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RESUMO:-

As medidas de atrito interno tem sido muito

usadas para o estudo de relaxaç~es anelásticas devido à

intersticiais em metais ou ligas metálicas. Estudou-se o

comportamento de ligas de Nb-Zr dopadas com Oxigênio e ligas de

Nb-Ti dopadas com Oxigênio e Nitrogênio, através de medidas

simultâneas de atrito interno (energia dissipada por oscilaç~o do

Pêndulo de Torç~o) e da dispers~o dos valores reativos da

constante elástica apropriada. No sistema Nb-Zr-O, o multi

espectro de relaxaç~o em funç~o da temperatura foi analisado e

foram encontrados processos de relaxaç~o devido à reorientaç~o

induzida por tens~o de um, dois e três átomos de Oxigênio em

torno de um átomo de Nióbio e um átomo de Oxigênio em torno de um

átomo de Zircônio. No sistema NB-Ti-O-N, foram encontrados

processos de reLaxaç~o devido à reorientaç~o induzida por tens~o

de um e dois átomos de Oxigênio em torno de um átomo de Nióbio e

um átomo de Titânio, respectivamente; um átomo de Nitrogênio em

torno de um átomo de Nióbio e um átomo de Titânio,

respectivamente. Com a ajuda das reLaç~es desenvoLvidas por

Kramers-Krõnig, foi possíveL prever e ·checar" com precis~o cada

intensidade de relaxaç~o através das medidas da variaç~o reLativa

da constante eLástica apropriada (dispers~o).
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RBSTRRCT:-

lnternal frictian measurements have been very

often used for anelastic relaxation investigatian in arder to

detect the existence of the interstitials in metal ar metal

alloys. The behaviar af the Nb-Zr alloys dopped with oxygen and

the Nb-Ti alloys dopped with oxygen and nitragen have been

studied using internal friction and relative elastic constants

measurements obtained simultaneously. For Nb-Zr-O system, the

multi-relaxation spectrum has been analysed and relaxation

processes due to tne stress-induced ordenaring of one, twO ar

tnree oxygen atoms around one niobium atom and alsa one axygem

atom around one zirconium atom went found. For Nb-Ti-O-N system,

tne multi-relaxation spectrum nas been analysed and relaxation

processes due to tne stress-induced ordenaring of one and two

oxygen atoms around one niobium and titanium atoms respectively

and one nitrogem atom around one niobium and titanium atoms

respectively. Witn aid of Kramers-Krõnig relations, it was

possible to preview and check witn good accuracy each of

relaxation

measurements.

intensity from relative
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I. INTRODUÇ~O:-

Nos últimos trinta anos, as medidas de atrito

interno tem sido usadas como uma rica fonte de informaçaes a

respeito do comportamento de gases intersticiais em metais ou

ligas metálicas, uma vez que, através delas podemos obter

informaçaes a respeito de difus~o, concentraç~o de solutos

intersHciais, limite de so lub ilidade, fenômenos de

precipitaç~o, interaçaes entre solutos intersticiais, interaçaes\

entre solutos substitucionais e intersticiais e outras

inperfeiçaes da rede cristalina(1,2,3).

Uma classe particular de~tas imperfeiçaes da

rede consiste na adiç~o, remoç~o ou substituiç~o de um ou mais

átomos do retículo cristalino. Estes s~o conhecidos como defeitos

puntuais, os quais como exemplo podemos citar a vacância, a

impureza ou o defeito intersticial. Estes defeitos punt~ais s~o

capazes de produzir a anelasticidade, um termo introduzido por

Zener(1), para descrever um desvio da elasticidade perfeita.

Do ponto de vista físico, os defeitos

puntuais produzem comportamento anelástico, do qual o atrito

interno í uma mar.:festaç~o, através de um processo conhecido como

reorientaç~o induzida por tens~o. Este é um processo no qual a

configuraç~o de equilíbrio, arranjo ou Yordem de estadoR de um

conjunto de defeitos num cristal muda com o tempo para um novo e

único estado sob a ação de uma tens~o externa aplicada. Quando a

1



tens~o é removida, a mudança é revertida e com o tempo a ·ordem

do estado original· é reconstituida(4}.

Sob o ponto de vista microscópico, o atrito

interno pode ser considerado como o resultado do deslocamento

relativo entre imperfeiçaes da rede que est~o sendo submetidas a

vibraçaes externas, ou como o resultado da interaç~o entre as

distorçaes locais e vibraçaes externas aplicadas. Entre as

imperfeiçaes locais que s~o capazes de causar atrito interno

direta ou indiretamente, podemos citar solutos substitucionais ou

intersticiais, elétrons de conduç~o, fonons, vacâncias, contornos

de gr~o e linhas de discordância.

Existem diversas técnicas e métodos para se

obter dados de atrito interno, cada qual adequado para cada tipo

de imperfeiç~o. Por exemplo, utiliza-se alta frequência (Técnica

do Pulso-Eco Ultrassônico), para se obter informaçaes a respeito

de linhas de discordância(S) ou defeitos puntuais(6} e baixa

frequência (Pêndulo de Torç~o), para investigar intersticiais

como H, O, N e C(7-11}.

o princípio de medida do atrito interno é

muito simples: a amostra é posta a vibrar em seu modo fundamental

(vibrações livres ou forçadas), que causa a dissipaç~o de energia

sob a forma de calor, devido à existência de atrito interno. Essa

dissipação de energia pode ser medida direta ou indiretamente. No

caso do Pêndulo de Torç~o, esta dissipaç~o de energia por ciclo é

medida através do decremento Logaritimico que é, a menos de uma

constante, o próprio atrito interno da amostra, a-i

2



Tanto o Nióbio como o Titânio e o Zircônio

s~o metais altamente reativos com gases como H, 0, C e N,

necessitando, portanto, uma tecnologia muito sofisticada para

serem produzidos.

R fabricaçJo de ligas metálicas de Nióbio vem

se tornando uma grande fonte de recursos econômicos para o

Brasil, que supre 80~ do minério utilizado no mundo. Rs reservas

brasileiras de Nióbio constituem 75~ das reservas mundiais, sendo

que o seu teor médio é de 2.5~, que é quatro vezes maior que o

teor do minério canadense, segundo maior produtor mundial(32,33).

Rtualmente, já existe uma consciência

nacional voltada para a importância das ligas de Nióbio no

aspecto técnico-econômico, sendo que a siderurgia nacional há

algum tempo já vem utilizando estes materiais em aços ferramenta

e outras aplicaç~es.

Rlém destas aplicaç~es, devido à baixa secçJo

de choque para a captura de neutrons térmicos, o nióbio e suas

ligas sJo largamente utilizados na tecnologia nuclear,

constituindo o próprio ·core· do reator nuclear de fiss30. Na

tecnologia de materiais supercondutores, as ligas de Nióbio s~o

os metais com as temperaturas críticas mais altas.

suas Ligas

medidas de

R adiç~o de gases nesses materiais e/ou

causam mudanças na sua dureza. Podemos através de

atrito interno determinar as concentraç~es destes

intersticiais presentes no materiaL.

3



Neste trabalho, o objetivo principal foi

alcançado, isto é, estudar os mecanismos das relaxaçeJes

anelásticas devido a gases intersticiais em ligas de Nióbio-

Zircônio e Nióbio-Titânio. Para tanto, foram realizadas medidas

da atrito interno e nestas ligas dopadas com oxigênio e

nitrogênio. Em seguida, para cada multi-espectro de relaxaç~o,

foi desenvolvido um prograMa de computador para decompor estes

multi-espectros em seus picos de Debye elementares, com o

proposto de se obter os parâmetros básicos para se analisar os

mecanismos de relaxaçJo, ou seja: energias de ativaç~o, tempos de

relaxaç~o, intensidade de relaxaç~o, simetria do defeito,

(!~!~;/\
':"~"'''4'_''' "'-;;''"':_-<''V''';:''~''''''''''';';':''.'

coeficientes de difus~o, etc.

4
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11. FUNDRMENTOS ,TEóR1COS:-

Neste capítulo, apresentaremos os principais

fundamentos teóricos necessários à compreenslo da relaxaçlo

anelática devido à defeitos puntuais em metais ou ligas

metálicas. Faremos uma abordagem inicial sobre o conceito de

anelasticidade com base na Lei de Hooke; mostraremos os modelos

mecânicas usadas para representar um único ou vários processas de

relaxaçlo, apresentaremos também o pr~cesso de reorientaç~o

induzida par tens~o, a Teoria do Di~olo Elástico e como usá-la na

processo de reLaxaç~o conhecido como Relaxaç~o de Snoek.

11.1. DESCR1ÇXO DO COMPORTRMENTO RNEL~STICO:-

Um sóLido é considerado perfeitamente

eLástico, quando a Lei de Hooke é váLida em toda sua pLenitude:

<r=MS

5
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ou

com

M: ~/J

(II.1.2)

(II.1.3)

onde: O"'é a~ens:loaplicada.

é
é adeformaç:lo corresponden~e.

(V\

é o móduLo de eLas~icidade do materiaL.

:r-
é a·compLiance·do materiaL.

~ express:lo acima é uma forma simpLificada da

Lei de Hooke. Na forma generaLizada, a tens:lo <r e a deformaçJo

é s:lo tensores de segunda ordem e as ·cons~an~es eLás~icasn

s~o tensores de quarta ordem. Para o presente propósito, a forma

simpLificada da Lei de Hooke é suficiente.

Existem três condiç~es que est:lo imp~icitas

na Lei de Hooke, que definem o comportamento de um sólido

perfeitamente elástico(2):

i) ~ resposta em deformaç~o para cada nível de tens~o aplicada ao

sólido possui um único valor de equilíbrio e vice-versa.

6



iU Q valor de equilíbrio da resposta é obtido

instantaneamente(*>.

iii) R resposta é linear(').

Um sólido é considerado como sendo anelástico

quando a condiç~o ii> n~o é satisfeita, isto é, existe uma

diferença de fase ou atraso do efeito (deformaç~o> em relaç~o à

causa (tens~o). Rssim, para um sólido anelástico a Lei de Hooke

possui o tempo como variável.

Sob o ponto de vista termodinâmico, isto

'significa

faPlicadasl

que em resposta à uma mudança nas forças mecânicas

é necessário um certo tempo para o sólido anelástico

alcançar o equilíbrio. Em geral, este auto-ajuste do sistema em

resposta à uma mudança na variável externa é conhecido como

relaxaç~o. Quando a variável externa é mecânica, como por exemplo

tens~o ou deformaç~o, o fenômeno é conhecido como relaxaç~o

anelástica.

1------------------------------------------------------------------

(*> Devido ao fato da propagaç~o eLástica ser grande, a resposta

é instantânea numa amostra infin~tesimaLmente pequena.

_(,> linearidade é aqui tomada no sentido geral: se para uma
*

ten s~o ap lic ada 0', a re spo s ta é E \ e para uma tens~o

apLicada oz. a resposta é ê.z. ent~o para uma tens~o

aplicada Ur,+<rz.) I a resposta será LC1 ~ t:z.).
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11.2. MODELO MECANICO PRRR UM ~NICO PROCESSO DE RELRXRÇXO:-

Fundamentalmente, um sistema ressonante deve

possuir dois elementos: o elemento Kelástico· e a inércia. Um

exemplo deste sistema é um fio esticado com um peso colocado numa

extremidade, possuindo vibraçaes torsionais. Este é o caso do

Pêndulo de Torç~o, no qual a deformaç~o em qualquer ponto pode ser

expressa em termos de um único parâmetro, o deslocamento angular

do membro de inércia. R grandeza física responsável por este

deslocamento é o torque que atua na amostra.

No caso de um sólido elástico ideal:

onde:

Ge

G é o módulo torsional da amostra.

Cl1.2.1>

Por outro lado, admitindo que para um sólido

anelástico (}-:l"P'E , onde M- é complexo

~. ~-.e. :"AlF~G'" ~=E.co rre sponden c 1 a s ~)= ~ ' ,.I - e ICI -

e fazendo

, teremos:

as

8
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o método usual para se obter informaç~es a

respeito da resposta anelástica dinâmica envolve a medida do

decaimento ou amo~tecimento de vibraçaes livres do sistema, o

qual após um torque inicial é isolado de forças externas. Para

este caso:

<II.2.3}

cuja soluç~o é:

onde:

uJo= 21lfo

<II.2.4}

<II.2.S}

(Il.2.6)

Subs ti tuindo as equaçaes (11.2.4) e (11.2.S)

na equaç~o (11.2.3), obtemos, para pequenos valores de S

W2.,.,;O ,.;;)Go II
9
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Cl1.2.8)

Consideremos duas oscilaçaes separadas por N

períodos. Ent~o:

Combinando as equaçaes acima, obtemos:

Cl1.2.11>

EntJo:

CII.2.12)

~ quantidade adimp~ionaL é é chamada

decremento Logarítimico. a atrito interno é dado por:

O-I = t3 ~ .~cp ~ ( C; !r1'}=N\r~Y1( AI / AJ10

CII.2.13)



o modelo mecânico mais adequado para

descrever o compcirtame~to de um sólido anel~stic~ onde està

presente sómente um processo de relaxaç~o é o conhecido como

Modelo dos Três Parâmetros(1,Z,12}, que consiste de uma ·Unidade

de Voigt·, composta de uma mola associada em paralelo com um

amortecedor, associada em série com outra mola, conforme mostra a

figura (11.2.1>'

(bl

(ai

Figura (II.Z.1) - Modelo dos Três Parâmetros.

