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através de ensaios de solhabilidade e ligação foi

•Taliado o coaportaaento de diversas ligas especiais, para

trabalho sob vácuo e es altas temperaturas, para união de

cer&Blco de carbeto de silício, cerãsico de alusina, grafite

para fins elétricos e coque de petróleo, entre si, e os «©tais

titânio, solibdênio, níquel e cobre. As Juntas que

caracterizara» usa efetiva ligação foras analisadas através de

•lcroscopia ótica, •icroecopie eletrônica de varredura e

difraçSo de raioe-x. Foras taabén levantados «apeamentos dos

constituintes e análise quiaica quantitativa através de «ietena

analisador por dispersão de raios-x (HSV/KDS). Co» base nos

resultados fora» discutidos possíveis BecanisBos de formação

das juntas.

Verificou-se que: a) das ligas de adição estudadas,

as que apresentara» usa efetiva aolhabllldade sobre todo» os

materials foras: 49Cu-49Tl-2Be, Zlrcaloy4-&Be e a liga



»rcial "Tlcuail", que oooelatia de ua eutético Cu-ac

faarmecaodo orna pequena quantidade de Ti puro. de coaposlçao

•jomimal 2e.7Cu-e8.6ac-4.6Ti; b> aa li«aa com alto conteúdo de

como o Ti a o Zr tendiam a formar ualoes

fooco d6t«l«. «tovido • imt«B«« formação de faees duras e

fra«aia; o) a ll*a 26,7Cu-6».eA«-4.&Tl ao«trott *er a amis

trar«étll para o« Material» nlo »etélicoe experlaentadoa; d) o

Ctt ax>fre U M fort* aroaio quando •• contato direto coa llcae de

alto teor de Ti e Ir ea virtude da formado de fases fusíveis

em temperaturas inferiores às temperaturas de brasacem com

aqueles materiais; e) foram detectados, como produtos de

reacao, os compostos TiC, em amostras ricas em carbono como o

cerâmico SiC e crafite e os oxido* CuxTlsOs e CutTiO4 na

licaçlo de alualna. por licas que continham Ti ea sua compõei-

Çlo ou no metal da Junta, comprovando-se qu« a efetividade da

licac&o 6 devida a uma inicial e obrigatória ligação quiaica.
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Wettability and bonding teste «ere utilized to

evaluate the behaviour of various specials alloys, for work at

high temperature under vacuum, for the inter-bonding of silicon

carbide, alumina ceramic, graphite (for electrical

applications) and petroleum coke and their Joining with

themselves as the metals titaniua, aolybdcnu», nickel and

copper. The Joints exhibiting effective bonding «ere

investigated by Beans of optical microscopy, scanning electron

•lcroecopy and x-rays diffraction. Elemental sapping of the

constituents and quantitative chemical •icroanalysis were also

undertaken, via the energy dispersive analysis of x-rays

(SIM/EDS). On the basis of the results the possible mechanisms

of bond-formation have been discussed.

It was verified that: a) of the filler metals

•tudied, those which exhibited effective wettablllty on all the
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abov* materials were: 49Cu-49Ti-2Be. Zircaloy4-6Be ead a

ooammrcial alloy "Tlcusil", which consisted of • Cu-Ag «atectlc

with • small addition of pure Tl. of momlaal composition

te.7Cu-68.eác-4.6Ti; b) the alloya with high levele of reactive

•stale auch aa Tl and Zr tended to for» low ductility boade due

to the formation of hard, brittle phasee; c) tbe copper

•offered pronounced «roeion when in direct contact with alloya

of kigh Tl and Zr contente, due to the formation of paeeee

whoa a meltinc rointe were below the bras in** temperature of

tlkoae materials; e) the coapounde detected aa reaction producte

were identified as, TIC in the aaaples rich in carbon, auch as

tbe B1C ceraaic and graphite Joints, or the oxides CutTlaOt and

Co»T10« in the bonding of alumina to alloys Including Ti in

their composition or in that of the filler metal, proving that

the effectiveness of the bond is dependent upon an initial and

indispensable cheaical bonding.
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•Capítulo I - INTRODUÇÃO

A braeagea é ua doa procediaentoe Bala antigos de

ligação doe Botais (1). Beeervada DO passado ao >trago doa

arteaOss e ourives, desenvolveu-se a* ua processo aoderao.

aplicável, aléa doa aetaie. aoa aateriale não BetAlicoe. coso

taabéa è ligação de aetais COB Baterials não Beta 1 leoa. Apesar

da tudo, é ainda, BSBBO nos dias de boje, sal conhecida, BO qua

ooaceraa A foraacão da Junta. De uBa execução sisplea es

aparência, a braaacea Joga COB fenosenoe part leu larseBte tio

ooBplexoa cujas leis nlo podea ser faciIsente elaboradas a

A^oera lixadas (2). Isto é válido porque a influência doa

diversos par&aetroe interTenlentes, durante usa operação de

braeacea, 6 de difícil apreciado. Ainda assis, a brasaces,

•pesar de tudo, conheceu durante os últiaoe decênios ua

OoneiderAvel desenvolvisento. Seja, por UB lado, a

BultiplicaçSo de Báquinae autoaáticas para brasar, seja, por

outro lado, a possibilidade do aqueclsento sob vácuo, COB a

conseqüente não oxidação dos Bateriais ea operação. COBO tasbéa

a utillsação de novoe Baterlals de adição que peraltiraa a

confecção de Juntas especiais para trabalhar ea altas

teaperaturae.

. Atualaente a brasacea 6 aplicada ea todos os setores

da técnica. Pode ser aplicada coa sucesso na fabricação de

coaponentes aecânicos, nos setores quiaicos e energéticos,

asai» COBO na indústria autoaotlva ea construções pesadas a

laves.

A brasafea se caracteriza pelo fato que se pode

obter Juntas ea diferentes teaperaturae coa uaa grande varieda-

de de Betais a ligas de adição, a realizar, slaultaneaaente.



aa* grande quantidade de llgacQee. ea particular. aqueles de

• M M O aulto difícil (a 4a vm— lapratlcaval) for ue> outro

yrocaeso qualquer.

«14 4a looga data (3). • utilização da eleaentoe. nfto

•etállco* associados entre il ou i eleaentoe aetállco* taa> aldo

da ÍBport4ncia crucial «a dlreraoa projetoe elétrico*, taroicoa

oa Bao4nicoa.

Ialclalsanta, a grand* aaioria daa paaquiaaa a

daaeoTolTl»epto da llsacoaa aataaquaa da Bat*rlala dlaaiailar«a

fora» dadicadaa a a«tai« coax> tune*tanio a aollbdénio a •idroe.

lato davido, fundaa«nt«la«nt«. ao daaenTolvlaaoto e prolife-

r*clo da lux elétrica (4). 4 partir deate sarco o deeen-

cientifico e tecoo lógico recebeu ua>a not4>el

. Ass ia, coa a creecente sofieticacJo da tecnologia

•oderna, m» exigências tecnicae, quanto às propriedades dos

Mterlaie usualmente eapregadoa es engenharia, vto ha auito

ultrapassando as liaitac^es ditadas por suae caracteriaticas

físicas e estruturais.

Por esta razlo o eaprego, ea larga escala, de

Mteriais cerâaicoa, quer e* aplicações estruturais, quer ea

fins específicos e característicos. t«a ocupado ua lugar de

destaque dentro do parque industrial.

Motores turbinados revestido* de aaterial cerâaico

(5); pontas de aetal-cerâaico aa ferraaentaa da corte da alta

velocidade (6); passadores e Isoladores de condutores

elétricos, quer aa vasos de pressão, quer ea campanulas de

alto vácuo (7), isolaaento d« sensores eletro-eletrônicos (6);

dIodos cerâalcos (9); enfia , bá ua —m ouaero de poesl-



bilidadee de utilização dessas unifies, quer em escala de

laboratório, quer e» escala industrial.

Poréii, ate oe dias de hoje nSo existes técnicas

gerais, aplicáveis indistintamente. Para cada caso existe a

necessidade de uma avaliação criteriosa em função dos mate-

riais, finalidade, condições mecânicas e térmicas da Junta em

operação, compatibilidade química COB O meio de trabalho, etc.

Das técnicas de união eapregadae, vem> o processo de

brasagem, sais una vez, se destacando para uma grande maioria

de casos (10).

As tradicionais e laboriosas técnicas de brasagem de

cerâmicos pré-netalizados (11,12) vêm, pouco a pouco, sendo

superadas pela braaagem direta, isto é, se» a metalizaçfio

prévia (deposição de pós metálicos e ainterização; deposição de

substâncias quinicas e sua reação en atmosferas especiais e

controladas; metalização à chana ou plasma, deposição de

vapores metálicos a vácuo; eletrodepoeição, e t c ) .

Para este propósito tem sido desenvolvidas ligas

especiais, reativas, que sfio enpregadas como material de adição

aos elementos que se deseja unir (13,14,16).

Dentro dessae novas técnicas e materiais, uma em

particular, tem se apresentado como una das sais promissoras e

confiáveis, qual seja a BRASAGBM A VÁCUO 8 EM ALTA TEMPERATURA

(16,17).

Sm linhas gerais trata-se de UB processo de braaagem

aparentemente convencional, só que com a ausência de qualquer

tipo de fluxo protetor ou decapante. Taaben, * atividade das



ligas de adiç8o, normalmente empregadas. requer que o processo

•eja realiaado sob vácuo « coa um controle rigoroso de

parâmetros. A utilização de materiais reativos tem ceio

resultado usa nova liga de união doe materiais de base COM

propriedades fisicas e químicas dependentes dos parâmetros

básicos (temperaturas, tempos, folgas, etc.) de brasagem. Una

das características nais interessantes é a obtenção de uniões

cuja temperatura de fusão é be» superior àquela do material de

«diçfio inicial, acarretando assim, como beneficio, a

possibilidade de operação do . dispositivo brasado em

temperaturas mais elevadas.

Considerando a relevância do anteriornente exposto,

pretende este trabalho apresentar, apoiado et una revie&o

sobre a teoria e a prática doe processos de união por braeagen,

o desenvolvimento de técnicas para a ligação de alguns

aateriais metálicos a outros não metálicos, cono cerâmicos,

grafite, etc. Com base nos resultados dos ensaios e das

análises processadas, serão discutidos alguns dos prováveis

mecanismos que regeu a obtenção da uniSo.



Capítulo li - PRINCÍPIOS TEÓRICOS DA BRASAGEM

II-l PRÓLOGO

De uma forma geral, m introdução teórica procura

caracterizar os fenòaenos fieloo-qulaicos Já estabelecidos, de

preferência, na literatura técnica clássica ou, de consenso

geral pela aaioria doe pesquisadores. Para o caeo preeente,

poucoo elo OB trabalhos que procuras ditar e estabelecer

relações genéricas da mecânica da brasagea. A grande maioria

parte de una necessidade tecnológica de união deete ou daquele

Material, ensaia novos procedimentos e ligas de uniSo e publica

os eeue resultados sea profundas teorisaçoes.

Os trabalhos de revisto sais específicos elo de

origea rueea. Destes, foi selecionada uma tradução francesa de

usa publicação de DOLGOV e SIDOEHINS (2), de onde foi feita usa

sinopse dos fundamentos teóricos, que aqui será transcrita.

Na parte de RBVI8AO BIBLIOGRÁFICA, já direcionada

para as setas do trabalho, serão apresentadas, seapre que

possível, as teorias envolvidas.



II-2 INTERAÇÃO DO METAL DE LIGAÇÃO E DO METAL DE BASE
DURANTE A BRASAGEM.

Do ponto de vista físico, o processo de llgaçlp dos

materials semelhantes e dissimllaree se resume na formação de

llfaçdee químicas (fortes ou fracas, secundo o seu tipo) entre

átomos que se encontram na Interface doe dois corpos em

contato.

No estado atual de conhecimento, consldera-ee que a

uni8o é realizada em duas etapas Independentes:

* Em primeiro lugar, a criação e desenvolvimento

de um contato tíelco (aproximação doe corpoe a uma

distância necessária a interação dos átomos).

* Km segundo lugar, a formação de ligações químicas

( ligação iônlca, por covalênda, metálica ) entre os

átomos, situados no nível da interface, seguida da

interação entre camadas eletrônicas, baseadas sobre

os estados quãntlcos doa elétrons.

A resistência da junta, ao nível das superfícies em

contato, é determinada, no final das contas, pela energia das

ligações interatômicas, à qual, depende do tipo da ligação

química realizada. As dimens&es da zona de contato físico

efetivo onde pode-se produzir a ligação atômica desempenha,

igualmente, um papel auito importante no que concerne i

resistência real da Junta brasada.

Os métodoe de união (soldages no estado sólido,

•oldagem por fusão e brasagem) se distinguem, em primeiro



lugar, pelos procedimentos utlllsadoe para estabelecer um

contato físico sobre toda a superfície ou sobre a porção da

superfície necessária à obtençto dae propriedades exibidas pela

Junta. Aeei», quando se solda Batais na fase sólida, o contato

físico é obtido por deformações plásticas das mlcroasperesae

superficiais sob a açlo de uma forca exterior. No caso de união

de materiais compatíveis 6 precisamente a cinética do processo

que determina o tempo necessário para que a resistência da

Junta seja obtida. No que concerne è brasagem, a realisaçlo do

contato fieico entre o metal de base (sólido) e o metal de

aporte (liquido), na ausência de fases heterogêneas em sua

interface, não apresenta dificuldades em razão da elevada

mobilidade dos átomos da fase liquida. A aproximação dos átoeoe

das duae partes presentes, se produz graças ao processo de

adsorção física, ligado àe torçae de Van der Waale.

Cria-se não somente UB contato físico entre o metal

líquido e o metal sólido, aas igualmente, na maior parte dos

casos, una ligação quiBica estável.

Pode-se analisar as características deste estágio de

interação pegando, por exemplo, a adsorç&o de UB átomo isolado

pelo aetal sólido. Este fenômeno pode ser considerado COBO um

ato eleaentar do processo de ligação.

Quando UB átomo livre se aproxiaa da superfície do

metal de base sólido, ele sofre, sob distâncias relativamente

grandes, ura ligeira atração devido á ação das forças de Van

der Weala. A posição deste átoso, que corresponde ao ainiso da

curva <1> (curva da energia potencial ei função da distância,

ffig.i: 1), representa o estado de equilíbrio da adsorção física

â superfície do Betai sólido. A adsorção ligada áe forças de

Van der Waals é acoapanbada, de uma forsa geral, de um efeito



teralco limitado ( A H » ) igual • algumas poucas qullocaloriaa
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Fig.II-1 Energia potencial do átomo eat função da
distância à superfície de um corpo
sólido no caso de uma adsorçâo física
<1> e química <2> (Ref.2).

â curva <2> (Flg.II-1) * relativa ao caso da adsor-

çSo quínica do átomo a superfície do Betai sólido. A ligação

fornada neste caso é «ais estável. O Blniao da curva <2>

corresponde à porção de equilíbrio devido a usa adeorção

ativada (quínica), onde o efeito térnico ( A H A ) co»preende-ee

entre 10 e 100 kcal/uol.

O ponto de intersecção dae curvas <1> e <2>

corresponde à passages da adsorçfio resultante das forças de Van

der Waals & adsorçâo quínica. Esta passageu necessita de una

energia de ativação E . A dininuição da energia potencial de un

valor A H A - AHv é ligada A nudança de estado dos elétrons de

valAncia devido, por exemplo, a ação em COBUB destes na

foraação de una ligação metálica.

Ia Buitos casos a interação entre átomos pode ee



limitar a adaorçio fiaica e nlo a« transformar em adsorcao

quimlca. lato é possível por conseqüência da inércia do átomo

d* ligação (por exeaplo. interaçlo com um gáa Inerte) ou o

•atado da superfície do corpo aólido. 0 fato é que sobre a

superfície metálica, tal» coso ela se apresenta realmente,

persiste sempre. M B K > após usa limpeza esmerada, átomos de us>

•elo exterior que estão, quer adsorvidoe. quer sob forma de

fases heterogêneas (óxldoa).

Ho caso de U M adaorçio química produs-ee,

necessariamente, perdas de energia devido a ativação da

superfície. Ista energia serve para a rutura das ligaç&es

saturadas da superfície do aetal adsorvente. Iate fenômeno

causa o aparecimento de elétrons livres susceptíveis de

participar de uma ação química.

Os meioe colocados ©a ação para ativação da

superfície, notadanente pela eliminação das aeperezas, consti-

tuem fatores isportantes de um método concreto de união.
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II-2.1 ABolhagei

to brasegem o contato físico • * ligação entre o«

átomo* das camadas supsrflcials* •• produissj mo estágio da

molhage» da superfície 4o a* tal sólido pelo metal de

mdlçlo, liquido. I evidente que as propriedades mecânicas

características da Junta brasada nao podes ser obtidas antes da

solidificação do metal liquido na Junta. I, portanto, é

precisamente na temperatura de brasagem que se efetua a ligação

fisico-qvimica entre os Metais liquido e sólido.

A interação entre oe átomos das camadas superficiais

do setal liquido-sólido, por ocasiKo da formação da Junta

brasada, se faz seguindo (conforme Fig.II-1) os princípios

expostos.

Durante a molhagem e no estágio de estabelecimento

de u» contato físico entre o liquido e o suporte (adeorçao

física), os grupos de átoaos do liquido que penetras na esfera

de influência dos átomos de usa malha cristalina, se ordenam

seguindo uma certa orde» cristalográfica que é determinada pelo

Talor sinimo da energia interfacial. Devido ao caráter ins-

tável das ligaçSee entre os átomos da casada superficial do

liquido e àqueles do suporte, o comportamento da casada do

liquido não é ainda influenciado pelo euporte.

Se nlo se formam llgaç&ee estáveis na interface das

fases liquida e sólida, o processo de molbagem é entfio inter-

rompido. Pode se citar, a titulo de exemplo, a maior parte

dos fenômenos de aderência ao curso dos quais as forças

•lstrostáticas desespenhas regras primordiais, como o fenômeno

de pseudo-aolhagen. Este último fenômeno e devido ao fato que o

••tal liquido pode se espalhar sobre • superfície do metal
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sólido, quando de ua ausento d* t>np>r«t<iri • ee contrair n*

for»* de usa gota quando d* um res frlsmanto coneecutivo. A

pseudo-molhages ê observada quando o metal liquido não pode ser

difundido no metal sólido, como no oaao da prata liquida e do

ofauabo com o ferro a aqua lea do cobre a da prata com o

•ollbdênio.

A formação da U M ligação quialca estável metálica

(por covalência ou mlata) provoca uaa diaimticKo de energia

lnterfacial, a qual contribui ia^talaente à liberação de ua

certo niiaero de ions do aetal sólido a sua penetração na

sooocaaada, constituída por átosoe do liquido adeorrido.

asais), depoia do eetabelec isento de ligações

eatAveia, ae produx uaa rediatribuiçao dos átosoe, no plano de

adeorção, ea conseqüência do deslocamento parcial doe átosos do

liquido e do setal sólido. A velocidade deste deelocasento é

particularmente elevada nas sonas ativas da superfície (no

dosinio das deformações elásticas da rede e ao nível das

discord&ncias).

lata redistribulçSo dos átosos na interface pode

acarretar, por sua vez, us fenômeno de hétero-difusão que leva

consigo usa modificação da composição quisica das faces

existentes.

"A lus do que se precedeu, a solhatfe» deve eer

considerada coso o priseiro estagio das reações flsico-quiBicas

entre os setals líquidos e sólidos que terminas na forsação de

uma ligação entre estes últisos.

A resistência da Junta depende do tipo das forças

interatósicae existentes ao nival da superfície de contato. Se

•a forças de ligação slo fracas coso no caso da usa adsorção

fislca, a solhagea obtida cria juntas, cuja resistência é
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relativamente pouco elevada. Se llsjacoes quimloaa podem inter-

vir, a molhacem contribui, assim, na formação de uma ligação

•stável.

A capacidade que têm os metais de criarem llcaçoee

químicas depende da sua aptidão de formar entre eles. eutéti-

oos, soluções sólidas ou compostos lntermetálicoa.

tstudando-se as reações entre diversos metais

sólidos (Fe,Mi,Co.A« e Au) e líquidos (A*. Sb. Te. Zn. Pb. Cd.

Bi,Sn e Al), foi evidenciado que a molharem se produz com oe

sistemas binários onde se observa, na temperatura do ensaio, a

formação de compostos intermetállcos ou soluções sólidas. Com

outros sistemas, a molhasem não se produziu, mesmo no caso de

uma importante dissolução do metal sólido no metal liquido.

OOfiDON e LBJN (apud 2) verificaram oe meemos fenô-

menos quando estudaram o espalhamento de metaie alcalinos

fundidos (Li, K e Na) na superfície de Cu, hg, Au, Pt, Pd e

Zn. 0 espalhamento do metal liquido, o qual nlo pode trans-

correr sem a existência de uma molhasem satisfatória, foi

somente observada no caso dos sistemas binárioe que dão lugar a

formação de compostos intermetálicos ou de soluções sólidas.

Estes mesmos autores estabelecera», igualmente, usa

correlação entre o espalhamento do metal liquido e a relação

dos ralos atômicos dos metais liquido e sólido. Fica evidente

que o espalhamento do sódio liquido não se produs nos sistemas
*

onde esta relação é inferior a 1,40 e no caso do potássio

liquido, quando a relação é inferior a 1,56. Para saiores

relações de raios atômicos, não houve molhabilidade.

Isto é aparentemente verdadeiro devido ao fato que o

rearranjo dos átomos durante a molhagem conduz a deslocasentos,

em relação As suas posições normais, tanto mais importantes
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quanto Mlor for a diferença entra aeue ralos atôalcoa. A «ete

propõe i to, aa conaiderarmoa U M cr ande diferença, a energia

livre desenvolvida na interface, quando do espalhamento do

liquido, ae torna tio elevada que há us aumento da energia

livre da totalidade do aletea*.

Existem, relativamente, poucos dados sobre a cine-

tica do processo de molhagem de uma auperficie sólida por ua

setal liquido.

Experiência* realisadae sobr« molhage», no caso de

lmereão de corpos sólidos «• Betais fundidos, são bastante

interessantes. Dois fenômenos interdependentes foraa evidencia-

dos:

- m Bolhagea "retardada"

- a histerese da molhagea

0 primeiro fenômeno se caracteriza pelo escoamento

de ua período de teapo, deterainado entre o aoaento que se

lmerge o corpo sólido no aetal liquido (ea condiçOee leotér-

micae ) e o aoaento que começa a molhagem. 0 segundo fenômeno

concerne no aparecimento de diferentes Ângulos de molhagem, um

durante a imersio e outro quando da saída do aetal líquido.

Exemplificando: para o sistema níquel-chumbo, o ângulo de

molhagea é de 90* na iaereSo e de 0* na retirada. 0 que con-

prova o fato que o início do contato físico e o começo de uma

ligação se faz com um certo intervalo de tempo.

A relação entre a teaperatura e o tempo de manu-

tenção da molhagem peraite calcular a energia de ativação

correspondente, à qual (com alguaas poucas exceções) é vitlnha

daquelas registradas por processos da adsorção química.
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A energia de llgeçto ou energia de aderência (WA e»

erg/ca>) na interface setal de adloto liquldo-»etal solido,

durante a aolhagea, yode ter definida cow» a energia necessária

à fonação do auperficiee por aeparaclo de faaee »enos a ener-

gia livre existente na interface.

onde:

os = tenalo superficial do a«tal sólido.

oi = tensto superficial do a>etal de adição

liquido.

oê-L - tensão superficial da interface sólido/

liquido.

Supondo-se que a influência doe volunee internos do

•etal sobre os efeitos de superfície são negligenciáveis e

considerando-se que a ligação, na interface, não se produz

senão entre os átonos da superfície que constituea a aonoca-

•ada, pode-se expriair a energia de aderência por aolécula de

substância C O B ajuda da seguinte fóraula:

â : 2,39xlO-uHáS
onde:

qâ = energia das ligações fornadas na interface

e» kcal/aol.



Mft s energia d« aderência ea erg/ca*.

SM = "superfície ocupada pele aooocaaada da

substancia •*> ca>*.

Teodo ea conta o fato que soaente U M parte daa

ligações de cada átoao atua» ao nível da superfície (cerca de

l/S), deteraina-se a energia total da llgaçlo de ua mol (QA)

dado por:

Q» - 3qâ -• 7 , 2 i l 0 n l l 4 S , (II-3)

A «uperficie ocupada por uaa aonocamada da

•ubatância e determinada pela expreseSo:

S. = k x 10 (A/p) (11-4)
onde:

A = Basea atoaica.

P = densidade.

k = 1.1 para estruturas CFC e 1,3 para CCC.

Oa cálculos práticos da energia de ligação tornaa-se

difíceis ea funçSo da falta de dados confiáveis no valor da

energia de superfície para a aaior parte dos sisteaas.

Para alguns deles, aedidas necessárias foraa

efetuadas e os cálculos aostraa que a energia de ligação é da

aesaa ordea de grandeza que o calor de sublimado. Seja por

exeaplo a reação entre o ferro a o cobre liquido. A energia de

ligaçlo obtida, utilizando a fóraula (II-3) é de 66 kcal/aol.

0 calor de subliaaçAo do cobre 6 igual a 61,2 e o do ferro é

igual a 96,7 kcal/aol. A ooaparaçio dessas grandezas peraite



1«

eeeeluir %ue a* li«ac0e« «atro étoBos, «uando da Bolhace» na

lBterfac* do MUl'da ll«acao da braaa«eB-B«tal da ba*e. nfto

•to auito dlf«reate* da llficlo »etalica no a* tal how>«ên*o.

O A^ulo am solhAC*» d«ter»ln«<lo p*lo «étodo da «ota

•4««il ««rT* d* critério quaatltatiTo da »olÍM««a. O ftaculo do

•olkagw. 0. é ooos*qOent« da condição d« equilíbrio das forcaa

«yllcadaa, BO pooto d« contato, ám Xré» tmm*m (Wimll-2):

coa a (II-

A = aL(Hcoe9) (IK)

â Tariaçlo do ânculo de Bolhaje* de 0*C a 100*C

oorroaponde a paaaacea entre a «oUtagea total, para a qual a

•oa>r(ia de aderência é HA = 2 oi e a Bolba^e» nula.

Se a energia de aderência ultrapassa 2 oi o Betai

d« adiçlo tende a se espalhar espontaneamente es usa fina ca-

sobre o metal sólido.

Fig.II-2 Esqueia de equilíbrio das forças que re-
presentai a tensão superficial da qota
de líquido sobre a superfície sólida (2).
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Iate ângulo só se estabelece depois de ui certo

lapso de tempo. A figura II-3 mostra a relação entre o ângulo

9 e o tenpo de manutenção no caeo da *olhagem do oobre pelo

alumínio fundido eob vácuo de 6 x 10-6 »*Hg (7 x 10-> Pa).

Como mostra a figura II-3, o ângulo de concordância

diminui quando o tempo de manutenção creece ( a diminuição é

particularmente brusca no começo) e também quando a temperatura

eP

80

60

40

20

/

- —
2

• —

1. 70O9C
2. 8009C
3. 900QC
4.10009C

0 20 60 100 140 t(s

Fig.II-3 Relação entre o ângulo de molhagem e o
tempo de manutenção para diversas tempe-
raturas (2).

aumenta. Como conseqüência, a energia de aderência cresce

também em função da temperatura e do tempo de manutenção do

contato entre as fases, no caso do par Al-Cu.

A energia d© ativaçSo, colocada em Jogo quando do

espalhamento, é obtida por utilizaçSo daa curvas de variação do

ângulo de nolhagem em função do tempo para diferentes tempera-

turas, tendo sido, para este caso, de 7 kcal/g.mol. Bste valor
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é vizinho da energia de ativação envolvida quando «e difunde

cobre ea aluBÍnio liquido. Pode-se supor que a variação da

enorgia de aderência é ligada à variação da coaposição ^ulalca

do Betai liquido.

A energia de aderência varia quando ee forsaB faees

sólidas intermediárias entre o setal liquido e o Betai sólido,

o que leva a una nodiíicação da energia interfaclal. Asela,

para o par cobre-eetanho, UB ausento da teaperatura aclaa da

tenperatura Unite da estabilidade da fase CutSns acarreta usa

dininuição da aolhabilidode do cobre pelo estanho liquido. Se

ben que un tal ausento teria por efeito a diminuição do engulo

de Bolhabilidade.

OB fenômeno similar é observado no caso da intera-

ção do bienuto e do niquel. On ausento da tenperatura aciaa de

470*C (tenperatura na qual a fase HÍBÍ3 é estável) e acina de

655*C (temperatura de estabilidade da fase NiBi) se

aconpanha de una diminuição consecutiva de aptidão à Bolhagen.

