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VII

Utilizanjo a técnica de equilíbrio de ligas netálicas CD1Tl fases gaso

sas foram obtidas as propriedades tenrodinâmicas de dissolução do hidrogênio IX)

sistema Nb-Ti 46, que se ajustaram ao rrodelo do proton blirrlado, na região de

solubilidade ideal. Resul teu tambémna proposição do diagrana parcial de fases

pseudo-binário Nb-Ti 46 cemhidrogênio.

Foi estudado tambémo ~rtarrento da relaxação anelástica dos saIu

tos oxigênio e nitrogênio através do métodode atrito interoo usarrlo a técnica

do pêndulo de torção para a liga citada.

Using -the equilibrium technique of rretallic alloys with gaseous

phases, thenrodynam:i.cproperties of hydrogendissolution were obtained for

the Nb-Ti 46 systern, that obeyed the screened proton ncdel on the region of

ideal solubili ty. A proposi tion for the partial pseudo-binaJ:Yphase diagrams of

Nb-Ti 46-H resulted.

The behavior of the anelastic relaxation of the solutes O anelN was

also studied by means of the interna! friction rrethoi using the torsion

pendulun technique on the sane referred alloy.
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CAPITuID I

A interação de metais e ligas oomatnosferas gasosas é umcaI1fOde ~

tudo de grande valor para a Metalurgia e a Ciência Cbs Materiais o Nas úl.tinas

décadas têm sicb intensas as investigações acerca de sistanas netal-gás que

apresentam interesse ta5rioo (nodelos de soluções sólidasintersticiais, de ci

n~tica de dissociação de gás na superfície metálica, de difusão, de interação

solvente-intersticial, e outros), banc::aro interesse prático (técnicas de pre~

ração e purificação de :rretais e ligas, estudo da fragilidade mecânica ao hidro

gênio, precipitação de fases, annazenarrentode hidrogênio, e outros) As solu

ções de metais comsolutos intersticiais são discutidas por Fronme Gebhardtl e

seus daàos te:rrcodinâmicosforam conpilados por ~rz e colaboracbres2 o

Metais de transição caro o nióbio, o ti tânio e suas ligas adquirem

grande i.rrp::>rtânciatecnolÓgica OOIID ma.teriais estruturais, ligas refratárias e

resistentes à corrosão e fios supercondutores, caro é o caso da liga Nb-

, 4 3,4,5, ef -. b' - , ta - b' d te ~-abalhoTJ. 6 • LJ.gasr ratarJ.as J.narJ.ascaro es , que e o Jeto es '-J..' ,

seJ:Vemde nodelo de solvente binário para a investigação e entendi.rcentodo com

port.arcentoda solubilidade do hidrogêni06,7,8 o As reações de dissolução do hi

-'1_ - . '-b' 1,2,9 t'tani-' 1,2 li b' -, 10,11 - ~;::~~u.L ogenJ.oemmo J.O , em J. o e suas gas J.narJ.as sao exo1..CJ..1lLL

caso

o ma.terial utilizado neste trabaTho foi caracterizado pela deter

minaçao das quantidades de solutos intersticiais, de densidade, dureza e ~

rârretro de rede.

A partir dos dados de solubilidade, emequilíbrio ,do hidrogênio na li

ga Nb-Ti 46 emfunção da tE!.lperatura e pressão da fase gasosa, foram calculadas

as grandezas temodinâmicas ,da reação de dissolução do hidrogênio e traçadas

isobáricas do diagrana de fases pseudo-binário do sisterra Nb-Ti 46-Ho Medidas

de difração de raios-X IrOstraramque a estrutura cristalina da liga Nb-Ti 46 à

temperatura ambiente é cúbica de corpo centrado (fase B), temo sido verificada

a presença si.rro.ll.tâneadas fases a. (hexagonal cx:mpacta)e B (CÚbicade corpo ce.!!
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trado) para anostras hidrogenadas IX) intervalo de 730°Ca 850°C.

parânetros de relaxação macâni.caassociada à interação de outros solu

tos intersticiais, CX)I[D ° oxigênio e ° nitrogênio, emsolução sólida na. matriz

metálica, foram obtidos a partir de m=di.dasde atrito interno emfunção da tem

peratura na. liga Nb-Ti 46.