Quando aplicamos uma tens30 uniforme cro em

enquanto a unidadea mola (a) deforma-se instantaneamente,t=o,

de Voigt (o) vai l~~ar um certo tempo para deformar-se

completamente, com a ·compliance" passando de um valor n~o

reLaxado. JtJ até um valor relaxado J"R. . Ent~o, a "compliance

devido à unidade de Voigt é 8J:: ( J~ - JN'). Quando eliminamos a

tens30 ~o , a mola Ca) volta imediatamente à posição inicial e a

11



unidade de Voigt leva um certo tempo para alcançar. sua posiç~o

inicial, obtendo-se assim o comportamento de um s6lido anelàstico

ideal, conforme mostra a figura (11.2.2).

cCtJ-
°0
"R ~-----------

Tempo Isl

cr(tJ

Tempo Isl

Figura (11.2.2) - Comportamento no tempo do Modelo dos Três

Parâmetros.
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Levando em consideraç~o que o amortecedor

seja constituido por um liquido viscoso linear, as retaç~es entre

tens~o e deformaç~o s~o:

Em (a):

Em (b):

(11.2.14)

(11.2.15)

Em (c):'
--

Mas,

(11.2.16)

tb = Ec

cr= <rQ = G'b + ac.

(11.2.17)

(11.2.18)

(11.2.19)

Combinando-se as equaç~es acima, obtemos:

( II .2.20)

13



Esta equaç~o caracteriza um sólido anelástico

no qual apenas um processo de relaxaç~o está presente.

Em nosso caso:

•
<J=O t'70

t=o
(11.2.21)

Resolvendo-se a equac;~o (11. 2. 20) e

utilizando-se as condic;aes (11.2.21), obtemos:

(11.2.22)

~plicando uma tens~o dinâmica do tipo:

(11 .2.23)

Devido à condiç~o de linearidade entre tens~o

e deformaç~o, a deformaç~o sofrida pelo material oscilará com a

mesma frequência da t~ns~o aplicada, porém fora de fase:

(11.2.24)

14



Definimos uma ·compliance· complexa, 0· ,
como a relaç~o entre deformaç~o e tens~o para o caso anelástico,

isto é:

-- (l 1. 2. 25)

onde:

(l 1. 2. 26)

Utilizando-se as equações

(11.2.24) na equaç~o (11.2.20), obtemos:

(l 1.2.23) e

Resolvendo-se para ~,

( Il .2.27)

e J, ' obtemos:

J, =. JI\J + 8J (11.2.28 )
·1 1- (wt)'

'J'Z... =

cSJW~ (11.2.29 )1 + (uJ~)2

1S



Estas duas equaçaes s~o conhecidas como as

equações de Debye e s~o mostradas na figura (11.2.3).

-2 -I o
Log ( •• ~)

2

Figura (11.2.3) - Comparaç~o de J\ e J~ como funç~o

para um único processo de relaxaç~o.

16
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No Apêndice a, mostraremos uma forma

alternativa da obtenç~o da parte real da· ·compliance" a partir de

sua parte inaginária e vice-versa, utilizando-se as relaç~es de

Kramers-Kronig.

As curvas do tipo Debye podem ser traçadas de

duas maneiras: a primeira, variando-se a frequência e mantendo-se

fixa a temperatura do sistema e a segunda, variando-se a

temperatura e mantendo-se fixa a frequência do sistema. A segunda

possibilidade é muito mais utilizada por ser muito mais simples

de ser obtida experimentalmente e porque em processos térmicamente

ativados vale a equaç~o:

(II .2.30)

onde: a probabilidade de ·jump· do defeito entre sítios

equivalentes.

é a energia de ativaç~o do processo de relaxação.

é o tempo de relaxaç~o.

é a constante de Boltzmann.

(amo é uma constante para uma dada

temperatura:

(11.2.31)

17



Portanto, se traçarmos a curva de ~ ou ~~

como funç30 da temperatura ou como funç30 de wt, as du.as curvas

ser30 idênticas, a menos de uma constante.

o atrito interno está relacionado com as

partes real e imaginária da ·compliance· por:

a-t =

Ent~o:

J""2.! Jj CI1.2.32)

onde:

(II. 2.33)

CI 1.2.34)

(II. 2. 35)

I=l quantidade adimensiónal Li é conhecida

como intensidade de relaxaç~o.

18



re laxaç10, tr e

Para pequenos valores da intensidade de

i 510 praticamente indistinguívei5 e o atrito

interno pode ser escrito como:

~ ( LU i )1 + (w?:,)2-

CII.2.36)

lluando utilizamos a representaç:lo de

~rrhenius para o tempo de relaxaç:lo, o atrito interno é dado por:

onde:

Q;,I sech (É- ( J...k J:, f))
(II. 2.37)

(II .2.38)
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11.3. MODELO MEC~N1CO PRRR VARIaS PROCESSOS DE RELRXRÇ~O:-

Para a situaçJo onde estio presentes mais de

um processo de relaxaçJo, o modelo mecânico utilizado para

representá-la é uma associaçio em série de várias unidades de

Voigt, uma para cada processo de relaxaçJo, associada em série

com uma mola. R figura (11.3.1) mostra esquematicamente o modelo

mecânico acima descrito.

Usando-se o procedimento análogo ao utilizado

na secç~o anterior, obtemos a equaç~o que caracteriza um s6lido

anelástico onde est~o presentes N processos de relaxaç~o. Ent~o:

to 1ft 1-'\ ê~::I 'iL)

+ ( -J:; ÓJ(i) +
\ ,/ ~,

'- ~I

CII.3.1l

R soLução para a equação acima, em termos de J; e

20



o.JCn-

•••

&" (21

0,,(11..

.• _~ 1&" (ft-II••••• ft-I

Figura (T~.3.1) - Modelo mecânico para descrever N processos de

relaxaç:~o.
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J.z. é dada por:

11

J;: JN + L5J{~)(11.3.2)
1.:. I

1 + (uJZ)'

Y1 J2: L cS J (~)uJ ti. Cl1.3.3)
{+ {w tt,)Z.

l:::/

o atrito interno para uma situaç~o onde estão

presentes mais de um processo de relaxaç~o é dado por:

l :.1

onde:

(.0

~i. ~ 5J <~, Cl1.3.5)

~
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11.4. TEORIR DO DIPOLO ELASTICO:

R introduç~o de um defeito puntual numa rede

cristalina produz distorções elásticas locais. Como efeito destas

distorções, haverá um abaixamento da simetria na rede cristalina,

podendo eventualmente propiciar interações entre o defeito e uma

tens~o externa aplicada ao cristal. Esta interaç~o é análoga

àquela entre um dipolo elétrico e um campo elétrico aplicado. Com

base nesta analogia, a distorç~o local causada pela introduç~o de

um defeito puntual ficou conhecida como~ "Dipolo Elástico"

(2,4,13).

energia de interaç~o para um

elétrico na presença de um campo elétrico é dada por (*):

dipolo

ClI.4.1>

onde:
JU' s30 as componentes do vetar dipolo elétrico.

~i s~o as componentes do campo elétri~o aplicado.

------------------------------------------------------------------

C*> Esta energia de interaç30 é definida como a diferença entre o

trabalho feito para criar o dipolo elétrico na presença e na

ausência do campo elétrico.

23



No caso elástico, a energia de interaç~o deve

ser escrita como:

onde:

lt,-

~ =-2= '~'cr~
L,J='

~j s~o as componentes da tens~o externa aplicada.

(11.4.2)

Os ~ slo as componentes da deformaç~o

produzida por uma concentraç~o unitária de defeitos,

mesma orientaç~o.

todos com a

Um dipolo elástico pode ser caracterizado

através de uma expresslo a qu~l fornece a deformaçlo sofrida por

um material quando slo introduzidos defeitos, isto é:

1\(r) C1\ i;i P
Cl1.4.3)

onde:
J

Eij 510 as componentes do tensor deformaçlo com os

d~feitos.

c~ 510 as componentes do tensor deformaçlo sem osc~
defeitos.

p é o índice que denota as orientaç5es equivaLentes

possíveis do defeito.

24



Cp é a fraç~o molar dedefeitos.na orientaç~o

segunda ordem,

R equaç~o (11.4.3) define um tensor de
C~

~~ ' o qual caracteriza o dipolo elástico, cujas

componentes s~o dadas por:

(11.4.4)

Rs
quantidades ~~~)e 1~est~o

através do volume molecular ~ , isto é:

relacionadas

(11.4.5)

No caso de um dipolo elétrico, nós podemos

descrevê-lo em termos de uma quantidade invariante.l'- '
o módulo

(*) R fraç~o molár de defeitos na orientaç~o P é definida como o

número de defeitos na orientaç~o p dividido pelo número

total de defeitos por unidade de volume, isto é:

onde: 1Jõ É! o voLume moLecuLar.
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do ve to r ji,i (p) a qual é independente da orientaç~o

cristalográfica tomada. Para descrevê-lo completamente,

necessitamos ainda da direç~o na qual o dipolo elétrico está

orientado no cristal.

Como no caso elétrico, o dipolo elástico pode

ser descrito em termos de certas medidas de sua intensidade, as

quais s~o invariantes com respeito à escolha dos eixos

cristalinos. Como a deformaç~o é homogênea, isto é, n~o há

rotaç~o envolvida na deformaç~o local, o tensor é

simétrico, isto é, , podendo ent~o ser descrito por

um elipsóide de deformaç~o com os três eixos mutuamente

perpendiculares, conforme mostra a figura (11.4.1).

auando o tensor ~ é expresso no sistema de

coordenadas de seus eixos principais, ele pode ser diagonalizado

na forma:

"I
O

O

o O

h O

O Â,

(11.4.6)

onde: as quantidades 'Â, , ~2. e i~ s~o cha~adas de valores

principais do tensor·'À e caracterizam o dipolo elástico

assim como a grandeza fi caracteriza o dipolo elétrico.

Podemos relacionar as componentes do tensor À

26



b

~I
Eixos Cristalinos

a

E li psóide de deformação

Figura (11.4.1) - O elipsóide de deformaç~o de um tensor Â para

uma orientaç~o particular do defeito no

cristal.

com seus valores principais através da relaç~o (14):

Cl1.4.7)

onde: ~ varia sobre todos seus valores principais.
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c{t~é o cosseno diretor entre o eixo fixado' e o

eixo principal do dipolo na orientaç~o

Para descrevermos completamente o

"l1t-ésimo

dipoLo

elástico, necessitamos ainda das três direçaes dos eixos

principais de uma orientaç~o típica do dipolo, relativa aos eixos

do cristaL.

Para o caso de um defeito com simetria

cúbica, todos os valores principais do tensor ~ s~o iguais e o

elipsóide de deformaç~o é uma esfera. Para o caso de um defeito

com simetria tetragonal, trigonal ou hexagonal, dois valores

principais do tenso r ~ s~o iguais, enquanto o terceiro está no

eixo de maior simetria e neste caso o eLipsóide de deformaç~o é

um elipsóide de revoluç~o.

Vamos admi tir que cada def e ito pos sua .t\d

orientaçaes equivalentes dentro da rede cristalina e seja ~~ o

número de tensores·~ independentes. Se nt:\ , todos os defeitos

encaram o campo de tens~o da mesma forma. Se ~~1 , um campo de

tens~o arbitrário interagirá diferentemente com defeitos

possuindo tensores ~ diferentes, de tal forma que um é

energéticamente favorecido em relaç~o aos outros. Isto dá odgem

a uma redistribuiç~o dos defeitos e consequentemente à

anelasticidade. Portanto, o principal critério para a ocorrência

de anelasticidade devido à defeitos puntuais é ~~1 . Numa

matriz cúbica, nt=3 para defeitos com simetria tetragonal, nt=4

para defeitos com simetria trigonal, nt~b para defeitos com

simetria ortorrômbica, nt: \L para defeitos com simetria

monoclínica e~t=24para defeitos com simetria triclinica.

28



R concentraç~o molar total de defeitos é Co .

Consideremos que seja válida a condiç~o de conservaç~o:

ClI.4.8>

R equaç~o acima nos diz que n~o podem haver

mudanças na concentraç~o molar total dos dipolos elásticos C*>,

mas sómente que dipolos de uma orientaç~o podem passar para outra

orientaç~o.

Quando n~o há tens~o aplicada, todas as

orientaç~es s~o cristalograficamente equivalentes e o valor de

equilíbrio da fraç~o molar de defeitos é Cp~ CO{nt' para todo p .