As canadas fornadas por fases heterogêneas na superfície dó

Betai de base e do Betai de adição de brasagen (filaes de

óxidos, na naiorie dos casos) ten una notável influência sobre

a tensão superficial e, por conseqüência, sobre a energia de

aderência, assin coso sobre a estabilidade das ligaçCes

formadas por conseqüência da nolhagen.

A necessidade de reunir as condições indispensáveis
*

A eliminação dos fllnes de oxido (fluxos/atmosferas) lisita a

escolha dos regimes de brasagen. On estudo da nolhagen do

titânio, sob UG vácuo na orden de 10-« mmHg (7,6 x 10-7 p a ) ,

por diferentes ligas de brasagem a base de cobre e prata ee

produzirão a mesma temperatura ( no entorno de 830*C ),

independente das temperaturas de fusSo doe Betais de adição



utllizadoe. Isto se explica pelo fato que a eliminação da

película de oxido formado na superfície do Betai de base me

fas, principalmente, por diaaoluçlo do oxigênio no tltâaio e

ocorre que Justamente na temperatura , anteriormente citada, o

processo de dieeoluçSo ê bastante intensivo.
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II-2.2 Processo de Bspalhanentq dos Metais Líquidos e o seu
Escoâiento ei Juntas Capilares

A condição necessária ao espalhamento espontâneo do

•etal de adição sobre a superfície livre do Betai de base e ao

escoamento nas juntas capilares é a diminuição da energia livre

da superfície do sistema, associada aos processos anteriormente

citados. E evidente que um espalhamento ilimitado sobre uma

superfície livre não é possível a não ser que a molhagem fosse

perfeita (cos 6 = 1 ) .

Pode-se então exprimir:

«L + os-L< a6 (II-7)

Co» efeito, o espalhamento do líquido sobre usa

certa superfície acarreta usa dininuição correspondente da su-

perfície livre do metal sólido, nas também um ausento da

superfície do líquido e da interface líquido-sólido.

O efeito direto do espalhanento, representado pela

sua força motriz termodinâmica, é geralmente designado pelo

coeficiente de eepalhamento (Re). No caso presente:

0 eepalhaaento e possível se RK > 0 e ele se torna

•afe intenso se seu valor positivo ausenta.

0 estudo da cinética do espalhanento permite preci-

sar as teorias sobre a natureza e o mecanismo deste processo e

oVt«r os dados que permitem o seu controle na prática.

Quando se analisa o espalhamento, parte-se do prin-

cipio que exiete eu todo o momento, ao curso do processo, uma
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Igualdade entre a força dita capilar ( f e ) • a forca retarda-

trii (devida a frenagem por atrito viscoso), que «e expressa

por:

« 2 (119)

(onde r = raio de espalhamento da gota)

leta Igualdade corresponde As condições eetacioná-

riae de escoamento.

Ma prática, o escoamento capilar observado nao é.de

fato, completamente estacionário; ele se torna, em efeito,

quase-eetacionário algun tempo após o início do processo.

â fim de determinar a forca retardatriz, pode-se

representar (de uma forna esquemática - Fig.II-4) o espalha-

X Vss

Fig.I1-4 Esquema de escoamento circular na super-
fície livre de um volume de líquido (2),

mento de uma gota, sob a forma de um cilindro, onde a altura é

determinada pelo raio de espalhamento obtido e pelo volume

inicial do liquido.
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" Z = V 0 / i r
2 (11-10)

Mo caso presente, o escoamento do liquido nao ê

totalmente laminar (estado correspondente a usa velocidade nula

de escoamento na interface liquido-sólido) pole o espalhamento

ou o preenchimento da Junta capilar seria impossível. De fato,

quando a casada liaite é freada, o liquido deve se deslocar

transversalmente em relação & superfície sólida. Entretanto,

uma tal turbulência só ocorre ao nivel da frente de escoamento,

enquanto que a parte principal do fluxo líquido tea a nessa

direção.

Nessas condições,o cálculo pode ser efetuado de

•aneira bastante precisa baseando-se na teoria do escoamento

laminar.

Tomando-se para o escoamento laminar, sobre a

superfície livre, o gradiente constante da velocidade de

escoamento dentro da espessura da camada de liquido (espessura

expressa pela altura do cilindro) e, assimilando-se o valor

obtido pela força retardatriz ao valor da força capilar, obtém-

se uma expressão aproximativa da velocidade do escoamento

circular:

dr/dt = (3/2) * 7 0 I g (1/1) r
3) (11-11)

*
onde:

dr/dt = velocidade de variação do raio da gota.

Kl = coeficiente de escoamento.

Vo = volume da gota de liquido.

0 = coeficiente dinâmico de viscoeidade.



Integrando-eo eeta equação obtém-se o tempo de

escoamento t :

t = ( 0 / 6 i To I.) r4 (II-12)

Orna verificação experimental com o par Zn-Hg mostrou

que, ee o eepalhamento ocorre aobre uma superfície rugoea

obeerva-ee uma concordância muito boa entre oe dados experi-

mentais e teóricos. Por outro lado, Quando a superfície é lisa

• polida, o processo se complica porque a difusão superficial

do metal liquido precede a propagação da camada de liquido e

reduz a velocidade de espalhamento, por causa da diminuição da

energia de superfície do metal sólido.

Numerosos fenômenos resultantes, principalmente da

interação do metal de adição e do metal de base, quando do

espalhanento, tornam difícil a obtenção de dados confiáveis

sobre a cinética do espalhamento, quando se trata de casos

reais de braeagen. Setes fenômenos provocam variações

lndeteniinadas de numerosos parâmetros do sistema tais como a

viecoeidade, a densidade, as energias livres de superfície,

etc. Como Já mencionado, os processos de dissolução e de

formação de faces intermediárias podem, notadamente, provocar

una brusca variação da energia interfacial.

Quando o metal de adição de brasagem liquido se

•ecoa eu uma Junta capilar, o coeficiente de espalhamento é

determinado pela fórnula,

i : 2 ( «B * V L > (11-13)

na medida onde não há aumento da superfície livre do liquido,

quando este ee desloca na Junta. Relacionando-se a força
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capilar (que neate caao é igual a Fe = It por unidade de com-

primento da frente d« «tcotaento) a «+çao rata do M U I

liquido na Junta, obtém-me a preseio capilar:

Pc = I, / h r 2 ( 08 - Q ^ ) / h (IM4)

onde h = valor da junta capilar.

Quando a molhagem é limitada, a pressão capilar pode

•er igualmente expressa coa a ajuda do ângulo de molhagem:

Pc = 2aLcos6/h (IM5)

Por conseqüência, no caso da brasagem por capila-

ridade, o preenchimento da junta pelo metal de adlçSo liquido é

possível se o angulo de molhagem obtido for inferior a 90*.

Caso contrário, o metal liquido, mesmo se ele for introduzido

na Junta por ua processo técnico qualquer, será expulso desta

•ob o efeito da pressHo capilar que se exerce no sentido

inverso.

No caso do preenchimento de ua espaço capilar

horizontal entre duas paredes planas e de ua regime permanente

de escoamento (Pig.II-5), deve existir usa igualdade entre as

forças que fazem penetrar o liquido na junta e aquelas que se

opõem ao escoamento:

Pc 2 y = 2 0 ( du/dy ) L (11-16)

Integrando-se eeta equação, obtém-se a repartiç&o

das velocidades sobre a totalidade da largura da Junta:



• = (Ee/2 n l)(C - y*)

ewta C = coaatante da lnta«raclo.

(IM7)
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Fiq.II-5 Representação esque«ática para o cálculo
da velocidade de penetração do «etal de
adição líquido, em uma junta capilar
horizontal (2).

Segundo Poleeuille, o liquido está en repouso ao

nivel dme paredee, loto ê, para y = h/2, u = 0, por

conseqüência C = h2/4 e a velocidade no tubo capilar pode

•er obtida COB a aplicação da formula:

a = (Pc/2 0 L)(h2/4 - T2) (11-18)

l«ta ralação indica que a velocidade varia es função



da eapeaeura da oasada d« liquido. seguindo uaa lei

parabólica (flf.II-6").

A T«1OCIdade Média ( lato é, a velocidade obtida

fasendo-se a Média daa velocidades regletradae aobre toda a

espeeeura da canada de liquido) é determinada pela equaç&o:

a = dL/dt = 2/hJ u dy (11-19)J u dy
Após a integração, obtéa-ee:

dL/dt - (hVWfllPc/L (11-20)

Integrando-se a equação (11-20) e considerando-se

que L = 0 para t = 0 e aeeociando-ee a relaçfio (11-15),

obtéa-oe o teapo de preenchiaento da junta horizontal.

t = 3 0 L2/h cos 6 aL = 6 n L2/h KB (11-21)

A relação (11-21) indica que o tempo de

preenchimento da junta capilar ,t, diainui quando Ri ausenta

e que espessuras Maiores se preenches nais rápido.

Quando do preenchiaento, pelo netal líquido, de um

capilar vertical, existe u»a altura limite de equilíbrio

atingida pelo setal liquido (Lo), que pode ser determinada

igualando-se a pressão capilar e a pressão hidroetética da

coluna liquida.

Lo = 2 oL COB 9 /p gh = EE/p gh (11-22)
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à tabela (II-l) indica oa valores das conetantee

flaicae de um» série de metal» (no «atado fundido) utiliaadoe

como setale de adiclo de brasages, asei* coto OB resultados do

cálculo efetuado aplicando-ae a fórsula (11-22) para obter a

altura limite de equilíbrio de eublda do metal líquido em una

junta capilar de 0,1 mm de largura, no caso de una molhagen

total do Betai de base (coe 6 = 1 ) .

0A cálculos efetuados COB a formula (II-22) conduzes

a valores aproximados Já que os valores da tensSo superficial

do Betai liquido e do angulo de Bolhagen podes variar

eeneiveIsente, por suites razoes.

Tab.II-l Constantes Físicas de alguns Metais Líquidos (2)

HIT AL

CADMIO

COBRE

CHOMBO

PRATA

ISTANHO

ZINCO

Sisbologia : A

B

C

D

E

à B

350 6,0

1200 6,9

400 14,5

1000 9,3

300 6,9

500 6,6

- Tesperatura es *C.

- Densidade es g/ca3

- Viscosidade en cPo

-oi es dina/cs.

- Lo es cs.

C

2,4

3.4

2,3

3,9

1.7

3,7

•

D

586

1160

440

923

526

800

B

14,5

26,0

8,5

19,8

15,2

24,0

O preenchisento de us capilar vertical se fas sob a

açSo da pressío que se exprise, pela diferença da preeeão capi-
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lar da coluna do liquido e • altura L, obtida en ua instante dt

dado ua A P = Po - p gL . Subetitulndo-se Pc pelo valor de

A P na equação (iI-20) e dando, ea seguida, a Pc o valor indi-

cado na equação (11-15) teaoe:

dL/dt = (hV12 0)[(2 cL cos 8/Lh) - pg] (11-23)

Integrando-se esta equação, obtéa-ee o teapo de

preenchimento da junta vertical:

t = U2n/h1pi)fl,l<«[L0/(l0-L)-l]} (11-24)

Todos os cálculos, anteriorsente efetuados, são

baseados na consideração de que o escoanento na junta capilar é

laminar. O escoamento será de fato laminar se o Número de

Reynolds (Re) é inferior a 1000. No caso de una brasagen:

: (h p/h) dL/dt = a. cos 9 b2 p/6 n2 L (11-25)

A Tabela (II-l) indica as características de UB

certo núnero de Betais, que são neceeeárlae a avaliação de Be.

Quando o valor da junta ê de 0,1 nu e o conprinento

da junta é d« ( u « utilizando-se oe dados que figurai) na

Tabela (II-l), o valor de Re é cerca de 600. R" pois correto

que se analise o preenchimento da junta sob u» escoanento

laninar.

Segundo os resultados obtidos, aplicando-se as

fómulas (11-21) e (11-24), os tenpoe de preenchinento, COB CU

liquido (cos 6 = 1) de juntas capilares horizontais e verticais

de 20 BB de coBpriaento e 0,1 BB de largura, é da orden de



•Ifune milésiaoe de» secundo.

Resulta que, no caso de condições reais, os tempos

de preenchimento de Juntas, dependes, principalmente, das

condições de tratamentos metalúrgicos das superficies do metal

d* base, do metal de adiçlo. assim como o seu modo de

interação.
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I1-2.3 A Dissolução do Hctol dc Baoc no Betal Liquido Durante
a BraMgct

IU Mior parte doe casos, a zona de cristalização é

• parto M i s importante da Junta braaada. Ba t«fratura de

braeafea. «eta zona correspond* ao volume ocupado paio material

àm adieIo de brasace» liquido na Junta.

A compoaiçlo química do metal da zona de

cristalização nlo corresponde, geralmente. A composição do

••tal inicial. Podea existir diversas razoas para isto: a

dlssoluçlo do setal de base no aetal de adlcfto; o empo-

brecimento do aetal de adição de brasacem de elementos que

migraram para a aoluçSo sólida, ou que formaram compõe toe

lntermetálicoA pela reaçlo com o metal de base; a T4>orlzacSo

de compõetoe voláteis do metal de adlçSo; etc.

A laportância desses diferentes fenômenos e sua

influência eobre a composiçlo do metal de adição dependem das

oondiçoee práticae de execução da braeacea e da composição

quiaica do metal de adição e do metal de base.

Orna das causas male freqüentes da modificação da

compõeiçlo quiaica do metal de adição, na Junta, é a dissoluçfo

do metal de baee no metal de adiçSo de braeace» liquido.

A lei experimental de dieeoluçSo foi formulada por

A.M.SHCHÜKABEV (apud 2) da seguinte maneira:

dQ/dt = K Q - O S (11-26)

onde: dQ/dt = quantidade de substância dissolvida por unidade

de tempo;

8 = superfície do metal sólido dissolvido;

C = concentração real da solueto «• UB instante
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oonsiderado;
L

C© = concentração da solução eaturada;

t = constante da velocidade de dissolução.

Levando es conta que Q - CVL (VL = VOIUB-O de li-

quido) obtém-se a partir da relação (11-26), * seguinte

equação, que exprime a relação entre a concentração da

substância dissolvida e o tempo:

C s C$ {1 - e ^ 8 ™ * 1 } (11-27)

através de experiaentos para diversos aateriaia e

situaçOes, retira-se, experimentalmente, os valores de K, os

quais fican em una neena orden de grandeza (IO-4).

A constante da velocidade da dissolução (que é a

principal caracteristlca cinética no processo de dissolução) é

deterninada pelas velocidades dos processos fisicos elementares

intervenientes, quando da dissolução dos elenentoe sólidos nos

elenentos líquidos.

Este processo de reações heterogêneas se desenvolve

es duas etapas:

A prineira etapa consiste en una reação química

heterogênea (reação na interface sólido-líquido).Ela ternina na

fornacSo de una ligação quínica (nolhagem) entre os atoaos que

ee encontra» na interface netal sólido/líquido, aseis como na

•igração desses átoeos através deesa interface.

Hao é senão após dessa primeira etapa que os

fenônenos de hétero-difusão podea se desenvolver e acarreta»

una variação da compõeiçào química na sona de contato dos

Betais. Deve-se notar que os processos de difusão não se
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produzes senio após um certo lapso de teapo correspondente mo

pariodo de relaxaçio do pico de energia interfacial (conheci-

do «ob o n o M de "período de retardo").

Quando a duração do contato entre oo aetale é

inferior ao período de retardo pode-se, OB principio, obter

unites de Betais diseiallares sen aodificaçoes de suas coapo-

•icOes quiaicas. Contudo, os cálculos Boetran que o tempo de

retardo do processo de difusão é negligenciável, se o

coapararaoe COB O período de teapo durante o qual os Betais eo-

tSo eu contato. Isto é válido tanto para brasagea quanto para a

•oldagea.

Por conseqüência, nas condiçõe3 reais de braeagcm,

produz-se seapre fenôaenos de difusão.

A segunda etapa da dissolução se traduz pela

passages de átosos do Betai dissolvido na interface

liquido/sólido através da Bassa do liquido. Esta.passagem se

faz por difusão « convecçSo ( os átomos dissolvidos são

transportados pelo liquido durante o seu deslocamento). A

convecção pode ser forcada ou natural. Neste último caso o

deelocanento do liquido é provocado por variações locais de sua

densidade, que resultam, elas neenae, dae flutuações de

teaperatura e das variações da conpoeição química que são

inevitáveis quando do processo de dissolução.

A teoria de difusSo por convecçSo peruit© concluir

que a transferência no liquido assegura uma homogeneização

rápida da conposição quiaica e sucede em todo o volume, salvo

eobre uma camada delgada, situada na vizinhança do metal sólido

dissolvido. Por conseqüência do elevado gradiente de concen-

tração dos átomos deeta camada, a transferência ee faz,

principalmente, por difusão. Além desta zona de difusão o



liquido conduz ae substâncias dissolvidas e favorece una

repartição hoBOffènea destae ea todo o voluae.

8«ndo a priseira etapa do proceaeo d« dissolução

(passage» dos átoBos através da interface) a naie lenta, o

liquido terá ao curso da dissolução usa coapoeição homogênea.

•B volune, cuja variação «• função do teapo é expressa pela

relação (11-27).

De qualquer maneira, as teorias existentes, sobre o

processo de dissolução, não peraiten obter una expressão

quantitativa da velocidade de evolução do estáfio da dissolução

que leve ee conta as propriedades físico-quíaicas dos aetais en

contato.

8e o eet&gio sais lento é aquele da passages dos

átoaos dissolvidos da interface para o corpo liquido, a relação

(11-27) representa então a variação, COB O te»po, da con-

centração do Betai dissolvido no voluae total, con exceção da

canada Unite de difusão.

o
"0

c
u
c
o

V\ C ( t 3 )

C l t , )

Distância

Fig.II-6 Repartição dos elementos dissolvidos no
líquido se o processo da dissolução é
controlado pelo estágio da difusão (2).
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Nesta camada • concentração varia quase que line-
• t

•raente a partir de Co (concentração da solução saturada) até

o nível de concentração media existente no volume do liquido em

UB momento [ C(t) ] (Fig.II-6).

Segundo a teoria de NBBNST (apud 2). a constante de

velocidade de dissolução é expressa, no caso, por:

l = D/6 (11-28)

onde: D - coeficiente de difusão dos átomos dissol-

vidos no aetal liquido;

ô - espessura da caaada limite de difueSo.

O valor de 6 pode ser obtido aplicando-ee o relação

(11-28), para D e R, experimentais.

A espessura da canada Unite é fortemente influ-

enciada pela velocidade de deslocanento do metal liquido. Se

esta cresce, 6 diminui e a velocidade de dissolução aumenta.

Os valoree máximos de 6 correspondem a uma disso-

lução eu UB aetal liquido imóvel.

A tabela (II-2) agrupa, para o par prata-bismuto,

valores de dissolução, a constante de velocidade de dissolução

(sem agitação do metal fundido) a diversas temperaturas

(valoree indicados pelo pesquisador Japonês M.MIYAKB), o

coeficiente de difusão da prata no bismuto liquido, bem como ae

espessuras da canada de difuslo limite (apud 2) calculadas a

partir desses valores. Como mostra a tabela (II-2), a camada de

difusão limite tem uma espessura na ordem de 1 mu, quaisquer

que sejam as temperaturas de dissolução.

Pode-se estabelecer, segundo diversos pesquisadores

sobre a dissolução de metais sólidos em metais líquidos que, en
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condições «etátlcae. este processo * Justamente determinado

pela fase d« difusão.

Itto é mostrado exato no caso da dissolução do cobre

em chumbo e biaauto; níquel em chumbo; ferro em Mercúrio e

cobre; xinco ea bismuto; estanho e chumbo no mercúrio e do

chuabo no eetanho.

Tab.I1-2 Solubilidade, constante da velocidade de dissolução
K, coeficiente de difusão D e eepeaeura da casada
limite (6) da prata no biemuto liquido (2)

TDfPKRATORA
__ *C

300

400

600

600

700

800

SOLOBILIDADI
«• aasea X

4.5

18.8

44,7

68.2

70.0

76.1

I

ea am/m
XlO-4

2.3

3.9

4.9

7.4

19.6

40,7

D
ea cai/a

«10-*

3,0

6.2

11,0

17.5

32,0

35,4

0

e . - .

1,5

1,6

2.2

2,4

1,6

0,9

N8o 8© deve considerar, entretanto, que eeta

característica da cinética de dissolução é Inerente, não

importando qual o par sólido-liquido, e que ela peraaneça

válida no caso de dissolução de ligas e de conpostos

internetálicos, tais cono os óxidos de netais nos líquidos.

Bxiste una série de dados experinentais que indican

que, e» certos casos, a influencia da velocidade de desenvol-

vimento da primeira fase do processo sobre a cinética de dis-

solução, é determinante.

AseIn, M.MIYAKE constatou, estudando a variação, « D



função da temperatura, da velocidade de dissolução do níquel,

do cobre e da prata no bisauto liquido, que a energia de

ativação da solução é diferente, conforme os intervalos de

temperatura considerados.

Pode-se provar taabea que a velocidade de reação na

interface é suecetivel de deteminar o processo de dissolução,

caso ee estude a cinetica do processo para pares de Betais

passíveis de dar lugar a formação de llgaçSee químicas ao longo

do processo de dissolução.

Tem-se evidenciado que eu determinados intervalos de

temperatura, favoráveis a formação de conpoetoe intermetálicos

na interface notai sólido-netal líquido, hé una diuinuição

relativa da velocidade de dissolução.
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Capitulo III - SOTISáO BIBLIOGRÁFICA

III-l INTRODUÇÃO
O uso de selos setal-cerAsico foi difundido, es

caráter industrial, na Alesanha. durante a 2* Grande Guerra

(10). Foi reconhecido que o uso da cerftsica na fabricado de

tubos de vácuo para uso eletrônico, garantia us melhor desem-

penho e durabilidade que aqueles executados ea vidro.

VANTAGENS DOS TOBOS CERÂMICOS:

a - Tubos cerAsicos pode» ser evacuados es temperaturas

sais altas, garantindo usa melhor retirada de

elenentoe residuais e ausentando seu poder de

esissio eletrônico.

b - Tubos cerAsicos podes trabalhar ea teaperaturas

•ais altas que os siallaree es vidro,

c - Tubos cerasicos o8o secanicasente sais resistentes

e senos sensíveis a choques térsicoe.

d - CoBponentes cerAaicos podes ser executados cos

salor precisio, na conetruçío de tubos eletrônicos,

e * Materiais cerAsicos tes baixa perda es altas

freqüências.

DESVANTAGENS:

a - A configuração da Junta tes que eer cuidadosa.

Cerásicos possues us alto valor de resistência à

cospreseâo, pores não A traçio. Juntas de topo só

•8o satisfatórias se as tensões trativae são

sinisizadas.

b * Osa criteriosa seleçlo do selo cerftaico versus

sesbroe setálicos deve ser realisada da forsa que



haja uma compatibilidade com o« co«ficlent«e de

•xponslo térmica de cada um doa materials

envolvidos e a faixa de temperatura de trabalho.

o - Falhas Já exietentee no cerâaico, ou aquelas

produzidas durante a ueinagem alo dificeie de

detectar.

d - Oe processos de metalização e unilo s8o custosos,

por cauea doa procedimentos múltiplos, em altas

temperaturas, em forno a vácuo ou de atmosfera

controlada.

Independente da utilização para tubos eletrônicos a

vácuo, outras características tais como alta dureza aliada a

baixa densidade e quase insensibilidade à maioria dos meios

corrosivos (17,18), têm caracterizado o seu empreso, quer ei»

área mecânica ou couo selos de vedação em células de

combustível ou outros dispositivos que converteu energia

química, nuclear ou termoiônica em eletricidade (15,19,20,21).

0 advento de cerâmicos especiais tem ampliado, de muito, o in-

teresse da indústria eu sua utilização (22,23).

Km adição a resistência em altas temperaturas e

resistência a meios corrosivos, certos cerâmicos possuen

propriedades que os fazem atrativos para uso em projetos

avançados de reatores nucleares de alta temperatura. Desde que

alguns dos aetais utilizados para metalização se mostraram não

convenientes em alguns meios nucleares, FOX e SLAUGHTER (24)

investigaram ae características de diversos materiais de adição

experimentais, na uniSo de óxidos de Al, Be e 0, entre si ou a

metais, sem prévia metalização, por brasagem direta com 49T1 -

49Cu - 2Be, com bons resultados.



III-2 MATERIAIS PARA JUNTAS METAL - CERÂMICO

III-2.1 CerâiicGS

I M i e fácil discutir as características «

propriedades de cerâmicos do que defini-los. VAN VLACK (25)

caracteriza materiais cerâmicos como aqueles que contém faeee

que eão compõe toe metálicos e não metálicos. A revisão de

PATTEB (10) aponta: Corámlco : termo ueado para descrever uma

variedade de eólidoe de diferentes composições, que atingiram o

estado cristalino pela queima de materiais Inorgânicos não

metálicos.

A tecnologia de formulação de cerâmicos te» ee

desenvolvido marcadanente nas últimas décadas. Uma casa de

compostos á base de óxidos, boretoe, nitretoo, carbetos e

silicetos tea sido utilizada para os aaie diversos fine

industriais (10).

As propriedades dos •ateriaio ceranicos deves eer

cuidadoeasente consideradas e avaliadas es funçSo das caracte-

rísticas ou propriedades necessárias, es serviço.

Heste neono trabalho de revieSo (10), é apresentada

usa tabela coa a aaioria das propriedades físicas dos cerâmicos

de uso sais generalizado. Tanben, una divisão, eu ternos asplos

de utilização, en três tipos básicos, segundo a sua finalidade

precípua. A saber:

à - CIRABICOS REFRATÁBIOS: Eetes cerânicos aantén sua

resistência e integridade estrutural es temperatu-

ras aciea de 1000 *C. Eles elo, geralmente, lso-

lantes, relativamente inertes à maioria dos ambi-

entes e resistentes A.maioria doe metais líquidos e
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•tie fundldoe. Cerâmicos deste tipo podes reeietir

* altas temperaturas, ee eetabilisadas, indefini-

damente; entretanto, o acúmulo de tensões térmicas

reaultantee de excessivos choques térmicos pode

produzir trincas. Cerâmicos com baixo módulo de

elasticidade, baixo coeficiente de expansão e al-

ta condutividade térmica e8o usualnente resis-

tentes a choques térmicos; eles sSo usados coso

membros estruturais ou revéstimentos, «• metais,

para auferir resistência à oxidaçao.

B - CERÂMICOS ELÉTRICOS : Estes cerâmicos sSo caracte-

rizados pela sua alta resistividade, baixa perda

dielétrica e alta tensBo (elétrica) de rutura. Eles

sfto usados para aplicações et alta tenperatura,

onde a integridade estrutural deve ser acompanhada

de características elétricas. Vidros duros e nica

podes taabéi» ser utilizados coso isoladoree

elétricos, entretanto a funcionalidade destee

Materials está limitada pelas suas temperaturas

•Aximas de serviço, cerca de 550 *C para vidros e

600 *C para Dica.

C - CERÂMICOS MECÂNICOS: A utilidade destes cerâmicos

é caracterizada pela sua resistência mecânica,

dureza, resistência à fluência e resistência

química em altas temperaturas. Incluídos nestes

materiais, encontram-se materiais slnterixados

metal/carbetoB e metal/cerâmicoe ("CSRMBTs").
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Outran propriedades de cer&Bicos que pode» ser

consideradas, são dependentes da eua utilisação especifica,

tais coso - acabamento superficial, poroe idade, densidade

uniforme. eetanqueidade em vácuo, leençâo de teneõea internae.

transparência e uèinabilidade.

A titulo de iluBtraçSo, são apresentadas curvas

comparativas com diversos materiais, de UB cerânico comercial,

a base de carbeto de eilicio (Fig.III-1).

III-2.2 Metais

COBO no caso dos ceránicoe, oe Betais utilizados em

juntas metal-ceranico são selecionados ©B função da configura-

ç8o da junta e conpatlbilidade fisica e quinica con o meio e as

tensoee eu serviço.

Os Betais eaie conunente utilizados sSo açoe de

baixa e sédia liga, acos inoxidáveis, cobre e suas ligas, ní-

quel e suas ligas e nateriaie refratários (Mo, Nb, W, etc.).

Metais nobres, a nSo ser eu casos nuito especiais,

não são utilizados COBO aeabros estruturais devido ao seu alto

custo. Seu esprego tipico é COBO constituinte de Betais de

adição, produtos para Betaiização, revestisentos e aliviadores

de tensões.

Outros Betais, aléa desses aencionados, poden ser

utilizados de forna a atender requisitos específicos, tale COBO

resistência à corrosão eu Betais líquidos, baixa seção

transversal de captura para neutrons téraicos, etc.

Características de propriedades •agnéticas, condu-

tividade elétrica, resistência a fluência e outros, deterslnam
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Fig.III-1 Algumas propriedades do carbeto de
silício em relação a alguns outros
materiais (26).
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• seleção de um grupo de metais, â seleção final é baseada no

ajuste ou recursos par* combinar o* coeficientes de dilatação

linear dos componente» da unllo.

