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RESUMO 
No presente trabalho foi realizado um estudo preliminar da influência da moagem de 
alta energia na preparação de pós de nióbio metálico para sinterização. Amostra de 
nióbio metálico em pó passante em peneira de 635# mesh foi processada por 
moagem de alta energia em moinho SPEX por período de 8 horas utilizando poder 
de moagem de 7:1 e em atmosfera de nitrogênio. O produto da moagem foi recozido 
em diferentes temperaturas, 900°C, 1000°C, 1100°C e 1200°C por 1hora em 
atmosfera de hidrogênio e argônio para estudo de sua recristalização, as quais 
posteriormente foram conformadas em pastilhas para análise das curvas de 
compressibilidade. Estas amostras também foram submetidas à difração de raio-x 
em que seus dados foram comparados em relação às temperaturas de recozimento. 
Foram analisadas também as curvas de compressibilidade das amostras de nióbio 
com e sem moagem e essas amostras foram submetidas à difração de raio-x e 
fluorescência. 
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INTRODUÇÃO 

Nióbio 

O nióbio é um metal refratário por possuir um ponto de fusão de 2468°C, e uma 

estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, com peso atômico de 92,9064 e 

densidade a 20°C de 8,57g/cm³.(1) Ele se oxida rapidamente em temperaturas acima 

de 400°C e a sua contaminação por elementos intersticiais resulta em uma perda da 

sua ductilidade em temperatura ambiente. Conseqüentemente os elevados níveis de 

impurezas levam a um comprometimento da sua fabricabilidade e um aumento na 

sua temperatura de transição dúctil-frágil intensificando os efeitos do envelhecimento 

a temperaturas ligeiramente mais elevadas.(2) 
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Moagem de Alta Energia e Metalurgia do Pó 

A moagem de alta energia visa obter ligas com propriedades especiais, como 

aumentar os limites de solubilidade, refinar tamanho de grão na faixa nanométrica, 

produzir ligas de dispersão fina e homogênea, desenvolver fases amorfas, induzir 

reações químicas a altas temperaturas, entre outras. A obtenção da liga é feita pela 

repetição dos processos de soldagem e fratura da mistura de partículas do pó, onde 

está combinação é de alta energia.(3) 

 Tratamento Térmico - Recozimento 

O termo recozimento se refere a um tratamento que consiste em aquecimento 

a uma temperatura adequada seguida de um resfriamento lento.(4) Os diagramas de 

recristalização dos metais refratários correlacionando tamanho de grão, grau de 

deformação e temperatura aplicada são semelhantes à de outros metais. A 

recristalização dos metais puros depende da sua pureza, isto é, das segregações 

dos contornos de grãos.(2) Estudos mostram que para uma deformação de 90% o 

nióbio apresenta uma temperatura de recristalização da ordem de 1050°C.(5) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Moagem dos pós 

Pós elementares de nióbio metálico passantes em peneira de 635# mesh foram 

processados em um moinho de alta energia vibratório do tipo SPEX, por um período 

de 8 horas, utilizando um poder de moagem de 7:1. O poder de moagem é dado 

pela relação entre massa das bolas (agentes de moagem) e a massa do material a 

ser moído. Como para os agentes de moagem foram usados 4 esferas de aço cromo 

de ½’ e 8 esferas de aço cromo de ¼’, com uma massa de cerca de 42g utilizou-se 

uma massa do pó de aproximadamente 6g. Utilizou-se atmosfera de nitrogênio nesta 

etapa do processo. 

 Ensaio de Compressibilidade 

O produto da moagem e o pó de nióbio metálico de 635# mesh sem moagem 

foram compactados em uma máquina de ensaio universal AG-I Shimadzu, em forma 

de pastilha em matriz de 8 mm de diâmetro, prensados uniaxialmente com elevação 

gradativa da carga, variando de 1000kgf a 12000kgf a fim de se obter suas curvas 

de compressibilidade. Curvas de compressibilidade resultam em densidade por 

tensão, a fim de determinar com qual tensão o material irá compactar.(6) 
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 Tratamento Térmico – Recozimento 

O produto da moagem foi colocado em pequenos tubos de ensaio de quartzo e 

submetido a um tratamento térmico de recozimento em forno tubular, com um tubo 

de quartzo de aproximadamente 10 mm de diâmetro, acoplado a uma atmosfera de 

H2 e Ar, a fim de retirar as impurezas existentes. O tratamento foi realizado a 

temperaturas de 1200°C, 1100°C, 1000°C e 900°C submetendo as amostras a 

aquecimento por 1 hora, seguindo o conceito de recristalização, que seria a 

temperatura na qual a amostra se recristaliza com um aquecimento de 1 hora. 

 Etapas decorrentes 

Seguido o tratamento térmico as amostras recozidas e o produto da moagem 

foi analisado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por difração de raio-x 

(DRX). As amostras de nióbio com e sem moagem foram também analisadas por 

difração de raio-x e fluorescência, para efeito comparativo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A moagem resultou em pós ultrafinos com elevada deformação e que 

continuaram apresentando alta ductilidade de compactação devido ao alto 

encruamento obtido durante o processo de moagem. A Fig.1 mostra as curvas de 

compressibilidade do material com e sem moagem, em que se pode observar que a 

curva referente ao material que sofreu moagem apresenta uma pequena 

concavidade inicial, que pode ser explicada pelo acomodamento dos pós, seguida 

de uma característica quase linear devido ao alto encruamento sofrido e a alta 

energia adquirida durante o processo de moagem de alta energia. 