O objetivo deste trabaTho é ° ~tWo de algumas propriedades quími

cas, físicas e temodi...nâmicasda liga Nb-Ti 46 emfunjrão dos sblutos intersti

ciais.
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CAPI'IuID II

F'tJNDAMENroS~RICOS

A temodi.nâmi.capossibilita o estudodas oonsequências nacrosa5picas de

milhares de ooordenadas atânicas12•

A prilreira lei da tel:m:xlinâmicaé definida emtel::nDsdo trabalho pres

são-vo1Ul1E(dW=PdV) e do Calor absorvido (q), estas grardezaa deperdemdo 11ca

minho"entre dois estados, porém,suas diferenças não sen:k>fw1çÕessanente dos

estados inicial (A) e final (b). Esta funrão é chamadaEnergia Interna (U),e e.ê.

~::: tida l' da -' da 13'-O. oon na el. oonservaçao energia:

B ' B

!!. U= UB- UA= q - w = J' d q - f P d V
A A

(2.1-1)

A segunélalei pode ser emmciada assim: existe una grandeza chamadaen

tropia (S) que é tar(i)ém una fuI:ção de estado,e quê numprocesso irreversíve1 a

entropia do sistema e de sua vizinharça aumenta,ao passo que numprocesso rev~

~ 1 la dimi . - - -13Sl.ve pennanece oonstante,nunca e nw..Sua foD1Ulaçaomatematica e

" s = JB
A

(2.1-2)

serrlo ~ev o calor associado cx:m umprocesso reversível e T a tenperatura abso
luta. ,

A terceira lei penn:i.te calcular a entropia absoluta de una substância

cristalina Perfeita pela expressãol3:

dqrev

T
(cx:m S = 0, por oonverção)o (2.1-3)

Para sistanas sinp1es, a primeira lei pode ser escrita na fonna:

dU=TdS-pdV

isto inplica que:

(2.1-4)
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a ul = - pa v s
(2.1-5)

e portanto U é una tunrão natural de S e V,

As quantidades S e V (especialnente S) são difíceis de serem oontro~

dM no laboratc';r:l.oe consB;jUentarentenão são sarpre as variáveis irxieperrlentes

mais desejadas. Um par mais oonveniente pcx:leser T e V ou T e p, então pode-se

obter funções de estado terrrodinâmioodestas variáveis cnma utilização das
12 13 -

Transformadasde Legendre ' que sao:

- A Energia Livre de Helrnho1tz(F)

F (T,V) ::: U-TS

cuja fonna diferencial é

dF::: -SdT - pdV

(2.1-6)

(2.1-7)

- A Enta1pia (H)

H (S, p) U+pV (2.1-8)

e na forma diferencial

dH = TdS + Vdp

- A Energia Livre de Gibbs (G):

G (T, p) = U - TS + P V

ou

G (T, p) = H - T S

; i'orna diferencial:

(2.1-9)

(2.1-10)

(2.1-11)

... -.

d G = - S d T + V dp (2.1-12)

Estas considerações são apropriadas para sistena.sde mn único oorrpone.!!

te. Em geral U, F, H e G dependemdo númerode rroles ou rroléculas de cada corrp:::>

nente. Seja ~ o númerode rroles do ~nente j, então tem-se:

... N~
~
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dU = TdS-pdV +

E Ia u r d N.
. a N. J

J . J .I S, V,NK . 'f Ki. , J i
C

(2.1-14)= TàS-pdV +
Lll. d N.

j
J J

dH=TdS +Vdp+

Lll·dN. (2.1-15)
. J J J

d F = - S dT - P dV + L~. d N .

(2.1.16)
. J J J

dG = -SdT + vdp + Lll·dN.. J J
J

(2.1-17)

Estas equações nostram que:

S,V, ••• a H )
=N

a j s,p, ... V,T, •••

a G )= a Nj p,T, •••

(2.1-18)

definirrlo, dessa naneira, a grandeza ll. que é chamadaPotencial Químicodo comJ -

ponente j1~ Então, para qualquer carrponente j numamistura o valor de seu pote.!!

cial químico é o aurrento de energia livre que advÉmda adição de umnúmaroinfi

ni tesirnal de no1es desse conponente à ndstura, por nol do conponente adiciona

do.