III-2.3 Metais de Adição

Desde que brasagem é o método mais cowaente ueado

para • fabricação de Juntas e selos metal cerâmico, alguns as-

pectoe sobre o processo e os materiais deves ser considerados,

â seleção de materiais de adição para Juntas metal-cerâmico é

um •tanto limitada porque a maioria das lisas tradicionais

(comerciais) não molham (a nlo ser que pré-metalizados) oe

cerâmicos (13).

O critério de seleção para materiais de adição deve

levar em consideração :

A - COHDIÇÕKS D8 SERVIÇO. 0 material de adição deve

ser compatível com os materiais de base e a Junta

resultante deve ser capaz de atender os requisitos

do serviço, tal como os materiais de base.

B - HOLHABILIDADK I fUJIDEZ. Para uma união consis-

tente, o metal de adição deve molhar o metal de

• base e o cerâmico (usualmente pré-metalizado, a não

ser que se usem ligas especiais ativae) e fluir

suficientemente para preencher toda a Junta. A

molhabilidade é função da composição e propriedades

superficiais dos materiais da Junta e da atmosfera

onde a brasagem é realizada (27). A fluldes do

metal de adição é dependente das meenae variáveis
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acrescidas do projeto físico da Junta, aberturas.

•to. Dependendo da composição, alguns materials alo

extrsmamante fluido* na temperatura de brasagem.

enquanto outros flue* lentamente.

C - CABACTEBISTICAS M FUSÃO (26). As características

de fusto doe metais de adiçlo também deve» ser

consideradas durante a seleção da liga. Ea

contraste con oe Beteis puros, que fundes em usa

-' temperatura discreta, a maiorIa dos metais de

adição (coe exceções daqueles com coaposiçSo

eutética) fundem sobre uma faixa de temperaturas.

Metais de adição com faixas estreitas, geralmente,

tendem a ser bastante fluidos; aqueles com grandee

faixas de fuslo tendem a fluir lenta e

yiscosamente. Quando um metal de adição com uma

faixa de fusão muito larga é lentamente aquecido,

pode ocorrer o fenômeno de liquação e um resíduo de

lie's de braeagem, não fundida, permanece na Junta

após o processo. Sste material residual tem

composição difereute da liga original e, na maioria

dos casos, uma maior temperatura de fuslo. Quando

Juntas slo executadas com ligas deste gênero, elae

devem ser rapidamente aquecidas através da sua

faixa de fuslo, a fim de se evitar a liquação.

D - RIAÇOI6 DORAim â BBASAGIH (29). As reações que

podem ocorrer entre um metal de base, o cerâmico e

o metal de adiçlo durante a operação de brasagem e

seus efeitos nas propriedades da Junta devem ser



cuidadosamente considerados e testados. Para ser

•fetivo, o material de adição deve ligar con os

Mteriais de b&se Bem difusão detrimental, diluição

do» materiais de base no material de adição, erosão

do Betai de base ou formação de compostos inter-

•etalicos frágeis. Estes efeitos e8o dependentes

da eolubilidade mútua entre o material de adição e

os materiais de base, a quantidade de liga de

adição presente, a temperatura e a duração do ciclo

de brasagem. Características geométricas da junta

podem também influenciar na extensão (con-

sequentemente no efeito) desses fenônenoe.

- OUTRAS CONSIDERAÇÕES. Enquanto o cueto é importante

na seleção do material de adiçfio onde procura-ee

substituir ligas Jé consagradas, porém custosas

pelos seus nobres ou raros componentes (30,31,32,

33,34,35), ainda são utilizadas diversas ligas,

como por exemplo à base de ouro, pela eua caracte-

rística dutilidade (36) ou características elé-

tricas (37), resistência à corrosão e razoável

insensibilidade a variação no ajustamento das

juntas (34). Deve-se levar em consideração, que em

•uitos casos, os custos do metal de adição é

diluído ou insignificante, quando na fabricação de

equipamentos extremamente custosos e singelos, onde

as características especiais do material é o fator

predominante.
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Materiais de adição elo freqüentemente selecionados

OOB base ea características próprias. Cita-se por exemplo,

Múltiplas brasagens •• dispositivos quo necessitas ser montados

por partes, dai , nateriais de adição C O B diferentes pontos de

fusão ou totalmente diesimilares em função dos materiais ou

dispositivos que serio unidos (24,33,37.36).

Baseado nesses aspectos, deve-se considerar que a

•eleçSo de ua material de adição adequado é, evidentemente,

complexa. Metais de adição de brasagem podem ser agrupados de

acordo C O B seu constituinte principal (10), como segue :

(1) LIGAS A BASE DE COBFE

(2) LIGAS A BASE DE PFATA

(3) LIGAS A BASE DE NÍQUEL

(4) LIGAS A BASE DE METAIS NOBRES

(5) LIGAS FEATIVAS A BASE DE METAIS

FEFRATAFIOS.

Oaa classificação geral dos materiais de adição, eu

brasagen, é fornalizada na NORMA A.W.S. A5.8/76.

Doa realidade que deve ser considerada é que nuitas

das ligas que são ainda, hoje em dia, empregadas, não eão ligas

conerciais. SSo encomendadas a eete ou 'aquele laboratório ou

centro de pesquisas ou desenvolvidas pelos próprios usuários

(13,14,24,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49).

Na brasajem de materiais reativos onde se emprega,

nornaleente, aquecimento sob vácuo, deve-se considerar,

fundamentalnente, que os materiais de adição empregados nSo

contenham elementos COB alta preseSo de vapor (ex. Cd e Zn). Se

algum elemento vaporiza durante o ciclo de brasagem, a
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OOmposiçHo • o ponto de fus&o da liga renanceccnte pode diferir

mubetancialmente da liga original (50). Além de se ter

problemas de braeagem, yode-ee contaminar, àa vexee

Irreparavelmente, a câmara de vácuo (7).

Já outrae vezes, a volatilizaçlo é premeditada como

moBtrado por SHCMATZ e HINTBBBOTTOM (51). McGURRAN e NICHOLAS

(62), HIHTERBOTTON (53). VBRMA (54) e ASHBORN (66), onde o

magnésio é fundamental para brasagem de ligas de alumínio.

Durante a brasagem eob vácuo, o vapor de magnéeio ten a

propriedade de romper os óxidoe interferentee no processo e

ativar o fluxo da liga de adiçlo na junta.

BBEDZS et alli (40) apresentai) un elaborado estudo

eobre o assunto, focalizando ligas parcialmente voláteis a base

de índio, onde a vaporizacão deste elemento durante o proceeeo

altera a liga original e aunenta o seu ponto de refusão. Sobre

este mesmo tópico, LSHRBF e SCHWARTZBART (56) apresentaram um

minucioso estudo do fenômeno com o desenvolvimento de diversas

ligas experimentais à base de Ni, Cr, Ge, Fe, Li e P .

â Fig.III-2 apresenta curvas de PRESSÃO DE VAPOR dos

elementos comuns (e a maioria de uso típico em brasagem).
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Fig.II1-2 Curvas de pressão de vapor dos elementos
comuns (28).
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III-3 PROJETO DE JUNTA E CONFIGURAÇÃO

A geometria dae Juntai que pode* aer utilizadas nau

ligações aetal-cerâmico é Mais limitada do que aquelas para a

uni Io doe metais, por causa da necessidade de unir Materiais

COB diferentes propriedades. Este problema 6 similar Aqueles

encontrados na uni8o de metais dissimilares. Porém, destaca-se

como principal problema a ser contornado aquele relativo a

eliminação ou mlnimização das tensões resultantes dos

diferentes coeficientes de expansão dos componentes da Junta.

Cerâmicos são, tipicamente, materiais frágeis, com resistência

A compreesSo muito maior do que A traçSo. Bm comparação con a

Mloria doe metais elee tem pequenos coeficientes de dilataçfio.

Idealmente, o cerâmico e o metal selecionado deve-

riam ter o mesmo coeficiente de dilataçSo eobre uma larga faixa

de temperaturas e sem hieterese.

As figuras III-3 e III-4 mostran, COB curvas de

dilatação de alguns metais e ceraaicoe, o caso real (10). Como

conseqüência, Juntas metal-cerâmico, deveu ser cuidadosamente

projetadas de forma a se tirar partido das caracteristicae de

cada material e minimizar os problemas devido às suas

diferenças (39,41,57).

VAH HOUTEN (3), em um trabalho de revisão de ligação

de "Ceraets" a metais , exemplificando o problema para o caso

de una ligaçSo de um cerâmico A base de carbetos e Inconel,

onde o primeiro possui um coeficiente de dilatação cerca da

•etade do metal, mostra que durante o resfriamento da peça

brasada, podem ocorrer, localmente, tensões de contração na

ordem de 100.000 psi (700 MPa). Este mesmo pesquisador apresen-

ta , em seguida, vários métodos para contornar o problema.
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Fig.II1—3 Expansão térmica de alguns metais (10)
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O primeiro deles, multo difundido na época (o trabalho é de

19f>8). era desistir de braaar. Oe demais método* são mais

otimistas e viáveis de serem analisados, quando necessário.

LEW IN e MARK (58) já apresentam ui elaborado

desenvolvimento natenátlco de teneOes, es cilindro de parede

fina, para selos de vedação cerâmico, vidro e Betai. K' um

estudo baetante teórico, envolvendo minimização de teneOes para

a fase de projeto de Juntas tubulares e cilíndricas, sem entrar

et considerações sobre materiais de adiçlo.

A diferença de coeficientes de dilatação, além das

tensões geradas, pode apresentar outros problemas (10). Se, por

exemplo, Kovar (liga Fe-29Ni-17Co) é brasado a um cerâmico á

base de 96% de alumina, os dois materiais dilatam-se sob a

mesma taxa, até cerca de 450*C (Flg.III-5). Acima desta tempe-

ratura o metal dilata com uma maior taxa que o cerâmico. Tem-se

duas hipóteses: eeja um anel de Kovar no interior de um anel do

cerâmico. Acima de 450*C o cerâmico ficará sujeito & forças

compressivas no seu interior (conseqüentemente, trativas ná

seção reta da parede do anel - não convenientes). Se as

posiç&es forem invertidas , irá ocorrer uma grande abertura da

junta após a dilatação, a qual poderia, em muitos casoe, pre-

judicar o processo de brasagem.

Para braeagem de materiais dissimilares, são publicados

gráficos ou nomogramas (Fig.III-6), de forma a facilitar o

dimensionamento das peças a serem brasadas (28,32,59). 0

problema do diferencial de dilatação é, em certos casos, o

fator primordial ou critico, na confecção das Juntas. Alguns

recursos eão utilizados na prática. Uma das possibilidades é a

utilização de materiais intermediários (Juntas "sanduíche" -

Rei 3), que possam absorver as tensOes trativas ou compreesivae
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doe materiais orifinale da Junta. Ieeo pod© ee\* realizado, quer

por laminae ou por telas, onde «8o entrelaçado* materiais de

•dlção co» materiais de "sacrifício" (FA.g. III-7).

Existes recursos bea mais elaborados. HAMMOND e

8LA0GHTER (60), tendo que braaar Haetelloy M ( a=12,3xlO«/*C )

• grafite ( a-7,8xlO-«/*C ) fabricara», por elnterixaçlo, set©

pastilhas de materiais cujo coeficiente de dilatação de cada

uma, variava gradualmente, por pequenos acréscimos da anterior,

tendo coa>o referencia inicial e final os coeficientes de

dilataçSo do grafite e do Haetelloy. N.

BUNGARDT (61), fazendo referencias a ligas co*

coeficientes de dllatacAo "especiais", apresenta o gráfico

reproduzido na figura II1-6, da liga ferro-níquel. Coso se pode

verificar, para cada composição (relaçfio Fe-Nl) tem-se um

diferente coeficiente de dilataçSo. Deve-se também ressaltar,

neste mesBo gráfico, a compoeiçSo Fe-36Ni, o conhecido Invar.

Liga que, praticamente, não sofre o fenômeno de expansão ou

contração na faixa de 0 a 150'C.

A fluidez do Betai de adiçfio, na temperatura de bra-

sagem deve, obviamente, ser considerada no projeto da junta.

Por exemplo, es braeagens coi ligas a base de prata são reco-

mendadas folgas na ordes de 0,08-0,13 mm. Já para o cobre puro,

de ajuste sob pressão até 0.03 BB (10).

Ligai de adiçPo co» baixa fluidez, deves ser utili-

sadas on^e o projeto da Junta versus materials enpregados

acarretam folgas grandes durantj c ciclo de braoage». Cos mate-

riais bastante dissiailares, o projeto da Junta é extremamente

critico, porém, er muitos cacos, pode-se elaborar um pouco mais

*s uniões com peças de transição que poderão acomodar as

diferenças de expansão/contração dos materiais unldce.
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Fig.III-8 Expansão térmica ( de O* a 100*C ) da
liga Fe-Ni (61).



III-4 LIMPEZA DOS MATERIAIS EM BRASAGEM

â limpeza doe materiais envolvidos em U M brasagem é

um parâmetro do B U M importância para um boa de»—.p«nho do

processo e da própria Junta oi ei.

Seja por exemplo os materials cerâmico*. Ho «atado

de como recebido pelo fabricante, as superficies podem estar,

ou ser contaminadas por substâncias orgânicas, tais como traços

de óleo ou graxa (o simples manuseio sem adequada proteção com

luvas limpas, pode comprometer seriamente o processo), filmes

de gases adsorvidos e até partículas metálicas aderidas.

Durante o processo de sinterixaçâo, dependendo da

atmosfera, substâncias graxas ou oleosas slo reduzidas a

carbono, e possíveis partículas metálicas, em óxidoa. Estes

materiais podem prejudicar a efetiva metalizaçâo ou união. Em

adição, eles criaa manchas na superfície do cerâmico e podem

causar centelhamento, fugas elétricas e perdas de radio

freqüência, quando do seu emprego para fins eletrônicos.

Huitoe procedimentos e técnicas foram desenvolvidos

para a limpeza das superficies cerâmicas.

BALLARD (62) procedeu a )impeza de "Coors AD-85"

(85% alumina), iniciando com um bpnho de desengorduramento em

metil-etil-Ketone (HER) seguido da imersão em banhos alcalinoe.

A seguir, enxaguasento e« água deionizada, imersâo em álcool

metilico e eecagea final por nitrogênio. As partes metálicas,

de nióbio, receberam UB ligeiro ataque quinico (não descrito) e

a liga de adiçSo, "TICUSIu" (liga â base de titânio, cobre e

prata), limpeza es álcool uetilico.

BBBGKR (44) Jnicia coa uma lavagem esmerada (e

••covagem) convencional COB água e detergente para retirar os



ooataalnantee • partículas aels grosseiras de aluaina Segue-n«

•ecagea • uae llapeza "fina", por freon liquido • vapor, para a

retirada do« eleaentoe graxoe restantes. R O Y » lavagea,

eacovagea • enxaguaaento. Finalaeote. secagea por ga« argonio.

As partaa «etéllcaa (a* tan talo), antas da brasa***, aao

aquecidas ©• vácuo, a* taaparaturas aclaa da 1000*C d« foraa a

allalnar qualquer contaBlnant* qua pudes«« sar vaporl*«do naa

tasjperaturas de brasacea (pouco abaixo). Iaadlatawonte antes da

brasa* ea, as pecas de alustina foraa aquecidas ea> forno

convencional, a uaa tasperatura ,de 565*C. Meata etapa, o

oxlcènio do ar react* coa oa contaainantee i base de carbono»

liberando-se COi, sob foraa de gás.

HKNSCHEL (33) Já faz a liapexa doe ceraaicos através

da banhou de vapor ea tricloroetano, e «B partes de cobre por

banhoe alealinos.

PATTBE (10) apresenta outras referènciae e técnicas.

Oaa delas, ea particular, chega a usar boabardeaaento de ions

gasoeos para efetuar a liapexa superficial dos cerftaicoe.
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III-5 TÉCNICAS PARA A METALIZAÇAO DOS CERÂMICOS

às pv*ÍBeir*e Juntas Betal-cerâmico só foram

•àtisfatoriaaent* produzidas pela brasagem de un cerâmico

Betaiizado * UB MBbro netálico através de una liga à base de

prata, noa idoe de 1930 (10,36). A despeito do avanço tecnoló-

gico desde «asa época, este é ainda, o proceseo (pré-

metalinaç*o) Bale conunente utilizado (3,4,36).

Procediaentoe de c->talizaçlio foram originalBente

desenvolvidos para proeover a nolhagem de superficies cerâmicas

por Bateriais de adiçSo convencionais, de baixa temperatura.

Bfltudoa posteriores mostraran que algune metais ativos e euas

ligas ou componentes (ex. titânio ou zircônio) poderiam nolhar,

Bob certas condições, cerâmicos nSo metali2adoB (44,63,64,65).

K' interessante ressaltar que a metalizaçSo e uma

preparação da auperficie de cerâmicos -ão são, obrigatoria-

mente, ligadas ao processo de união por brasagem. Outros

processos de uniSo aetal-cerâmico podem também se utilizar

desta prévia metalizaçSo, como por exemplo, eoldagem por

difueão, compressão e ultra-eom (29).

III-5.1 Processos usuais de Metalização

UB dos processos uais conhecidos industrialmente é

creditado, ei diversos trabalhos (4,10,36,48,66), à POLFRICH,

VATTER, NOLTE e SPORCR, que de 1935 a 1939 apresentaram

diversas patentes com variantes da técnica (indicadas nos

trabalhos referenciados). Basicamente, o processo consiste em

•etalizar a auperficie cerâmica por pós metálicos (Mo, W, Ph,

?•» Ni, Cr), finamente divididos, por einterização.

Depois de mtflhoriae sucessivas a variante mais
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difundida © conhecida polo processo "ÜOLT-MÃJtGANFSM".

Bumarlzando brevemente (9). o processo oonelete em oobrir •

•uperfície do cerânico (pintura, pulverização, etc.) por usa

suspensão de pós de molibdênio, Manganês em llgante orgânico e

proaover a sintenzação em atmosfera controlada de hidrogênio a

1350 *C por cerca de uma hora e meia. Km seguida, a superfície

recebe una nova metalização, por eletro-depoeição de níquel

e/ou cobre, ou outra sinterização por níquel ou outros metais.

PINCÜS (66) ressalta que este processo deixa a

euperfícle setalizada livre de fases vitreas que resultariam em

diminuição da reeietência da Junta. Jé RLOMP (36) substitui o

•anganêe da mistura original por uma mistura estável de AltOi e

CaO, apontando que o proceeeo original só eliminava as faeeo

vítreae após sucessivos aquecimentos em altas temperaturas,

além de escurecer o cerâmico na vizinhança do selo.

Tanto PALMOF (63) quanto VAN HODTEN (4), que usaram

o processo, critica», fundamentalmente, o tempo de operação e a

série de etapas envolvidas.

On outro processo, que utiliza metais ativos, como

«ircônio e molibdênio, Já apresenta , como vantagem, um menor

número de etapas e, em certos caso?, pode ser utilizado quase

que diretamente, isto é, proceder a metaltzaçflo simultânea à

braeagem.

Conhecido formalmente por processo de metallzaçôo

por BJDRSTO DE TITÂNIO (metal mais usado), é de execução mais

simples (15). A peça a ser metalisado 6 pintada com uma solução

de hldreto de titânio, a seguir é levada a um forno a vácuo,

sob gás inerte ou hidrogênio seco e aquecida na faixa de. 900 a

1000'C. Aqui o hidreto ee dissocia, liberando hidrogênio (que

pode reduzir alguns óxidos superficiais) e deixando una fina



casada de titânio que reage COB O cerâmico • permite a

Bolhabllidade do material de adição.

MIZOHARA o MALLY (48) apontas certas oaracteriatlcas

da brasagem a vácuo utilizando já misturados ao hidreto de

titânio, pós de prata, ouro ou cobre, que vão atuar no sentido

de ausentar a metalizaçSo ou ainda, funcionar coso Material de

adiçHo para ee realizar, de usa só vez, a braoage».

Mas, sob vácuo, o T1H« pode atuar, excessivamente,

COBO um aprisionador de vapor de água, nitrogênio ou oxigênio,

dependendo do grau de oxidaçlo do titânio, podendo alterar ae

propriedade© da junta. Sob vácuo não intenso (não especificado

pelo autor), a maior parto do titânio pode eer convertida a um

constituinte frágil (alto oxido), deixando pouco elemento

metálico para ativar a brasagem.

Por outro lado, já sob alto vácuo (também não espe-

cificado por Mizuhara), o excesso de titânio Metálico no metal

de adiçfio pode resultar eu una Junta frágil (liga de alto

titânio). En anboe os caaoe, a junta tende a ser frágil e pod^

ter baixa resistência. Este mesmo autor aponta então, as

vartagene de se ter, não una mistura hidreto-material de

adição, nas usa liga real onde o Betai ativo faz parte da

constituição do metal de adição e, praticamente, o titânio fica

"protegido" pelos outros elementos liga até que o «etal funde e

as reações e ligações são quase que simultâneas. A figura II1-9

exemplifica, es relaçSo a un processo rte pré-eetalizaçao, o

ganho «D etapas de trabalho co» essa nova técnica.

Satã técnica já se enquadra no terceiro, grande e

B&is promissor grupo que é a brasagem direta por ligas ttivau a

base de TJ, Ta, Zr, etc.
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(Xatras técnicas de aetalizaçSo •enoe difundidas «

aplicadas • casos particulares. sSo aostradae na literatura

••pecialirada PALHOUR (63) cita que filaee cobre-Inconel.

depositados sob forma de vapor, dão característicos de

Bolhabilidade à alumina. WEISS e ADAMS (67) fazem depósitos de

titânio vaporisado por feixe de elétrons eti brasagem de

berílio.

HILL (12), promovendo metalizaçlo de alunina por

titânio-níquel (por vapor •etálico), acentua que o uso de

brasagea direta por Betais ativos dificulta a limitação das

áreas a serem brasadas, o que, OD seu caso, por se tratar de

brasagens ea áreas de intrincada geonetria e que teriam que

ficar isoladas elétricamente, o espalhamento descontrolado do

setal de adição seria altamente indesejável.

ÜB rápido resuao dos processos nais difundidos, con

vantagens e desvantagens, é a seguir apresentado (4).

(A) PBOCRSSO HOLIBDENIO - MANGANÊS

VAHTAGSNS :

1 - Adequado para alta produção desde que a operaçSo é

insensível a pequenas variações no processo (bon

para grande quantidade de pequenas peças).

DESVANTAGENS :

1 - flútiplae operações;

2 - Queisa sob hidrogênio tende a descolorar alguns ce-

rflaicoe e isto pode prejudicar certas propriedades

elétricas;

3 - Teaperaturas altaá de processamento.
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(B) PBOCESSO A HIDRCTO

fÃJTTÂGSNS :

1 - LigaçOes resistentes;

2 - Mais baixas temperaturas de proceesaaento ( bea

abaixo do ponto de aaoleciaento do cerâaico);

9 - A brasagea pode ser siaultaneaaente realizada;

4 - Processo sais rápido (que o anterior);

6 - Pode ser brasado ea vácuo ou ea usa ataoefera

inerte, nfo obrigatorlaaente sob hidrogênio;

6 - Se brasado sob vácuo, podea se usar ligas de alto

croao.

DSS7ANTAGKHS :

1 - Alta fluidez do aaterial de adiçSo na teaperatura

de brasagea (as diaensGee fieicas de área de bra-

sagea são difíceis de controlar);

2 - 0 reveetiaento de superfície no cerâaico con uaa

casada uniforne de bidreto requer auita perícia

(habilidade aanual).

(C) PROCESSO COM METAIS ATIVOS

VANTÃGSNS :

1 - Processo aais elaplee que os anteriores;

2 - Boa reprodutibilidade;

3 - Llgaçoee fortes.

DESVANTAGENS :

1 - Considerações de capilaridade controlaa o projeto;

2 - Fluxo difícil de liaitar e controlar.



III-6 BRASAGEM DIRETA POR METAIS ATIVOS

COBO vieto anteriormente, a procura de técnicas e

materiais «.dequadoe para a realização da brasagom direta, leto

6, eu una única etapa, é o grande objetivo e direcionamento de

Inúmeros pesquisadores (43,68,69,70).

FOX e SLAUGHTER (24) aponta», oportunamente, para

alguns dos inconvenientes da tão difundida pré-Betalização. A

fabricação de dispositivos dotados de Juntas metal-ceráBico,

que são brasadas eu operações Múltiplas é, além de demorada,

dispendiosa. Também, procedimentos complexos de ligação tendem

ser problenáticos quando a natureza do trabalho (obra) muda

freqüentemente. B, em particular, na área nuclear, alguns dos

aetaie utilizados em metalizaç&o, COBO O manganês, poseuem

pouca resistência à oxidação e A corrosão, em muitoe meioe

tipicoe de reatores nucleares (47).

Materiais de brasagem ativos são ligas com excelente

capacidade de molhar a maioria dos materiais cerâmicos. Estas

llgae contém elementos com alta afinidade com o oxigênio, tais

COBO titânio, zircônio e tântalo.

As variações de energia livre para a formação de

óxidos e carbetos mostram uma potencial aplicação para ligação

de óxidos cerâmicos, tipo alumina e grafite (41). CANONICO,

neste mesmo trabalho, desenvolveu várias ligas experimentais

ternárias à baee de Ti, Zr, Ta e outros elementos como Cr, Ge,

Nb, B e Ho; e fez várias experiências de ligação de alumina,

grafite e tàntalo, onde várias das ligas apresentaram

resultados bastante satisfatórios. Na experiência de ligação

COB materiais dissimilares, como por exemplo, tântalo a

grafite, os melhores resultados .foram obtidos por ligas do
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tipo Ti-V-Cr (liga que apresenta U M pequena faixa Liquldus-

Solidue, conseqüentemente. baixa probabilidade de llquaclo).

Cumpre-se notar que a temperatura de fusão da 11**a utlUsada

(Ti-21V-25Cr) foi na faixa de 1550 a 1650*C, pouco indicada

para uniIo de materiais metálicos, nlo refratários.

Diversos trabalhos de uniIo de metais a cerâmicos

(ou a grafite) utilizam uma liga da família Tl-Cu-Be com

excelentes resultados de moInabilidade e fluidez.

FOX (24), trabalhando com materiais de adiç&o à base

de ligas ativas, obteve o melhor resultado de molhabllidade de

alumina, oxido de urânio, oxido de berilio e grafite por 49T1-

49Cu-2Be. MOORHKAD et alli (8). trabalhando com a mesma liga

para a união de alumina a Rovar, também obtiveram muito bons

resultados e falam das grandes possibilidades da mesma para

futuros experimentos.

DONNELLY e SLAUGHTER (39), utilizando uma variante

da mesma liga (48Ti-48Zr-4Be), além de conseguir um resultado

satisfatório na braeagem de grafite a molibdênio, verificaram

que a mesma apresentava boa resistência à corrosão em metais

líquidos e água pressurizada; porém pouca ao contato com sais

(fluoretoe) fundidos.

HIZUHARA et alia, em trabalhos recentes (48,82),

fizeram referências e ensaios com novas ligas A base de Ti, Cu

e Ag com muito bons resultados em alumina, COB uma vantagem

característica destas ligas se apresentarem sob forma de

lâminas dateis. Quando a maioria das ligas experimentais tem

compo:lçOes tais que resultam em produto final de

característica, geralmente frágil, se apresentam, tipicamente,

na forma granulada ou em pós (42).

BáLLAED et alli (62), também em um recente trabalho
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de deeenvolvIsento de us lnjetor de lona. utlllsaraa brasa«es

direta na confecçlo da tubos laoladorea. Oa materiais béeicoe

seleclonadoa fora» aluslna (66%) • nlóblo. Coso saterlal de

adlçlo, foi ae lecionada a liga, recentemente deaenvolvida,

"TICOSIL" (Já anteriorsente sancionada). Conal der ando que oa

sa teria le de baae esprecadoa apreaentaTa» usa excelente

proxisldade de coeflclentea de dilatado, nas faixas de

trabalho e braaacea, conaefulraa unir. aob vácuo, pecas cos

dltsetroa de até 710 as.