Consideremos o caso onde a tens~o é aplicada

ao longo de um eixo, como por exemplo o eixo "Ct .Neste caso, a

tens~o aplicada é 0\, e a respectiva deformaç~o sofrida pelo

material é eU . Baseados nestas consideraç~es, podemos escrever:

Uf,4.9)

-----------------------------------------------------------------

C*) ~s mudanças proibidas para s~o a difus~o para dentro ou

para fora do cristal ou a reaç~o na qual um defeito passa

para um tipo de orientação que não é cristalograficamente

e qui v a L e'n te.
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onde: Jwé a Mcomp liance n:lo re laxada.

o primeiro termo da equaç:lo acima é chamado

de MelásticoM, enquanto a soma é chamada termo ManelásticoM.

Vamos utilizar a termodinâmica e a

estatística clássica, para encontrarmos o valor de equilíbrio da

fraç:lo molar de defeitos.

R forma diferencial da funç:lo de Gibbs por

unidade de volume é dada por:

<I1.4.10)

onde: as quantidades Ap=-d~S:lO conhecidas como MafinidadesM.
ô<f

Vamos definir um -nível de energia livreM,

1p , associado com o dipolo elástico p através da relaç:lo:

(11.4.11>

onde: ~' é a funç:lo de Gibbs por unidade de volume menos a

contribuiç:lo configuracional da entropia.

Como d~ é uma diferenciaL exata, obtemos:

30



~ (p) = ôE.-
ôCp

Então:

(II.4.12)

(11.4.13)

~ equação acima nos diz que a aplicação de

uma tensão externa ao cristal dará orígem a uma mudança no nível

de energia livre do dipolo elástico P se e sámente se a presença

de tais dipolos derem orígem a uma deformação conjugada, isto é,

Integrando a equação (11.4.13), obtemos, para

pequenos valores de tensão aplicada:

(II.4.14)

Para fazermos este tipo de

deverímos levar em consideração termos relativos à concentração

dos dipolos elásticos. ~ omiss30 destes termos implica que os

nívri~ de energia livre dependem sámente da tensão externa

aplicada ao cristal. Por outro lado, a omissão da constante de

integração é uma questJo da escolha do zero de energia. ~

constante foi escolhida nula, pois queríamos considerar ~p nulo

para tensão nula.
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R figura (11.4.2) mostra um diagrama da

separaçlo dos níveis de energia livre, quando aplicamos a tenslo

externa ao cristal. Rs linhas tracejadas representam os níveis

antes da aplicaçlo da tenslo e as linhas cheias representam os

níveis após a aplicaçlo da tenslo.

Yp

Oi- -----

I 2 3

Esquema de separaçlo dos níveis de

livre devido a uma tenslo externa

Figura (11.4.2)

para um conjunto

equivalentes.

de hês

energia

aplicada,

dipolos

Uma vez que os níveis s~o separados por uma

tensão aplicada, eLes são repopulados de acordo com a estatística

clássica de MaxweLL-Boltzmann. O valor de equilíbrio da

concentração de dipoLos eLásticos neste caso é:
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-
Cp

<11.4.15)

Considerando-se que os níveis 510 pouco

separados com relaç~o a ~T, isto é, ~p /'RJt.(. i, obtemos até

termos lineares em

Ent~o:

<11.4.16)

lLJt<r
(Il.4.17)

Substituindo-se a equaç10 (11.4.14) na

(11.4.17), obtemos:

c ~p ~:l1õ1(flU- ~ Cot\Jõ ?/q)a-+ --- - L- ---~
Ylt.kí cr' Yltk r

Portanto,

<11.4.18)

33

(11.4.19)



R equaçlo acima nos fornece o quanto a

concentraç~o dos dipolos elásticos desvia de seu valor de

equilíbrio, quantia esta proporcional à tenslo aplicada e

concentraçlo molar total de dipolos elásticos, Co Esta

reorientaçlo dos dipolos elásticos para um novo conjunto de

valores de equilíbrio sob a influência de uma tens~o externa

aplicada é conhecida como ·~eorientaç~o lnduzida por Tens~o·.

Substituindo-se a equaç~o (11.4.19) na parte

anelástica de equilíbrio da equaç~o (11.4.9), obtemos:

Vamos aplicar os resultados obtidos até entlo

para o caso de um cristal com simetria cúbica, contendo defeitos

com simetria tetragonal, que é o caso de interesse nosso, pois

tanto Oxigênio como Nitrogênio presentes no metal com simetria

cúbica, constituem este tipo de defeito, como veremos mais

adiante.

Um defeito tetragonal presente num cristal de

simetria cúbica deve possuir seu primeiro eixo principal, isto é,

aquele eixo que possui valor principal do tensor ~\ ao longo

de um dos três eixos cúbicos, enquarto para O~ outros dois eixos,

Consideremos uma tens~o uniaxial aplicada ao

longo da direç~o [100]. Neste caso, as três orientações passíveis
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do eixo tetragonal s~o (100], (010] e (001], denotadas

respectivamente por P =1, 2, 3. Os cossenos diretores s~o

mostrados na tabela (11.4.1).

P
Eixo Tetragonal

01. (p)

o{2.(p)oL~~~(p),

1

(100] 1OO1.

2

(010] O1O1l.

3

(001] OO113

. 1\(p\Tabela (11.4.1) - Valores dos cossenos dlretores e ~ para

dipolos elásticos tetragonais com tens~o

aplicada ao longo de [100].

Usando o fato de que, para as direç~es <100>

a relaç~o entre o Módulo de Young e as constantes elásticas é 5t~~>:
= 8J(1(lO) = ~S(S,,- 512.), obtemos:-'

(lI 4.21)

Ent~o:
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e-
.9

(II. 4.22)

Este resultado mostra que 6J("00> é

proporcional à concentraç~o molar total dos dipolos Co e ao

quadrado da -elipsidade- ou -fator de forma-, isto é, a forma da

distorç~o criada pelo defeito no elipsóide de deformaç~o, ~,-Â~.

Consideremos agora, a tens~o aplicada ao

longo da direç~o <111>. Neste caso, os eixos tetragonais fazem

ângulos iguais com a direç~o [1111. Ent~o:

CI 1.4.23)

8"J{itl) = ..L 5~ =
.3

Portanto,

(11.4.25)
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Podemos observar que para o caso da tens~o

aplic~da ao longo da direç~o (111) n~o há separaç~o entre os

níveis de energia livre.

11.5. R RELRXRÇXO DE SNOEK:-

o termo MRelaxaç~o de SnoekM refere-se ao

processo de relaxaç~o produzida por solutos intersticiais numa

soluç~o sólida diluída em metais bcc. ~ essência da teoria é

considerar que um átomo intersticial do soluto no metal

constitui um dipolo elástico de simetria tetragonal e

produzir relaxaç~~s anelásticas através de um processo

reorientaç~o induzida por tens~o (2,16,17).

bcc

pode

de

Podemos dividir as aplicaç~es da teoria de

Snoek em· duas categorias principais, nas quais fazemos o uso da

taxa de relaxaç~o ou intensidade de relaxaç~o. Em nosso caso,

vamos trabalhar com a segunda categoria, pois a intensidade de

relaxaç~o é proporcional à concentraç~o total de defeitos, um dos

objetivos principais do nosso estudo.

o modelo específico proposto por Snoek devido

a Carbono ou Nitrogênio em Ferro-~ estava baseado no fato de

que estes átomos do soluto ocupavam os sítios intersticiais

octaedrais da rede bcc (15).
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Os sítios octaedrais slo localizados em

posiç~es as quais s~o o ponto médio de cada um dos lados de duas

redes sc as quais juntas formam uma rede bcc,

figura (11.5.1>'

conforme mostra a

o st"os octaedrais

X,

Figura (11.5.1) - Posiç~es octaedrais numa rede bcc.

~ simetria do sítio octaédrico n~o é cúbica e

s:..m tetragonal, com o eixo principal de simetria na direç~o do

ffidlor eixo do octaedro. Ent~o, os átomos intersticiais que ocupam

tais sítios possuem simetria tetragonal. ~ssim, dependendo do

sitio particular considerado, os eixos tetragonais devem estar

orientados ao longo de algum dos eixos cúbicos t:t , ~z. e -':'3 . Os

sítios octaedrais devem ser subdivididos em três grupos de sítios
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cristalograficamente equivalentes. Todos estes sítios que

possuirem eixos tetragonais paralel~s a ~f devem ser rotulados

com o índice p:t . Da mesma forma, para l:: e 1C~, p:: 2. e

, respectivamente.

Num metal bcc, os maiores vazios esféricos

interstíciais n~o s~o sítios octaedrais e sim sítios tetraedrais.

Estes sítios ocorrem no ponto médio da linha que une dois sítios

octaedrais e s~o assim chamados, porque cada sítio é cercado por

um arranjo tetraedral de átomos, conforme mostra a figura

(11.5.2),

o Sítios
Tetraedrais

Figura (11.5.2) - Posiç~es tetraedrais numa rede bcc,

Os átomos do soluto que ocupam sítios

tetraedrais também s~o capazes de produzir dipoLos eLásticos com

simetria tetragonaL.



Para distinguirmos entre um sítio octaedral e

um sítio tetraedral, devemos fazê-la com base no fator de forma

(valor absoluto) do elipsóide de deformaç~o. Beshers (18)

concluiu que 1~1-~2lt é de 1/2 a 1/3 menor que 1~1-12.\0

Como ambos os sítios possuem simetria

tetragonal, os resultados para a intensidade de relaxaç~o foram

obtidos na secç~o anterior, equaç~o (11.4.22) para tens~o na

direç~o <100> e equaç~o (11.4.25) para tenslo na direçlo <111>.
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111. INTERRÇ~O METRL - GÁS:-

Neste capítulo, faremos uma rápida abordagem

sobre as aspectos mais importantes da interaç~o metal-gás,

apresentando-as primeiramente de uma forma geral e depois

P4rticulari~ando-os para sistemas consistindo de metais das

grupos VR e VIR e Oxigênio e Nitrogênio. Rpresentaremos ainda, os

mecanismos de gaseificaç~o e desgaseificaç~o, bem cama a cinética

de tais processas, para as sistemas mencionadas acima.

111.1. RSPECTOS GERRIS DR INTERRÇ~O METRL - GÁS:-

Rs interaçaes de metais com elementos gasosas

s~o processos de grande importância em vários campos da Física e

Ciência dos Materiais. S~o responsáveis par uma série de mudanças

desejáveis ou indesejáveis nas propriedades físicas destes

materiais metálicos. Os elementos Hidrogênio, Nitrogênio,

Oxigênio ou Carbono podem estar presentes de várias formas na

soluç~o sólida, sendo que para nosso interesse, vamos considerá-

los apenas como átomos dissolvidos intersticialmente (19-26).

Rs condiçaes de equi: íbrio entre uma fase

gasosa consistindo de moléculas diatômicas ~2 e átomosA

dissolvidos em metais sólidos ou liquidos, s~a obtidas na maioria

das sistemas metal-gás sob candiçaes moderadas de pressdo e

temperatura, senda descritas pela reação:
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- (III.1.1)

onde: A significa H, O, N ou C.

R constante de equilibrio para a reaç~o da

soluç~o metaL-gás é dada por (27):

(III.1.2)

onde: CA é a atividade dos átomos do gás dissolvido.

~~ é a press~o parcial do gás.

L1~ é a variaç~o da funç~o de Gibbs.

Se a lei de Henry é obedecida dentro de um

intervalo de concentraç~o suficientemente grande, a concentraç~o

do gás é dada por:

(III.1.3)

Ent~o, usando a Segunda lei da Termodinâmica,

dH'J )RT
CIII.1.4)



onde: ~(T)representa a constante de Sieverts dependente da

temperatura.

~SO é a entropia da soluç~o.

~Ho é o calor da soluç~o.

R equaç~o (111.1.4) é conhecida como a ulei

de Sieverts·. Rlguns desvios desta lei s~o obtidos quando para

aLtas c:onc:entraçefes, uma fraç~o muito grande de sítios

interstic:iais for ocupada pelos átomos do gás.

R tabela (111.1.1) mostra aLguns vaLores da

entropia e caLor da soluç~o pra aLguns metais de nosso interesse

(28).

Elemento HidrogênioOxigênioNitrogênio

~Ho

ó5°6Hc.ó:50,óH"à,sc.

(kJq_'~
(J'JClg 1,j'~I (fWQ~'",r~)(J~.a-~~(J2J~,lqf01WÕ')Icrl(\r~r~

v

y~ -

Nb

-38.62-65.30-386.18-86.20-177.82-70.30

Ti (cx')

-45.18-48.80-560.66-82.80-----------

T i (~)
-58.15-54.80----------------------

Zr (~)

-58.50-57.00-61~L23-84.50-----------

Z r (~)

-64.10-53.80----------------------

Tabe La CIIr. 1 .1) - Va Lo res de .6 li 'Oe ~S.o para so Luç êl es de H, O e N

em aLguns metais no estado sóLido.
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111.2. MECRN1SMOS DE GRSEIFICRÇ~O E DESGRSEIFICRÇ~O COM OXIGlNI0

E NITROGtNI0:-

O mecanismo de gaseificaç~o com Oxigênio e

Nitrogênio para a maioria dos metais refratários dos grupos VR e

VIR é o mesmo. Sob certas condiç~es de equilíbrio, a reaç~o é

descrita pela equaç~o (111.1.1).

