médio das 

medidas realizadas para os diferentes r,úmeros de ciclos 

fof 8,91 K com um desvio padrão de 0,0799 K, bem próxima 

•os valores encontrados na literatura. 
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A figura 28 mostra DS resultados das nedidas r e a l i -

ladas nos filamentos supercondutores, «pôs è dissolução 

da matriz de cobre. Observa-se çue a temperatura critica permane 

ceu praticamente constante, r.io variando com o número de ciclos a 

que o material foi submetido. Kão existe, neste caso, a diferença 

entre os valores da temperatura critica do supercondutor na con

dição- CORO recebido e apôs os primeiros ciclos térmicos. 

V I -

I 

r-

90 -

o 

*» 

100 300 SCO 
N 

Figura 28 - Temperatura crítica x número de ciclos dos f£ 

lamentos de NbTi. O início da transição; A fim da transi^ 

ção; 0 valor médio 
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O vâ'--.r médio das aedidãs realizadas pára os diferences 

niseros de ciclos foi $,92 K coo um desvio padrão de 

S.C2'! K, não sendo constatada melhoria na temperatura 

crTíica do Supercondutor de RbTi C O B a retirada da ma

triz do conjugado, 

A figura 29 apresenta a variação do intervalo de 

tr-:-.S!çáo supercondutiva con o numero de ciclos, para o 

sutcfcortdutor cca e sen satriz. 
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Figura 29 - Intervalo x número de ciclos. • com matriz; 

O sen matriz 
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Observa-se y-ia vir-jçjo .--jit. (-c::uf •. tn'.i : ti valores ,ij_ 

also e nTni-io de inLcvgio pa»v anbc. os Cc'-os, (0.1 K ) . 

ben cci&O * reduce tic ir..c-rv«'.c co.. •: rct;i-:dã da r-.-itriz, 

fato que c tar.bên observado cs outras tipo: Ge supércon^j 

tores * ". 0 valor nedio do intervalo de transição pare, 

O supercor.dutor csa matriz c 0,736 con uia dísvic padrão 

de 0.032 e C-,€?3 com dfSvio ndrio D,034 p«-a o -.usercon-

duíor se:.: .-nair**. 
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CONCLUSÕES 

1 - A citlagen térmica dos fios conjugados de Cu-íftTf 

para o intervalo de temperaturas usado» não produziu da

mos afcroestruturais permanentes no material, conforme cons 

tatado pela inexistência de deformação plástica em amos

tras cicladas • '.£ 300 ve2es e observadas a diversos aumejri 

tos en mcroscõpio eletrônico de varredura. 

2 - A inexistência da deformação plástica durante a 

cicícTe-. entre 2 temperatura ambiente e 4,2:< foi explica

da alrv.Cs ds un r.odelo tertnoelãstico pars o cálculo das 

t^nsces tSrnicas. A ccrcparação da formulação empregada 

no presente tracalho (diferentes coeficientes de Poisson 

para ? matriz e os filamentos) ;ora outras seme1hantes(mejs 

no :ocficiente de Poisson para matriz e filamentos), mos

trou que para conjugados Cu-NbTi arcbas são validas. 

3 - As cedidas de resistência elétrica, realizadas 

3 temperatura a-.biente para amostras sujeitas a diferen

tes nCf.eros de ciclos, mostraram que a resistência índe-

ende ds quantidade de ciclos a que o material foi subme

tido, o que está de acordo com as observações de que a ina 

triz de cobre sofreu somente tensões elásticas. 

82 
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4 - As aerfidas de teaperature crítica . realizadas 

nos filaaentos incorporados i aatriz e posterioraente de

le retirados, para cada usa das condições de ciclegea aos 

traran que a temperatura critica não varia coa o numero 

de ciclos a que o Material foi subsetido. e? aabos os ca

sas» e que o intervalo de transição, embora também tnde-

pendente de K, i mtnor para os fflaaentos supercondutores 

quando livres da matriz, devido a «usinei» de tensões atj* 

ando nos mesmos. 

5 - Sendo este trabalho parte de estudos que visaa 

0 conheciaento de aateriais utilizados ea reatores de fu

são, sugere-se que futuras pesquisas: 

a) em virtude da grande coaplexidade do assunto, e 

devido aos particulares equipamentos necessirios 

para medir propriedades supercondutores, sejara 

precedidas de ampla consulta entre as institui

ções que tenha» este interesse comum, a fia dt 

viabilizar os equipamentos a serem utilizados na 

pesquisa antes do inicio da aesaa. 

b) voltem-se com maior ênfase para o estudo do com

portamento mecinico dos supercondutores aultffi-

lamentares. 