NICHOLAS (14), es eatudoa de braaaces direta de alu-

sina, cita que utilixando as llfae Cu-7Ac-32Tl, Cu-10Au-20Ti,

Cu-6In-27Ti e Cu-8Sn-4Tl, sob aquecisento es forno à vácuo,

obteve boa solhabiliade e ligação cos todas (ligaçSo

alusina/alusina) e que apresentaras, Jnclueive usa selhor

resletência secflnica que testes realizador cos a lisa cosercial

65A«-25Cu-10Ti.
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III-7 BRASAGEH Eh ALTA THÍPERATÜRA

III-7.1 Introdução

A NORMA ALEHA DIK 8605 (71) classifica o« processos

d« brasagem em tree grupos (Fig.III-10):

BKASAGEM "HACIA" (

BSASA6EM "DORA" ( ~Bsrtlo*ten-)

BftâSAGIH n ALTA TDÍPfBATOBA ("BochtemperaturloeteD~)

Oe dole primeiros procedimentos elo, com poucas

•xceçOes, deeenTolvidos cot eapreco de agentes fluxant«e. A

fronteira entre a brasa^eB "macia" e a brasagea "dura" é esta-

belecida sobre a temperatura de 450*C referida A temperatura

"Liquiduo" do material de adição. A braaagem em alta tempera-

tura é caracterizada por ligas que fundes acima de 900*C.

Ia comparação A braeafem "macia", a brasagem "dura"

tem a vantages de garantir melhores propriedades mecânicae es

faixas mais altas de temperaturas. Devido ao uso de materiais

de adição cuja maioria tem um alto conteúdo de materiais nobres

• fluxos corrosivos, a eua resistência A corrosão é baixa.

Ligas A base de prata e latão eão típicas. Cloretos, fluoretos,

fosfatos e, para uso em temperaturas mais elevadas (na faixa de

800'C), borax e ácido bórico eão utilizados como fluxos.

A maioria do trabalho de brasages é realizado por

maçaricoo, manualmente ou em dispositivos para produção em nae-

sa. Aquecimento por Indução é também freqüentemente usado,

industrialmente, es produção. Brasagem em fornos, quer sob

proteção gasosa, quer a vácuo, é possível com materiais de
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adição especial*. A braeacea ea forno* sea a utillsação d«

fluxo* protetores tea coao característica aais aarcante a aão

necessidade da reaocão do« resíduo* corrosivos, do aesao. no

final do processo (51.59.55,72).

Para a unito de coaponentes na tecnologia nuclear,

a braeafea dura nlo é tio freqüente devido a sua baixa

resistência à corrosão e a Influência de eleaentoa coao 2n. Cd.

P, 8. B, e outros quê slo evitados por causa da eua tendência

de se tornarea fontes de eaissão secundária (37).

III-7.2 Brasagei ei Alta Teiperatura (73)

Ia brasafea "Bacia" e brae&fea "dura", nSo existea,

noraalaente, extensas reações entre oe aateriaia de base e os

de adição, dai, poderea as juntas realizadas por eetee dois

processos, serea desfeitas por aqueciaento na aesaa teaperatura

que ocorreu a bresafea.

Lisas para brae&gea em alta temperatura reagem

intensamente com oe materiais de base (fenômenos de difusão e

dissolução) de tal forma que as Juntas não podem mais serem

desconectadas sem danos do metal de base. A Junta passa a ter

propriedades diferentes do metal de edição inicial, como por

exemplo, dureza {74) e cr* ? vantagem do xvmento de temperatura

de refusão, pode trabalhar sob temperaturas mais altas.

Para bras&flene ea altas teaperaturac, nSo existea,

noraalaente, fluxos que não se decoaponhaa nestae temperaturas

Desta foraa, a aaloria dos trabalhos é desenvolvida, sea o uso

de fluxos, ea ataosferas protetoras (redutorae ou inertes) ou,

preferencialmente, ea vácuo.

LI80N (16,76) e LOGSCHEIDEB (17,76) apresentas ela-



boradoe trabalho* aobr« estes processo*, fundamento» e

•atariaia envolvido*.

á figura III-ll Boat «-a uma lleta de alguns doe

materiais de adição mal* comuns utilizado* em braeagem a vácuo.

0 grupo de Bateriaia de adição para alta temperatura inclui.

ala* de ligas de metais precloeoe, oe Materiais de adição à

baae de níquel, que alo característicos pela intensa atividade

de difualo. letea são, praticamente, caracteriaadoe pela*, altas

tsmgaraturas de refualo resultantes da formação "̂  novas ligas,

entre o material de adlçlo original e oe materiais de base.

Temperaturas estas, que em alguns casos, podem ser mais altas

que a de fuelo da liga original, até algumas centenas de graus

Kelvin (73).

SIQ&HOHD (73) apresenta, também, em seu trabalho, as

características típicas dos materiais de adição A base de

níquel, de largo emprego na área nuclear, abaixo relacionadas:

VANTAGENS •

1 - Alta resistência em altas temperaturas de trabalho;

2 - Boa resistência à oxidação em altas temperaturas;

3 - Excelente molhabilidade e espalhamento sob vácuo ou

sob atmosfera controlada;

4 - Boa resistência A corrosão eu água e em sódio

liquido;

b - Baixo custo em relação aos metais de adição com

elementos de liga preciosos.

DESVANTAGENS :

1 - Alta fragilidade em temperaturas ambientes com fol-

gas acima de 0,002 mm;

1 - Considerável penetração no metal de base, partleu-
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larmente deavantajoso com grandes quantidades da

material da adição a Juntaa de paredes finas;

9 - Altas temperaturaa de braaagen (1000 a 1200*C).

Iates materiaie de adiçlo requerem novas técnicas de

brasages a equipamentos.

III-7.3 Técnicas de Brasagea

Devido às altas temperaturas requeridas, brasagene

•etais de adiclo à base de níquel deve» ser desenvolvidas

a* um forno sea acesso de ar, nto somente de fona a proteger

os materiais contra a oxidaçSo, M S tambéa de forma a assegurar

um perfeito preenchimento da Junta. Dependendo dos componentes

da liga, pode-se trabalhar, ou sob uma atmosfera redutora

(tipicamente hidrogênio), ou sob gás inerte (argônio ou hélio),

ou eob vácuo. A escolha do método ideal depende dos metais de

base, das pressões de vapor dos componentes do material de

adiçSo, da geometria da Junta e do forno disponível. B'

importante comparar, na maioria dos casos, as considerações

técnicas com considerações econômicas, tais como o custo dos

fornos, o custo da operaçlo, o número de peças a seres brasadas

• considerações de segurança.

Braeagem em alta temperatura é, na grande maioria

doe oaeoe, realizada eob vácuo. A qualidade do vácuo requerido

depende da composição dos metais de base e adição, be» como da

estabilidade de seus óxidos. Para brasagea de aços Cr-Ni ea

temperatura na faixa de 1000'C é necessário um vácuo melhor

que 10-«mbar (10-»Pa). Aços-carbono, não ligados, podes ser

brasados sob vácuo de 1 mbar (100 Pa) e para aços contendo alu-

minio • titânio é requerido vácuo na ordes da 10-»sbar (10-»Pa).
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Para braeagem em hidrogênio e gases Inertes o gás

tem que aer de alta puresa, lato algnlflca baixo conteúdo d«

oxigênio a vapor d'acua. Eata purera, freqüentemente, nlo é

obtida mesmo com oa gaeee comerciala disponíveis, de alta

puresa (77). A -figura III-12 mostra que gases comerciais da

•ala alta puresa (3 vpm Ot) a* preaslo ataoaférlca elo equl-

•alentea a ua vácuo de cerca de 10-t»b*r (1 Pa).

Para melhorar a qualidade do gás ato necessários

sistemas especiais de purificação. Hestee casos, o processo á

•ácoo é mais econômico porque câmaras estanques e sistemas de

eracuaçlo elo sempre utilizados em qualquer dos casos.

A utilização de atmosferas a base de hidrogênio tem

como agravante, os riscos de exploslo. 0 controle rigoroso e a

manutenção dos nivela de umidade da atmosfera é critico.

A figura 111-13 mostra, de um recente trabalho de

RIY et alli (78), uma nova versão, mais acurada, das curvas de

aquilibrio metal-óxido metálico em atmosfera de hidrogênio puro

daquela que tem sido reproduzida e até formalizada em lite-

ratura especializada (32) devida ao trabalho inicial de CHANG

(79).

Cumpre-se notar, que materiais como titânio,

mircônio, nióbio, cobre e tântalo tornam-se frágeis sob

hidrogênio e não devem ser brasados eob esta atmosfera (7,32).
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Fíg.II1-13 Curvas de equilíbrio pára alguns
•etais/óxido5 metálicos ea atmosfera de
hidrogênio (78 .
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I M MATERIAIS

11-1.1 Materiais de Base
â seleção doe aaterlale am baa* • de adição,

esjpregadoe neste trabalho, tore» orientado* de font a aUodtr

•leoas lntereeeee ••pacifico» d* tecaologla nuclear e o«atro«

r*l*oi<m«do« ooa a t*caolocl* <!• •plloacAo <U DOTO* M

•laia M*tlll<

•iqoel Co—rcial—ta Faro

Cobre Iletrolítloo 1'OÊBC'}

Bollbdtelo CoMrolalMBte Poro

B -

Coqoe da Patrólao

Grafite para riaa Ilétrlooa

Carâaloo da Aluailaa

Cerâaico da Carbeto da 8III0I0 ("ERA8IC D • HD1

- riraa llektroach»«lsw«rk laaptan QabH)

K-1.2 Materiais de Adição
Cabe aqui coaentar qua apaaar da literatura apontar

Já alfuaaa experiências be» aucedldae ooa uaa aérle de novos

••teria10 de adlçlo atlvoa (contendo slrconlo, titânio, berl-

llo, etc) estea procedimentos ainda nlo slo oflclalaente

consagrados para a grande aaioria de Materials nlo ««tállcoe.

Trataa-sa, tipleaaente, de ligas da confecçlo seai-artesanal

(•• uslnas-plloto), custosas a fabricadas sob ancoaenda a este
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ou aquele centro de pesquisas que as desenvolveu, t na grande

aeiorla doe casos, esta desenvolvimento foi orientado para

atender una ligação especial, de determinados materiais, sob

contrato.

Por outro lado alguns dos outros materiais de adição

enealados nesta pesquisa. Já comercialmente conhecidos (alguns

até normalizados) s consagrados para determinados na ter ia le

metálicos, eram de uso constante e largamente empregados no

Centro de Pesquisas onde foi desenvolvida a maioria dos ensaios

deste trabalho. Havia entlo um enorme interesse em ensaiar

algumas ligas que pudessem permitir a brasagem de dispositi-

vos, compostos de várias juntas de diferentes nat«riais, em uma

única etapa, que é uma das características mais interessantes

deste processo de unito.

UTIDTITC n* intrin n

49Cu - 49T1 - ZBe (em grânulos)

Titânio Puro (lâminas de e = 0,015 e 3,0 mm )

92Cu - SP (varetas de # = 2 mm)

"Defuses 92/8 - L-CuP8 (DIN 8513-Bef. 101)

82Au - 1U1 (en pó)

"Degutsm VB 950"

4011 - SOPd (varetas de # = 1 na)

"Dfummm Pttl"

15Ag - »0Cu - 6P (varetas de # = 1 na)

-Defuees Silíum 15 - L-AglbP (DIN 8513)

Zircalov4 - 5Be (grânulos)

4,6Ti - 26,7Cu - *o.*âg (fitas de e = 0,06 mm)

Beíerênci» comerei»! "TICV8IL" ("HESQO(QTK)

BelmontfCa)

\
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IT-2 RUIPABHTOS

If-2.1 Fomos Otilixados pan o Processo <fe Brastgea

Qerador óm fruOlacla: 10 kl*/JO kW

Controle Mamai

•edlcto d* tia» tratara por plroaetrla otic*

Temperatura •éml»« <W trabalbo = 2000 *C

4m vAcao: bosb* —clnlci • difusor*

: < 10~* «bar (HT~ Fm)

I»«t*l»çlo: KFâ-Jailch - Al—nh»

B««frl«aento da obra: natural

da AqpoclBttvto por

(Protótipo ru.IY-2).

Gerador de freqOêncla: 10 kHs/30 kM

Controle nanoal

Hedlçlo de teaperatura por temoparea

Teaperatura naxlna *• trabalho = 2000 *C

Sistema de •acuo: boaba neoânlca e turbo

•olecular. Llalte < 10—' «bar (10"* Pa)

Besfrlaaento da obra: natural ou por fluxo

continuo de argônio

Instalação: IFA-Jüllch - AleMnha



Fig. IV-t Forno d» Indução (industrial)
CKFB-Ju»lich3. R f Ifil

Fig. IV-2 Forno d* Indueao (protótipo)
CKFfl - Juvlichl. *wf. CB3
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C ^fc

Foteaoia «t4 120 kN

Ccmtrol* tota ! • • • ! • «ntoaatlco

M I W I B I I «t«itt: WO— <te «UM./SOOVB <*• «It.

fcdlçlo d* XmmfmrmtmTm: mté 10 Unoptr t*

*> lw—n\MTm mexlMm <W tr«b«ll^ = 1400 *C

d* Técao: boab* Mftcânica « difusor*

: < 10-* abar ( 1 0 " Pa)

•••friaaento da obra: natural ou por

reciclado.

iMtalaclo: IFA-JQlich - Alemanha

por Beelsttecia Elétrica a

Pottocia Baxiaa: 220 kW

Controle por liaitador de teaperatura aáxlaa

Temperatura Aaxiaa de trabalho = 1600 *C

Sistema de •écao: bomba mecânica • . difusora

Limite: < 10~* mbar (10~* Pa)

•esfriamento da obra: natural ou por fluxo

continuo de arsônlo

Instalação: CIPIL (Ilha do Fundio- B.J.)



Fig.IV-3 Forno por Resistência (KFA-Julich) [C].

Fig.IV-4 Forno por Resistência (CEPEL- Rio) [D]



If-2.2 licroscopia ftica

A - Baaoo HatalecrAflco da Platiaa brort lda - t.Lmits

Htslmr (EFA~JUlca).

Hatalocréflco da Platlma Iav*rtida -

11-2.3 Hicroscopia Kletrâica de Varredura

fcieroacopio Cmbclég* aodalo Stmrmomcmm 250 ãk J dot*do

é» IH*po«itÍTO para Aailis* por DlsparsSo d*

de Ealo«-I (COPPI /ÜFBJ).

If-2.4 Hicrodoríietros

â - HicrodariMtro t. Lm its ümtslmr dotado <te

a Bicro Proc«««a<k>r (IFA-Jülich).

B - Hlcrodoríaatro E.Lm its Umtslmr cooT*ncioaal (COPP1-

OTBJ).

II-2.5 Bquipaientos para análise por Difração de Raios-I

A - Bqaipaaanto Phillip* Hod. PU-1190/60, coa taboa da

Co/Co a filtro* da Ri/Ta .(COPPt/OTBJ).

B - Iqulpaaanto DJâHO(OSá) Bod.XXD$545 ,co« tubo da Cu

a filtro da Ri .(CIPIL/Fundlo).

Ba aaboa foi aacragado o aatodo da difratoaatria coa

contador proporcional.



If-3 «TOPOS

11-3.1 Técaicis de Io^eza dos hteriais de Base e de Adição

critico* 4o

ldo«. «te. prai«tdic*r a. «• aaitoa

rficlM a

Mtélico* (<*•

, a aivtaaatica

to* foi a aacuiata

â - Wttmrlmlm ém h N

lda-alc«lijfc* {óm ma

do svt«l) , ««caida

300"

B - mmtmr\m±m da Ba«a a*o Batélico*:

as baaho «ltra-aonico por "Fraon 300" •

da d«Ma*«lficacao as forno a vácuo por

« M aora a tOO *C • •ácoo aa faixa d* 10» abar

(1Q~* Pa). Ap6a o raafria*anto, antaa da abertura

da cisara, a • > — ara iauadada por argoaio.

C - HatArlaia d* AAiçSo a* Pona da farata* «

PaaaagorduraatDto mm baaao nltra-aoaico por 16 mim

•• "Fraon 300".



D - Materiais na Forma de Pó e Grânuloo:

âs porções de materiais eram retiradas de seus

recipientes originais e utilizadas sob dosagem

oontrolada. 0 material em excesso, por segurança,

nlo era reaproveitado.

Ma confecção das pastas para brasagem todos os

Instrumentos e utensílios utilizados eram previamente limpos em

banho ultra-aônico ("Freon 300 ou álcool metílico) e todo e

qualquer manuseio das peças e materiais, após a limpeza, era

realizado com luvas de algodão, brancas, limpas (eram lavadas,

diariamente, sob fervura em banho detergente).

IV-3.2 Ensaios de Molhabilidade

Com base na revisão bibliográfica, verificou-se que

uma grande maioria dos pesquisadores, como FOX e SLAUGHTER

(24),DONNELLY e SLAUGHTER (39), FBDOSKA (63), BREDZS e

8CHHARTZBART (84), CHRISTENSEN e RORBO (65), não se preocuparam

em medir o angulo de contato real, já que, para ser efetivo,

exigiria técnicas e equipamentos bastante elaborados que

permitissem essa medida "in situ", durante a formação da gota

(estado liquido) e não após a sua solidificação, como

caracterizado por SEMENCHENKO (86) e HOMENIK e KINGBRY (27).

Dai ter-se escolhido um método sinples do tipo "molha-não

molha". Exemplificando: no caso de não molhabilidade as tensões

superficiais do metal de adição, liquido, superam aquelas de

contato com o cerâmico, conseqüentenente, o primeiro se

solidificará, sem qualquer tipo de ligação com o material de

base e sob uma forma aproximadanente esférica.

Para um melhor acompanhamento do processo, utilizou-
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•e inicialmente o forno de indução COM casara visível

(apresentado em detalhe na Fig.IV-6).

Fig.IV-5 Detalhe da câmara visível do forno de
indução. Bobina mdutora, sistema de
refrigeração e medidor de vácuo.

Considerando os riscos dos primeiros experinentoe,

que poderiam causar algun tipo de dano a bonba turbo-Bolecular,

que evacuava o sistema, fora» projetados e executados diversos

tipos de corpos de prova que pudesses conter o aetal de base e

o aetal de adiçSo e prevenir e sustar algum fluxo

descontrolado. Por outro lado havia o problema do aquecimento

es si. lie tinha que ser o sais uniforme possível e a indução

de energia ser aproveitada com um máximo de eficiência.

0 Bateria! esaolhido para receber a energia induzida



("•usceptor" - Ref.92) foi um sinter a baee de molibdênio e

•lrednia (Ho • 4OSZrOa, em peso), conhecido comercialmente por

"CMWOTHKRM-2040-, apropriado para este tipo de trabalho (é

usinarei e suporta temperaturas ate 2000 *C se» alterações

substanciais i suas propriedades físicas).

Como os experimentos iniciais foram realizados com

coque de petróleo e grafite, foras então usinados cadinhos

destes materiais que eram, por sua vez, alojados com folga

•inlma no eueceptor de Cermotherm. 0 aquecimento deste último,

devido à* correntes parasitas ("Correntes de Foucault") era

transmitido principalmente por conduçSo para o corpo de prova.

• â figura IV-6 mostra o projeto dos cadinhos

(inclusive o de "Ceraothera") e a previsão do termopar , o mais

próximo possível da zona de Interação Betai de adiçSo / metal

de base.

A figura IV-7 apresenta una amostra de peças Já

executadas e a figura IV-8 detalha a nontagem experimental no

forno, nesta etapa.

O tervopar ("Cromel-Alumel") era ligado a um

registrador tipo X-t, onde se pré-traçava uma curva de aque-

cimento com um gradiente uniforme de 15 * C/min para a

desgaseificação até 800 *C, e uma outra, de gradiente igual a

30 'C/min, até a temperatura de fusão do metal de adição (em

torno de 900 *C). Para a manutenção deste gradiente tinha que

•e atuar, manualmente e sistematicamente, no sistema de

potência da fonte de indução, fazendo os reajustes necessários.

0 nível de vácuo típico en todos os experimentos

neste forno era na faixa de 10~* mbar ( 10~* Pa ).



Fig.IV-6 Projeto do susceptor de "Cermotherín" e
dos cadinhos de coque de petróleo e de
grafite. Detalhe da colocação do
tenwpar. ;

Fig.JV-7 Amostra de peças lá executadas para os
ensaios de molnabilidade.
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Fig,IV-8 Esquema do forno de indução com a
«ontage» experimental.



A figura IV-9 mostra um exemplo de uma não moIna-

bilidade do cerâmico pelo material de adição.

Quando a molhabilidade era efetiva, oa corpos de

prova eras seccionados longitudinalmente e embutidos a fric

para posterior análise micrográfica. A figura IV-10 exemplifica

este procedimento.

Também nesta primeira fase foi experimentada a

molhabilidade do coque de petróleo por titânio puro. Devido a

alta temperatura requerida para a fusão do titânio (cerca de

1800 *C) e o tempo de manutenção desta temperatura (2 horas ) .

estes experimentos foram realizados no forno de indução de aço

(com paredes refrigeradas & água e susceptor permanente de

grafite) Já visto na figura IV-1. 0 controle do gradiente de

aquecimento era relativamente grosseiro, devido a avaliação da

temperatura através de pirometria ótica e acionamento manual da

potência do sistema.

Já os experimentos com placas de cerâmicos, á bas<

de carbeto de silício e alumina, devido ás suas geometrias «

não ueinabilidade, foram realizados nó forno por resistência

elétrica (Fig.IV-3). Para evitar indesejáveis escorrimentoi

(uma possível fluidez descontrolada do metal de adição, ei

teste) as bordas dos corpos de prova eram pintadas por u

produto comercial tipo "Stop-Off" (."Centex" da Degussa). Este

produtos, normalmentes â base de pós de alumina e elemento

orgânicos, impedem a molhabilidade nas áreas por ele

protegidas. Neste forno, todo o ciclo térmico era pré

programado e o processo transcorria sem a necessidade i

ajustes de operação.



Fig.IV-9 Exemplo de um ensaio onde nâo houve
•olhabilidade.

Fig.IV-10 Exemplo de roo1 habilidade efetiva e
•ontagen, para posterior análise.



IY-3-3 Ensaios de Li

Após a fasa de seleção dos Materiais de adição que

ra» os Materials não Metálicos, deu-se laiclo aos ensaios

da ligação.

Co» base nas experiências anteriores e, considerando

as características físicas e geoaétricas dos Materiais não

Metálicos e os fornos e dispositivos de aqueciaento envolvidos

MS pesquisa, foraa projetados e ensaiados dif«rentes corpos de

prova. Depois dos ensaios exploratórios ficara» caracterizadas

as Melhores configurações, » seguir descritas:

Para o caso dos Materiais de fácil usinabilidade

foraa executados conjuntos confor»e o desenho da figura IV-11.

A reentrância no corpo Metálico acoaodava o Metal de adição.

COM a sua fusão o Metal liquido preenchia a Junta por efeito

capilar. A figura IV-12 ilustra u»a aaostra Já executada e

ensaiada.

Para análise do coaportaaento da Junta versus area

brasada, fora» projetados e executados diferentes corpos de

prova segundo o desenho da figura IV-13. Para u» Melhor

entendimento a figura IV-14 apresenta u» conjunto já usinado.

Fora» ta»bé» executados corpos de prova si»plee,

associando placas do cerftaico de SiC (recebidas nas diaensoes

de 60 x 60 x 10 MM e seccionadas e» 4 partes para otlaisaçao do

Material), e alualna e Materiais Metálicos, na fora* de placas

e/ou discos, para ensaios de ligação.

lk> decorrer dos sxperiaentos, devido a alguns re-

sultados negativos, foi sentida a necessidade de UM Melhor

antendisento da Microestrutura resultante e da possibilidade de

ligação de cobre COM cobre por titânio puro. Para este caso



Fig.IV—11 Projeto do corpo de prova do tipo
"eábutido"(cotas ea m).

Fig.JV-12 Amostra de u§ corpo de prova do tipo
eiibutido, para ensaio de ligação.



Fig.IV-13 Projeto de corpos de prova para ensaios
do tipo "topo-a-topo (cotas at m).

Fig.]V-14 Conjunto pronto para ensaios
neos no forno à resistência.
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for** projetados • usinado* corpo* d* prova conforse ft figura

If-16. Beste caso especifico, coso garantia d* us* intensa

rsacBo do titânio cos o cobre, foi rsalisado us escaarcasento a

#00 *C por 4 horas.

Fig.IV-15 Projeto de corpo de prova para ensaio
de ligação de cobre por folhas de
titânio (cotas ea na).

Oe corpos de prova do tipo apresentado na figura IV-

12 foras «nsaiados no forno de induçlo de casara visível.

Assis, podia-se acompanhar todo o processo inclusive COB a

associação do inicio da fusão do setal de adição cos ae

tssperaturas indicadas no regietrador potenciosetrico.

Bs alguns destes experisentos foi utilizado us

•usceptor tubular, dentro da casara, de grafite ( que aquecia

a asostra por radiação) . Is outros casos, a indução era



rnellsada diretamente BO corpo metálico 4* snnstra.

Fara oa oorpoe de prova do tlpo "placa",

M M geonetria • apoe algune experlnantoa prellninaree, mm

braeagene peaeeram a eer realisadae ao forno por resistência,

automático (Fli.IV-3).

f important* ressaltar qua en qualquer tipo de

braeagen é fundamental que todo o conjunto a ser braeado ou,

particular«ante. aa superficies onde devera aer d<aenvolvido o

proceaao, atinjaa, o saia aianltânea a hoax>çanaa—nte poaaível,

a f apara tu ra de fuaeo (ou a. t>fi>ratura de braaasea

racoa)andada pelo fabricante) do natal de adição. Se o proceaeo

de nquecinento e diatribuiçao de calor nlo for parfeitaaente

controlado e nonltorado, una daa auperficiea a aeren braeadas

pode at in* Ir a tenperatura de proceaao ben antea que a outra.

Ocorrendo eete fato, e dependendo daa naaaaa envolvidas, o

nateria1 de adlç&o en contato direto con esta superfície funde

a sonente a ela ae lifa. Se a reação for intensa con este

na ter ia 1, a coapoeiçlo quinica nuda e nesta tenperatura ela Já

poderá se solidificar, sen a alniaa possibilidade de refundir e

nolbar (e se ligar) a outra superfície. Heste particular, o

forno da Fif.IV-3 pemitia a distribuição, en várias partes do

conjunto a ser braeado, de temopares, que eran slnultaneanente

nonitoradoe e possuian un controle quase que individual sobre

as diversas áreas de aqueciaento do forno, ligando e desli-

gando ele tesas para conseguir a naior unifomidade possível.

0 resfrianento das amostras era realizado no

interior dos fornos, naturalmente a sob vácuo. Ho forno de

câmara visível o tempo de calda da tenperatura até a anbiente

•ra aproximadamente de una hora. I' inportante frisar que este

gradiente não era linear. Só nos 12 primeiros minutos a
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t»«[ nrs"tnra caia d* cerca d* 900*C para 300*C

far» osrscterlsar a fácil reprodutlbllidade do*

r—ultados obtidos. foi tsMbiM realizado, so for»o do

dPKL/Fuadao (Fis.IV-4). altoa* experlMentos de llfftcao de

Material* alô Metálico*.

IV-3.4 Preparação e Análise por Hicroscopia Ótica (HO) e
Hicroscopia Eletrônica de Varredura (HEY)

A Hi p—qial—m á—t* mmturmxm, m. prep«r«c*o do« corpoe

à» prova para posterior análls« 4 oaa tarefa baatant* árdua,

obrigando o desenvolvimento de técnicas particalares para cada

caso. Senso, vejaaoe:

Os cortes dos Materials de base cerflaicoe foras

realizados cos discos setalicos, adiasantadoe, especiais para

sateriais duros, â furaçlo para a introdução de tersoparee.

nsstee sateriais foi realizada, quer por processo de eletro-

sroslo (cerasico a base de carbeto de silício), quer por brocae

especiais ( cerâalco a base de aluaina ) de diasetro iŝ ial a

1,6 aa, In tetra Isente construídas ea lie as àe setal duro (tipo

"Widia").

Para o caso das pecas Já brasadas, quando se tratava

de Materials bes dissisilares, tipo setal / nao setal, os

dlscoe convencionais para setals duros (discos de aco, 2 s« d«

sspesBura, adlasantados) nio funcionava», porque ao atineires

as áreas sais Bacias (interface de lifaçlo e Material de base

Metálico) eles deixavaM de cortar sficientesente. Foi tentado

sntio a utllixaçto de usa Mini Máquina de corte a frio

("Isoset Buehler") COM finlssiMOs discos de aço, adiasantados.