Consideremos primeiramente o caso da

gaseificaç~o e desgaseificaç~o com Nitrogênio. Podemos dividir o

processo de gaseificaç~o deste gás em quatro partes:

i) Rs moléculas de Nitrogênio na fase gasosa s~o transportadas

para a superfície do metal, seguida por uma adsorç~o

molecular à baixa temperatura, conhecida como adsorç~o

física.

ii) Rs moléculas de Nitrogênio s~o dissociadas sob a superfície

do metal e há uma forte adsorç~o dos ~tomos do gás,

conhecida também como adsorç~o química.

iii) Os átomos de Nitrogênio s~o transferidos atrav~s da

superfície do metal.

i/) Os át~~os de Nitrogênio s~o difundidos na rede do metal.

~ figura (III.2.1) mostra um diagrama das

etapas da reaç~o de gaseificaç~o e desgaseificaç~o de Nitrogênio

(parte Ca) ).
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Goselfi ca ção•
O~ li00

Gaselflcação •

Desgaselflcação•
(a)

Nitroglnio

• Des~aseiflcação
( bJ

Oxiglnio

Figura (111.2.1) - Mecanismos da reaç~o na interaç~o Nitrogênio

(Oxigênio)-MetaL.

Na desgaseificaç~o de nitrogênio, a reaçJo

ocorre seguindo os mesmos passos da gaseificaç~o, mas na forma

inversa.

~ parte (b) da figura (111.2.1) mostra um

diagrama das etapas da
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desgaseificaç~o com Oxigênio. Para o caso da gaseificaç~o, a

reaç~o segue os mesmos passos descritos para o Nitrogênio. Já o

processo de desgaseificaç~o é diferente, pois o mesmo ocorre

através da formaç~o de um óxido do metal na superfície do mesmo

(passo v) e a posterior evaporação deste óxido (passo vi).

Quando uma reação ocorre com a mesma

velocidade tanto na forma direta como na forma reversa e a forma

reversa reobtenha o estado inicial da reaç~o, o processo é

conhecido como processo de equilíbrio, pois o equilíbrio sómente

será atingido se as condiç~es acima forem obtidas. Portanto, o

processo de gaseificaç~o com Nitrogênio é conhecido como

·Processo de Gaseificaç~o por Equilíbrio·.

Quando uma reação ocorre com a mesma

velocidade mas a forma reversa n~o obtém o estado inicial, isto

é, a reaç~o não é reversível, o processo é conhecido como estado

estacionário. ~ desgaseificaç~o de oxigênio é obtida através da

evaporaç~o de óxidos metálicos e n~o através de moléculas de

oxigênio, como é o estado inicial da reaç~o. Portanto, este

processo é conhecido como ·Processo de Gaseificaç~o por Estados

Estacionários·.
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111.3. C1NtT1CR DE GRSE1F1CRÇ~O E DESGRSE1F1CRÇ~O DE N1TOGlN10 E

OX1GlN10:-

Para tratarmos a cinética de gaseificaç~o e

desgaseificaç~o com Nitrogênio e Oxigênio em metais dos grupos VR

e VIR, devemos saber de que maneira a gaseificaç~o e

desgaseificaç~o dependem do tempo de reaç~o, press~o, temperatura

e concentraç~o do gás. Estes resultados s~o obtidos

experimentalmente.

Trataremos separadamente a cinética de

gaseificaç~o e desgaseificaç~o com nitrogênio e oxigênio em

metais dos grupos VR e VIR.

111.3.1. C1NtT1CR DE GRSE1F1CRÇ~O:-

R cinética de gaseificaç~o de oxigênio em V,

Nb e Ta e nitrogênio em Nb, foi estudada em temperaturas acima de

1400 K e press~o parcial do gás abaixo de 10·Z Torr. Os

resultados destes e:.udos 5'0 mostrados na figura (111.3.1) (19).

Em todos os sistemas mostrados na figura

(111.3.1),a velocidade de reaç~o é independente do tempo de

reação e proporcionaL à pressão parcial do gás, para tempos de
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Figura (111.3.1) - Coeficientes de reaç~o para a gaseificaç~o com

Oxigênio ou Nitrogênio em V, Nb e Ta como

funç~o da temperatura.

suficientemente pequenos. Já a dependência com a

temperatura é diferente para o caso do oxigênio e nitrogênio.

Enquanto para nitrogênio é obtido um comportamento do tipo
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Arrnenius, para oxigênio é obtido um comportamento mais complexo,

isto é:

Nitrogênio:

Oxigênio:

(IlI.3.1)

(IlI.3.2)

As energias de ativaç~o n~o s~o muito

difer~ntes para os sistemas descritos anteriormente, sendo 17.6

Kcal/mol para V-O; 14.2 Kcal/mol para Nb-O; 11.3 Kcal/mol para

Ta-O e 16.0 Kcal/mol para Nb-N.

111.3.2. C1NtT1CA DE DESGRSE1F1CRÇ~O:-

A cinética de desgaseificaç~o de oxigênio em

UHV foi estudada em matrizes de V, Nb e Ta em temperaturas acima

de 1400 K (19). Por outro lado, a cinética de desgaseificaç~o de

nitrogênio foi estudada para matrizes de Nb, Ta, Mo e W em

temperaturas também acima de 1400 K (19). De acordo com estes

resultados experimentais, a desgaseificaç~o CO'1eça para

temperaturas em torno de 1400 K; os produtos da desgaseificaç30

consistem de óxidos voláteis para matrizes contendo oxigênio e

moléculas de nitrogênio para matrizes contendo nitrogênio.

49



R velocidade da reaç30 para o caso da

desgaseificaç30 é dada por:

Nitrogênio:

Oxigênio:

I\r:::. K C2.

ttr::. KC .,. K'C2.

(III.3.3)

(III.3.4)

Rs energias de ativaç30 s30 mais altas em

matrizes contendo oxigênio, isto é, 131 Kcal/mol para Nb-O e Ta

ai 136 Kcal/mol para V-O do que para matrizes contendo

nitrogênio, isto é, 130 Kcal/mol para Nb-N e Ta-N e 27 Kcal/mol

para Mo-N e W-N (1S).

IlI.4. DIFUS~O:-

Num grande número de situaç3es, a difus30 dos

átomos intersticiais provenientes dos gases pode ser a etapa que

controla o processo total de gaseificaç30 ou desgasei~icaç~o em

um metal ou liga metálica. Para se atingir uma c_stribuiç30

homogênea de concentraç30 numa amostra em forma de pLaca,

ciLindro Longo ou esfera, a soLuç~o da segunda Lei de Fick para

a difus30 nos fornece o tempo necessário para que os átomos do

gás se difundam através do mesmo (3):
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onde: R é o

t~

raio do cilindro ou esfera ou ainda

(III.4.1l

a meia

espessura da placa.

d é o coeficiente de difus~o ou difusividade do

material.
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IV. PRRTE EXPERIMENTRL:-

Neste capítulo, mostraremos como foram

preparadas as amostras utilizadas nas medidas de atrito interno,

sua dopagem com Oxigênio e Nitrogênio, o equipamento utilizado

nas medidas de atrito interno, bem como o sistema de aquisiç~o de

dados por microcomputador.

IV.1. PREPRRRÇ~O DRS RMOSTRRS:-

No estudo de relaxaç~es anel~sticas em ligas

de Nióbio, utilizamos dois tipos de ligas deste metal. O

primeiro, composto de Nióbio e Zircônio, contendo três

concentraç~es diferentes de Zircônio e Oxigênio, a saber: 0.14\

em peso de Zr (~mostra 01); 0.09\ em peso de Zr (~mostra 02) e

0.08\ em peso de Zr (~mostra 03). O segundo tipo, composto de

Nióbio e Titânio, com 46.00 \ em peso de Ti e quatro

concentrações diferentes de Oxigênio e Nitrogênio (Rmostras 4(4),

4(5), 4(6) e 4(8».
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IV.1.1. NIóBIO - ZIRCONIO:-

Rs amostras da liga Nb-Zr foram obtidas

através de fus~o por feixe de elétrons e zona flutuante,

crescidas em Oxford (Inglaterra)(28), partindo-se de barras de

Nióbio com SS.S~ de pureza e 4.0 X 10-~ m de diâmetro e arames de

Zircônio com 99.8~ de pureza e vários diâmetros, dependendo da

composiç~o desejada. Os arames de Zircônio foram fixados em

entalhes feitos ao longo do comprimento das barras de Nióbio, com

1.5 X 10-3 m de profundidade e com largura variando entre 5.0 X

10·. m e 1.0 X<10-~ m, dependendo da composiç~o desejada da liga.

Foram necessárias quatro passagens de fus~o em direções

alternadas para a obtenç~o da completa homogenizaç~o da liga. Rs

três primeiras

crescimento de

passagens foram realizadas com uma

1.0 X 10-+ m/s enquanto que a última

taxa de

passagem,

iniciada após a colocaç~o de um -germen- de orientaç~o adequada,

foi realizada com uma taxa de crescimento menor que 1.0 X 10-5

m/s, necessária para a obtenç~o de monocristais.

Rpós a uniformizaç~o do diâmetro através de

retífica e polimento químico numa mistura de ácido fluorídrico e

ácido nítrico em proporções de 30~ e 70~ respectivamente para

reduç~o do diâmetro, os monocristais foram purificados através de

um -anneal.ing- por pelo menos 48 horas em temperaturas próximas

ao ponto de fus~o da liga, obtidas através de aquecimento por

corrente direta, num forno de UHV, com press~o menor que 10

Torr.

R tabela (IV.1.1) mostra a composição química
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das ligas de Nb-Zr crescidas em Oxford(28).

ELEMENTO CONCENTRRÇ~O (ppm-at)

C

<10

O

49

N

41

H

<5

Ta

350

W

< 100

Zr

<50

Mo

< 100

Ti

<20

Fe

<20

Ni

<20

Mn

<20

Rl

<20

Cu

<20

Cr

(20

V

<20

Mg

(20

Tabela (IV.1.1) - Composiç~o química da liga Nb-Zr.
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IV.1.2. NlóBIO - TIT~NIO:-

Rs amostras da liga Nb-Ti foram produzidas

pelo Programa de Desenvolvimento de Cabos Supercondutores no

Brasil, iniciado em 1981, dirigido pela Fundaçlo de Tecnologia

Industrial com suporte científico da UNICRMP.

Esta liga foi fundida a partir do Nióbio

obtido das minas de Rraxá (MG), pelo processo aluminotérmico e

refinado em forno de feixe de elétrons e Titânio com 99.8\ de

pureza(7). R fus~o e o refino da liga foram realizados através de

feixe de elétrons. R produçlo da liga seguiu os seguintes passos:

foram preparados fios de Nióbio e Titânio com diâmetros de 1.0 X

-3 -~
10 m e 1.6 X 10 m respectivamente; foi feita uma dupla fus~o

por feixe de elétrons em vácuo melhor que 10-~ Torr, entrando-se

com excesso de 6.0\ de Ti em peso, já que existe uma perda de

cerca de 3.0\ deste metal em cada fus~o. Os lingotes tinham

diâmetro inicial de 38.0 X 10-~ m e após forjamento rotativo

foram reduzidos a 18.5 X 10-3 m. Estes lingotes foram submetidos

a um tratamento térmico durante uma hora numa temperatura de 1170

K num vácuo melhor que 10-1 Torr e resfriados em água. Este

resfriamento foi feito visando a homogenizaç~o da fase ~ do

metal, tornando possíveis deformações a frio posteriores. pois há

um endurecimento da matriz. Os ~ingotes foram novamente

deformados a frio por forjamento ro:~tivo até 8.0 X 10-~ m de

diâmetro e depois foram recristalizados durante vinte minutos

numa temperatura de 1220 K em vácuo melhor que 10-4 Torr.

R tabela (IV.1.2) mostra a compasiç~a química
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da liga de Nb-Ti produzida pela FTI(29).

ELEMENTO CONCENTRRÇ~O (ppm-peso)

Ta

< 500

Fe

67

Si

65

Ni

93

Cu

6

Rl

29

O

500

N

126

C

44

Tabela (IV.1.2) - Composiçio química da liga Nb-Ti.

IV.2. DOPRGEM COM GRSES:-

Utilizamos como tratamento para dopagem das

amostras com oxigênio, o processo de oxidaçio interna e com

nitrogênio, o processo de nitretaçio.
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IV.2.1. OXIDRÇXO INTERNR:-

Oxidaçlo interna é definida como uma reaçlo

de estado sólido que ocorre quando oxigênio se difunde numa

soluçlo sólida, precipitando uma fase sólida de energia livre de

formaçlo maior que a da matriz(28).

Para uma liga ser suficientemente oxidada

internamente é necessário haver uma alta difusividade do oxigênio

na matriz, baixa temperatura de oxidaçlo, alta energia de

formaçlo

dimensefes.

de óxidos precipitados e amostras com pequenas

Rs amostras de Nb-Zr foram oxidadas

internamente usando os dados de equilíbrio para o sistema Nióbio-

Oxigênio(23). Esta aproximaçlo é válida, levando-se em

consideraçlo as baixas concentraç~es de Zircônio das amostras.