2.2- INl'ERAÇÃD METAL-G1ts

As leis básicas da tenn:x:li.nâmica,constituição e cinética são ferra

rnentas valiosas para a caracterização de rrecanisrros típioos de reações e suas

energias, e para a definição de áreas onde considerações sobre cinética ou equ!.

líbrio são as aproximações adequadas para a interpretação do COlTp:)rtamentode
. 14

gases emrretais .

As interações de rretais comatrrosferas gasosas têm papel inportante

ed - d tai 'l'"\::>...-i-i d . - . f' 15,16 -na r uçao erres a .r-u- •...•.r e IIIl.ner~ose no seu re ~no ,na preparaçao e

na utilização de rretais. Elas são tambémresponsáveis por Imldançasdesejadas ou

não nas propriedades rrecânicas, químicas e físicas dos materiais rretálicos. Os
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elarentos hidrogênio,nitrogênio, oxigênio e carbono são de interesse específ,!,

co, já que eles pcxlanestar presentes an fases comensadas, cx:mocx:trpOnentesde
14

c:orrpostos, em bolhas ou caro solutos dissolvidos intersticialmente .

Umadescrição qualitativa dos mecaniSílDsfurrlarrentais que c::anarrlarn o

conportanento dos metais frente aos gases, suas inter-relações e significacbs

será apresentada nas próximas sea;ões.

2.2.1- Reações Reversíveis Entre Gases e Metais

o equilíbrio entre umafase gasosa consti tuida de noléculas diatômi
,

cas de gás A2 (casos típicos do H2' O2 e N2) e átaros do gás A dissolvicbs no

metal sólido (cristalino), pode ser alcançado sob condições noderadas de pre.ê,

são e tenperatura e descri to pela reação:

1
2 A2 (g) == A (00 Me) (2.2.1-1)

ome g é a fase gasosa e Meé o rretal,e A simboliza H, N, O ou qualquer ou

tro elarento que fome gás diatâmico. Nesta reação dois aspectos são iI'lp:>rt.éI!!

tes: o a;IUi,líbrioquímico e a cinética da reação.

O a;IUi,líbrio químico, que detemlina a concentração final de átaros do

gás na solução, x , é função da pressão parcial do gás específico (p) e da tem

peratura do rretal, T,:

x = x (p, T) (2.2.1-2)