0 resultado tasbés nao foi satisfatório. A soluçlo foi lsvsr o



probleaa (• aaoatrae) para aaa fabric* «•• tina* r>pr—e>Uçio

do equipa***to (• discos) par* — « l o a • a*a apropriada

aspacificaclo. Coao resultado, foi rec*bldo oa aoro tipo d*

disco (sea r*f*ra»cla coaerclal). ato sals •«•catado «a aço a**

•is «a lisa d« cobr* • o «abstrato aaa «daria a nova graaulaclo

do coaatltaiat* adi—aatado «ra 4a cobr*. 1st** fo»ciooai

oa cort«« a« aanrtr— fora* aabatidaa. Coao taaa

aaxMtraa co»ttaaa» grmtita o« co%u« a opcAo foi

• d* «»outia«ato a frio coa raaiaa «poxi (Mia apropriada para

posterior aaélia«, aob alto vécoo, »o HK?). pr»f«r—ciala«nf

ao aabutia«nto a v m t t , «• baqaalit* foai^ral. Tia to a relativa

•aci*x da r««ina •• r«lacto a aalto* do« sat«rlaia q»« aerlaa

•abatido*, foras taabéa «abatidos pisos (oa liainas) de aco à

•olta dos aat«rials aaclos para paraitir oaa aalhor

distribuição do corta pelas lixas. Coao reforço adicional, eras

alstarada* à resina àm eabutiaanto porcOes de aluaina ea pó, as

qoais davaa nas. aaior doraxa ao produto solidificado (coao

"aateriaie ccapostos"), paraitiado aaa aalaor aniforaidade de

lixaaento.

Taabéa no caso dos aaterlaia aaito porosos («raflte

• coque) verificou-se qae durante o poliaento coa as pastas de

diaaante, aeaao após uaa liapasa ultra-sônica esaerada, alfoaas

partículas ds diversas pastas s até alfun* «rftos aais

ATosseiros devido ao processo ds lixaaento, flcavaa alojadas ea

alftuns poros. A soa liberação aleatória sulcava toda a

superfície aetélica, qoer do aetal de base, quer do aetal de

unilo. 0 pollaento ficava ruia e, ea an1tos casos, foi-se

obrigado, aléa de reiniciar o processo, faser o descarte de

auitos tecidos de poliaento. Hastas casos passou-se a se
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realizar UB proceeao de ispregnaçao a vácuo, que coneietla eu

faier s oura da reaina (COB O corpo de prova já embutido) es

deaeecadoree providos de boaba de vácuo. Aasin, una parte da

reaina preenchia oa poroa superficiais garantindo uma certa

••tanqueidade àe Bieturas de polinento. 0 reeultado foi

bastante satisfatório. DB outro problema pernanente COB eetee

•esBos aateriaia Bacios (associados a outros, Buito sais duros)

•ra a forsaçHo de "degraus" ou sulti-facetas, durante o

lixaaento e polimento. A Bolhor solução encontrada, para

mmenizar o efeito, foi o de realizar (quando a dimensão do

corpo de prova permitia) o lixaaento aecanizado (utilizou-se o

equipamento "Ecomet III - Buehler") COB pratos adianantados,

COBO também UB poliBento Becanizado. Este últico, em

particular, permitia uma melhor uniformidade de resultados.

Cada tipo de junta exigia uma criteriosa análise e

eventuais BodificaçOes durante o processo. Como exemplo, é

apresentado na tabela IV-1 a seqüência de lixamento e polimento

(Becanizados) da amostra de ligação de alumina a grafite por

Ticueil. Entre um tempo de trabalho e outro, a amostra era

limpa por detergente, banhada em álcool (banho ultra-sônico)

seca e analisada ao microscópio. B' muito importante ressaltar

que as seqüências de poliBento, aqui apresentadas, o são a

guisa de ilustração. A experiência pessoal acumulada em nuito

tempo de trabalho em UB laboratório metalográfico é de extrema

iaportância. Por outro lado, a preparação para análise de

juntas de materiais tão dissiailares é, até certo ponto pouco

usual, dai a falta de informações e a necessidade de una

execução , na «edida do possível, automatizada. Só assim haverá

uma melhor chance de una consistência (em qualidade) de

resultados.
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Tab.IV-i Exemplo da seqüência de lixamento e
poLimento de uma das amostras.

PASSO PROCESSO

OI LiMMtmto

O2 " -

O3 "

O4 • -

O5 P o l < w n t o

O6 •

07 "

06 "

O9 "

IO "

11 "

12 "

13 •

14 •

15 *

16 "

17 "

IB " -

19 "

6RA0

<!»•>

1 6 3

7O

3O

1 5

1 4

1 4

6

6

3

3

1

1

1 / 4

A l u . l *

m m

1 / 4

3

1

1 / 4

TECIDO CARGA

(notsinal)

u

Nylon 1/2

• • ••

M - • «

• • «•

• • •

1 / 1

1 / 2

•• m m

M » m

it • «

1 / 1

1 / 2

•» m m

M M m

M M M

TEi*>O

(Min)

1 0

1 5

1 5

1 5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Para a asostra de ligação, tipo "sanduíche", de

grafite / nolibdénio / titânio por Ticueil, utilizou-se, para

uelhorar o aep«cto superficial da interface Ho/Ti e ainda

revelar a sua •icroeetrutura, un poliaento quiaico. Este

consistia em se adicionar na diepereSo de alumina 1, na última

*Alunni 1
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•tapa do polisento, algusae gotas de u»a solução de 16 ml de

IT • 16 ml de HMO» • 68 »1 de glioerina, aobre tecido sintético

"Hicrocloth" da Buohlar (que era, e» seguida, descartado.)

De usa forna geral, após o polinento e para una

priveira análise por Bicroscopia ótica( ou en lupa eetereoe-

oópica) , COBO taabéa a execução das sacrofotografias (no KFA),

•s ajDoatrae não sofrian un ataque quimico para revelar a

•icroestrutura da interface. A preocupação básica era a

detecção de trincas (ou sicro trincas), vazios, etc. con o

intuito de usa caracterização de quão saudável era a união,

para manutenção ou Mudança de materiais ou parâmetros no

processo. Freqüentemente, ao seres analisadas um dia ou doie

após o poliaento, a ligeira oxidaçao natural de algune dos

componentes da junta era suficiente para revelar, COD bastante

detalhes, devido às diferentes colorações, a uorfologia sob

•icroscopia ótica. Porén, para realçar o uetal de ligação em

algunae amostras, para as •icrofotografias, utilizou-ee o

"ATAQUE A". Para o titânio, foi utilizado o "Reagente de

Kroll , a seguir discrininadoe:

ATAQÜK "A" - Para liga Cu/Ag (91)

lg KiCraOT + 4«1 HiSO* + &0«l HzO (42 gotas de HC1)

Nos laboratórios da universidade (COPPB), após uma

criteriosa seleção das juntas sais caracterieticas do trabalho,

foi feito UB repolinento (só para a retirada de óxidos

superficiais), nanual, seguindo aproximadamente a seguinte

••qUência (Tab.IV-2).
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Considerando então a maior possibilidade de recureoe

do •icroecópio eletrônico de varredura (MBV), a grande maioria

da ti análises microeetruturaie (e todas as constitucionais, por

dispersão de Baioe-X) foram realizadas neste equipamento.

Par* as análises microestruturais no MBV foi

realizado U B ligeiro ataque químico nas amostras. Bn se

tratando de Bicroestruturae e ligas complexas, dificilmente é

encontrado, ea aanuaie clássicos gerais ou literatura

específica para Betais nfto-ferrosoe, cono o de COUTINHO (87), a

Indicação de ua reagente.

TAB.IV-2 Seqüência de repolimento manual para
retirada de oxidaçâo superficial. Tempos
variáveis.

ETAPA

1

2

3

4

5

TECIDO

("Struers")

"DUR-

-DUR"

-noL-

"hOL"

"NAPM

GRÃO

(M«)

15

15

3

1

1/4

Cono havia um grande interesse na detecção e

demarcação de titânio e zircônio (e seus conpostos), após una

eérie de testes optou-se por una modificação do ataque "KBOLL"

(88) e do ataque "IBY" (88), sendo que o primeiro apresentou

usa melhor definição na maioria dos casos, apesar de atacar

•ulto fortemente a amostra. As formulações utilizadas estão a

•eguir, descritas:
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ggooL {"ATAQUE B")

10 Ml HP 4 30 ai HHO» + 50 ai HsO

nr

40 ai HC1 * 5 g CuCli * 30 BI HIO 4 26 ai Álcool

Após o ataque as amostras fora» recobertas por

•aporizaçSo a vácuo COB una fina canada de carbono e analisadas

por HEV química e estruturalmente.
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-Capítulo V - RESULTADOS

M SESOLTADOS BÁSICOS

Para se ter U M Idéia aapla doe experimentos rea-

lisados e doe roeultadoe obtldoe é apresentado na Tabela V-l

asa listagem seqüencial dos ensaios de molhabilidado e ligação.

Os resultados e comentários que possa» caracterizar um provável

comportamento serio descritos em item próprio. Para simplificar

esta listagem fora» adotados os seguintes critérios: Colunas

"HAT.A", "BAT.B" e HAT.C", Indicam os materiais que foram

simultaneamente ensaiados, em ligação, pelo material "HAT.DK

ADIÇÃO". Quando na listagem aparecer somente um "HAT.A" e um

"HAT.DE ADIÇÃO", significará um experimento de molhabilidade. A

última coluna "K" tem como finalidade apresentar um primeiro

resultado do euceeao "[+]" ou não "[-]" do ensaio. Orna notação

"[£]" Irá representar que ocorreu MIMUJD tipo de problema, quer

na ligação, quer na moInabilidade, quer no propósito especifico

do ensaio. Deve-se frisar que estas observações representam uma

primeira análise logo após o teste. No preenchimento das

colunas foi adotada a seguinte sisbologia:

S1HBOLOBIA l

1 CP Coqua* d* P»trôl«o
BÍC CmrZmico a basa> óm Car teto óm Silício
EB Br•fit» p*rm Fins Elétrico*
EGMT Brafit* Pré-fWt«liz«do por TitSnio Puro
AlaO* OrSaico d* Alucina
Ti Titânio
Ho Molibdffnio
Ni Nlquvl
Cu Cobra- Elstrolltico
B^-ot Liga 49Cu - 49Ti - 2B«
2r4-5B« Liga Zircaloy 4 - 5 Bm
Tlcusil Liga 26,7Cu - 66,8Ag - 4f9Ti
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Tab.V-1 Listagem dos experimentos básicos da
pesquisa com uma indicação simbólico dos
resultados.

TESTE

OI

02

O3

O4

05

06

O7

oe

O9

IO

11

12

13

14

13

16

17

18

19

' 2O

21

22

«AT. A

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

EG

EG

EG

E6

EGÍ1T

E6MT

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

HAT.B

Ti

Ti/Cu

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Cu

HAT.C HAT.ADIÇÃO

BvLot

B«Lot

Ti*

92Cu-BP

1 5 A Q - O O C U - 3 P

Ti*

82Au-18Ni

4ONi-6OPd

4ONi-6OPd

BvLot

BeLot

Zr4-5Be

Zr4-5Be

BeLot

BeLot

Zr4-5Be

BeLot

Ticusil

BeLot

BeLot

Belot

BeLot

R

(±3

1*3

C±3

C-3

1̂ 3

1+3

1-3

1-3

t-3

1+3

t+3

t+3

t±3

t-3

t±3

t-3

t±3

C+3

1-3

C-3

£•3

t-3

Coot.

*•• lolh* (2). • > 0,010 ••.
*•• Chap* (1). • • 9.000 ••.
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TESTE

23

24

25

26

27

2B

29

3O

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4O

41

42

43

44

45

Ah

47

HAT .A

E6

EB

Cu

E6

EG

E6

E6

E6

E6

Cu

E6

Cu

E6

Cu

Cu

t6(#lO)

E6(#2O)

E6(#3O)

EG(#40)

E6(#5O)

E6(#1O)

E6(#20)

E6(#3O)

EB(#40)

E6(#5O)

.HAT.B

Cu

Cu

Cu

Cu

Ti

Ti

Ti

Ti

Cu

Ti

Cu

Ti

Cu

Cu

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

HAT.C HAT.ADIÇÃO

^Cot

M-ot

M-ot

M_ot

_ _ _ _ _ •» _ m _ cn..

_ Í M «HIC

M-ot

Zr4-5B*

. Ticu*il

Ticusil

Ti»

Ticusil

Ti*

Ticusil

Ti*

Ti*

T Í t-* tá*- Í 1

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

R

l-l

t-1

l-J

t-J

t-J

[•1

! • !

t±J

C*J

£•1

t-1

l-l

t*3

1*1

t+1

1*1

t*J

t*3

t±l

t±J

1*1

1*1

t+3

t±l

t±3

Cont.

• • • f o l h a ( 1 ) , • • 0 , 0 1 » • •
4 « B f o l h a ( 2 ) , • « 0 , 0 3 0 M I
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TESTE

48

49

SO

51

52

53

54

55

56

57

se

59

6O

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

HAT. A

EG(#4O)

EB

EB

E6

EB»

EB

EB

EB

EB

EB

E6

SiC*

SiC

SiC

SiC

SiCCH)7-

BiC(H)

SiC

SiC

SiC

SiC

SiC

. HAT.B HAT.C

Ti

Ho TI

No Ti

EG

Cu

Al .O,

Ti

Ti .

E6

Hl 9̂ 9̂

Ti

T 4 — — — .!•

Ho

SiC(H)

Ni

HAT.ADIÇÃO

Ticusi1

Ticusil

Ticusil

••Lot

••Lot

•-Lot

Zr4-5B*

Zr4-5B»

Ticusil

Ticusil

Ticusil

BcLot

BeLot

Ticusi1

Zr4-5B»

Zr4-5Be

T í *-• av i 1
1 1CUS11

Ticusil

BaLot

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

Ticusil

ft

tu

fJ

! • !

t-J

t-J

t-J

t-J

l̂ J

C*J

1*1

1*1

l±J

l±J

t±J

l±1

l-l

t±J

t±l

! • !

! • !

! • !

! • !

Coot.

<r«fit« tt«'-••talitado por ••Lot.
*"tlAflC D", ^oro«14a«* Média • a,ft X vol.
V C MD",poro«ldad* a«dla • 0,9 X vol.
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TESTE HAT .A .I1AT.B NAT.C HAT.ADIÇÃO R

72 BiC BiC Ticumil C*l

73 E6 E6 Ticumil !•!

74 AlaOv A1»O, Ticumil [•]
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1-2 ENSAIOS DE BOLHABILIDADE

?-2.1 COB Coque de Petróleo

1-2.1.1 Eaterial de adição : LU* 49CU-49TI-2BO

- Temperatura de ensaio" : 980 *C

- Temperatura recomendada*• : 960*C

- HOLHABILIDADE : EFETIVA (Fig.V-1)

- Observações : O primeiro ensaio (TESTE 01) Mostrou

• lnadequabilidade do lfi corpo de prova projetado (não

apresentado). Depois de algumas experiências e execuções optou-

se pelo sistema já discutido e apresentado na Fig.IV-8. O

material de adição mostrou grande fluidez, penetrando

Intensamente nos poros do coque. A contração, no ciclo de

resfriamento, trincou o material de base.

V-2.1.2 Material de Adição : Titânio puro
- Temperatura de ensaio : « 1800*C

- Temperatura de fusão : » 1690*C

- MOLHABILIDADE : EFETIVA (Fig.V-2)

- Observações : Medidas de temperaturas por piro-

metria ótica por dois observadores. Alta fluidez.

V-2.1.3 Material de Adição ; Lua 92cu - SP
- Temperatura de ensaio : 600*C

* Temperatura recomendada : 710*C

- MOLHABILIDADE : NEGATIVA (Fig.V-3)*

riturt aáilaa (• d* "tnchircMtnto") 4o tnitlo.
*Tnp*rttuTt rtcontndidi p«lo fabricante.
•HOTA: Taafréa «• liga» 92Au-l«Mi (»»0»C) • fOP«-4ONi (1Í6CC)

<«!•• aolh*bilidad* MfOATITA • nlo foraa itii utllitada*
para o» tntdot d«*ta poquiti.
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Fig.V-1 ttolhabilidade do
coque de petróleo por Belot.

I'. 1
• • • * * .

. • » ••>- . - :

" • ^ ' : • 1
Fíg.V-2 Molhabilidade do
coque de petróleo por titânio
puro.

Fig.V-3 Não Holhabilidade
do coque de petróleo por
92Cu-BP.

Fig.V-4 Não molhabilidade
do coque de petróleo por
15Ag-80Cu-5P.
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f-2.1.4 Hateriõl dt adição : ísá* - êocm - sr

- Temperatura de ensaio : tOO*C

- Temperatura recomendada : 710*C

- HOLHABILIDADE : NEGATIVA (Fi« V-4)

Í-2.2 Coi Grafite para Fins Elétricos (Eletrografite - KG)

1-2,2A Material de adição : M o t .

- Temperatura de ensaio : 990'C

- Temperatura recomendada : 980"C

- BOLHABILIDADE : EFETIVA (Fi«.V-5)

- Obeervaçdes : Alta fluides. Trincas no EG e no

•etal fundido.

V-2.2.2 Material de Edição : LIS* zircmiors-sBe (ZM-SBO)

- Temperatura de eneaio : 1110'C

- Temperatura recomendada : 980*C

- HOLBABILIDADE : EFETIVA (Fifo.V-6/7)

- Obeervaçoes : Pouca fluides. Preeenc* de poroe no

metal fundido. Trincas no EG.

J/-2.2.3 Material de hdição LU* 26,7cu-9B.8u-4.sTicncosiD

' * - Temperatura de eneaio : 990*C

- Temperatura recomendada : 830 / 850*C

- M0LHA8ILIDADB : EFETIVA (Fif.V-8)

- Obeervaçoee : Fluidez alta. A alta temperatura do

teste foi motivada pelo pouco contato entra as partículas,

obtidas a partir de usa lâmina do Ticueil, para este ensaio.
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Fig.V-5 Holhabilidade do
grafite por BeLot.

Fig.V-6 Ho1 habilidade do
orafite por 2r4-5Be (Teste

Fig.V-7 flolhabilidade do
grafite por Zr4-5Be (Teste
13).

i g . e Holhabilidddedo
grafite por Ticusil.
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V-2.3 COD Cerânico de Carbeto de Silício

1-2.3.1 Hateriaí de Adição : Boiot

- Temperatura de ensaio : 1016*C

- Temperatura recomendada : 960*C

- HOLHABILIDADB : BF3TIVA c/ PBATORA (Pig.V.9[A/B] )

- Obeervaçoes : O material de base não reeietiu a

contração da liga resultante [A3. Uma repetição do eneaio com

resfriamento lento e controlado (16,5*C/min) no forno a vácuo,

deu o m«eeo resultado [B].

V-2.3.2 Material de Adição : TICUBU

- Temperatura de ensaio : 1000*C

- Temperatura recomendada : 830 / 850*C

- MOLHABILIDADE : BFBTIVA (Fig.V-10 [A/B])

- Observações : Aparentemente a liga resultante se

mostrou suficientemente dútil para aliviar as tensões de

contração, durante o resfriamento. 0 SiC(H) [B] mostrou o mesmo

comportamento que o SiC comum [A].

1-2.3.3 Material de Adição : zrá-ss*

• • - Temperatura de ensaio : 1090*C

* Temperatura recomendada : 960*C

- HOLHABILIDADB : BFBTIVA c/PRATORA (Fig.V-ll[A/B])

- Observações : A fratura foi tão forte que nenhuma

parte da liga de adição foi recuperada. Foram ejetadas e

aspiradas pelo sistema de vácuo, tanto em [A] quanto em [B],

que teve um resfriamento lento.
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Fig.V-9 Molhabilidade do SiC (A) e. do SiC[H] (B) por BeLot.

Fiq.V-10 Molhabilidade do SiC (A) e do SiC[H] (B) por
TlCU5ll.

Fig.V-11 Molhabilidade do SiC (A) e do SiC[H] (B) por
Zr4-5Be.
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V-3 ENSAIOS DE LIGAÇÃO

?-3.1 Ensaios Exploratórios

Considerando oe ensaios básicos de aolhabilidado,

fora» roaUsados alguns ensaios exploratórios COB oe aateriais

de adição que apresentara» una Bolhabilidado efetiva (COB OS

Bateriais de base, ensaiados), a saber : BoLot (49Cu-49Ti-2Be),

Zr4-5B« (Zircaloy4-5Be) o Ticusil (26,7Cu-68,8Ag-4,5Ti).

A figura V-12 aostra o teste de ligação de titânio a

eletro-grafite (pré-aetalizado por Ti puro) por Belot e a

figura V-13, o ensaio de ligação de una pastilha de cobre e uia

pastilha de titânio, aiaultaneaaente brasadae a eletro-grafite

por BeLrOt. Deve-se notar nessas figuras que :

i - A ligação foi efetiva eu algunas regiões.

11 - Os aateriaie Betálicos sofrerão una forte

reação por parte da grande quantidade de saterial de adição

(finanente granulado) pré-colocado. Deve-se destacar que aé

peças originais ©ran perfeitamente usinadas e acabadas.

111 - 0 grafite senpre se apresenta fortenente

trincado. Parte devido à própria contração da liga resultante,

parte por tracionanento das peças nos pontos de unifto.

Tentou-se então uma nova geoaetria para o conponent©

aetálico (no caso titânio). Ble passou a ser usinado na foraa

de UB tubo, de. aodo a conter no seu interior o naterial de

adição. As figuras V-14 e V-15 apresentas este resultado. 0

•nsaio COB a utilização do Zr4-6Be não aoetrou qualquer ligação

COB o grafite, nen ao aenos, chegou a solhá-lo. Já o Be Lot

apresentou UB aelhor ooBportaaento. Houve UB efeito capilar

parcial e excelente aolhabilidade (COB profunda infiltração).
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Fig.<>-14 Ensaio do ligação do EG a Ti Fig.U-15 Ensaio do Iigacao do EG a Ti
por Zr4-58». por* BoLot.
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Porém *inda persistiam as trlnoae no grafite e una ligeiro

•roslo no titânio.

A partir desses resultados os ensaios foras

seqüenciados coi um novo corpo de prova (Já apresentado nas

Figs.IV-11 • IV-12). onde o componente metálico (COB maior

expansão e oontraclo) ficasse envolvendo o componente não

metálico. Ira o tipo de ensaio "Embutido".

?-3.2 Ensaios COB OS Corpos de Prova "EMBUTIDOS"

V-3.2.1 Ensaios de Ligação de ELETBOGMFITE A TITÂNIO

A - Co» o Material de adição BeLot : 0 resultado é

apresentado na figura V-16. Ligação efetiva, apesar

de se notar uma ligeira erosão do Ti. A penetração

do BeLot no grafite foi bastante intensa.

Temp.Ensaio (TE)=980'C.

B - Co* o Material de Adição Zr4-5Be : 0 resultado é

apresentado na figura V-17. A ligação também foi

efetiva e ainda foi notada a erosão do metal de

base. A penetração no grafite foi menos intensa que

no caso anterior.TB=980*C.

C - Com o Material de Adição Ticueil : As figuras V-18

e V-19 mostram os resultados. Foi verificado que

manipulando-se os parâmetros: quantidade de mate-
• •

rial, tempo de encharcamento e forma de aqueci-

mento, pode-se dosar, melhor que os materiais

Anteriores, a infiltração no grafite. Ho caso da

figura V-18 o aquecimento foi realizado por indução

em um susceptor de grafite tubular que irradiava o

calor para o corpo de prova. Mo experimento seguin
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te (Fig.V-19) a indução foi realizada diretamente

DO corpo de prova. Pol flagrant* a diferença na

penetração do material de adição. TE = 850/890'C.

Resta faaa foi também realizado um eneaio de dureza

exploratório, visando a obtenção de algua tipo de contribui-

ção na anállee dae ligações. O resultado é apresentado na

ri«.V-20.

f-3.2.2 Ensaios de Ligação de KLErROGMFffl A COBEE
/
Bete foi um experimento que não logrou boa êxito COB

o* Materiais de adição (e/ou técnicas) empregados. Na primeira

série de testes foi empregado o BeLot. Já no ensaio inicial foi

observado um comportamento anômalo. A partir de cerca de 830*C

começou a haver uma intensa reação do metal de adição com o

corpo de cobre, causando sua destruição parcial (Fig.V-21). O

•esmo resultado foi obtido eu sucessivos ensaios, con mudança

de taxa de aquecimento e posicionamento do indutor. Tentou-se

então repetir o experimento com o Zr4-5Be. Aqui a reaçfio foi

•inda mais intensa e descontrolada (teve inicio na faixa de

750#C). 0 aquecimento foi imediatamente desligado de forma a se

evitar possíveis danos ao forno e, principalmente, ao sistema

de vácuo. A figura V-22 mostra o aspecto final do corpo de

prova.

Considerando a intensa reação do primeiro caso,

foram realizadas experiências de ligação de dois cilindros de

cobre por folhas finas de titânio puro. A ligação foi efetiva e

U M micrografla da Junta resultante é apresentada na Fig.V-23.
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IDIM» K III JMTi IK»Ut>IC

* - inUrtoct H / B*Lot
I * lAttrf let

."9 2 2.5 3.9 4 4.9 5 9.!

Fig.V-20 Gráfico e esquema de medidas de micro-
dureza na ligação de Ti a EG por BeLot.
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Fig.V-21 Ensaio de ligação de grafite a cobre por
BeLot.

Fig.V-22 Ensaio de ligação de grafite a cobre por
Zr4-5Be.

Fig.V-23 Ensaio de ligação de cobre a cobre por
folhas de titânio puro.(M0:Aun).= 200x).
Ataque "A".
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V-3.3 Ensaio coo os Corpos de Prova Tipo "TOPO A TOPO"

W.3.1 LigaçZo de ELETROGRHF1TE A TITàNIO con diferentes
áreas de Contato

Coneiderando o melhor comportamento do material de

adlçSo Ticueil noe ensaios preliminares, eete foi selecionado

para eneaiar diferentes áreas de união entre eletro-grafite a

titânio. Para garantir a igualdade de parâmetros oe conjuntos

fora» simultaneamente brasadoo. A figura V-24 dá uma vieão

geral de um dos conjuntos após a brasagem.

Os resultados foram bem consistentes. Até o diaaetro

de 30 mm (área = 2830 mu2) da peça de grafite, a ligação era

perfeita, sem trincas. A partir do diâmetro de 40 mm ( = 5030

•»*) as componentes fletoras, devido a contração no reefri-

mento, rompiam o grafite. Isso pode ser bem visualizado pela

figura V-25, que apresenta uma vista de um corpo de prova de

0 = 40 mm, e na figura V-26 que ilustra uma macro fotografia de

um corpo de prova de 0 = 50 n .

Neeta última figura deve ficar bem caracterizado que

a ligação, independente do diâmetro, é efetiva. Os materiais

empregados é que nSo acomodaram (por deformação elasto-

plástica) 6B tensões resultantes . En um doe ensaios foi reali-

«ado um resfriamento lento, com gradiente controlado. O

resultado foi idêntico.
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Fig.V-24 Ensaio de ligação de grafite a titânio
por Ticusil cot diferentes áreas de
união.

Fig.V-25 Vista do corpo de prova de diâwetro
igual a 40 mm trincado en toda extensão.

t, J- _-J ^ ^

Fig.V-26 Corpo de prova de diâaetro igual a
50 «n. Trincas por flexão.



1-3.3.2 Ligação de ELETR0QRAF1TE â TITÍH10 POR TICOSIL
áilisõndó BOLIBDEHIO COÊO HETAL IXTEmiÂRlO
("MUS SUB/OIOE')

Co» «iaa»tro te M • : ft ll«acao foi afetiva, «a

interface Ho/Tl fol verificada a preaeaca de alfuas

vazios alongados. HIo ficou caracterizado se a ori-

C*m era da bol«o«a de gaaca da raacJk> ou «i

provenientes do poli»anto quiaico (Fl«.V-27).

Co* «liaatro da 4« ••: O rrafite apraa«atoa

trinca ea qoaae toda a sua extaoaao. Diferenteseate

da fifura V-25 eata trinca foi no corpo e nlo na

de liftçlo. Detalhe na

f-3.3.3 Ligação de SiC à TITUIO, Á HOLIBDMO E à BlQUEL
m TICOSIL.

A - 61C a TiUtaio por oaa rolka de TÍCIMÍI: O SiC foi

roapido. Pela figura V-28 nota-se claraaente que a

quantidade de material de adido foi Insuficiente.

B - 81C a Titaaio por dna« Folkas de Ticosil: Onilo

efetira. O resultado é apresentado na figura V-29.

Os>a das faces do ceraaico apresentou U M fissura

bes> aclaa da uniSo (nao vista na ia**ea).

C - SiC a Bolibdéaio por duas Folbas da Tlcosil: A

li^acao foi efetiva, pore» o certaico trincou no

seu corpo, iora da unilo (Vls.V-30).

D - SiC a Hiqoel • «ata a 8iC(I) por doa* rolka* do

Ticusil: Ligaçio efetiva. Pores o níquel nlo
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conseguiu atenuar o efeito dae teneOee. Fratura dos

cerânicoe (Fig.V-31). A figura V-32 apresenta usa

Bicrografia de una parte da junta con identaçoes e

resultados de ensaio de Bicrodureza Vickers.

1-3.3.4 Ligação de SiC A SiC(H) POE TICÜSIL.

A ligação foi efetiva se» trincas ou falhas de

qualquer espécie. A figura V-33 apresenta una BicrografIa da

Junta C O B aedidas de Bicrodureza Vickére.