~ amostra 01, foi oxidada internamente numa

temperatura de 1273 K, numa presslo parcial de Oxigênio de 5.0 X

-r
10 Torr por 44 horas.

R amostra 02, foi oxidada internamente nas

mes~as condiçeses de temperatura e pressão que a anterior, porém

po, um tempo de 70 horas.

R amostra 03, foi oxidada internamente nas

mesmas condiçeses de temperatura e pressão que as anteriores,

porém por um tempo de 71 horas.
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IV.2.2. NITRETRÇ~O:-

o processo de nitretaç~o nas amostras de Nb-

Ti foi realizado num forno de UHV da VRRIRN Mod. FC12E, precedido

de um recozimento das amostras, realizado no mesmo forno.

R bibliografia existente com relaç~o às ligas

de Nb-Ti com 50~ em peso de Titânio (Nb-50\pTi) dopadas com

nitrogênio é ínfima. Rs amostras foram dopadas seguindo os dados

de equilíbrio para sistemas Nb-N(26).

R amostra 4(4) n~o foi dopada com nitrogênio,

mas apenas recozida numa temperatura de 1073 K à uma press~o de
-~.~:'

4 .O X 1O c""" Torr po r quatro horas.

Rs amostras 4(5), 4(6) e 4(8), foram

recozidas nas mesmas condiç3es de temperatura e press~o que a

anterior, porém por um tempo de duas horas.

R amostra 4(5) foi nitretada à 1473 K, numa

press~o parcial de nitrogênio da ordem de 5.0 X 10-1 Torr, por um

tempo de duas horas.

R amostra 4(6) foi nitretada à mesma

temperatura que a anterior, porém numa press~o parcial de

nitrogênio da ordem de 5.0 X 10~ Torr, por um tempo de uma hora.

amostra 4(8) foi nitretada à mesma

temperatura que as anteriores, porém numa pressão parciaL de
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nitrogênio da ordem de 5.0 X 10.4 Torr, por um tempo de uma hora.

o tempo de nitretaç~o n~o é um parâmetro

regulador para o processo de nitretaçlo, tendo influência apenas

na difus~o do gás através do metal. Os tempos utilizados nos

processos descritos acima s~o suficientes para que um átomo do

gás percorra a distância compreendida entre a superfície e o

centro das amostras, todas em forma cilíndrica.

temperatura da amostra foi medida

utilizando-se um pirômetro ótico tipo PIROLUX-I.

IV.3. RTRITO INTERNO E FREQUlNCIR:-

Nas medidas de atrito interno e frequência,

utilizamos amostras com um diâmetro máximo de 1.5 X 10.3 m. Essas

amostras, após tratamentOS mecânico e térmico ficaram com

aproximadamente 3.0 X 10.3 m de diâmetro. Para obtermos o valor

desejado, elas tiveram seu diâmetro reduzido através de um

processo de polimento químico numa soluç~o de ácidos fluorídrico

e nítrico numa proporç~o de 70~ e 30~ respectivamente. O

comprimento útil de todas as amostras utilizadas foi de 3.5 X 10-i

m.

Rs medidas de atrito interno e frequência

foram realizadas utilizando-se um Pêndulo de Torç~o Invertido do

tipo Kê(30). No Laboratório de Ultrasson e Metais do Departamento
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de Física da UFSCar, contamos com dois tipos de pêndulo, um para

medidas na faixa de temperatura compreendida entre 77 K à 373 K e

outro para medidas na faixa de temperatura compreendida entre

temperatura ambiente e 773 K, cobrindo desta forma uma faixa de

temperatura bem significativa.

IV.3.1. REGIõES DE RLTR TEHPERRTURR:-

R figura (IV.3.1) mostra um diagrama do

pêndulo de torç~o para regiões de alta temperatura.

R amostra • colocada na parte inferior do

pêndulo, fixada pelas extremidades através de mandris, um preso

ao corpo do pêndulo e outo preso à uma extremidade da haste. Os

componentes restantes do pêndulo podem ser vistos na figura

(IV.3.1). Observemos que existem na haste transversal dois

pequenos blocos de ferro doce, um de cada lado da haste, os quais

juntamente com dois eletroim~s, acionados por uma fonte de

corrente externa, v~o dar o deslocamento inicial ao pêndulo.

No espelho centrado na haste transversal,

fazemos incidir o feixe de luz de um -laser- de He-Ne, o qual é

refletido no anteparo que contém os elementos detectores.

~ parte superior do pêndulo é coberta por uma

campânula de aço-inoxidável para permitir que se faça vácuo no

s~stema. Existe uma janela de vidro nesta campânula para dar
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Figura (IV.3.1> - PênduLo de

temperatura.
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Na parte central do pêndulo há uma camisa de

aço-inoxidável com duas entradas, uma para vácuo e outra para

quando desejamos realizar medidas em atmosferas controladas.

o aquecimento da amostra é feito através de

um forno colocado na parte externa da camisa. ~ parte superior

da camisa é refrigerada à água para evitar um aquecimento

excessivo na parte superior do pêndulo.

~ temperatura da amostra é medida através de

um termopar de cobre-constantan, colocado na sua parte central.

IV.3.2. REGI~ES DE B~IXR TEHPERRTURR:-

~ figura (IV.3.2) mostra um diagrama do

pênduLo de torção para regiaes de baixa temperatura.

Este pêndulo tem descriç~o análoga ao

anterior, com diferença no sistema de aquecimento. ~o redor da

amostra existe um elemento aquecedor e em torno deste um

reservatório para nitrogênio líquido. Para se conseguir

temperaturas baixas, coloca-se nitrogênio líquido no reservatório

e a variaç~o de temperatura é obt:ja acionandu-se o elemento

aquecedor. ~ temperatura da amostra também é medida através de um

termopar de cobre-constantan.
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IV.3.3. TtCNICRS DE DETECÇ~O:-

Desde a implantaç~o da técnica de medida de

atrito interno através do pêndulo de torç~o no DF da UFSCar,

foram utilizadas duas técnicas de detecç~o para o cálculo do

atrito interno. Rs duas técnicas consistem em fazer incidir o

feixe luminoso do Ilaserl de He-Ne no espelho colocado na haste

do pêndulo, o qual ~ refletido num anteparo, conforme mostra a

figura CIV.3.3) .

.•
PENDULO

DE TORÇÃO

Anteparo

Figura CIV.3.3) - Esquema do sistema de detecção.
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R diferen,a fundamental existente entre as

duas técnicas está na medida do tempo de oscila,lo do feixe

luminoso. Enquanto numa das técnicas esta medida é feita

manualmente através de um cronômetro, método das amplitudes, a

outra é feita automaticamente através de um microcomputador,

método das velocidades.

IV.3.3.a. MtTODO DAS AMPLITUDES:-

No método das amplitudes, marcamos no

anteparo duas posi,8es previamente medidas, Ri • R~ ' a partir da

posi,lo de equillbrio O, confor.e mostra a figura (IV.3.4).

o

Figura CIV.3.4) - Rnteparo para medida do atrito interno pelo

Método das Rmplitudes.

Inicialmente, o pêndulo é zerado incidindo o

feixe luminoso no espelho quando está na posiçlo de equilíbrio. O

65



ponto de equilíbrio deverá aparecer no anteparo em cima da linha

O. Em seguida, tiramos o pêndulo da posiçJo de equilíbrio através

dos eletroimls. Aguardamos entJo que a amplitude máxima de

oscilaçlo decresça até A, Neste instante, dispara-se o

cronômetro que será travado quando a amplitude de oscilaçlo for

A~ . De posse deste tempo e da frequência d. oscilaçJo do

pêndulo, previamente medida, substituímos os valores na equaçJo

(11.2.13), lembrando que ~=~ . Desta forma, calculamos o atrito
interno para uma determinada temperatura.

lV.3.3.b. HtTODO DAS VELOCIDADES:-

Neste m'todo, colocamos dois fototransistores

no anteparo, separados por uma distância de 0.04 m, um de cada

lado da posiçJo de equilíbrio, equidistantes ~ ela~

Como o movimento do pêndulo é harmônico

amortecido, em torno da posiçJo de .equilíbrio a velocidade

instantânea do feixe é muito próxima à sua velocidade média.

EntJo, conhecendo-se a distância entre os dois fototransistores e

medindo-se o tempo que o feixe leva para ir de um fototransistor

até o outro, podemos calcular a velocidade média do feixe e como

consequência, sua velocidade instantânea máxima. A velocidade

instantânea máxima do feixe está relacionada com a amplitude de

oscilaçJo através da freqência de oscilaçJo do pêndulo. Assim, a

razJo entre as amplitudes está na mesma razJo direta das

velocidades instantâneas máximas.
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decremento logaritimico e consequentemente a atrito interna,

através de medidas sucessivas das raz8es entre as velocidades

instantâneas máximas.

Para isto foi construida uma interface que,

acionada par um microcomputador, nas permite medir rapidamente a

tempo que a feixe leva para ir de um fototransistor à outro(31).

o atrito interna é calculada substituindo-se as amplitudes na

equaçlo (11.2.13) pelas respectivas velocidades médias. R figura

(IV.3.5) mostra um diagrama de blocos da sistema de aquisiçlo de

dadas.

Interface

11
MICI'1)computa-dorExato -CCE

~i

Figura (IV.3.5) - Diagrama de blocos da sistema de aquisiçlo de

dados.
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R figura (IV.3.6) mostra as formas de anda na

entrada e saída da interface para medida do tempo que o feixe

leva para ir de um fototransistor à outra.

v

~

(a J

t

I
I

(b J

I
II

t

I

I
•

(c)
t

Figura (IV.3.6) - Formas de onda na entrada e saída da interface

( (a) Sinal oriundo do fototransistor 1; (b)

Sinal oriundo da fototransistor 2;

oriunda da interface).

(c) Sinal

Este método é muito rápido e nos permite

aquisicionar dadas a cada meio grau de variaç~o de temperatura,

independente da magnitude do atrito interno.
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IV.3.4. MEDIDAS DE TEMPERATURA:-

As medidas de temperatura da amostra foram

realizadas utilizando-se um. termopar de cobre-constantan e um

multímetro digital KEITHLEY - 177 MICROVOLT DMM.

Foi realizado um mapeamento da amostra para

descobrirmos um possível gradiente de temperatura na amostra.

Optou-se pela posiç~o central da amostra, pois esta regi~o estava

realmente na posiç~o média do gradiente de temperatura

encontrado.

69



V. RESULTADOS E ANALISES:-

Nesta secç~o apresentaremos os resultados

obtidos experimentalmente nas ligas de Nióbio-Zircônio e Nióbio-

Titãnio dopadas com Oxiginio e Nitrogini~.

V.1. LIGAS DE NIóBIO-ZIRCONIO:-

Todo espectro de relaxaç~o mecânica possui um

certo Ibackgroundl, o qual depende em geral das condiç3es do

experimento e da história do material. Em alguns casos, este

Ibackgroundl é muito alto comparado com o pico de relaxaç~o

estudado. Em nosso caso, este Ibackgroundl é linear, conforme

podemos observar através da figura eV.1.1), a qual mostra o

espectro de atrito interno como funç~o da temperatura para uma

amostra de Nióbio monocristalino com SS.SS\ de pureza e menos de

10 ppm de intersticiais.

~s medidas de atrito interno nas amostras de

Nb-Zr foram realizadas utilizando-se o pêndulo de torç~o para

regiaes de alta temperatura descrito ~nteriormenteJ operando numa

frequência em torno de 4.0 Hertz. Foi utilizado no cálculo do

atrito interno o método das velocidades.

~s amostras consistiram de fios de 1.5 X 10-3

m de diâmetro

útiL.

e aproximadamente 4.0 X 10·~
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Figura eV.1.1) - Espectro de reLaxaç~o anelástica para Nb puro

monocristaLino, deformado em 10 \.

Estas medidas foram realizadas num intervalo

de temperatura de 293 K à 573 K, tomando-se um ponto a cada grau

de variaçJo na temperatura com taxa de aquecimento em torno de

-3
0.5 K/min, numa pressJo em torno de 10 Torr.

~s figuras eV.1.2) à eV.1.4) mostram os

espectros de reLaxaç~o aneLástica para as amostras 01 à 03,

respectivamente.
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Figura (V.1.4)-Espectro de relaxaç~o anelástica para a amostra 03.

Rtravés de um programa de computador, os

espectros de relaxaç~o anelástica para as três amostras forma

decompostos em seus picos de Debye constituintes, conforme

mostram as figuras (V.1.5) à (V.1.7), respectivamente.

No apêndice C apresentaremos com detalhes o

proçrama de computador desenvolvido para a análise do espectro de

relaxaç~o anelástica em termos de seus picos de Debye

elementares, bem como sua utilizaç~o.

Podemos observar que o primeiro pico das três

curvas (1.99 X 10-3 K ) aumenta com o aumento da concentraç~o

de Zr e foi associado à reorientaç~o induzida por tens~o de um
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Figura (V.1.7)-DecomposiçJo em picos de Debye para a amostra 03.