APÊNDICE A 

TENSÕES TÉRMICAS EN UN COSJUGÀCO CIlTSDRICO 

A eeeaetria 4c conjugado I a representada na Figura 

i desenvolvia* 
i 

••Sto por Poritsky' 

tS e o desenvolviaento feito de acordo coa o aodelo pro-
51 

As tensões na fibra e aetriz são: 

* « • r • -$"- ffeB ' r " -pr- °» • K <*> 

° r f • A f ; °9f " V °if " Cf ( 2 ) 

A lei de Hooke na foma generalizada pode ser escri 

ta neste caso da seguinte foraa: 

9r VÍ°S * c*> 

ee - -ç i - - r E * °tTf * V ( 3 ) 

°» v(.o_* oft) 
• i " - r T - 1 - • • i T f - T i J 

84 
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As equações que relacionam as deformações e os des

locamentos são: 

er = — ; e6 = T- > ez • TT W 

• Para a condição de simetria axial suposta as equa

ções de equilíbrio reduzem-se a 

8(ra ) 3a 
r - a = 0 ; — r i - = 0 Sr w6 dz 

Substituindo (.1) em ( 3 ) , tem-se 

Bm 
*« e„ » r( l -vm ) + - 5 (l+vm) - vmK + a E (T>-T4) m r v m „<• m' m ra n» * f 1' 

E» «9 • rC!-v„) - ^ O**,) - v„K • %lm (T f -T ( ) (5) 
r 

E m e z ' - 2 V • K W « ' < T f T Í > 

Est&s equações são compatíveis com ( 4 ) , desde que 

a. 
K ü - [rCl-vtfl - V * «mEm CTf-Tf>] ' * T í1+vm) (6) 
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Para determinar os valores das constantes deve-se le 

var era consideração as condições de contorno, que são: 

a) na interface (r * a) tem-se que o » o . 

b) a resultante da forçd axial em uma seção z = cte é 

igual a zero, uma vez que não ê permitido cisalha 

mento interfacial entre fibra e matriz 

c) para r = b tem-se uma superfície livre e o * 0 
rro 

d) na interface (r = a) as deformações são iguais e 

ezf " ezm 

De acordo com estas condições tem-se 

B 
r + m 

»f . 

K Cb2 - a2) + Cf a2 = 0 

r + _!* n o 
b' 

(7) 

(8) 

(9) 

Resolvendo (7), (8) e (9) em função de r e K vem 

f !ra - - b2r ; Af « r(l - b
2/a2) ; C; - K{1 - b2Aa2) (10) 



Substituindo en (1) e (2) vem: 

2,_2 2,7 
°r» " r 0 " b 'r ) i ° f i m

 s r 0 • bVr') ; « * K O U rm zm 

°rf * 
2, -2 , r(l - b2/a2) ; a6 f = 0 - b 2 / a 2 ) ; oJ f - K(l-tF/*2) (12) 

/ 

Fazendo e - - e = 0 tem-se 
/ 

2r 9t • -w °-bWi •K B s ~í? ( i-b V )] • 

(am - ot.) (J* - T.) 
v ID f' v f 1 ' 

(13) 

Para obter o valor de u na interface basta usar a re 

lação ee = u/r para a fibra e matriz, 

Ef eQ = r(l-b
2/a2)(l-vf) - v ^ C l - b

2 ^ 2 ) * ^ ^ ^ ^ - ^ ) (14) 

.m E„,ee -TCl-v.) - - 5 C H V . ) - v B K * V (TJ-r) (15) 

Subtraindo a Eq. (15} da H*) vem: 
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t l - b V ) ' - » - - ! > (Uvj 
f ro t a 

IR 

- K ^L (i-b
2/a2) - -jjs. 

f BI 
• ta„-«f)tTJ-TJ) 06) 

Determinando o valor de r em (13) e substituindo em 

(16) vem: 

fv^^r 1 ^ r r 5 (1+b2/a2> - T 7 o-*2/*2) 
(« L—2 L =L (17) CE - AB 

Determinando o valor de K em (13) e substituindo em 

(16) vem: 

r * 
El+v_ 1+v. , « 1 
-17 - " T / d-b2/«2)J 
CE - AB 

(18) 

2 vf ? ? 2 vm 
onde A » --Í- (1 - bVa*) - «-E- (19) 

'BI vf „ _ K2,.2 B . -JSL - _ * (i - bx/a ) C20) 



' • § 

c = 4 - ( 1 - b2/a2) (21) 

E = (1 - b 2 /a 2 ) f m b 
V Em t\a 7- ( ' • V (") 
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