Basea.rm-se na reação de dissolução (2.2.1-1) e 00 fato de que 00

~~~OS_~~i~~~~_!taros na faSe gasosa.e na solução sólida

,...·;vanser iguais, obtém-se:----------

~ llA2 = llA (Me) (2.2.1-3)

O potencial químico foi definido na Eq. (2.1-18), para o cx::rrp:>nente

j caro:
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p, T, NK, j 1- K

A energia livre de Gibbs na fonra diferencial foi dada pela ~.

(2.1-12) :

dG = -SdT + Vdp

Integrando à tarperatura oonstante desde a pressão de referência ~
;.. o - -

drao p ate umapressao p qualquer, tem-se:

=
pi V dp

pc
(2.2.1-4)

G = GO (T, p) + { V dp (2.2.1-5)
í:P

Para umgás ideal, já que a fase gasosa pode ser considerada cx:::uo

ideal a menosque a pressão seja muito maior que 1 atrn ou esteja perto do ponto

crít;ico do gás, a Eq. (2.2.1-5) torna-se

o
G = G (T,p) +o

nRT
p dp (2.2.1-6)

+ RTfu }-
(2.2.1-7)

Usanào-se cono referência padrão a pressão pO= 1 atrn, obtem-s=Go (T)

que é a energia livre padrão do carrponentesob pressão de 1 atrn. O

químico é a energia livre por nol, então:

o
~A = llA + R T fu p2 2 A2

potencial

(2.2.1-8)

Para soluções não ideais a razão} é chamadaatividade química do
carrponentena solução, a, e portanto:

o
~A (Me) = llA (Me) + R T fu aA (Me) (2.2.1-9)
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é a pressão de referência padrão, neste caso, igual a 1 atnos

fera.

Agora, igualando as Eq. (2.2.1-8) e (2.2.1-9) pela oondição de equilí

brio (ver Eq. 2.2.1-3):

o
J.lA(Me)+ R T fu aA(Me) (2.2.1-10)

onde J.lo é o potencial químico de referência padrão , R é a constante universal

dos gases e ~ (Me)é a atividade química dos átaros de gás A dissolvido no me

tal. A pressão parcial PA surgiu da definição de potencial químico de um gás2
ideal.

A atividade de A dissolvido no metal é então dada por:

[ o 1
- (J.lA(Me)- "2

RT

ou seja

(2.2.1"'"11)

aA (Me) = K (T) J PA~

onde K(T) é a oonstante de equilíbrio da reação de dissolução do gás. Portanto,

a constante de equilíbrio K (T) para a reação é dada por

K(T) = (2.2.1-12)

sendo !:J.Go a variação da Energia Livre Padrão de Gibbs da reação.

A atividade dos átcm::>sde gás A dissolvido no metal pode ser escrita

corroseru:b

~(Me) = YA(Me)~(Me) (2.2.1-13)
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'ome YA(Me)é o ooeficiente de atividade, que fornece o desvio do camportanento

ideal, dos átonos de gás A 00 metal e ~(Me) é sua ooncentração.para ~(Me) -+o,

YA(Me) (PA' T) = oonstante; que é oonhecida OOIIO lei de Hemy, e quando ~ (Me)-+2

-+1; YA(Me)= 1, tem-~e a lei de Raoult.

Se a solução diluida e ideal de átonos na ma.triz do metal for usada

OOIIO estado de referência e a lei de Hemy for obedecida dentro de mna grarrle

faixa de ooncentração, caro nonnal.nenteooorre, a Eq. (2.2.1-6) será idêntica

à lei de Sieverts:

(2.2.1-14)

e K(T) representa a oonstante de Sieverts dependente da te:rperatura, ~(Me) é a

concentração de e:;{UilÍbriodo corrponenteA, !J.SOé a entropia da solução e!J. rf

é a entalpia (calor) da solução. Se !J.HO> o, a solubilidade para uma pressao

constante aUIlEntacemo amnentoda terrperatura, e o sistema é oonhecido caro

oclusor errloténnico. Se !J.rf < o, a solubilidade di.m:i..nuicomo aunento da t~

ratura e o sistema é conhecido COI1D oclusor exoténnioo. Desvios da lei de

Sieverts são observados sob algumas circuntâncias, por ex., para altas ooncen

trações quando umagrande fração dos vazios intersticiais dispomveis é ocupada

pelos átaros do gás, ocorrendo interações entre eles.

O segundo aspecto irrportante de reações netal-gás é a sua cinética re

fletida pela velocidade de reação. O enten:lircentodetalhado da cinética de rea

ção só é possível após o conh.ecirrEntodo necanisno de reação envolvido. O ~

nisno de reação é umconjunto de etapas de reação, que podemocorrer parale~

nente ou em série dependendoda complexidadeespecífica da reação, e que a sarna

delas resultará na reação global observada. A seguir apresenta-se as etapas de

reação n:>caso de absorção a partir de umgás A2:
(I) transporte das rroléculas do gás na fase gasosa, para a superfície

do metal, seguido por umaadsorção rrolecular (adsorção física) a baixas terrpera

turas

A2 (g);: A2 (adsorção física) (2.2.1-15)