átomo de Oxigênio em torno de um átomo de Zr. Já o quarto pico

das três curvas (2.325 X 10-3 K-1), aumenta com o aumento da

quantidade de Oxigênio e foi associado à reorientaç~o induzida

por tens~o de um átomo de Oxigênio em torno de um átomo de Nb. Os

outros dois picos foram associados à reorientaç~o induzida por

tens~o de dois átomos de Oxigênio em torno de um átomo de Nb

(2.26 X 10.3 K-1) e três átomos de Oxigêni~ em torno de um átomo

de Nb (2.11 X 10-3 K-1 J.

~s tabeLas (V.1.1) à (V.1.3) mostram os

parâmetros de reLaxaç~o para as amostras 01 à 03,

respectivamente.
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Processo TemperaturaIntens. Rel.En. Rtiv.Tempo Rel.

C K )

X 1000eKcallmol>X 101"
(s)

.

Nb-Q 43018.20026.16421.653

Nb-Q-Q

4434.38227.55410.969

Nb-Q-Q-Q

4743.21430.7742.783

Zr-Q

5039.40034.8940.297

Tabela eV.1.1) - Parâmetros de relaxaç~o para a amostra 01.

Processo TemperaturaIntens. Rel.En. Rtiv.Tempo Rel.

e K )

X 1000CKcal/mol>X 10i&
(s)

Nb-Q

43030.57926.17718.789

Nb-Q-Q

4434.58227.5469.748

Nb-Q-Q-Q

4741.44130.7952.397

Zr-Q

50~5.36634.9140.256

Tabela (V.1.2) - Parâmetros de relaxaç~o para a amostra 02.
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Processo TemperaturaIntens. Rel.En. Rtiv.Tempo Rel.

( K )

X 1000(KcallmoL>X 10"
(s)

Nb-O

43043.10123.820293.652

Nb-O-O

44343.49425.113143.084

Nb-O-O-Q

41413.12830.1812.410

Zr-Q

5031.36434.9330.249

Tabela (V.1.3) - Parimetros de relaxaçlo para a amostra 03.

Comparando nossos r.sultados com os obtidos

por RH"RD and SZKOPIRK (34,38), eU"" (35), POWERS and DOYLE (36)

e SZKOPIRK (31), v.rificamos a existência d. uma discordância

dentro de 5.0\.

Com esses resultados e utilizando-se a teoria

do Dipolo Elástico, estimamos a concentraçlo molar de Oxigênio

nas três ligas.

Como as informaç~es a respeito do Ifator de

formal dos defeitos, I"À, - 'À'2.\ para a Liga Nb-Zr nlo 510

conhecidas, utilizamos para a estimativa da concentraçlo de

Oxigênio na liga o Ifator de fOlmal do Nb contendo Oxigênio (2).

Naturalmente levamos em consideraçlo que a concentraçlo de Zr na

liga é muito pequena.

Como o Oxigênio na liga Nb-Zr é um defeito
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que possui simetria tetragonal, podemos estimar a concentraç~o

molar de Oxigênio na liga através de uma express~o semelhante à

R tabela (V.1.4) mostra os valores para a

concentraç~o molar total de Oxigênio nas amostras 01, 02 e 03.

Rmostra Concentraç~o molar X 1000

01

3.342

02

3.4S3

03

12.200

Tabela (V.1.4) - ConcentraçJo molar total de Oxigênio nas três

amostras de Nb-Zr.

Os resultados mostrados na tabela (V.1.4) vem

confirmar as informaç~es prestadas na secç~o IV.1: a amostra 03

foi oxidada internamente por um tempo maior que a amostra 02 que

por sua vez foi oxidada internamente por um tempo maio~ que a

amostra 01.

UtiLizando as reLaç~es de Kramers-Kronig

mostradas no apêndice 8, podemos recaLcuLar as intensidades de

reLaxaçJo

quadrado

através da decomposiçJo das

da frequência, as quais s~o
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--{-V-.1.-8-}- à-- (V.1.10) para as amostras 01 à 03 respectivamente.

a PontOI experimentail

- Curva Teórica

a

I
9,4, ,

\
"

~a
a

~ 9,3
( Nl-a:1&1- %.

N
( 9,2...
.•...8-

9,1

LllD.1 •• IIIB1I_1l..Jaa] mlDO O'lIav'I 11'_.1 I 1 I 1111 I I I n _ I

1,9

1,8
2 2,5

1000 I T (K-1 )

3 3,5

Figura eV.1.8) - Oecomposiç~o do espectro do inverso do quadrado

da frequência para a amostra 01.
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81



Rs tabelas CV.1.5) à CV.1.7l mostram uma

comparaç~o dos resultados para a intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para as amostras 01 à

03, respectivamente.

Processo Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

(Rtrito Interno)

CFrequência)C\)

Nb-Q

18.20016.5009.34

Nb-Q-Q

4.3823.90011.00

Nb-Q-Q-Q

3.2143.000
-

6.66

Zr-Q

9.4008.40010.64

Tabela CV.1.5) - Comparaç~o da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 01.

Processo Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

CRtrito Interno)

CFrequência)C\)

Nb-Q

30.57927.6009.74

Nb-Q-Q

4.5823.80017.07

Nb-Q-Q-Q

1.4411.20016.73

Zlo-Q

5.3664.80010.55

Tabela (V.1.6) - Comparaç~o da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 02.
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P ruocesso Intens. Rel. X 1000Intens: Rel. X 1000Desvio

UHrito Interno}

CFrequência}C'I,}

Nb-O

43.70138.80011.22

Nb-O-O

43.49438.60011.25

Nb-O-O-O

13.12810.70018.49

Zr-O

1.3641.10020.52

Tabela CV.1.7) - Comparaçlo da intensidade de relaxaçlo medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 03.

Rnalisando os resultados mostrados nas três

tabelas anteriores, podamos afirmar a existência de uma

concordância menor que 20'1,entre as intensidades de relaxaçlo

obtidas através da decomposiçlo em picos de Debye do espectro de

relaxaçlo anelástica das três amostras e aqueles obtidos da

decomposiçlo do espectro de frequência das três amostras.

Essa concordância vem nlo só garantir a

'~orreçlo de nossa~ medidas e análise dos resultados, mas também

é, por sua natureza uma ferramenta poderosa para se verificar e

quantizar o Ibackgroundl apresentado pelas amostras.
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V.Z. LIGRS DE NIóBIO - TIT~NIO:-

Rs medidas de atrito interno nas amostras de

Nióbio-Titânio foram realizadas utilizando-se o pêndulo de torç~o

para regiaes de alta temperatura, operando numa frequência em

torno de 2.0 Hertz. Foi utilizado no cálculo do atrito interno

também o método das velocidades.

Rs amostras consistiram de fios de 1.5 X 10-~

m de diâmetro e aproximadamente 3.5 X 10-L m de comprimento

úti l.

Estas medidas foram realizadas num intervalo

de temperatura de 293 K à 573 K, tomando-se um ponto a cada grau

de variaç~o na temperatura, com taxa de aquecimento em torno de

0.5 K/min, numa press~o em torno de 10-5 Torr.

Rfigura(V.2.1lmostraoespectro de

relaxaç~o

anelásticadasamostras4(3),a qualfoimedidada

forma

comofoirecebida da FT!e 4(4),recozida por4.0horas

numa

temperatura de1473 K,numapress~o da ordem de10-8Torr.

Podemos observar anaLisando a figura (V.2.1),

o efeito do recozimento sobre o espectro de relaxaç~o anelástica.

Quando fazemos um recozimento, reduzimos as tens~es entre os

grãos do policristal, possibilitando-se uma redução no atrito

interno ("background") da amostra.
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Figura (V.2.1) - Efeito do recozimento no espectro de relaxaçJo

anelástica da amostra Nb-Ti.

Rs figuras (V.2.2) à (V.2.5) mostram o

espectro de relaxaç~o anelástica para as amostras 4(4), 4(5),

4(6) e 4(8), respectivamente.

Rtravés do mesmo programa de computador, os

espectros de relaxação anelástica das amostras 4(4), 4(5), 4(6) e

4(8) foram decompostos em seus picos de Oebye constituintes e o

resultado é mostrado nas figuras (V.2.6) à (V.2.9).
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Figura eV.2.3) - Espectro de relaxaçJo anelástica para a amostra

4 (5) .
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Figura (V.2.4) - Espectro de relaxaç~o anelástica para a amostra

4(6).
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Figura (V.2.5)-D.campasiç~a .m picas de Debye para amostra 4(4).
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Figura (V.2.7)-Oecomposiç~o em picos de Oebye para amostra 4(~).
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Figura (V.2.9)-Decomposiç~o em picos de Debye para amostra 4(8).
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Foi medida a densidade para a amostra 4(3)

sem ser recozida e a densidade das amostras 4(4), 4(5), 4(6) e

4(8) após as medidas de atrito interno e frequência.

Para cada amostra foi estimado o valor da

concentraç~o de Titânio por meio deste valor de densidade (41) e

os resultados s~o mostrados na tabela (V.2.1)

-~
" em pêso de Ti

Rmostra Densidade X 10

(Kg/m

)

4(3)

5.90 49.58
•...-..

•..

4(4)
7.24 22.84

4(5)

7.51 17.22

4(6)

7.44 18.62

4(8)

7.61 15.20

Tabela (V.2.1) - Densidades e concentraç~es de Titânio após as

medidas de atrito interno e frequência para as

amo s tras 4(3), 4(4), 4(5), 4(6) e 4(8).

Podemos observar através dos resultados

mostrados na tabela (V.Z.1) que houve uma evaporaç~o de Ti, o que

pode ser confirmado por HONIG (42), que a press~o de vapor de Ti

p a ra 1373 K é 1O-~ T o rr .

tabela eV.2.2) mostra os valores de
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densidade, press~o parcial de nitrogênio, temperatura de

nitretaç~o, tempo de nitretaç~o e intensidade de relaxaç~o dos

seis picos encontrados nas amostras de Nb-50'pTi.

~m. d X 10~
P

TtPtP2,P3P-IP"P6

(Kg/m )

(Torr(K)(h)X1000X1000X1000X1000X1000X1000

4(4)

22.64----------2.8461.9555.6243.4402.4201.608

4(5)

17.22
-f

1473
1.52.6061.3029.2027.2026.4061.39410

4(6)

18.6210-614731 .O3.7161.8207.1405.7603.6400.710

4(8)

15.2010•.••14732.03.2761.6508.0405.9322.7641.116

Tabela (V.2.2) - ~lguns parâmetros de relaxaç~o e de nitretaç~o

para as amostras 4(4), 4(5), 4(6) e 4(8).

Podemos observar que a evaporaç~o do Ti n~o

foi um fator de grande relevância na alteraç~o dos valores de

intensidade de relaxaç~o.

Um problema por nós enfrentado foi a presença

de Oxigênio durante o process~ de nitretaç~o, conforme podemos

observar atravésdo aumento dasintensidades derelaxaç~odos

picos P,

(2.325 X 1O-~
K-1) ,Pz

(2 .26 X 10-!lK-'),P3(2.16 X 10-;s

K

)
e F1

(1.980 X 10-~K-l)•

Os picos e Pz. foram atribu ídos à

reorientaç~o induzida por tens~o de um e dois átomos de Oxigênio
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em torno de um átomo de Niábio, respectivamente.

Os picos foram atribuídos à

reorientaç~o induzida por tens~o de um e dois átomos de Oxigênio

em torno de um átomo de Titânio, respectivamente.

Os picos Ps foram atribuídos à

reorientaç~o induzida por tens~o de um átomo de nitrogênio em

torno de um átomo de Nióbio e Titânio, respectivamente.

Rs tabelas (V.2.3) à (V.2.6) mostram os

parâmetros de relaxaç~o para as amostras 4(4), 4(5), 4(6) e 4(8),

respectivamente.

Processo TemperaturaIntens. Rel.En. RHv.Tempo Rel.

( K )

.X 1000(Kcal/moL>X 1015
(s)

Nb-O

4302.84626.5982.531

Nb-O-O

4431.95527.8001 .611

Ti-Q

4635.62428.7002.375

Ti-O-Q

5053.44030.0008.686

Nb-N

5412.42034.9970.608

Ti-N

5881.60837.4011.048

Tabela (V.2.3) - Parâmetros de relaxaç~o para a amostra 4(4).
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Processo TemperaturaIntens. Rel.En. Rtiv.Tellpo Rel.

( K )

X 1000(KcaL/moL>X 1045
(5 )

Nb-O

4302.60626.5882.417

Nb-O-O

4431.30227.8041.531

Ti-O

4638.20228.7002.263

Ti-O-O

5057.20230.1846.065

Nb-N

5416.40635.0010.578

Ti-N

5881.38437.3871.005

1

TabeLa (V.2.4) - Parâmetros de reLaxaç~o para a amostra 4(5).

Processo TemperaturaIntens. ReL.En. IHiv.Tempo ReL.