7-3.3.5 Ligação de ELETS0GBAF17E A ELEIROGRAFIIE POF

Ligação efetiva, apesar de exigir uaa Baior quan-

tidade de Baterial de adição devido à intensa infiltração do

BesBO nos poros do grafite. A Fig.V-34 ilustra un aspecto da

Junta.

V-3.3.6 Ligação de ELETBOGBAFITE A ALUMINA POE TICUSIL

Ligação efetiva. A figura V-35 apresenta UB detalhe

da uniSo caracterizando a boa nolhabilidade nos dois Bateriais

e a diferença de infiltração, do Betai de adição, ea cada UB

dales. A figura IV.36 aprsaanta una «icrografia da D « B D I junta
«

de foraa a caracterizar a boa qualidade da união.

V-3.3.7 Ligação de ALUEM A ALUHM POE IICUSIL

Ligação efetiva. A figura V-37 apresenta UB detalhe

da união. Não foram notadas falhas ou iaperfeições na união.
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Fig.V-27 Micrografia da junta Mo/Ti brasada por
Ticusil (M0:Aum. = 230x)
químico [16HF+16HN03+glicerina (ml)].

REGIÃO

A

B

C

D

E

F

MEDIDAS DE

DESCRIMINAÇÃO

Mo

Idcnt.c/D*f*ito

Metal d« junta

M«tai da Junta

Interface c/Ti

Ti

MICRODUREZAi

DUREZA

283 ± 30

360 ± Xb

137 ± 9

240 ± 15

1S9 ± 5

HVo.o»

HVo,o»

HVe.o.

HVo.o.

HVo.o»
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Fiq.IV.28 Ensaio de liqaçào de SiC a Ti por uma
folha de Ticusil (SiC = 24x24 mm).

Fiq.V-29 Ensaio de liqação de SiC a Ti por duas
folhas de Ticusil (SiC = 24x24 mm).
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Fig.V-30 EnsaiD de ligação de SiC a Mo por duas
folhas de Ticusil (SiC = 24x24 mm).

Fig.V-31 Ensaio de Ligação de SiC/Ni/SiC(H) por
duas folhas de Ticusil ( Ni: 0 = 24,5 mm
e - 1,85 mm).
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:iig*V-32a Microqrafia da junta de SiC/Ni/SiC(H)
brasada por Ticusil (M0:Aum = 30x).
Ataque MA\



182

Fig.V-32b Microqrafia da interface SiC(H)/Ni
bra5ada por Ticusil com ídentaçòes de
Microdureza Vickers (M0:Aum = 200x).
Ataque "A".

REGIAO

A

B

C

D

MEDIDAS DE MJDRODUREZAi

DESCRIMINAÇÃO

SiC

Zona d* reaçfto(SiC)

Metal d» Lígaçlo

Niqu»!

3440

1160

170

124*

DUREZA

± 535

± 92

± 14

± 3

HVo.

HVo.

HVo.

HVo.

a

o»

o» .

o»
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Fig.V-33 Microqrafia da junta SiC/5iC(H) brasada
por Ticusil com identaçòes de micro-
dureza Vickers (M0:Aum. = 500x). Ataque

REGIAO

A

B

C

D

HEDIDAS DE

DESCRIMINAÇÃO

SiC

Metal da Junta

Metal da Junta

SiC [H3

MICRODUREZA

3500 ±

450 ±

120 ±

4000 ±

i

DUREZA

390 HVo.»

30 HVo.ot»

7 HVo.o.

470 HVo.a
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Fig.V-34 Ensaio de ligação de eletrografite a
eletrografite por 2 folhas de Ticusil
(M0:AUB. = 50x).Dureza no oetal de
ligação: 104 + 12HV0,05.

Fig.V-35 Ensaio de ligação de eletrografite a
alumina por Ticusil (M0:Aum. - 50x).
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B

.r::.-y^va-t

Fig.V-36 Micrografia da junta eletrografite [A] /
alumina [BI. brasada por Ticusil [C]
(H0:Aum. = 20Ox). Ataque "A".

No

N*

Metal de

Alumina

MEDIDAS

Uniío [C

CB)

DE

3

MICRODUREZA

93 ±

1672 ±

11

3O0

HVo.o»
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Í -

Fig.V-37 Micrografia da junta alumina-alumina
bra5ada por Ticusil (M0:Aum. - 500)
Ataque "tf1.

Y-4 ANÁLISES MORFOLOGICAS E QUÍMICAS (SEMI-QOANTITATIVAS)
* ATRAVÉS DO MEV.

V-4.1 Análise do Material de Adição TICÜSIL

A análie* química qualitativa da superfície de una

lflaina do Tlcusil aoetrou a existência do una liga composta
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apenas de Cu « Ag. Fez-ee , então, ui>a nova preparação da

amostra, agora eu corte transversal. A figura V-38 apresenta un

aspecto desta aaoetra atacada por una solução fraca de HNO9 e a

flgurae V-39/42 ilustra» os Bap«aB«ntoe quíulcos de TI, Cu e

A<, neota eeçlo.

Fig.V-3B Aspecto de uma seção transversal do
Ticusil utilizado nos experiínentos.
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Fig.V-39 Seçào Transversal Fig.V-40 Mapeamento de Ti.
do Ticusil.

I

r

Fig.V-41 Mapeamento de Cu. Fig.V-42 Mapea»wnto de Ag.
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Y-4.2 Análise da Junta EG < TICOSIL > EG

A figura V-43 apresenta uma visão geral da Junta e a

figura V-44 o seu mapeamento de Ag. As figuras V-45/48 mostram

uma ampliação da junta e os respectivos mapeamentos de Ti. Cu •

Ag. IKirante as análises foi constatada uma forte contaminado

de Al, Cl, S e Si, na amostra, quer associada a um outro

elemento químico, quer generalizada.

Fig.V-43 Detalhe da Junta EB ( Ticusil > EG.

Fig.V-44 Mapeamento de Ag.
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Fig.V-45 Vista Geral. Fig.V-46 Hapeaaento de Ti.
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Fig.V-47 Hapeawento de Cu. Fig.V-48 Mapeamento de Ag.
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A figura V-49 noetra um detalhe da interface entre o

KG puro e a região que foi infiltrada pe?o metal de ligaçèío

(ML). Ha figura V-50 tem-ee uma VÍBSO caracterictica nae

proximidades da uniüo. Notar um aparente aicro-trincamento

generalizado.

Fig.V-49 Interface EG / ML.

. - I. -
1 • ••.•• -

Fig.V-50 Vista característica da junta na região
de união.
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V-4.3 Análise da Junta EG < TICUSIL > ALUMINA (A1*O*)

Fig.V-51 Vista Geral da Junta.[Alumma<ML>EG]

• I

.1

t
Í j

/

%

•;'• X

''' -

*y 1
• v • • • . ^ j

Fig.V-52 Detalhe Ampliado da União.
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Fig.V-53 Região Típica para Fig.V-54 Mapeamento de Al.
Mapeamento.

Fig.V-55 Mapeamento de Ti. Fig.V-56 Mapeamento de Cu.

Fig.V-57 Mapeamento de Ag. Fig.V-58 Mapeamento de S.
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Fig,V-59 Vista Geral da
ligação no interior dos
poros do EG.

Fig.V-60. Mapeamento de Ti.

Fig.V-61 Mapeamento de Cu. Fig.V-62 Mapeamento de Ag.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANTITATIVA ('/. em p«so)

LOCAL/ELEMENTO

Interior do Poro

Pegando Vário» Porot/EG

Ti

2,3

«M

Cu

8,1

32,8

Ag

89,6

58,1



146

A figura V-63 apresenta uaa vieta representativa da

Junta para a caracterização na nomenclatura lapregada nae

análises quiaicas seai-quantitativas. Da esquerda para a

direita tea-ee: Kletrografite (EG); Roãiâo Eaourm: região do

He tal de LigaçHo (ML) de aspecto aaorfo; Região Clara: regi8o

do ML de aspecto laaelar; Aluaina (AltO»). Os valores

apresentados, aqui e ea todas as tabelas constantes deste

trabalho, sio aedioe e obtidos eu diversas sessões de análieee.

ea épocas distintas.

Fig.V-63 Vista característica da junta.

ANALISE QUlMICA SEMI-OUANTI TAT I VA (*/, mm peso)

LOCAL/ELEMENTO

R»gi>o Escura

Regi3o Clara

Ti

9,6

0,3

Cu

40,5

7,6

Ag

49,5

92,0

Al

0,4

0,1
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V-4.4 Análise da Junta EG < Zr4 - 5Be > Ti

Fig.V-64 Vista geral da junta. De baixo para cima
tem-se : Ti-ML-EG.

•i ' " N • "• •• ft, ' . ' ' - » ' •

Fig.V-65 Detalhe ampliado da união.
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Fig.V-66 Detalhe do ML no interior dos poros do
EG.

Fig.V-67 Mapeamento de Zr.

?; • • - - J 1 -

Fig.V-6B Mapeamento de T i .
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Fig.V-69 Detalhe da junta.

Fig.V-70 Mapeamento de Ti.

r

-rt-^'''írv:; s~V;-,C:Xw\i\^:

Fig.V-71 Mapeamento de Zr.
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Fig.V-72 Detalhe dos cristais de Zr.

Fig.V-73 Mapeamento de Zr.

Fig.V-74 Mapeamenfo de Ti.
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A figura V-76 apresenta uia vista representativa da

Junta para caracterização da nomenclatura empregada na tabela

das Análises. Da esquerda para a direita tes-ee: Eletrografite;

DEO - Dendritas que eserges do EG; DTI - Dendritae que emerges

do Ti; MATRIZ - RegiSo interior do metal de ligacSo.

mu\w\\\\\
iiiiiniiiiiui\\w\\\\\\\\\\\\\\

mini
wwwww

imiimiiiiiiii

Fig.V-75 Desenho esquewático da junta, para
análise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANT I TAT I VA (7. mm peso)

LOCAL/ELEMENTO

(A) DEG

(B) MATRIZ

(C) DTi

Ti

39,3

35,1

36,6

Ir

57,1

63,5

57,5

Sn

3,6

1.4

3,7
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V-4.5 Análise da Junta EG < BeLot > Ti

Fig.V-76 Vista característica da junta. Da
esquerda para direita teai-se: Ti-ML-EG.

Fig.V-77 Detalhe ampliado da junta.
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Fig.V-78 Região típica para Fig.V-81 Detalhe da junta
•apeamento. para mapeamento.

.j

i

Fig.V-79 Mapeamento de Ti. Fíg.V-82 Mapeamento de Ti.

Fig.V-80 Mapeaiento de Cu. Fíg.V-83 Mapeamento de Cu.
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W-^7!

Fig.V-84 Detalhe do ML na Fig.V-87 Detalhe do interior
junta. v dps poros do EG.

i >
~ : - - J » . . . •

Fig.V-85 Mapeamento de T i . Fig.V-B8 Mapeaaento de T i .

- " ; •

• . -

t~ -

* ^

• ' J*

1

1

1

À

Fig.V-86 Mapeamento de Cu, Fig.V-B9 Mapeamento de Cu.
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Fiq.V-90 Detalhe do letal de ligação. Regiões
claras e escuras.

ANALISE QUiniCA SEMI-QUANTITATIVA CA. 9m peto)

LOCAL/ELEMENTO

Rvgiko Ciar»

R«qiko E«cur«

Ti

23,O

96,O

Cu

77,0

4,0
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V-4.6 Análise da Junta EG < TICUSIL > Ho < TICUSIL > Ti

Fig.V-91 Vista geral da junta "Sanduíche". De
baixo para cima: Ti / Mo / EG. Material
de adição : Ticusil.
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U.S.I Análise da Junta EG < T1CVS1L >.Mo

Fig.V-92 Vista geral (Ho-ML-EG).

Fig.V-93 Mapeamento de Mo. Fíg.V-94 Mapeainento de T i .

-
V

í"lrt •

Fig.V-95 Mapeamento de Gu Fig.V-96 Mapeamento de Ag.
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Fig.V-97 Vista da junta Mo < TICUSIL > EG

ANÓLISE QUÍMICA SEM I-QUANT I TAT IVA ('/. em peso)

LOCAL/ELEMENTO

M»t#l d* Lig*çio

Interior do* Poro» do EG

Mo

17,4

1,1

Ti

0,1

0,2

Cu

2,7

4,4

Ag

79,8

94,3
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V'4.6.2 Análise da Junta Ti < TICVSIL > Ho

Fig.V-?8 Vista geral (Ti-ML-Mo).

Fig.V-99 Mapeamento de Ti. Fig.V-100 Mapeamento de Cu.

Fig.V-101 Mapeamento de Ag. Fig.V-102 Mapeamento de Mo.
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Fig.V-103 Desenho esquemático da junta, para
análise.

ANAL16E QUÍMICA SEM I-QUANT I TAT I VA (7. »m pe*o)

LOCAL/ELEMENTO

(A) Faixa no Ti

(B) Dendritas n* int. com Ti

(C) Matriz
•

(D) Regi»o Cvntral

(E) Faixa Escura mm (D)

(F) Rrgilo junto ao Mo

Ti

92,1

46,7

1,2

42,2

98,6

10,9

Cu

6,3

42,3

4,0

47,4

0,7

13,8

Aç

1,5

10,8

94,0

10,3

0,3

69,4

Mo

0,1

0,2

0,8

0,1

0,2

5,9
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V-4.7 Análise da Junta Cu < Ti > Cu

Fig.V-104 Vista geral da junta.

Fig.V-105 Detalhe da junta apresentando a
varredura em linha de Ti.
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\j-fA/'/ •' •'.'*•' -V •<•'

Fig.V-106 Representação esquemática ( de meia
junta ), para analise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANTITATIVA ('/. em peso)

LOCAL/ELEMENTO

(A) Manchas Escuras na Faixa Central

(B) Faixa Central

(C) Região de Estrutura Lamclar

(D) Região Próxima à Região Lamelar

(E) Faixa (valor médio)

(F) Cu

Ti

25,6

16,3

9,7

7,9

3,0

<0,l

Cu

74,4

83,5

90,3

92,1

97,0

>99,9
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Fig.V-107 Detalhe dos precipitados no contorno de
grão

Fig.V-lOB Mapeamento de Ti na «esina região.
Analise dos precipitados:3s,5Ti-ò4,3Cu.

Fig.V-109 Varredura de Linha para o Ti no
contorno de grão.
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Y-4.8 Análise da Junta Sic(H) < TICOSIL > SiC

Fig.V-110 Vista geral de u»a das extrenidadrs da
junta.

Fig.V-iil Detalhe ampliado da junta.
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Fig.V-li2 Vista geral (SiC[H]-ML-SiC).

Fig.V-113 Mapeamento de Si. Fig.V-114 Mapeamento de Ti.

'

Fig.V-115 Mapeamento de Cu. Fig.V-116 Mapeamento de Ag,
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Fig.V-117 Detalhe da união Fíg.V-118 Detalhe da união
cot o SiC. cot o SiC (H).

> J ^

• > •

Fig.V-119 Aspecto qeral. Fio.V-120 Detalhe para
analise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANTITATI VA ('/. em peso)

LOCAL/ELEMENTO

Grlo* no M«t«l <j« Lig«çko

Manch* Escura Central

Si

O,3

0,4

Ti

36,5

97,1

Cu

59,6

1.6

Ag

3,6

0,9
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V-4.9 Análise da Junta SiC < TICÜSIL > Ti

Fig.V-121 Vista geral da junta (S1C-HL-T1).

^ ' ' ^ ; í v ^ ^ •'•-ys

Fig.V-122 Detalhe ampliado da união.
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Fig.V-123 Vista geral (SiC-fl-Ti).

- -r -

• ". T -

/•••;-. »~-'-:.v.

Fig.V-124 Mapeaaento de Si. Fig.V-125 Mapeamento de Ti.

Fig.V-126 Mapeamento de Cu. Fíg.V-127 Mapeamento de Ag,
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Fig.V-128 Desenho esquemático da junta, para
análise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANT1TATI VA ('/. em p««o)

LOCAL/ELEMENTO

Rvgiko (A)

Regífto (B)

Rvgiko (C)

Rvgiko (0)

R»gí*o (E)

Si

5,6

3,2

5,9

2,7

2,8

Ti

11,3

87,7

8,2

74,3

52,6

Cu

16,7

7,3

20,8

12,1

39,0

Ag

66,4

l.B

65,1

10,9

5,6
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V-4.10 Análise da Junta SiC < TICÜSIL > Mo

Fig.V-129 Vista geral da junta (SiC-ML-flo).

Fig.V-130 Detalhe'ampliado da junta.
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Fig.V-131 Detalhe da junta Fig.V-132 Mapeamento de Mo.
para o «apeamento.

. >
• » . •

Fig.V-133 Mapeamento de Ti. Fig.V-134 Mapeamento de Cu.

Fig.V-135 Mapeamento de Ag. Fíg.V-136 Mapeamento de Si
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Fig.V-137 Detalhe da interface ML / SiC.

Fíg.V-138 Detalhe da Interface ML / Mo.
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Fig.V-139 Desenho esque/nático da junta, para
análise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-QUANTITATIVA (7. »m p«so)

LOCAL/ELEMENTO

R«gi>o (A)

R»gí*o (B)

R*9iko (C)

Reçifco (D)

R»gi>o (E)

Regifto (F)

Mo

0,2

1,1

0,1

0,2

0,4

0,2

Ti

4O,3

0,4

0,2

0,2

1.7

1.1

Cu

54,0

73,4

8,1

23,9

90,8

90,4

Ag

5,1

24,B

91,4

75,5

6,8

8,0

Si

0,4

0,3

0,2

0,2

0,3

0.3
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?-4.11 Análise da íunta SiC < TICOSIL > Ni

Fig.V-140 Vista geral da lunta. De baixo para
cita tem-se: NI-ML-SIC.

Fig.V-141 Detalhe ampliado da união com trincas
generalizadas na interface M-SaC.
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Fiq.V-142 Detalhe da junta
para o eapeaaento.

Fig.V-143 rtapeaiento de Ni .

Fig.V-144 Mapeafiento de T i . Fig.V-145 Mapeamento de Cu.

Fig.V-146 Mapeamento de-Ag. Fig.V-147 Mapeamento de S i .
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Fiq.V-148 H próxiao dG SiC. Fíq,V-149 flapeaiento de Mi.

Fig.V-150 Mapeamento de Ti. Fig.V-151 Mapeamento de Cu.

Fig,V-152 Mapeamento de Ag. Fig.V-153 Mapeamento de Si.
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Fig.V-154 Desenho esquetático da junta, para
análise.

ANALISE QUÍMICA SEMI-OUANTITATIVA (V. •* p«»o)

LOCAL/ELEMENTO

Rvgifto (A)

Regi*o (B)

Partícula Tipo (C)

Partícula Tipo (D)

Matriz (E)

R«Qifco (F)

R»gi>o (6)

Ni

94,4

3,3

20,0

73,3

0,4

3,1

80,3

Ti

•—

—

4,1

19,0

0,1

—

0,2

Cu

0,6

89,5

43,0

3,5

7,5

90,7

5,6

Ag

0,7

6.0

32,2

3.7

91,4

5,3

1,3

Si

4,3

1,0

0,7

0,5

0,6

0,9

12,4
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f-5 RESULTADOS OBTIDOS POR DIFRAÇAO DE RAIQS-X

?-5.1 Aiostra SiC < Ticusil > SiC(H)

OüHFObTO
T1C

d
(A)

2.51

2.18

1.54

1,31

1.26

1.09

I/Io
(*>

00

100

50

30

10

5

DifratocraM 1
PI

d
CA)

2.51

2.18

1.54

1,31

I/Io
<*)

100

25

60

50

Pifratogrw 2
D2

d
(A)

2,51

2,17

1,56

1,32

1,27

1.08

I/Io
<*>

100

10

80

70

20

5

DifrvtocrwM 9
K>

4
(A)

2,54

2.20

1,55

1.32

1.26

1,09

I/Io
<»)

100

30

80

50

15

5

It - t«U fc C%/?lHr» fc l i (C0U)
K - W» it Ci/filtr* it l i (COTI)
N - M« ét C4/liHr* 4c It (COfH)
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¥-5.2 âioatra Eletfografite < Ticuail > Aluaina

O00POSTO
CttsTixO»

4
(â)

2.54

2.M

1.54

I/Io
<*>

1*0

to

70

Dlfratocraa*

d
(A)

2.56

2.3«

1.55

I/Io
(X)

70

100

20

M * it 4t k

COMPOSTO
CasTiO4

d
(â)

2,56

2.39

i,52

I/Io
<*>

100

to

20

Difratocrass

d
(A)

2,56

2,36

1,51

I/Io
<*)

70

100

10

M » át Cí/Tillr» it N <C*rt)
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¥-5.3 Aiostra Coque de Petróleo / Titânio Puro

GOflFÚSTO
TiC

*
(â)

2.51

2.U

1.54

I/Io
<*)

M

190

SQ

4
U)

2.SO

2,ie

1.60

I/Io
C*>

70

100

35

* Ck/tito» fc H (OffTO

A correspondência entre oe raloree das distâncias

lnterplanares oas «sostrae avaliadas e oe das cartas-pedrlo

(ASTH) slo boas, U M vez que o erro se situa es torno de

centésimos de Anfetroos, coso co«us>ente aceito. Existe certa

lnversfo entre os valores de intensidades obtidas entre as

aaos^rss e as das cartas-padrão. Isto pode ser atribuído è

diferença entre a forsa das asoetras: pó, nas cartas-padrlo e

juntas brasadas. de pequena espessura ( < 0,1 H ), co» pequeno

•oloae difratante.
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Capítulo VI - DISCDSSiO DOS RESULTADOS

?I-1 INTRODUÇÃO

Considerando que este capitulo trata da análise de

diversas junçttes, Bateriais e técnicas empregadas, ele será

dividido es itens de modo a Banter a ,mesma linha de

apresentado dos resultados.

Primeiranente será realizada u»a análise da técnica

de braeagen empregada, sendo em seguida discutidos os ensaios

de moInabilidade e ligação. As considerações sobre as análises

microestruturais, das juntas selecionadas também serão

discutidas em item próprio. Neste item serSo apontadas as

limitações das análises químicas semi-quantitativae e

desenvolvidos dois possíveis modelos, um para a formaç&o da

junta cerâmico SiC/molibdenio, braaada por Ticusil e o outro

para a junta Rletrografite/titânio, brasada por Zr4-5Be. E,

para as demais juntas, serSo apontados os aspectos mais

relevantes á lus das análises realizadas pelo MEV. Finalmente,

tentar-ee-á estabelecer determinados comportamentos comuns de

algumas associações de materiais de base versus materiais de

ligação.
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VI-2 TÉCNICA DE BRASAGEM

Através doa resultados floou bem evidenciado qu«

esta técnioa de brasagem ("Bramagem Direta por Hetale Ativoe

•ob Vácuo") é, ale» de eficiente, muito prática. 0 emprego de

metais de adiçlo reativos propiciando o desenvolvimento do

processo em uaa operaçlo, sea a necessidade de uma elaborada

pré-metalizacAo, a qual, além de aumentar o tempo de trabalho

(com o conseqüente aumento dos custos operacionais) é mais

susceptível è falhas devido a série de etapas envolvidas.

Porém, deve ficar também evidenciado que o emprego

desta técnica não elimina nem substitui as demais. Existem

inúmeros casos onde a utilização da pré-metalisaçlo ainda é

fundamental devido A possibilidade de um perfeito delineamento

das áreas a serem brasadas, através de máscaras. Casos típicos

em dispositivos onde o controle d> fluxo do metal de ligação

tem que ser perfeitamente restrito de modo a se evitar

indesejáveis, e não previstas, continuldades elétricas ou

aspecto final do dispositivo.

Km alguns experimentos foi empregado um material que

deveria impedir o fluxo descontrolado ("stop-off"), mas

verificou-se que nem sempre ele era efetivo. Tanto a figura

V-10(A) quanto a figura V-ll(B) mostram que o produto, que foi

aplicado por pintura na forma de uma borda, ressecava, e em

alguns pontos até se destacava do corpo de prova, podendo

permitir assim/ um posivel escorrlmento por aquela região.

Também ficou bem caracterisada a necessidade da

deegaseificação prévia, a quente e a vácuo, dos materiais de

base nlo metálicos. Isto ficou perfeitamente determinado

através dos experimentos 61, (3 e 64 (Tab.V-1), onde,



102

propõeltalaente, fora» realisadoe todos oa procedimentos e

ouldadoe na preparação e llapesa dos aateriale envolvidos, OOB

exceção do tratamento prévio de deegasoiflcaçlo no forno a

vácuo. COBO conseqüência nlo se obteve aolhabilidade es nenhua

destes testes, aolhabilidade esta que Já tinha sido carac

ter irada eu testes anteriores, COB OS aesaos aaterlaie

previamente deegaseifiçados. Convés ressaltar que esta técnica

de aqueclsento lento, sob vácuo, além de volatilizar

contaainantes liquidos adeorvidoe, tambéa eliaina os gases

oolusos no aaterial. Por outro, lado, qualquer oxigênio

renanescente naquela temperatura (800*C), reage COB poeeiveie

contaBinantee e base de carbono (partículas graxas, óleos,

etc), forrando gases (CO, COa) que são eliminados pelo sistema

de vácuo.

Alguns ensaios preliminares taabéB aoetraraa que

nos Bateriais auito porosos empregados, como o eletrografite e

o coque de petróleo (cuja porosidade se situava na faixa de

60%), deveria ser realizado, além da pré-deagaseificação, no

final do processo, a introdução , na cftaara de vácuo, de ua gás

inerte (COBO argônio, por exemplo). Bete procedinento, de

natureza cautelar, mantinha os poros do aaterial, isentos de

oxigênio até a realização da brasagem em si. Caso o aaterial

tenha esfriado, sob vácuo, até a temperatura ambiente e a

brasagea tenha sido feita de imediato, essa recomendação não se

aostrou obrigatória.

A grande maioria dos experimentos foi repetida de

forma a caracterizar um determinado comportamento e a sua

reprodutibilidade. Inclusive duas Juntas SiC/SiC e KO/EO,

brasadas por Ticueil, foram realizadas no forno do CBPEL

(seguindo a mesma aetodologia empregada nos laboratórios do
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KFA) COM sucesso.

Tanto OB corpo» do prova, projetados • executados,

para oe ensaios de Bolhabilldade quanto aqueles para eneaioe de

ligação, ee mostraram efiolenteo na avaliação qualitativa dos

resultados (Tab.V-1 e figa.V-1/37).

Ficou taabes evidenciado, COM usas poucas

experiências prellBlnares, que o processo é auito fácil de ser

sieteaatirado para trabalho ea fornos automáticos, conere-

tirando-se aseis, es usa técnica de uniSo de alta

produtividade, que ainda pode ser ausentada COB a utilização de

materiais de adição, sob forma de l&slnas dúteie que podem ser

estampadas es forca e quantidade perfeitanente definidas. Neete

caso o material de adição pode ser pré-colocado en diversos

pontos, peruitindo una brasagem siaultânea es forno, COB risco

Binino de falhas. Já os sateriaie de adição na forno de pós ou

grftnulos exigem, na saioria doe casos, para a sua pre-

ço locação, que eles sejas transformados eu pastas aderentes e

depositados ea áreas contíguas ás áreas a serem brasadas. 0

preenchimento da junta dependerá então de ui perfeito

dimensionamento da Junta, de foraa a garantir o necessário e

continuo fluxo por capilaridade para o seu preenchimento.

Obviamente, no caso de peças únicas ou ea pequeno número, o

•aterial ei forsa de pós (ou grftnulos) irá permitir um

aproveitamento quase que integral deste Besmo material, o mesmo

não acontecendo com oe recortes ou retalhos das lâminas, que

terão que ser sucatados ou utilizados em ligações de aenor

responsabilidade. COBO exemplo, cita-se que nas experiências

onde ee utilizou o aetal de adição Ticusll em pequenos pedaços,

COB o intuito de se preencher uaa cavidade, que iria alimentar

• junta principal (Fige:V-8/18/19), foi necessário manter um



tempo muito maior de encharcamento de «odo a garantir que todoe

oe pedaços Individuais de contato deficient© co» oa demais

(devido 4a auaa geomeiriae) fundiBOO» integruIsente, o que nSo

deixaria de s«r UB excesso de aquecimento, que em caeoe

industriais, poderia acarretar, ale* de despesas desnecessárias

de energia, eventuais difusoes ou crescimento de grãos

metálicos, indesejáveis. B' iaportante lembrar qu« estas ligas

•specials ("Ticusil", "Cusil-ABA"*), pelo seu uso ainda

restrito, eão muito carae e desenvolvidas por pouquisslnos

fabricantes, quando n8o realizadas sob encoaenda, dai a

parcindnla e cuidado na sua utilização.