 

Fig.1 – Curva de Compressibilidade dos pós de Nb com e sem moagem. 
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 Os ensaios de difração de raio-x e de fluorescência mostraram que ocorreu 

contaminação do pó durante a moagem. Pela fluorescência podemos observar que 

já existia cerca de 0,189% de Ni e cerca de 0,146% de Fe, com a moagem esses 

valores passaram para 0,327% de Ni, 5,296% de Fe e obteve-se mais 0,680% de 

Cr. Os difratogramas de raio-x do nióbio sem moagem e moído podem ser 

observadas pela Fig.2. 

 

Fig. 2 – Difratograma de raio-x das amostras com e sem moagem. 

 Nota-se nos difratogramas uma grande diminuição nas intensidades e 

alongamento dos picos devido a grande deformação e fratura das partículas de 

nióbio inicial. Este fenômeno é comumente observado no processamento de 

materiais por moagem de alta energia nos parâmetros utilizados. 

Por meio das diferentes temperaturas de recozimento pode-se observar o 

comportamento das amostras frente à curva de compressibilidade, como mostra a 

Fig.3. Vale destacar que para materiais com alta EDE, no qual se enquadra o nióbio, 

o fenômeno de recuperação ocorre com grande facilidade, diminuindo a quantidade 

de defeitos cristalinos e, portanto o potencial termodinâmico para a recristalização 

nas regiões ainda não recristalizadas.(7) Pelas curvas de compressibilidade pode-se 

perceber que os materiais recozidos a temperaturas de 900° e 1000°C apresentaram 

comportamento semelhante ao do material que sofreu somente moagem, sem 

tratamento térmico. No caso do material recozido a 1100°C ocorreu um erro na 

realização do experimento, já que sua densidade de início se apresentou mais baixa. 

Já para amostra recozida a 1200°C pode-se perceber um aumento significativo da 

sua densidade, sendo que sua curva obteve comportamento semelhante a das 
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demais amostras, isso pode estar relacionado com um alto grau de deformação e 

elevado nível de encruamento. 
 

 

Fig.3 – Curva de Compressibilidade dos pós de nióbio tratados termicamente em diferentes 

temperaturas. 

 As amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

onde se constatou que não houve grande variação do tamanho e formato de 

partículas, não sendo constatado aumento no tamanho de partículas, como pode ser 

visto na Fig.4. 

 

            (a)                                            (b) 

 

    (c)                                            (d) 

Fig.4 – Imagens das amostras recozidas obtidas por MEV. (a) 900°C, (b)1000°C, (c) 1100°C e (d) 

1200°C. 
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 As mesmas amostras foram submetidas à difração de raio-x onde verificou-se 

a presença de picos muito bem definidos em relação ao material moído além da 

presença de novos picos em posições distintas, como mostra a Fig.5. Observou-se 

que para todos os tratamentos térmicos as amostras apresentaram picos com o 

mesmo posicionamento e intensidades. 

 

Fig.5 – Difratograma de raio-x das amostras recozidas em diferentes temperaturas. 

 Pelo difratograma pode-se observar que a utilização de uma atmosfera de 

nitrogênio durante a moagem promoveu a formação de nitretos de nióbio (Nb2N) em 

todas as amostras que sofreram recozimento, além da formação de óxido de nióbio 

(NbO), já que o material se oxida rapidamente em temperaturas acima de 400°C. 

Observou-se também um pico acentuado de nióbio metálico, material utilizado 

inicialmente. 

 
CONCLUSÕES 
Observou-se que as amostras de nióbio submetidas a recozimento obtiveram 

uma recristalização em todas as temperaturas, como apresentado na literatura em 

que amostras com grau de deformação de 80% se recristalizaram a cerca de 

1100°C com um recozimento de 1h e 30min. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ASM METALS HANDBOOK vol. 2. Properties and Selection Nonferrous Alloys 

and Special Purpose Materials. Properties of Pure Metals. Págs. 3114-3121. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

6870

6870



2. COLEÇÃO MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, Refractory Metals and 

Their Alloys, cap.13, págs. 597-607. 

3. SURYNARAYANA, C. Mechanical Alloying and Milling, Process in Material 

Science, vol. 46, 2000. Págs.1-184. 

4. ASM METALS HADBOOK vol.4.Heat Treating. Annealing of Steels. Págs.102-

135. 

5. GUIMARÃES, N. V. Estudo do Efeito do bombardeamento iônico na evolução 

do recozimento de nióbio. 2006, 121p. Tese (Mestrado em Engenharia e Ciência 

dos Materiais) - Programa de Pós-graduação em Engenharia – PIPE. Curitiba. 

6. ZILNYK, K.D.; CINTHO, O.M. A New Methodology for Compressibility Curves 

Construction. 

7. PADILHA, A. F., Siciliano Jr., F.: Encruamento, Recristalização, Crescimento 

de Grão e Textura, Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 3° ed., São 

Paulo, 2005. 

 

 

 

PRELIMINARY STUDY OF SINTERING OF METALLIC NIOBIUM PROCESSED 
FOR MECHANICAL MILLING 

ABSTRACT 

In present study was preliminary study of mechanical milling influence on preparing 
of metallic niobium powder for sintering. Sample of metallic niobium in powder 
passing in sieve # 635 mesh was processed by mechanical milling in SPEX mill for 8 
hours using power grinding of 7:1 and a nitrogen atmosphere. The powder was 
annealed at different temperatures, 900 °C, 1000 °C, 1100 °C and 1200 °C for 1 hour 
in an atmosphere of hydrogen and argon to study their crystallization, which then 
were formed into blank for analysis of the curves compressibility. These samples 
were also subjected to x-ray diffraction in that their data were compared between the 
annealing temperatures. We also evaluate the compressibility curves of niobium 
samples with and without grinding these samples were subjected to x-ray diffraction 
and fluorescence. 
 

 

Key-words: mechanical milling, annealed, metallic niobium. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

6871

6871