( K )

X 1000(Kca L I mo L)X 1015
(5 )

Nb-O

4303.71626.6202.887

Nb-Q-Q

4431.82028.2411.146

Ti-O

4637.14028.6452.954

Ti-O-O

5055.76028.81510.898

Nb-N

5413.63435.2430.568

Ti-N

5880.71036.7682.078

Tab@la eV.2.S) - Parâmetros de relaxaç~o para a amostra 4(6).
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Processo TemperaturaIntens. Rel.En. IH iv.Tempo Relo

( K )

X 1000(Kcal/moUX 10'5(s)

Nb-O

4303.27626.4593.531

Nb-O-O .

4431.65027.9001.579

Ti-O

4638.04028.6253.146

Ti-O-O

5055.93229.93410.183

Nb-N

5412.76434.9350.707

Ti-N

5881.11637.1811.389

Tabela (V.2.6) - Parâmetros de relaxaç~o para a amostra 4(8).

Comparando nossos resultados com os obtidos

por RHMRD and SZKOPIRK (34,38), CRNTELLI and SZKOPIRK (43,44),

HEULIN (45), HEULIN and VERCREMER (46), POWERS and DOYLE (36) E

SZKOPIRK (37), verificamos a existência de uma discordância

dentro de 5.0\.

Usando estes resultaddos e a teoria do Dipolo

Elástico, podemos estimar as concentraçaes de Oxigênio e

Nitrogênio presentes nas amostras.

Pelos mesmos argumentos anteriormente usados,

vamos utilizar o "fator de forma" do Nióbio contendo Oxigênio e

Nitrogênio (2).

Como estes intersticiais na Liga Nb-Ti s~o

94



defeitos que possuem simetria tetragonal, podemos estimar suas

concentraç8es nas amostras também através de uma expresslo

semelhante à (11.4.21).

R tabela (V.2.7) mostra os valores

concentraçlo molar total de Oxigênio e Nitrogênio nas

4(4), 4(5), 4(6) e 4(8).

para a

amostras

Rmostra Concentraçlo molar X 1000Concentraçlo molar X 1000

Oxigênio

Ni trogênio

4(4)

1.321 0.483

4(5)

2.197 0.919

4(6)

1.962 0.511

4(8)

2.002 0.461

Tabela (V.2.7) - Concentraçl0 molar total de Oxigênio

Nitrogênio nas quatro amostras de Nb-ri.

e

Considerando-se a cinética de gaseificaçlo, a

amostra 4(8) deveria conter mais Nitrogênio que a amostra 4(6)

que por sua vez deveria conter mais Nitrogênio que a amostra

4(5). Esta discord~ncia pode ser ~xplicada pela formaçl0 de uma

camada de nitretos na superfície das amostras, sendo esta camada

mais espessa em amostras onde a pressl0 parcial de Nitrogênio é

maior, inibindo assim sua absorçlo pelo material.
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Utilizando-se as relaçaes de Kramers-Krõnig,

-p4damas também aqut recalcular as intensidades de relaxaç~o

através da decomposiçlo do espectro do inverso do quadrado da

frequência, as quais s~o mostradas pelas figuras (V.2.10) à

(V.2.13), para as amostras 4(4), 4(5), 4(6) e 4(8) ,

respectivamente.

Rs tabelas (V.2.8) à (V.2.11) mostram a

comparaç~o dos resultados para a intensidade de relaxaçlo medida

através do atrito interno e da frequência para as amostras 4(4),

4(5), 4(6) e 4(8), respectivamente.

Processo Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

(Rtrito Interno)

(Frequência)('I.)

Nb-O

2.8462.9092.21

Nb-O-O

1.9552.18211.61

Ti-O

5.6245.8183.45

Ti-O-O

3.4403.6365.70

Nb-N

2.4202.5455.17

.Ti-N

1.6081.81813.05

I

Tabela (V.2.8) - Comparaçlo da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 4(4).
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Figura (V.2.10) - Oecomposiç~o do espectro do inverso do quadrado

da frequência para a amostra 4(4).

97



o" ••

Curva Teórica

Pontos experimentaiso

0,42

0,4'

~,~5

(\j

I(N...ar:w3:--N<Ia.-
..•..o
-

~,5

1,5 2 2,5

1000 I T ( K -, )

Figura (V.2.11) - DecomposiçJo do espectro do inverso do quadrado

da frequência para a amostra 4(5).
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Figura (V.2.12) - Decomposiç~o do espectro do inverso do quadrado

da frequência para a amostra 4(6).
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da frequência para a amostra 4(8).
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Processo Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

ClHrito Interno}

(Frequência)('f.)

Nb-O

2.6062.8117.87

Nb-O-O

1.3021.2057.45

Ti-O

9.2029.2370.38

Ti-O-O

7.2027.2290.38

Nb-N

6.4066.4260.31

Ti-N

1.3941.4060.86

Tabela (V.2.9) - Comparaç~o da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 4(5}.

-.

Processo

Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

ClHrito Interno}

(Frequência)(\)

Nb-O

3.8163.6122.79

Nb-O-O

1.8201.7861.70

Ti-O

7.1407.1430.04

Ti-O-O

5.7605.7140.80

Nb-N

3.6343.570
I

1.63

Ti-N

0.7100.714C.56

Tabela (V.2.10) - Comparaç~o da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 4(6}.
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Processo Intens. Rel. X 1000Intens. Rel. X 1000Desvio

(IHrito Interno)

(Frequência)(,)

Nb-Q

3.2763.3231.44

Nb-Q-Q

1.6501.5456.36

Ti-Q

8.0407.8552.30

Ti-Q-Q

5.9325.7403.24

Nb-N

2.7642.7191.63

Ti-N

1.1160.90618.82

Tabela (V.2.11) - Comparaç~o da intensidade de relaxaç~o medida

através do atrito interno e da frequência para

a amostra 4(8).

R análise dos resultados mostrados nas

tabelas (V.2.8) à (V.2.11), ratificam o que foi dito na secç~o

anterior com respeito à obtençJo do atrito interno a partir da

frequência.
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VI. CONCLUSõES:-

tabela (VI.1) mostra um re·sumo dos

parâmetros de relaxaç~o por nós obtidos e uma coletania dos

mesmos encontrados na literatura, para os processos de reLaxaç~o

encontrados nas ligas Nb-Zr e Nb-Ti.

,,",''''''''010 ,11
I

..• ._ •• 0 ••-......,-,.....AfIQ!iUIA 4(11
I

IUMJ ••••••••.• ,.'
!!IW

••• WI: •••• !, \OCI
!f •. a•.

' •••.••l .I"\tll. AI,I••. ,.,.J (11•.•. ai.r•••.u', OCII •• lU.l•••.f.'C••... ...1•••• '.1.C"

I•. "•. !l•••...• l.~ li,.t••, lU.
1_-~.I

I I••• ,•1,,1' I.., ...• ..-.,..• :...~.-.I ,a" ......• ICe., , •• , Ia 10,'.6, i '.'IICe(I •• 1I\
A 10 •

....
I

•••ZI. 'li"ll .•••••2'.111".7"•••II.UllU .••a•••;:I.SU'.U1-••••••Z •.• "•••%8.R'

,..:I ...
ZI.·;'Jl.lI

••• ·o1-iJ

I...21.S14t••••-11.54I.''''-a.11:1'.,....-27.'"t.111-...-t,U,•••21.14'1.'''' ."JII.,GI1 ~/'f

••.•.• ·.1
.,..." .'.101••••••••••••••H.1I1,...,----------------1-------

h·J
I-----------'-.--.•.-..--H.'"..--IA.'"•._j•••

21.IZJ. ,•
i I "lr'oJ i

----------------•••3•.•• '••••••••••••••..-•••2'.'"~I'-:"2'.13".IU

~..,)

,
•••
J•.••••.,.7lU14.".••••10••••••••••••---------------- --

.~.",
------------..,...•..-..,•• Ht'.111I..,•. au

""":1 ••.
••••

11.'"

I
. ---------------•••17.'",...••••J' .•. I."•••••••••I.••• oun.1't.JU

,
nllIMICI. 14""""'.8 31••••• 1•••• IMIICI •••__ I'••,

1..-;-;-;· •. • ,

lU
..l •....,...... ..,...•........... ..,..•... .,..~......•.,.,.....,-... ..._.".t. .. .... ...•......• ~-~._..... • u •• _,....

L.'J
•••

••••1.1'...•••••-----•••----•••---I I••·•·• •••••t."--------------
-'-11-\1-.

."••••3.'1------------------
r ••. ~

-----------....-•••------
"· •••·4

--------------H'--------
;··oJ

-----------------------
.... , •••....••U•••....-- •••J4, •--------..,--... I-----------10•n..•--------•••---

Tabela (VI.1) Parâmetros de relaxaç~o para as amostras

utilizadas neste trabaLho e vaLores

encontrados na literatura.

~nalisando esta tabela, constatamos:

"I. Llga Nb-Zr:

i) Neste trabalho. o pico atribuído ao processo Nb-Q concorda com

aqueLe obtido na

10\.

referência (34) dentro de um desvio menor
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ii) Com relaçlo aos picos atribuídos aos processos Nb-O-O e Nb-O

O-O, valem as mesmas consideraçaes feitas a respeito do

primeiro processo.

iii) Rs pequenas discrepâncias encontradas no tempo de relaxaç~o

podem ser atribuídas ao fato de nlo estarmos trabalhando

exatamente com a mesma frequência da referência (34) e sim

próxima a ela. Esta diferença nlo tem grande influência no

deslocamento da temperatura do pico, mas, é relevante quando

se calcula o tempo de relaxaçlo.

2. Liga Nb-Ti:

esta liga,

inéditas.

Devido a escassa informaç~o existente para

nossas constataçaes slo bem mais imprecisas, porém

i} Os picos atribuídos aos processos Nb-O e Nb-O-O também

concordam muito bem com os resultados obtidos na referência

(34) dentro de uma margem de erro menor que 10~.

ii} O pico atribuído ao processo Nb-N concorda muito bem com os

resultados obtidos nas referências (34) e (44) também dentro

de uma margem de erro menor que 10\.

iii) O pico atribuido ao processo Ti-O concorda com os resultados

obtidos nas referências (44), (45) e (46) dentro de uma

margem de erro menor que 5\.
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iy.) DO-_n pico atribuído ao processo Ti-O-O n~o existe informaç~o

com relaçlo à sua energia de ativaçlo e apenas a referência

(45) menciona sua temperatura de pico. Nosso resuLtado

concorda com este dentro de uma margem de erro menor que 1~.

v) O pico atribuído

resuLtados obtidos

ao processo Ti-N concorda bem com os

nas referências (44) e (46) dento de uma

margem de erro menor que 5~.

vi) As discrepâncias encontradas no tempo de reLaxaç~o podem ser

expLicadas com base nos mesmos argumentos utiLizados para a

Liga Nb-Zr.

Após esta anáLise comparativa entre nossos

resuLtados e as referências mencionadas, onde foram constatadas

inúmeras coincidências entre os picos observados, podemos afirmar

que:

a) O processo de selecionamento dos picos do muLti-espectro de

reLaxaç~o evidencia sem sombra de dúvidas a confiabiLidade de

nossas medidas e a eficácia· do método de subtraç~es

sucessivas.

b) Um grande número de estudos, e este aqui também, evidencia que

gases dissoLvidos intersticidLmente e em soLuçlo só~ida em

matrizes bcc interagem entre sí para formar outras espécies de

defeitos consistindo de pares de intersticiais (O-O, N-N,

ete.) ou aglomerados ("clusters") de ordens mais altas (0-0-0,

N-N-N, etc.)
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c} Os picos de relaxaç~o s~o devido a migraç~o induzida por

tens~o entre sítios octaedrais de átomos intersticiais

dissociados e também devido aqueles associados em/ou pares ou

tripletos.

d} N~o foi possível incluir picos de relaxaç~o devido à

quadripletos por maior que fosse a concentraç~o de O e N nas

matrizes estudadas. Concluímos ent~o, que 'clusters' de ordens

mais altas que três intersticiais associados inexistem,

conclus~o esta contrária àquela de GIBRLR E WERT (47), que

acusou a presença de 'clusters' de quarta ordem de O e N.

e} R migraç~o de átomos de gases intersticiais induzidos por

tens~o externa quando agrupados em 'clusters' é feita da

seguinte maneira: um átomo do 'cluster' salta para uma posiç~o

octaedral ~ergéticamente equivalente àquela em que o mesmo

ocupava, ao mesmo tempo, o outros átomos do 'cluster' também

migram, ocupando as outras posiçaes octaedrais possíveis ~m

torno de um átomo da rede.

f} Quanto ao método baseado na técnica dos mínimos quadrados e

chamado 'Método das Subtraçaes Sucessivas'l, mostrou-se

extremamente eficaz, na medida em que fornecemos alguns

parâmetros mínimos iniciais conhecidos da literatura

existente, tais como temperatura do pico e energia de

ativaç~o, além da altura do pico.

gl R técnica. do Pêndulo de Torç~o por ser de baixa frequência

(máximo de 10 Hzl é extremamente útil e bastante adequada ao

estudo de gases em metais. Isso já tinha sido comprovado desde
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profundo

funç~o da

1942 e assim ela vem sendo utilizada em ligas policristalinas

para investigaç~o de picos de relaxaç~o Que envolvam os mais

diversos fenômenos. Sua automatizaç~o feita nesse trabalho

aumentou em muito sua precis~o e praticamente dobrou a

Quantidade de pontos Que se podia obter usando cronômetro. Foi

possível assim construir um espectro de relaxaç~o como funç~o

da temperatura praticamente contínuo. Isso modificou

Qualitativamente os resultados obtidos, propiciando maior

confiabilidade e deu condições para Que o tratamento teórico

do espectro fosse o mais preciso de Que temos notícia. O fato

de podermos medir simultâneamente a variaç~o da freQuência

como funç~o da temperatura, possibilitou Quando aplicadas as

relações de Kramers-Kronig, fazermos uma avaliaç~o exata da

intensidade do pico ou se Quizer, uma maneira indireta da

verificaç~o do ·background· do sistema. Se tomarmos o valor de

uma variaç~o da freQuência para um dado intervalo de

temperatura e usarmos as relaçõe de Kramers-Krõnig, obtemos a

intensidade de um pico do tipo Debye correspondente. Isso é

realmente inédito e se configura ·per sí- num trabalho

da ratificaç~o das medidas de atrito interno como

temperatura o Que é extremamente desejável e n~o

observamos na literatura existente. Medidas assim realizadas

podem nos dar informações bastante precisas sobre o processo

de relaxaç~o, se é um processo simples ou se é uma combinaç~o

de processos, como ficou evidenciado neste trabalho.

h) ~s ~oncentraçaes molares de Oxigênio e Nitrogênio nas I'gas

foram estimadas em:

-3
Nb-Zr: ~mostra 01 - 3.34 X 10

-~
~mostra 02 - 3.49 X 10
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-)
Rmostra 03 - 12.20 X 10 de Oxigênio.