A utilisacSo do forno por induç&o. de cftnara visível

(Fig.III-5) nostrou-se extrei»a»ente útil para a série de

ensaios básicos onde se podia acompanhar o processo, passo a

passo, e confrontar COB OS valores indicados no registrador de

tesperaturas. Por outro lado, pela própria natureza do processo

de aquecimento por indução, nSo só havia a possibilidade de se

chegar a UB posicionamento relativo da bobina lndutora e da

peça-obra de modo a conseguir una melhor uniformidade de

aquecimento (sem a necessidade de longos períodos de trabalho),

como também a interrupção da energia do sistema, no instante

desejado, foi eficiente para controlar indesejáveis super-

aquecisentos.

0 trabalho aob vácuo moetrou-se de excelente

qualidade. A nfio necessidade do uso de fluxos (de qualquer

forma proibitivos sob alto vácuo) e a conseqüente nfto oxldaç&o,

característica daquele tipo de atmosfera, garantia a obtençSo

de UB produto final perfeitamente liapo e acabado, permitindo a

.4t
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•ua isediata utilização e/ou a sontagem em outro dlepositlvo

para processo de brasagens Múltiplas.

Alguns experimentos não bem sucedidos (Figs.V-14/15)

sostraras alguns pontos isportantee. I B priaeiro lugar aquele

tipo de corpo de prova (ficando o arterial aetálico posicionado

internamente), devido a grande diferença de coeficientes de

dilatação entre os saterials envolvidos, acarretava a não

manutenção da folga sinima necessária para o livre

desenvolvisento do fluxo oapilar. Probl^a este que era de

fácil resolução pelo re-dlmensionasento dos diâmetros

•nvolvidos no processo. Pores, caso a ligação se realizasse a

contento, na tesperatura da brasagem, durante o reefriamento, o

saterial não setálico ficaria sujeito à tensões trativas,

indesejáveis devido a sua pouca resistência a traçfio. Como

agravante, sempre quando da fusão do saterial de adição, eram

liberados gases provenientes quer das reações químicas

envolvidas, quer adeorvidos na massa do material de adição, os

quais, caso não tenhas us tempo mínimo para evoluírem em uma

sassa líquida (por diferença de densidade) ou um outro acesso

natural de saída, são responsáveis por vazios (bolhas, poros,

etc.) que prejudicam a responsabilidade da união.

De qualquer forma, atribui-se que grande parte do

insucesso daqueles experimentos deveu-se a uma não uniformidade

de aquecimento dos materiais envolvidos. Como o titânio tem um

ooeficiente de transmissão térmica (vide Anexo I) bem maior que

o grafite, este deve ter atingido primeiro a temperatura de

fusão do material de adição e, pela própria natureza do

processo de molhabilidada, todo o liquido ligou-se com o

titânio, cos provável reação e solidificação, mesmo naquela

tesperatura.
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A execução doe novoe tipos do corpos de prova

(yige.III.il/12), fioando o aaterial não Betalico poelclonado

ou "••butido" ou do "topo" reeolveu o iapasee. Havia tanto

•spaço para a evolução dos gases COBO para o fluxo capilar.

COBO vantage» adicional o Besbro metálico, particularmente no

caso do corpo eBbutido, ficava eob coapreesão, no final do

processo, ajudando ainda o fortalecimento da união.

DB detalhe experimental que foi de grande valia na

caracterização do instante da fusão do naterial de adição é que

na hora que esta ocorria, COB conseqüente liberação de gaeee, o

indicador de vácuo indicava usa ligeira, aae notável queda de

nivel, que era recuperada ei poucoe nonentoe, sae suficiente

para aarcar o inicio do processo.
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VI-3 ENSAIOS DE BOLHABIL1DÀDE

Apesar de não aer um método quantitativo, oe corpoe

d* prova utilizados permitiram uma boa caracterização do

comportamento doa materiais de base enaaiadoe, quanto è

•oInabilidade, em relação a este ou aquele material de adição.

Analisando todos oe reeultadoe obtidos pode-se

tentar grupar comportamentos característicos de um determinado

material de adição com diversos materiais de base. ou vice-

versa.

Devido aos resultados de molhabilidade negativa

(como exemplificado pelas Fige.V-3/4), dos materiais de adição

92Cu-6P, 15Ag-80Cu-5P, 82Au-18Hi e 40Ni-60Pd com o coque de

petróleo, eles foram descartados e não mais utilizados nos

experimentos seguintes. Como o plano de pesquisa iria envolver,

principalmente, materiais não metálicos, cujo constituinte

básico era carbono (Bletrografite e SiC), passou-se a trabalhar

com materiais de adição que Já poesuiaa alguma citação anterior

(24,39,42). A revisão da literatura (28,32,60,93) não apontava

esses materiais como de provável molhabilidade em materiais não

metálicos (com exceção da liga 82Au-18Ni, indicada para a

construção de tubos eletrônicos - Bef.10), mas também não

afirmava nada contra, e havia um grande interesse nos testes

destas ligas, Já que era» materiais de uso multo comum dentro

da área nuclear e desenvolvidos para trabalho sob vácuo, sea

problemas de vólatilização presatura (mudança de propriedades

ou possível contaminação da casara). Também Já havia uma

razoável experiência sobre as suas características do fluidez e

dutilldade, nas brasagens de diversas ligas metálicas e, se

aprovados, poderiam ser utilizados para brasagens múltiplas.
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Por outro lado, como oa mecanismos d« união por braeagea.

apeaar de toda teoria desenvolvida, são ainda de característica

•«peculator Ia. devido, fundamentalmente, a sempre crescente

Multiplicidade» de complexos e elaborados arteriais de adição e

da base, ©• comportamentos e posaibilidados eó são conhecidos

através de eneaioe.

0 titânio puro molhou e penetrou profundamente nos

poros do coque de petróleo, não havendo indícios de trincas ou

falhas. Por esse resultado, teoricamente, poder-se-ia

extrapolar que o TI puro poderia aer ua provável material de

ligação para materiais que contivessea carbono como seu

principal componente, porém, na prática, devido á alta tempera-

tura necessária para a fusão do Ti (1690*C) descartaria Junções

com a grande maioria de materiais metálicos.

O ensaio de molhabilidade de BeLot com coque de

petróleo foi satisfatório, á figura V-l apresenta a macrografia

do teste 02 (Tab.V-l) e fico evidente o forte trincamento que

ocorreu durante a solidificação (devido à natural contração dá

liga fundida).

A partir do teste 10, foram realizados uma série de

testes com grafite para fins elétricos (de aaior intereeee

tecnológico, para os objetivos desta pesquisa, que o coque de

petróleo).

As figuras V-5 a V-8 mostram a efetiva aoInabilidade

dos materiais de adição (BeLot, Zr4-5Be e Ticusil) empregados.

Através dessas figuras, nota-se a flagrante diferença de

comportamento do Zr4-5Be. Sua molhabilidade e penetração no EG

é bem menor do que nos outros dois materiais. Observa-se

também, nas figuras V-6 e V-7 (particularmente na Fig.V-7), a

presença de muitos vazios e poros. Acredita-se que esses vazios
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poseaa ter «Ido decorrentes de uma possível retenção de gases

de reação. Como o Material apresentou U M alta vincosidade (ou

pooca fluldex, conforme ficou caracterizado nos dois

•Xperimentos. pelo alto angulo de molhage» • pouco

—palhamento - comparativamente com os Materiais Be Lot e Zr4-

6B«) , oe gases de reaçlo poderia» ter evoluído tio lentamente.

na massa liquida, que estes não pudera» ser eliminados na

•operficie do material antes do resfriamento e solidificação da

llC* final.

Foram detectadas trincas no metal fundido (liga

resultante) nos ensaios de molhabllidade do BeLot com EG.

atribui-ee tal fato a uma estrutura resultante fragilizada pela

formação excessiva de carbonetos devido ao alto conteúdo de Ti

do material de adição (49% em peso). Os teetes coa o Zr4-5Be e

com Ticusil não apresentara» esse tipo de trincamento.

Ixcetuando-se o Zr4-5Be. fora» observadas trincas no

10 com os outros dois materiais de adição empregados (Flge.V-5

• V-8).

Intende-e© que tal fato não é fator preponderante

para qualificar ou desqualificar este ou aquele naterial. Sn

primeiro lugar, os Materials de adição eram colocados ea grande

quantidade nos cadinhos, de modo que seu comportamento, quanto

è molhabilidade, fosse ben visível. Isso acarretava, para os

materiais mais fluidos, grandes penetrações e, conseqüente-

mente, grandes aassas e tensões trativas proporcionais. Eu

segundo lugar, considerando-se que não havia nenhua outro

material que pudesse dioinuir o efeito das tensões trativas

geradas no metal fundido, de provável característica frágil,

eets aliviou as tensOes por trincanento.

A boa molhabilidade do grafite está de acordo com os
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resultados obtldoe por DOtiNELY e SLAUGHTER (39). que trabalha-

ra» com uma 11»a de composição próxima (48Cu-48Ti-4Pe) na llga-

oão d« grafite a grafite e de grafite a mollbdênlo. Também

Deste trabalho, verlfica-ae a molhabilidade de uma lisa Cu-Ag

oootendo uma inserção de Tl (composição nlo especificada), e.

considerando que a Ilia 82Au-18Tl não molhava o grafite,

realizaram diversas lisas experimentais, adicionando quantida-

des variadas de um terceiro elemento (Ta ou Ho), que poderiam

formar carbetoe com o sraflte, obtendo sucesso com a composição

35Au-35Ni-30Wo.

FOX e SLAUGHTER (60). que trabalharam com 49Cu-49Ti-

2Be ("BeLot") e 95Zr-&Be (Zr4-&Be). entre outras lisas, também

obtiveram molhabilidade positiva com estee materials no

Srafite.

Os ensaios de molhabilidade com o cerâmico A base de

SiC também foram bem consistentes. Os três materiais de adição

empregados, evidentemente, molhavam o cerâmico (Figs.V-9/11).

Porém, as forças de contração das ligas resultantes, associadas

à natureza destas mesmas lisas, tanto do BeLot quanto do Zr4-

6Be, trincavam e rompiam toda a massa metálica e a regilo de

interação com o cerâmico. J6 o Ticusil apresentou um com-

portamento mais adequado, isto é, uma molhabilidade

satisfatória e a lisa resultante, uma aparente característica

dútil, a qual por ei só, deve ter acomodado as tensões de

oontraçlo resultantes.

A literatura consultada faz pouquíssimas referências

à* Junções de cerâmicos de SiC entre ei ou a outros materiais.

• , quando faz. em sua grande maioria, a união é realizada por

processo de soldagem por difusão (94,95,96). Dai a dificuldade

da confrontação desses resultados nesta pesquisa. Somente em um
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trabalho apresentado por LOGSCHIIMR at «111 (97) que

•to feitas referencias a lifac&e* deste oerêaioo cca llca* à

$**• de ác-Cu*Tl. Como «a ligações foras «fetl^ae, poò«-»e

dlser que nlo fora* detectadoe proble»aa de »olhabllidada oo«
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Goao JA oonentatfo durante a nprasantacao doa

resultados, Teriflcou-se que ea se tratando de ligação d»

aateriais, enjoa coeficientes de dllatacâo e m a anlto

diferente* (Tide anexo I), as Jantes desertem ser projetada* de

tal foma que o elenanto certalco foe«e colocado eabutido. isto

4. a Junta ao contrair, aantinha eete *ltiao eob co—r»*ao.

—acurando una naior reeiatencla da eniao.

Todo* o* tree Mterlii* de adlcao —pregado* (ft*Lot,

Ticueil e Zr4-&Be) »oetrara»-*e «atiafatório* para oalao de

•letrocrafite a titânio, apresentando-se o Zr4~SB* coso o ejue

te» salor penetração no grafite (coso Já constatado nos ensaio*

da nolnabilidade).

Conparando-se a nacro#rafla da fiffura T-1S con as

fiaMraa 7-17/19, Terifica-se «oe o BeLot reafe sais intensa e

profundanente con o titânio que os denals naterlaia de adição.

Acredita-se que isto foi der ido à dissolução de «na [iiwwi

parte do Ti na liga fundida de adição. O nesnx) feooneno poderia

Justificar a lifeira erosão da parede do Ti Janto ao naterlal

de adição en excesso (Fi«.V-16).

0 traçado de perfis de alcroduresa en una Junta

•Q/Ti, brasada por BeLot (ri<.f-20), nostra que a 1U* resul-

tante ten duresa nedla cerca de duas Teses (» 400 H?*,*t) a do

nateria1 netálico (Ti) e, en partes esparsas, Talores que poden

atingir até trêe Teses (» 600 IV*,*»). Creditou-se, ialclal-

nente, essa alta duresa do netal de lifeçâo a proráTel fomaçâo

de fases ou precipitados duros (prorsTelnente der ido â fomaçâo

de carbetos).

A fUura f-90 nostra «ue este netal de ligação 4
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formado por dois tipo* de constituintes, de morfologia típica,

«oe dariam Justificativa 4 disperaao doa val<

â partir dos re—ltmdos do« «auloi d* llgmcao 4*

eletrograflte a titâalo por Tlcmall <ri#s.I*-24/2g). verlflcom-

s* ame até om diâmetro d* cerca da 40a* podia-a* raalisar asa

ligação seodável. eea trincas ma ««alocar •» d«« «atari*ia

aatvolvldoa. Valoraa avp#rloraa lararaai ao triacasaato do

alatrocraflta. fora da «aiao. Otulaaaata «a>«« valora* obtido*

so aSo válido* para o* **t*riai« coa«ta*>t«* do axpariaaato. A

amior *3tt—lo braaada co*> Tlcwil. obtida atravéa da lita—

ratara (*2). foi da 711.2» (28 pol.). For**. a*ta valor *Jk>

*arva CO*JO tarmo comparativo, Jé «ma *• tratava da llgaçCa* da

amei* da miobio a almmlma de SM( da pmr*sa ("0008S ÈSt-Bb").

cmio* coeficiente* d* expamelo térmica erma prmtloamemte

colmeidentee em toda faixa da tamparatwra do procta*o da

B. Ha* m>«mo mssim lâU^tP et mill (62) executara* o

de aióblo com maa e*pe**ora baatamte deUada (0.74mm).

permitir o aeo. e*commemto cmeo ocorreeme a?soam tem*ao

diferencial trativa, motârel, durante o ciclo da reefrimmemto.

Junta Ca-EG por BeLot t Zr4-5Be

Como Já comentado, a salão dm cobre eletrolltloo a

grafite para fin* elétrico*, pela «rtlllsaçmo do* material* da

adição 49Cw-49Ti-2Ba ("BsLot») e Zircaloy4~6B* ("ZM-SBe") amo

as mostrou viável (Figs.f-21/22). ieveado-se a bibliografia

consultada, verifica-se «ue o* métodos mtilismtfo* de ligação da

oobre a aaterlais nto astálico* divergea bastante. IlStl et

alll (89) atlllsaa «a* técnica de lig*r o oobre ao cerâmico
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através do ligações por fase liquida (ligação "fisica" por

oxido de cobre noa poros de um cerâmico de alualna). HAMMOND e

8LAOGHTKR (60) utilizaram cobre coso Material de brasagem sobre

grafite pré-metalisado por cromo, enquanto MOBY et alli (96)

ligaram cobre a alumina, pré-metallsada por hidreto de Ti» por

braeagem a vácuo coa usa liga de ág-Cu-Pd. H08KINQ (99),

ligando cobre a grafite < intercedi ando molibdenio em usa Junta

"sanduíche"), utilisou a liga Ag-27Cu-6Ti com bons resultados e

se» problemas na ligação oom O cobre.

Orna hipótese viável então, para o fenômeno ocorrido

é que as grandes quantidades do elemento reativo nae ligas

(praticamente 95% Zr na liga Zr4-5Be e 49% Ti na liga BeLot)

teria* reagido intensamente com o cobre do corpo de prova,

provocando a erosão do mesmo. Pelos diagramas de fase Cu-Ti e

Cu-Zr (Anexo II - Ref.100) verifica-se a possibilidade de for-

mação de ligas com teores elevados de cobre e de baixo ponto de

fusão (Tf » 880#C / 76% Cu-Ti; Tf * 885'C / 52% Cu-Zr)*. Con-

siderando-se, então, os bons resultados de HOSKINQ (99) supOe-

se que a união dos materiais, cobre e eletrografite, por

Ticusil seja viável, Já que este contém a necessária quantidade

de Ti para a reaçfio com o EQ (4,5% em peso) e este valor é

próximo do conteúdo da liga utilizada por Hooking (5,2% em

peso). Deve-se, entretanto, observar, necessariamente, os

•feitos das tensões de origem térmica. Bm função das dimensões

da junta (a ser experimentada), provavelmente seja necessária a

intervenléncla de um outro metal para acomodamento do

diferenoial da dilatação (que entre cobre e grafite são da

••OfA: g laportaot* ««liar b«a claro ««• to4* •••«•
«ontl4«tteo«* •nvolv*n4o o« «i*fr»«aa« «• !••• «lo ••r«a«nt«
tip«oultt«rlti. Ms (alt* do* di*ft»ti d« fa«* ooapUtof, oom

•Io «• diagraaaa tlntrioa <oi prlooiaai* eon«tituiat«« para
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ordem de 10 • 15 * 10-«mm/mm*C - Roío.60 • 99).

Ligação de Eletrografite a Titânio por Ticusil coi Holibdênio
COÍO Metal Intermediário

Considerando o trincamento dae Juntas IQ/Ti, COB

diâmetros na faixa de 40mm, utilizou-se usa Junta "sanduíche"

co» o metal «olibdênio (a * 6,0x10-•••/••.*C)* para servir

como elemento de atenuação dae tensões térmicas, devido à

diferença entre os coeficientes de dllatação entre o

eletrografite (a • 1.7/2,4xlO-«mm/mm. *C)* • o titânio

(a « 9X10-*BB/BB*C)*. A unlSo entre os três materiais foi

efetiva, «as o grafite ronpeu da nessa forma (para o diâmetro

de 40BB) COBO quando diretamente ligado ao titânio. Acredita-se

que aparentemente a utilização do lneerte de Bolibdênio nSo

surtiu efeito devido a sua elevada espessura (e = 2.6 BB>.

Cita-se aqui, novamente, BALLARD et alli (62) que usou uma

espessura inferior a i m » , para garantir o escoamento do seu

anel "intermediário" de nióbio. Pode-se considerar taabéa que

talvez utilizando-se una aaior quantidade de material de

adiçSo, o qual, de natureza dútil, acomodaria melhor o dife-

rencial de teneSo. Bete probleaa de diferencial de coeficientes

de dilataçSo é UB desafio constante a ser vencido pela maioria

dos pesquisadores que tên que trabalhar, na união por brasages

com aateriais de natureza bem diferente, como cerâmicos e

metais. HAMMOND e SLAUGHTER (60), que tiveram que brasar

grafite a Hastelloy, citando ZIMMER (apud 60) dizem: "que pode

ocorrer uma falha na Junta, quer no resfriamento durante a

AMfXO I
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brasagem, quer por ciolagem térmica, em operação, quando a

diferença de dilatado entre os dois material* excede um valor

oritioo. Quando oe dois materiais considerados elo altamente

deformáveia - por exemplo, dois metais dúteis de estrutura

cúbica de face centrada (CFC) - o valor critico é relativamente

grande, da ordem de 6 a 10 x 10-*mm/mm*C. Quando um doe

materiais ou amboe são fraseie, eete valor critloo pode ser tio

baixo quanto 1 x 10-*mm/mm*C ou menor".

Por estes exemplos verifica-se que não basta a

int©r»ediaçSo de um material com coeficiente de dilatação

intermediário. São necessários testes e ajustes, de forma que

este procedimento redunde na acomodação de tensOes, objetivada.

A figura V-27 mostra um detalhe, por microscopia

ótica, da interface Mo/ML/Ti (da Junta Ti/Wo/BG). As medidas de

dureza realizadas através da união caracterizam a formação de

diversos componentes com durezas distintas (que voltarão a ser

referenciadas na discussão dos resultados obtidos através do

microscópio eletrônico de varredura - MBV). 0 que ficou

marcado, coa essas medidas, é que a interface ML/Mo se

constituiu de conponentes tais que, desagregavam com o carre-

gamento do penetrador e não permitiram a execução de identaçSes

confiáveis para as medidas de dureza.

Ligação dc Ccrânico a Base de SiC a Titânio, a Molibdênio c a
Níquel por Ticusil

SiC a Ti:

A figura V-2Õ mostra que para aquele ensaio de

ligação de 8iC a Ti, o material de adição foi insuficiente.

Apenas alguns pontos foram molhados e ligados. Pode-se, de
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qualquer fona, cone ido r ar o resultado de ligação efetiva Já

que mesmo usa pouca área de unilo foi suficiente par* romper a

Junta. Porém, analieando-ee por um outro ângulo, verifica-eo,

de una forma groaseira, que mesmo co* poucos pontos de oontato

•fetivos (menos de 60X da área prevista para a ligação), Já

foras geradas tensões de natureza térmica que causara* a falha

da união, fato este que Já caracterizava a necessidade de una

modificação de procedimentos de brasagem.

0 ausento da quantidade do material de adição,

dobrado no ensaio seguinte (Fig.V-29), permitiu a obtenção de

u»a Junta uniformemente brasada. Hesao asein, fora» geradas

teneoee que trincara» o cerâmico fora da região de união.

SiC a Mo:
DB resultado idêntico foi obtido com a Junta SiC a

Mo. Como pode se ver pela figura V-30 houve uma ligação efetiva

(considerando, novamente, que a união foi suficientemente

resistente de modo que a ruptura, devido às tensões térmicas,

tenha ocorrido fora da interface, no corpo do cerâmico), com

boa molhabilidade nos dois membros (tanto no Ho quanto no SiC),

porém , ocorreu uma fissura em uma das faces, que se propagou

durante a operação de corte, fora da união, fraturando uma

parte do cerâmico.

LÜGSCHEIDBR et alli (97) trabalhando com diversas

ligas de adição, tendo uma delas ("Liga 1": 27,5Cu-70,6Ag-2Ti)

uma composição próxima à utilizada neste trabalho (Ticusil:

26,7Cu-68,8Ag-4,6Ti) não obtiveram um resultado satisfatório na

união de Ho a SiC com ligas a base de Ag-Cu-Ti. Atribuíram o

fato a una intensa reação destas ligas com o Ho, produzindo um

metal de ligação que impedia a molhabilidade do SiC.
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possível explicação para • diferença de compor-

tamentos entre oe doía resultado* poderia ser atribuída, por

exemplo, «co maior conteúdo de titânio no material de adlcao

••pregado nesta pesquisa.

SiC / Ni /SiC[H]:
A figura V-31 mostra o resultado de uma Junta

"sanduíche" com a utilizaç&o de uma pastilha de Mi (99,4 XH1 +

Co) como metal intermediário. 0 seu alto coeficiente de

dilataçSo (a e 14,0 x 10-* mm/mm. *C , de 20 a 600 *C - Ref.14)

comparado coa o do 81C (a • 4,0 x 10-* mm/mm.°C, de 20 a 500*C

• ftef.28) foi provavelmente o maior responsável pela fratura

nos dois meebroe de SiC. Verifica-se pelas superficies de

fratura que o comportamento desta, em cada lado da pastilha de

Mi, foi diferente. Analisando-ee a figura 7-32a, da seção

transversal do Ni, verifica-se que na Junção do Ni ao SiC[H], a

fratura foi, fundamentalmente, fora da união, restando,

inclusive, porções razoáveis de SiC[H] ligadas ao Hi, Junta

esta que foi posteriormente analisada por MKV.

Na Junção do Ni ao SiC, a fratura ocorreu tanbén

dentro do cerâmico , porém na interface SiC puro/SiC que reagiu

ou foi difundido, COB elementos da Junta.

Verificando os dados fornecidos pelo fabricante

(Anexo AI-1), não se constatou nenhuma diferença significativa

entre os dois tipos de materiais cerâmicos eapregadoe

(SiC/SiC[H]) que Justificasse eetee comportamento. Como este

ensaio foi realizado no forno por resistência, automático, COB

gradiente de aquecimento bem controlado, aliado As pequenas

disensOes do corpo de prova, pode-se supor que todo ele

atingisse, praticamente, ao mesmo tempo, as mesmas tempera-
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turat. Lofo, nlo daveriam exletIr gradientes térmicos substan-

ciai* «ntre ©• dois blocos de 6iC que Justlf icassem o

oc*porta»«nto anômalo de fratura.

A Justificativa mais plausível seria es relação às

•up«rficiee da pastilha de Ni. U M das faces era perfeitamente

plana por usinagem. A face oposta, para atender à

características próprias de experimentos de eoldagen por difu-

•4o (de UB outro pesquisador), era toda usinada na forno de

ranhuras concéntricas, as quais, microecopicanente,

significavau, «m usa seção transversal, "picos e vales".

Acredita-se que esta geometria tenha, de alguma maneira, dado

origem à componentes de tensões tais que favoreceram a

propagação da fratura através das inúmeras mlcrotrincae, que

foram geradas durante o processo e que corriam quase que

paralelas è união (visíveis na parte inferior da figura V-32a).

Quanto ao Ni em si, acredita-se que as pastilhas
0

utilizadas, apesar de não terem tido um tratamento térmico de

recozimento prévio, certamente recuperaram a dutilldade perdida

durante o processo de usinagen (para sua confecção e abertura

de ranhuras) pelo ciclo de brasagem. Em primeiro lugar, as

pastilhas recebidas apresentavam uma dureza média de

aproximadamente de 230 HVo.oe. Após o ensaio, como indicado no

quadro de durezas da figura V-32b, a dureza média do níquel,

fora da interface de ligação, foi cerca de 125 HVo.os. Bm

segundo lugar. como a temperatura recomendada para o

recozimento deste material é de 650 a 760*C (90) e, pela

programação do forno automático, o corpo de prova ficou,

seguramente, acima de 60 min eu temperaturas superiores a 650*C

(até o limite de 860*C - temperatura de brasagem), pode-se crer

qua o Mi foi efetivamente recozido. Acredita-se que também aqui
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* diminuição da espessura do metal intermediário © o ausento da

espessura de material de adição possam minorar ou eanar o

problema de excesso de tensões no procedimento.

Por outro lado, analisando-se a micrografia da

interface 8iC[HJ/Hi, verlfica-ee, pelae medidas de dureza e oe

aspectos morfológicos ali aprecentadoe, que o Ni reagiu

extensamente com o Ticueil (e/ou SiC) como se pode notar pelo

aumento relativo de duresa no metal de ligação e pela formação

de fases duras, em um meio mais macio, que trincavam quando da

feitura das identaçoes de microdureza. A reaç&o com o SiC fica

evidenciada pela faixa de aproximadamente 43 M» (faixa B -

Fig.V-32) nas interfaces com o SiC e COB O SiC[H], faixa essa

nSo verificada em outros ensaios com a utilização de Ticusil e

8iC.

Ligação por Ticusil de SiC/SiC[H]; EG/EG; EG/Alunina e
Alunina/Alumina

Como se pode notar pelas figuras V-33/37, o material

de adiç»o, constituído de uma liga eutética cobre-prata

contendo un inserte de titânio puro ( de composição nominal

26,7Cu-68,8Ag-4,5Ti ), mostrou-se versátil e hábil para

promover molhabilidade e ligação da série de pares de materiais

não metálicos acima descritos. Foram obtidas uniões sem falhas

ou fissuras evidentes. 0 metal de ligação resultante também

mostrou-se suficientemente dútil para acomodar o diferencial de

tensões térmicas geradas durante o ciclo de resfriamento,

devido a diferença de coeficientes de dilatação entre oe

materiais de base e o próprio metal de ligação.
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?I-5 ANALISES HieROESTROTORAIS E CONSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE
BEY/EDS E KODELOS DE FORMAÇÃO DE JUNTAS SELECIONADAS

¥1-5.1 Considerações Básicas

KT/D6

Todas aa análises conetltuclonale e mapeamentos

quimicoe das diversas regiões doe diversos elementos quimicoe

que constituem as Juntas s«lecionadas foraa rea Usados através

de técnica EDS ("Energy Dispersive Analysis"), coa apoio de um

sistema Bicrocomputacional com programação dedicada para as

análises quantitativas.