-~
de Oxigênio.

Nb-Ti: Rmostra 4(4) - 1.32 X 10

0.48 X 1O-~

de Nit rogên io.

Rmo s tra 4 (5) - 2.20 X 1O-~

de Oxigênio.

0.92 X 10-3

de Nitrogênio.

Rmo s t ra 4 (4) - 1.96 X 10-:'

de Oxigênio.

0.51 X 10-3

de Nitrogênio.

Rmostra 4(4) - 2.00 X 10-3

de Oxigênio.

0.46 X 1O-~

de Nitrogênio.

Nas amostras de Nb-Ti, a idéia inicial era a

dopagem das amostras apenas com Nitrgênio, mas, como o Oxigênio é

muito mais fácil de difundir do que Nitrogênio, n~o conseguimos

eliminar sua presença. O fato dos valores das concentraçaes n~o

serem os previstos pelas condiçaes de equilíbrio, pode ser

explicado pela formaç10 de uma camada de nitretos e óxidos na

superfície do metal, cuja espessura é inversamente proporcional à

press10 parcial do gás, inibindo desta forma a difus10 do mesmo.
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VII. SUGESTUES PARA TRABALHOS FUTUROS:-

~pós o contacto que tivemos com o estudo de

relaxaçaes anelásticas em ligas de Nb dopadas com Oxigênio e

Nitrogênio através da análise de seus multi-espectros de atrito

interno e frequência como funçlo da temperatura, sugerimos como

continuidade deste trabalho os seguintes pontos:

1. Melhorar o sistema de nitretaç~o das amostras.

2. Estudar relaxaçaes anelásticas nas ligas de Nb-Zr e Nb-Ti,

agora dopadas com Hidrogênio, n~o só através do pêndulo de

torçlo, mas também através de medidas de Pulso-eco

ultrass8nico, resistividade elétrica, difraçlo de raios-X e

ainda ressonância magnética nuclear .

. 3. Usar a técnica do pêndulo de torçlo para estudar agora um

problema de muito mais interesse tecnológico, que s~o

microligas de aço contendo Nb, dopadas com Nitrogênio.

4. Construir um controlador de temperatura, para podermos definir

uma taxa de aquecimento menor, em torno de um grau de variaç~o

na temperatura por minuto.

5. Desenvolver uma interface com respectivo ·softwareM para

aperfeiçoarmos ainda mais o sistema de aquisiç~o de dados e

obtermos multi-espectros de relaxaç~o como funç~o da

temperatura 'on lineM na tela do microcomputador.
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RPENDICE R - FRTORES DE CONVERSXO:-

No estudo de gases em metais, a concentraçJo

de eLementos intersticiais ou substitucionais geraLmente nJo é

encontrada na Literatura com a mesma unidade. Nosso objetivo

neste apêndice é mostrar de forma cLara e suscinta a convers~o

entre estas várias unidades.

- PORCENTRGEM RTOMICR:

Consideremos um processo onde estejam

envoLvidos n eLementos e que o número de átomos do eLemento L

seja NL • O número totaL de átomos envoLvidos no processo é:

(R .1)

Ent~o:

Portanto:

R-1

)( t 00 (R.2)



- PORCENTRGEH EH PESO:

Consideremos que. massa do elemento i seja ~i.

R massa total envolvida no processo será:

YlL
i.-= ,

(R.3)

Entlo:

~oo

Portanto:

Á. \00 (R.4)

- PRRTtCULRS POR HILH~O RTOHICRS:

Portanto:

R-2

CR.S)



- PRRTtCULR POR MILHXO EM PESO:

vY\ i. --- YY\

Portanto:

- PORCENTRGEM RTOMICR~PORCENTRGEM EM PESO:

Temos que:

." .• ' •• .10:",.

(R.6)

onde: No é o número de Rvogadro.

M~ é a massa atômica do elemento L

Ent~o:

mio ~ "X:i. (% a..t) x /V1;,
lvo

(R.7)

Mas,

Ent~o:

R-3

:c~(% a.t) x f'J\ ~ X 100

No ~t.~L ( % a;t.) ;<. M ~_\~~I No ")



- FRRÇ~O MOLRR:

Portanto:

.
O número de moles do elemento I. é:

(R.a)

Ent~o:

(R.9)

lCc:=
-ai-

L.. n/.o
(R.10)

1.'::./

ICi -

Usando (R.4), obtemos:

1=1-4

(R.11)



· -- ,_I..~ - .~.

Podanto:

CR.12)

- PRRTtCULRS POR MILH~O EM PESO. ~PRRTtCULRS POR MILH~O

RTOMICRS:

Dividindo (R.5) por CR.6), obtemos:

(f'pm-ait:. JCi. (% ai) X (ppyY\-p)~
L~ (°10 p)

Usando CR.4) e CR.2), obtemos:

R-S

CR.13)

(R.14)



RP!NDICE B - OBTENÇ~O DO RTRITO INTERNO R PRRTIR DR FREDU!NCIR -
M

RELRÇõES DE KRRHERS-KRONIG:-

R ·compliance· é uma grandeza física que

depende for~emente da frequência, isto é:

(B.1)

onde: J,{uI)é a parte real de.J e es~á relacionada com a

frequência de oscilaçlo do pêndulo.

Ji'-')é a parte imaginária de S e está relacionada com o

atri~o interno da amostra.

Consideremos o número complexo 2 = W.,. í.S

com 5?C.

a Teorema de Cauchy nos diz que:

cD

}"(2:) ~ ~ :flw) dLll
'" § J(t}

di'-21T ~ (uJ-i~ 2.1r L.ll_ t:(B.2)
-00

Como a funçlo é analítica no pLano

compLexo superior, podemos escrever:

R-6

(B.3)



porque a última integral é zero.

Usando' este artificio e alternando 05 sinais,

obtemos:

(8.4)

Rqui:

(8.5)

Usando (8.5), podemos escrever:

IX)

J(t): - ~ (' (J;(w) - i. J"z.(w)) Re. (( w-er')dwV\. J...co

(8.6)

(8.7)

Entlo:

(~ ~T(~) ~ ~ J Jz.lw) ile. ((W-i.r') OW .•. .i..~.J; llAl) Re. Ül4H: r')dw-U) "ir '~LcQ

)00 ~:t j, lu)) Tw'(lw -:t.y')dw - .i.~Jz. (uJ)Im (tu) -~ )-1) duJ-00 v -00

"::J\ tu.)) - .: Jz.LuJ)

R-7



onde:

(I)

Re.CJle)) -::~~ (J(w)) Re ((uH.Y') ~ (B.8)

(8.9)

(8.10)

lD

Jz. (l)" ( - 3,(w) Re.((W-2r' }d...JJ-eD 1r

I m( S(r)) " ~- Re. (Cu). ~ fi) ReC J(l.Il)) ~
-00 1T

~

J, (c) ~ \ :r\(~ (1"'M((uJ-lf')) d uJJ-o:> 1f

Re.(J(l-)) :: (;e(J"(w))!"N\((w-r;f') ~j-oo 11'

"Jz te) :: ~cD 'J"2.(~ IYI1 ((w-ef') dwJ-w 1\

IW\ (J (í~)) = ~<OIvi\(J(ZU))Jm (cw-l r') ~ (8.11)11-
-(O

Comparando-se (8.12) com (8.S), obtemos:

~-8

~~r~;~;{Ã·'·~';;:;i~~·i:ti;N~~t};ii(ÃE'õlJiAAiêA-DE-iÂõ·Cí:ii.ii-:~ ,
'::.;,~ 1 ,. A '



:)2. (w')

(uJ'-uJ)
(8.13)

Fazendo o limite:

\ A-
x::. (8.14)

Ent~o:

(])

J(~)~A~ 32.(uJ') duJ' + t J;.(w) (8.15)1\ w - uJl
-a>

Tomemos agora:

[O

J(c): ~_~e.(:n.uJ\) ~>Yl ((W-:t.r') - i.1<e. «(lU - "ly'ilW (6.16)

Comparando-se (8.16) com (8.5), obtemos:

(8.17)

Fazendo o limite:

(8.18)



"
"-

Comparando-se (8.15) e (8.18),
aJ

.!~.J2.(UJ') duJl +11' uJ'-W-(1)

ou seja:

obtemos:

Portanto:

ct)

~ (w) -= A (' Tz. (uJl) dw'Tf J-w W1- uJ

Para nOS50 caso:

l=l-10

(8.20)

(8.21)

(8.22)



RPtNDICE c - PROGRRMR PRRR DECOMPOSIÇ~O DO MULTI-ESPECTRO DE

RELRXRÇ~O RNELASTICR EM TERMOS DE SEUS PICOS DE

DEBYE ELEMENTRRES:-

No estudo de fenômenos de relaxaçeles

mecânicas, o espectro obtido geralmente consiste de uma soma de

vários picos causados por processos discretos que ocorrem no

material.

Cada pico de relaxaç~o mecânica é

caracterizado pela energia de ativaç~o associada ao processo que

causa o pico, a temperatura na qual o pico está ocorrendo e pela

A~altura deste pico, respectivamente denotadas por E , ~ e 4m.
Supondo que este pico possui a forma de um pico de Debye, ele é

descrito pela equaçlo (11.2.37), isto é:

«(.1)

o nosso interesse é, a partir de um conjunto

estes dados.

o

de dados experimentais, encontrar a melhor curva teórica que fite

No caso de um único processo de relaxaç~o,

nec~ssitamos de três parâmetros para fitar completamente a curva.

No caso de mais de um processo de reLaxaç~o,

necessitamos fornecer aLém dos três parâmetros para cada pico,

número de picos envoLvidos.

1=1-11



-I f -IEstes três parâmetros sio: Q."., e ~ •

o método de regressio utilizada foi a análise

através de mínimas quadradas, conhecida com Método das Subtraçaes

Sucessivas, pela fato de ser um método muita simples e flexível.

R figura (C.1) mostra um diagrama de blocos

da programa utilizada.

Figura (C.1) - Diagrama de blocos da programa utilizado na

análise dos resultados.
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Como um exemplo, vamos utilizar a Rmostra 01.

Nesta amostra foram supostos existir qu~tro processos de

relaxaçlo. nesta forma, devemos colocar em nosso programa doze

parametros. Vamos utilizar dez iteraçaes no programa, com um

fator de amortecimento de 1.0 X 10-3 , isto é, o número pelo qual

o quadrado da diferença entre as curvas teóricas e experimental

será multiplicado e acrescido ou subtraido da curv~ teórica após

cada iteraçJo. Entlo:

PRR~HETROS INICIRIS: PRR~HETROS FINRIS:

4.50000000000000 4.70359741387000

17.50000000000000

17.56857117669700

1.99000000000000

1.99000084230940

1.60000000000000

1.63367226969030

15.50000000000000

15.48885572699400

2.10000000000000

2.10999366995020

2.20000000000000

2.17971365621300

13.90000000000000

13.886455355U5800

2.26000000000000

2.26000682071920

9.10000000000000

9.10323179467000

13.20000000000000

3.17197480326090

2.30000000000000

2.32500065593840

figura (C.2), mostra os pontos

experimentais e a respectiva curva teórica obtida através do

R-13

r"1IlM:llEcA 00 IHST1TlrrO J)é flSKA E OU'''''CA íi-SAO·cÃÍL •• - ,
o:t~ 1f ~



programa acima.

ooo
••

10

o

2 2,5

1000 I T ( K -1 )

3,5

Figura (C.2) - Curvas teórica e experimental da amostra 01.
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