De forma a se obter usa boa iaagem da aicroeetrutura

resultante das juntas braeadas, foi realizado UB ligeiro ataque

quiaico, sendo a seguir revestidas por evaporação resietiva, de

us fino aas uniforme filme de carbono (para continuidade

eletrônica). Se por UB lado, obteve-ee usa isagea rica e»

detalhes, as análises quantitativas tornara»-ee ua pouco

prejudicadas. A bibliografia aponta (102,103) que as

rugoeidades superficiais da aaostra pertubaa a eaissão e coleta

doe raios-x para análise. Dai a iaportância. no caso de

análises auito precisas, que as aaostras esteja» extreaasente

polidas. Para se ter uaa idéia qualitativa do fato apresenta-se

nas figuras V-73/74, respectivamente, uaa iaagea gerada por

elétrons secundários de UB cristal de zirconita sobre a

•icroestrutura da amostra analisada e os aapeamentos de Zr e Ti

éa Besaa região. Fica evidenciado o apareciaento de uaa

"•oabra eletrônica", devido a absorçto doe raios-x gerados nos

volumes rugosos da amostra, isto é causado pelo posiclonaaento

relativo entre o feixe eletrônico incidente, o plano da aaostra
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• o plano (ou direclo) de detecção da emissão de raioe-x. Deve-

m* destacar que e«ta coleta de raioe-x que foi utilizada para

tonar essa laagea de pontoa re lati voe a um único elemento

qulaico ( o que se oh>a> de "aapeaaento químico") é a M B M que

iria fornecer dado* ao sistema coaputacional e que resultaria,

após elaborado* céleuloa e ajustes, na análise química final.

Obviamente o resultado numérico não refletiria a real

coapoaiçao da amostra.

Orna possível solução conciliatória para o destaque

d* divert as fases, de coapoeiç&es quíaicae diferentee, após um

•«aerado poll»ento. seria a obtencSo de u«a lsagea não «ale

gerada por elétrons secundários e sim por elétrons retro-

••palhados (102) que forneces usa isacea cuja intensidade é

fortemente dependente dos números atoaicos dos eleaentoe

analisados.

Outro aspecto a ser considerado é a região de onde

•Io eaitidos oe raios-x ea função do feixe incidente

•letronico. Suponha-se que o feixe eletrônico seja focado es

uaa deteralnada fase, que está iaersa ea uaa outra de

substancial voluae. Pode ocorrer que esta priaeira faee tenha

uaa profundidade auito pequena e ea virtude do próprio processo

de boabardeaaento de elétrons e eaissão de raioe-x sejan

coletadas inforaaçoes adicionais da região abaixo daquela faee,

tornando, taabéa, nlo precisa a coaposição final apresentada.

Os detectores de raios-x, espregadoe nesses

aquipaaentos té» taabéa características próprias e liaitacOes

conforme o aodelo, filtragem, etc. Ho equipamento empregado não

sa podia, diretamente, obter informações de elementos químicos

de número atômico inferior a Z = 11 [sódio] (104). Frieou-ee

diretamente, porque, caso se conheça as prováveis fases
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•xistentea, oa aetodoe computacionais de ajuete pode* dar usa

•rtiMtiva bastante precisa de suas coBposlçoee percentuais na

ér*a analisada.

Deve fioar claro que eetae observações nSo deve»

s«r consideradas coso critica ao sistema, e ela das limitações

• confiabilidade dae composições finale obtidas.

Quanto aoe Diagramas de Fase e Análises via HIV/KDS

Pela nlo obtenção (ou não existência) doe diagramas

de fase que englobassem todoe os elenentoe químicos envolvidos

na composição de cada junta, lançou-se mão de diagramas

binérioe clássicos (100) para formulação de possíveis

•ecanisaos de formação das juntas, analisando pares de

elementos. Considerando já a iaprecieSo deste procedimento, os

resultados das análises seni-quantitativas via MEV/EDS foram

avaliados COB cautela e COB forte senso crítico. As aedidas

foraa cuidadosas e inÚBeras vezes repetidas nas divereae

regiões ea uaa Besna anostra de aodo a propiciar, ales de un

valor que poderia ser próxiso do real, Bas, fundanentalnente,

coBpatível COB as desais couposiçCee para una discussão

comparativa.

Deve-se tanbéB ressaltar que os diagramas de fase

nlo caracterizas a cinética do processo e são oriundos, ei sua

grande naioria, de coletânea de trabalhos de diversos

Veoquisadoree e centros de pesquisas, contendo asein, es nuitos

ttole*, diversos pontos de divergências ou interrogações sobre a

formação ou nlo desta ou aquela fase, solubilidades e pontos de

fusão.
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Qomato mo« modelo* ««tabelecidoe

Considerando a aérle de limltaçGee aeeocladae

Aquelas das análises por difraçfto de raios-x, anteriormente

tosorltas, verifica-se que essa proposição de modelos

••lecionados e mecanismos deve ser encarada de usa forma livre,

passível de multas discussões e variantes, mas, espera-se que

de qualquer forma possam contribuir para un melhor entendimento

dm uniSo por braeagea entre metais metálicos e nSo metálicos.

?I - 5.2 Modelos de Fornaçâo de Juntas

Feia análise das micrografias, análises químicas

pontuais, diagramas de fase binario correlacionados, dos

•apeamentos químicos e considerando as limitaç&es e precis&es

dae medidas e resultados obtidos, foram estabelecidos os

seguintes modelos de ligaçSo:

1* Bodelo:

Ligação de SiC a holibdênio por Ticusíl

Aparentemente todo o processo se inicia no aqueci-

mento, com a fuslo da liga eutética Cu-Ag (779*C - Fig.AII-1)

do metal de adição, onde o Ti sólido fica liberado para reagir.

A temperatura vai sendo elevada até a temperatura de trabalho

recomendada pelo fabricante da liga ( * 859*C). 0 tempo de

•ncharcamento nesta tenperatura, apesar de curto ( » & min )

deve ser suficiente para que ocorram algune fenômenos, a saber:

parte do Ti é dissolvido pela fase liquida (basicamente um

•u te tico A base de Cu-Ag); uma outra parte reage com a

superfície do 61C (Flg.V-133) formando TiC, o 81 livre é



206

dissolvido na faee liquida chegando, incluoire. a interagir cos

o Ho (FU.V-136).

BmtfiOes (â) e (B) <U figura ?-139

Orna parte do Cu (característico da Begião [B]) que

teria sido drenado da matriz eutética Cu-Ag, pode ter reagido

CO» o Ti puro» formando um composto lntermetalico de composição

próxima ao TiCu (Fig.AII-2) que caracterizaria a região (A).

BeciOes (C)/(D)/(B)/(F)

A origem seria derida a uma composição próxima a do

eu té tico Cu-Ag, com pequenas porções de Ti. Si e Ho dispersas

DO seu seio (Região [D]). No resfriamento teria havido a

separação das fases (S) e (F), ricas em Cu, tendo esta última

(F) uma menor quantidade óe Ti que teria sido utilillzada para

a ligação COB o S1C.

A afirmação aqui emitida de formação do composto T1C

é baseada nos resultados obtidos nos difratogramao (Item V-5 )

e consubstanciada pelos resultados de HOSKING (99). A análise

por difração de raios-x, com diferentes aparelhos e radiações,

acusou sempre a detecção dos picos de maior intensidade do TiC

em amostras, onde foi utilizado Tlcusil em SiC e Ti puro em

coque de petróleo.

Iste resultado é de grande importância, pois clari-

fica, de certa maneira, c papel que desempenha o Ti na formação

da ligaçSo aetal-cerâmico.

Ma floura 7-131 e V-133 ficou claro que o Ti se

acumula na interface SiC/ML, fato este que, por si só, Já mos-

tra que este elemento e fator preponderante na ligado. Isto

esta ea concordância com o achado de outros autores (97,99).

Mostrou-»e, além disso, que esta ligação metal-cerAaico ee fas
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através da formacSo de um carbeto*de titânio.

V Bodelo:

Ligação Sletrografitc â Titânio por

Constata-se pela ficara •-•• qoe mowve «ma foe to

incipiente do Ti a que esta combina ooa o tr. como é retratado

peloe mapeamentos químicos das fifuras V-70/71 • pelo quadro de

análises pontuais da ficara f-76.

Pelo diacrama Ti-Zr da ficara 4II-J (100) verifica-

me que, a elevadas teaperataras, existe uma molubllidade com-

pleta para esse sistema, tendo um ponto de fualo mínimo de

l$10*C para uma composiçlo de 50Ti-60Zr (% ea peão).

FOI et alll (105) apontam que a adição de 6X de Be

ao Zv (Pic.AII-4, Bef.105) baixa a teaperatnra de fusão deste

ultimo (para 871*C), e que fato semelhante acontece com

pequenas aâiç£t>s de Be ao Ti (100,105).

Aparentemente o processo se inicia, a partir da

fusto da liea de adlclo Zr4-6Be e a incorporação do Ti. por

fuslo incipiente, detido ao contato intimo com esta lie a

liquida e o abaixameato de sua temperatura de fusão, fete TI

que se incorporou ao metal de licaçfo, em parte iré para o

liquido remanescente que constituirá a matriz (Fic.V-75, ReelSo

B) e em parte se introduz nos poros do 16 (Fl**.?~66). Pelo

diasrama de equilíbrio Zr-Ti (Fl*.AII-3) a recuo B pode

corresponder A soluçSc sólida a com composleio média (Fie.¥-76)

16,1 Tl-63,6Zr-l,4Sn.

A solidificado do metal de lieaçio, do lado do Ti

(Fic.V-76, Recito C), se fas pelo crescimento de uma interface

inicialmente planar/dendritioa (Fie••-66 • f-69) constituída
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4o* alee**to* Zr a Tl <o £* 4 orlvado 4a ll«a orl«l»el Zlrcaloy

4). da ooapoelcao~ Media M.7Tl-67.1Zr-3,7Sa (iminHtti,

fi«e.?-70/72 • f-7»/74).

Pode-ee dlser ej»e a* deadrltae 4o lado do craflt*

«So alo alolflcatlvaaaat* dlferaataa. «a t*r»oe da coa»oalcao

ajolalca (as dlfereace* «atre <M valore* coaaxMlclomala 4a«

B«clO«« â • B. m w i r M >e ao« •rro« dmm aedia* r—11 «ad—

aaa a«dlda«). A M a 41f«r««t« fona é «ávido.

ktala«at«. a ditmnmt+m ylocldai*» da r+mtrtammmto.

0 Xr. oo««tltalat« do aatal de ll<*cto, al4s da a*

incorporar àa daadrltaa a à aatrlx, aa acoanla. pratlca»aat«

p«ro, aa latarfac* K/VL a, taabéa) coax> o TI, M laterlor doa

aoroa do 16, mm craade «oaatldada. tata latarfaca. por aoa wx,

é conatlUiida pala Bolhabllldada do aatal da lUacfto aoa poroa

do 1G (Fi*a.¥-66/69). caracterlMndo o*a ll*ac*o co» coanoaante

fialco. â coaatitaicJo do aatal, a>rt»a poroa é,

priaclpalMnta. do TI a Ir (ri#i.T-«7/M). Poder-ae-la aopor, a

prlaelra Tlata, qua tanto o Tl coao o Zr a«rlaa) oa reaponaárala

?ala lltfaçlo aetal/olo a«tal aaat« caao. )à «oa aaooa 'aolaaa'

a anperflcl« doa poroa do 18. Port», aaa aaállaa caldadoaa daa

florae f-66/69, ^o« caractarlsas o aapeaaanto deataa dola

aleaentoa, aoatra que na auparflcla lat«raa do poro axlata O M

actealo preponderant* da TI aobre o Zr. Kate reaultado Indica,

vmm ••« sala, a a* caráter pioneiro, neat* caao, o TI coax»

aleaeato importante a alada raapooeáTal pela ll̂ acfto aatal/alo

petal.

71-5-3 Aspectos Relerantes das Jontos

«bota EG < fiaisil > Elimina
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Pela «nállse das figuras V-51/63, verifica-te que:

• •• figuras V-61 • V-63 evidencias usa profunda venetrmclo do

HL no grafite, oontrariasente A alumina onde praticamente nBo

há penetração devido a sua baixa porooidade;

- pela figura V-52 vé-ee que o ML apresenta usa morfologia

lamelar, COB duae regiões ben caracterieticas;

- o ML contido nos poros do BG apresenta a nessa morfologia do

aeio da junta;

- as diferentes regiCee caracterisiticas do ML podes ser

explicadas por usa concentração diferenciada de Cu e Ag,

- o Ti concentra-se nas interfaces ML/alumina e na superfície

dos poros do EG (Figs.V-55 e V-60);

- pelas figuras V-59/62 constata-se que, dos elementos

constituintes do ML, o Ti é o que sais claramente,: repetindo

o comportamento já anteriormente descrito, se concentra na

Interface com o BG (superfície interna dos poros).

Junta EG < Hot > Ti

Pela análise das figuras V-76/90, verifica-se que:

- ae figuras V-76/76 mostram que o ML penetra profundamente nos

poros do BQ;

- a figura V-77 evidencia claramente, pela continuidade do ML,

do seio para o interior dos poros do EG, um tipo de ligação

com comportamento físico (como Já anteriormente citado);

- também aqui, pelas figuras V-77 e V-87, fica caracterizado

que o ML mantém uma mesma mioroeetrutura, tanto na uniào

(eeio do ML), como no interior dos poros do BG;

* que no presente caso, devido ao alto teor de Ti presante

(Fig.V-90 e V-88), o preenchimento dos poros do EG; por «ete

elemento, se processa de maneira mais intensa. _.•&«£
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Junta SG < Ticusil > Ho

Pela análise das figurão V-91/97, verifica-se que:

- repetindo oa comportamentos anteriores, o üh preenche, de

forma clara, os poros do SG;

- também, caracterieticamente, o Ti ten uma acentuada concen-

tração na superfície dos poros do BG;

- a morfologia do ML é uniforme, e em sua maior parte , de

característica lamelar.

Junta Ti < Ticusil > Ho

Pela análise dae figuras V-98/103 verifica-se que:

- a figura V-98 «ostra que há una forte interação entre o Mo e

o ML, havendo inclusive um eefoliamento do Mo;

- é evidenciada uia extensa combinação do Cu do metal de adiçSo

co« o Ti da Junta (Pigs.V-98 e V-100). Acredita-se que haja

uaa forte difusão do cobre liquido do eutético original, no

Ti. teta interação Cu-Ti pode criar una faixa cuja conposiçlo

química corresponderia a una liga fusível à tesperatura do

•xperinento, o que resultaria na incorporação deste Ti. 0 Cu

combinado, preferencialmente com o Ti, Justificaria a riqueza

da matriz do ML em Ag (Figs.V-99/101 e V-103).

Liga Cu < Ti > Cu

Pela análise dae figuras V-104/106 e AI1-2 verifica-

ee que:

- como Já anteriormente ressaltado, esta união metal/metal foi

realizada para avaliar a formação de ligas fusíveis pela
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lnter-difueHo do par Cu/Tl, na temperatura do experimento ( *

660*C), onde nem o Cu © nem o Ti poderia», isoladamente,

fundir (Fig.AII-2);

por eete diagrama, a única possibilidade de fuelo. nesta

faixa de temperatura, seria pela formaçBo de uma liga de

composiçHo eutética (72Cu-28Ti, % em peso);

pela figura V-106, a regilo (A) possui usa compoeiçSo média

próxima a este eutético, o que comprova o mecanismo proposto.

Liga SiC(S) < ticusil > SiC

Pela análise das figuras V-110/120, verifica-se que:

- * *4sura V-110 caracteriza a evidente uniSo entre o ML o o

SIC;

- o mapeamento de Si (Pig.V-113) mostra una distribuicSo deste

elenento no ML;

- uua vez »aie, una parte do Ti concentra-se na interface do

SiC (Flg.V-114).

Liga SiC < ficusíl > Ti

Pela análise das figuras V-121/128 verifica-ee que:

- repetindo o comportamento Já descrito anteriormente, una

parte do Ti do metal de base é incorporado ao ML pela difusão

do Cu liquido, formando uma liga Cu-Ti fusivel a temperatura

do experimento (Fig.V-123 e V-125/126);

- atribui-se ao aspecto frágil da microestrutura resultante á

uma intensa reação do Ti com o SiC» formando uma

•lcroeetrutura rica em TiC. Isto também Justificaria os

. teores mais elevados de Si (Fig.V-128) nas diversas regiões
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do ML (e» relação A Junta 61C[H]<Tlcuail>6iC).

Junta SiC < Ticüsil > Hi
Pela análise daa figuras V-140/154» verifica-ee que:

- as figuras V-140/142 evidencia» a criação de usa faixa no

6iC. que o napeaaento (Fig.V-143) e as analises (Fig.V-154,

Região Q) indicai» ser devidae a una reação do Ni COB SiC;

- o diagrama de equilíbrio Hi-Si (100) mostra pouca solubilida-

de entre estes dois elementos ( S 10 X ) que induzem então a

una provável formação de compostos intermetálicos (o diagrama

indica a possibilidade de 6 compostos). Pela série de trincas

evidenciadas nesta faixa (Figs.V-140/141)» acredita-se que

esta regi&o é frágil e detrimental à sanidade mecânica da

junta (cono evidenciado no experinento, pelas ruturas

interfaciaia SIC/Ni);

- novamente o Ti desloca-se, eu parte, para a interface do SiC

(Fig.V-146), caracterizando o Becaniano de ligação Já ante-

riormente proposto.

VI-5.4 Algumas Considerações con base na Termodinâmica das
Reações

KAPPOR e BAGAR (106), eu recente trabalho de

desenvolvimento de ligas especiais para brasagen direta tipo

•etal-cerânico, citam que os cerâmicos têm baixa energia

superficial quando comparado com os metais. E, como o fluxo de

•etal de ligação é controlado pela redução da energia

superficial do sistema, a melhor solução para provocar esse

abaixamento (e conseqüente molhabilidade) seria o desenvolvi-

•ento de ligas reativas, isto é, ligas que contenham
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substancias Buito reativas, COBO o Ti, Zr ou outras que foraan

óxidos, nitretoe ou oarbetos Ba is estiveis que o cerâmico

básico. Rles tanbéB apontas que a liga Ce brasagea Bolha o

cerftBico pela deooBposiçSo de U M fina casada superficial do

oerAaico.

COB base nestas citaçOes e OB dados terBodlnflBicos

(107), foram desenvolvidas as seguintes expressões:

Beacfto (1): <Ti> * <C> -*~<TiC>

= - 44600 + 3,16 T (1155-2000#K)

iss-i = - 40950,20 cal

RoacAo (2): <T1> + <81C> -*- 4 <Bi>

- 80600 • 1,3 T x log T - 2,62 T (1155-1686*R)

= ' 2 8 9 1 2' 1 c a l

BeaçSo (3): <Zr> + <C> -*-<ZrC>

= - 44100 + 2,2 T (25 - 1927*K)

= - 41299,4 cal

Beacfto (4):

= - 44600 • 3,16 T (862-1727#K)

= " 4 0 6 7 7' 3 2

Os valores das varlaçCes de «nergia livre,
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calculadas para temperaturas utilizadas, indica» que há

possibilidade de formação e estabilidade dí TiC a partir de Ti

• C, C O B O também de TiC + Si da reação de Ti C O B SiC. Sstee

resultados caracteriza» • viabilidade (À luz da Termodinâmica)

doa Mecanismos de molhabilidade dos materiais de adição Que

contén Ti sobre o SiC, o grafite e o coque de petróleo.

Ho caso das reações (3) e (4), a termodinâmica não

ratifica o mecanismo proposto, no caso dos metais de ligaçlo

que contenham, siBultaneanente, Zr e Ti, que o Ti reaja pri-

mordialmente com o C . Has. considerando que esses elementos

nlo oe encontram sozinhos na Junta, que não se conhece a

cinética do processo, que não se ten informações precisas sobre

a sua concentração no local de reação e que a diferença de

energia encontrada não 6 muito grande ( < 1 kcal ). pode-se

supor que os mecanismos de reação são competitivos e que,

inclusive, possa ser válido o "modelo 2" proposto, onde o Ti

teria sido o principal responsável pela molhabilidade do

Eletrografite, no ensaio de ligação Ti<Zr4-5Be>BG.

MOORHEAD e KBATING (108) apontam que, con baee nas

equaçCee de oxidaçSo-reduçSo da termodinâmica (oe cálculos s8o

apresentados no trabalho) por si só, reaçCes COBO do Ti COB

cerâmicos a base de alumina e a base de zircônio, não serlan

viáveis, meemo em temperaturas muito altas, mesmo sendo reaçOes

já constatadas e evidenciadas por diversos pesquisadores (106).

Atribuem a aparente anomalia ao desconhecimento de todas as

possíveis reaçOee e solubilizaçõee que se processam durante a

brasagem, dai a dificuldade de um equacionamento fiel do

fenômeno. Fato este que, ainda nos dias de hoje, obriga a

execução de ligas experimentais com base em dados empiricos e

testes do tipo "tentativa-e-êrro".
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Capitulo VII - CONCLUSÕES

Doe ensaios de »olhabilidado, sob Tácuo, enTolrendo

coque de petróleo, grafite para fins elétricos e oerftalco de

B1C por UB lado e titânio puro. liga 49Cu-49Ti-2Be, liga 92Cu-

8P, liga 15Âu-80Cu-5P. liga 82Au-18Hi, llfa 40Hl-60Pd, lie»

Zircaloy4-6Be e lisa 26,7Cu-68,8àg-4,5Ti por outro lado, pode

se concluir que :

a) o ensaio de nolhabilidade, coneietindo do aqueciaento do

par não netal-eetal até a fusão deete últino e posterior

análise visual, durante e após o resfrianente da •olhagen

do eaterial de baee pela liga de adiçSo líquida, foi eficaz

na caracterização deste processo;

b) as ligas 92Cu-8P, 15Au-80Cu-5P, 82Au-18Ni e 40Ni-60Pd nio

se aoetraram aptas a molhar o coque de petróleo nas

condiçCes do experinento;

o) o titânio puro uoctrou-ee eficaz na nolhagen do coque de

petróleo, COBO também as ligas 49Cu-49Ti-2Be, Zircaloy4-5Be

e 26,7Cu-68,8Ag-4,5Ti na nolhages de coque de petróleo,

grafite para fins elétricos e cer&nico de SiC;

d) nos eneaios de nolhabilidade das ligas 49Cu-49Ti-2Be e

Zircaloy4-5Be sobre cerâaico de SiC, atribuiu-se a fratura

ocorrida após a solidificação da liga resultante fundida, à

sua natureza frágil devido ao alto conteúdo de

constituintes reativos das ligas de adição originais • un
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provável alto coeficiente de dllataç&o. relativo «o

cerâmico ensaiado.

Do* ensaios de llgaç&o envolvendo grafite para fIn*

elétrlcoe, certaico de SiC e cerâmico a baae de aluaina (96% de

poresa) e as ligas 49Cu-49Ti-2Be, xlrcaloy4-5Be e 26,7Ca-

68.8A8-4.STi e os aetais titânio, aolibdenlo. níquel e cobre,

pode se concluir que:

e>) OB corpoe de prova executados fora» eficientes para a

análise qualitativa (tipo "embutido") e quantitativa («•

relação ÀS áreas brasadas, tipo "topo-a-topo~) dos

resultados;

t) de todas as coabinaçSes realizadas, o material de adiçSo

que apresentou as Melhores caracteristicas de ligaçSo foi a

li«a de coaposiçSo noainal 26,7Cu-68,8Afl-4,5Ti;

C) os aateriais de base coso o grafite, exise», para una

ligaçSo efetiva, una »aior quantidade de Materials de

adiçfto devido à intensa penetração deste últiao, na fase

liquida, nos seus poros;

h) sob este aspecto, o setal de ligaçSo Zircaloy4-56e sootrou

ser aquele que teria a «enor infiltração. Apesar de nlo

teren sido realizados ensaios quantitativos de

•oInabilidade, atribui-se o fato de pouca penetração (no

grafite) a ter este aaterial usa característica aenor

•olhabllldade que as ligas 49Cu-49Ti-2Be e 24,7Cu-68,8Ag-

4,6Ti nas condiçOes dos experimentos.
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Da «má li se alcroeatrutural por •lcroocopia 6tloa.

•icroecopla eletrônica de varredura acoplada a sistema

a&alieador por dispersão de raios-X (BB?/IDS) e por difração de

raioe-X, de oosb inações características de aaterlaie de base

•ersus materiais de ligação, constantes doa experimentos, pode-

se concluir que:

1) da importância doe metais reativos (Ti e Zr) na efetivação

das ligações metal-cer&mico e aetal-grafite;

J) a ligação coa componente fieico ("ligação mecânica"), por

infiltração e solidificação doe ligas en aateriaiB muito

poroeoe, coao o grafite, eó se efetivará caso haja una

aolhabilidade devido a una prévia reação química promovida

por ua ou mais constituintes da liga de adição, Já que

seapre foram detectadas evidências dos elementos ativos,

fomando uma canada de reaçSo sobre estes uateriaie;

k) ea Juntas cobre ("OFHC")-grafite (para fine elétricos) n»o

são viáveis nateriais de adição na forma de ligae que

contenham, na sua composição básica, um grande conteúdo de

Materiais reativos (como no caso da liga de adição, 49Cu-

49Ti-2Be), devido a forte erosão do Cu pela reação, em

baixas temperaturas, com o material de adição;

1) o mecanismo básico de molhabilidade e ligação é devido a

uma efetiva reação química entre, pelo menos um

constituinte do metal de ligação. As análises por dtfração

de raios-X caracterizaram que a presença do Ti no processo

de ligação formou: TiC em materiais que continham C e os
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óxldos CuaTüOs e Cu»TiO« na llgaçfto de alumina pela liga

26.7Cu-68.8Ag-4."5Ti ;

i) con baee nao análie«e por MKV/BDS e nae variacoee de

energia livre das reaçoee, que no experimento de ligação de

titânio a grafite para fine elétricos, por Zircaloy4-5Be,

há um mecaniemo competitivo de reaçoee do Zr e do Ti com o

C, tendo este último metal, aparentemente, primazia na

llgaçfio.
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Sugestões para a continuidade da pesquisa

1) das efetivas ligações obtidae. otimizar parâmetros através

de ensaios mecânicos do tipo "flexão por 4 pontoo";

2) executar corpos de prova que permitam una melhor análise de

conetituintee e produtos de reaçío nas ligações, por

difratometria de raioe-X;

3) ensaiar o cerâmico a base de carbeto de silício com ae

ligas 49Cu-49Ti-2Be e Zircaloy4-5Be aoeociado a metais que

possam, ou realizar o alívio dae tensCes nae Juntas, ou

favorecer a formaç&o de un metal de ligaçRo mais dútil; com

menor conteúdo de conetituintee frágeie;

4) analisar o efeito do metal nolibdônio, em diferentes

espeeeuras, no alívio de tensOes da junta;

6) ensaiar a ligaçSo de Cu a grafite para fins elétricos por

ligae com conteúdos male baixoe de elementos reativoe (como

a liga 24,7 Cu - 68,8 Ag - 4,5 Ti);

6) promover, junto às indústrias e centros de pesquisas, a

necessidade do desenvolvimento de ligas especiaie para

brasagem direta de junções metal-cerânico, no Brasil;

7) realizar mais pesquisas envolvendo cerâmicos a base de

alumina, considerando a sua crescente utilização mundial e

a sua fabricação Já no Brasil;
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6) anpliar a divulgação, en órglos e encontros cientificoe

apropriados, da potencialidade dessas uniOes ftetal-cerâalco

e a franca possibilidade de sua realização eu noeeoe

centros de pesquisas e indústrias.
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AKEXOI

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ALGUNS MATERIAIS BETÍLICOS
E NÃO BETALICOS

A M Cerâiic. à base de SiC, "EKASIC D" e "EJASIC

Proprlodad«

Deneidade

Porooidade

Bes.è FlexSo

Bod.Elactic.

Coef. Trane».
Térnica

Coef. Dilat.
Téraica

OoidMk»

t/cm*

vol.X

MNB-2

GN»-2

H«-ik-i

10-»k-i

Teiimratora

•c
20

20
1000
1400

20

20
1000

20-500
500-1000
1000-1500

EkMlc D

3.13

2.5

430
440
450

400

110
40

4.0
5.8
6,0

Ikaaic ID

3,20

0.3

610
610
600

440

110
40

4.1
5.8
6,0

kftrHcit (21)



âI-2 Outros tateriais

Bateriais §etálicos

Bateria1

Ti

Hi

Cu

Ho

T.Posto

•c

1668

1453

1083

2625

d

l*»k*» •

4.5

8.9

8.9

10.2

«

io-vc

9.5

13.3

16.5

5.0

C

H/B*C

15.0

60.0

390

140

t

115

200

110

320

Bateriais mo wetàlicos

Material

SiC

Al20s

Grafite

Coque P.

d

10*k«* >

3,1

3.8

2.2

1.2

F

%

2,5

21

50

47

«

10-VC

5.8

8.0

2.0

3.8

C

w/»*c

40

17

10

3.5

1ST

440

350

14,2

12,8

*

400

360

5.6

7.6

Silbologia:

C
I

= densidade
= porosidade
=• coeí.dil.tenlca linear
= coef.condut.térmica
- BÒdulo d« elasticidade
= resist.rut.flexâo.

Rota:
Os Taloree aqui apresentados, slo •edioc e retirado* de

fontes diversas. DOTO» ser utilizados apenas para siaplee
ooaparacflo.
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ANEXO II

Diagramas de Fase Binários
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