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(11) dissociação das no1éculas gasosas e adsorção dos át.aros de gás (ad

sorção química)

A2 (adsorção fíSica) ~ 2A (adsorção química) (2.2.1-16)

(111) transferência de át.cm:>sdo gás através da superfície do rretal s~

rando a barreira de potencial da nesrra

A (adsorção química) ~ A (00 rretal) = A(Me)

(IV) difusão dos átonos na rede do rreta1.

(2.2.1-17)

Na reação de desgaseificação as rresrrasetapas ocorrem na sequência i,g

versa, contonne nostraram as Eq. 2.2.1-15 a 2.2.1-17.

As condições energéticas da reação rretal-gás estão esquematizadas na

Fig. 2.2.1-1;~Onde a energia de 1 rrol de A2 ou 2 átono-grarca de A é representa

da graficam:.mte emfunção da distância das rrolécu1as ou átorros da superfície do

rretal, numsistema cujo calor de solução é negativo (li rf < o), cx:::.no no caso do

sistema Nb-Ti comH2• Semo li ~: entalpia de dissociação; li Hs: calor (ou .en

talpia) de solução; Qquim: energia de ativação para adsorção química; Qab:ener

gia de ativação para a absorção; Qdif: energia de ativação de difusão e Qd :esg.
energia de ativação para a desgaseificação.

As reações reversíveis de gases emrretais ocorrem nas condições de

equilíbrio ternodinâmico ou seja, quando a taxa de absorção é igual à taxa de

desgaseificação. Isto aa:>nteceprincipalmente comos gases: hidrogênio (H2), ni

trogênio (N2)e rron5xidode carl:x:mo(OO).

Os dados experimentais destas reações podemser obtidos do Physics Da
2ta

2.2.2- Reações Irreversí veis Entre Gases e Metais

Para rrn.1itosrretais as reações de absorção e desgaseificação cemo oxi

gênio (02) são irreversíveis, sendo que a absorção segue a sequência descrita

anterionnente, ver seco 2.2.1 - etapas (I), (11), (111) e (IV), mas a desgasei

ficação não, pois é acorrpanhadapela formaçãoe evaporação de rrolécu1as de õxi
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dos voláteis para a fase gasosa. Gera1nente vários tipos de óxidos são formados

e evaporados siIml1tanearrente.A Fig. (2.2.2-1) IlOstra, esquematicanente, a ab

sorç~o de oxig~o a partir de 02 e oe vapor de H20e a desgaseificação através
_ ~ . ~ 14

da fonnaçao de mudos volateis •

Para o oxigênio e o vapor d' água prevalece o estado estacionário, de

oorrente de etapas não reversi veis e que provoca una taxa de absorção de O2

quantitativamente igual à taxa de volatilização14•

L.L.3- Difusão

Devido à energia ténnica, os átaros nummetal estão em novi.nento oons

tante em torno de suas posições de equilÍbrio na rede e nos seus intersticios

e ocasionaJ..m:mtepodemsaltar para umsi tio vizinho semelhante, e cx:mo resul ta

do desse novi.nento de átaros individuais ooorre o fenêmern oonhecido cx:modifu

são. Quandoa tenperatura aumanta, a fre:jUência de salto aumenta, resultan

do emmigrações atômicas ban pronunciadas, incluin:b transporte de átaros em

distâncias oonsideráveis e mudançasapreciáveis na cx:mposiçãoquímica ou distri
. - -. 17

bUl.çaoatomica .

~ difusão pode ser substi tucional ou intersticial. Na solução sólida

substitucional os átaros novern-seatravés do necani.srrode troca com vacâncias.

Na difusão intersticial os átonos de soluto saltam de urraposição intersticial

para outra vizinha,sendo esta portanto mais siIrples,já que não necessita da pr~
- . - • I

senra de vacancl.as para sua ooorrencl.a. i

A expressão que descreve a difusão intersticial é dada por18:

2 [-b.G]D =a.a pvexp RT (2.2.3-1)

onde:~ é umfator de geometria que depezrledo cristal, ~ é o parârretro de rede

do cristal, E é o nÚIrerode posições intersticiais equivalentes mais próximas,

v é a fr~ência de vibração de umátaro soluto no si tio intersticial, b.G é a- -
energia livre de novirnentopor nol necessária para os átaros de soluto saltarem

entre as posições intersticiais. A variação na energia livre pode ser escri ta

da seguinte maneira:



ABSORÇÃO
~

O2

Me O

(]J~
••

DESGASEIFICAÇÃO

( o )

DECOM POSIÇÃO'

E ABSORÇÃO

H20 P

Me O

(E4-
~
DESGASEIFICACÃO,

( b )

I
•....wI

Fig. 2.2.2-1 - Absorçãode oxigênio a partir de: a) 02 e b) vapor de H20i e desgaseificação de óxidos vo1áteis14
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b, G = ~- T b, Sm

e assim a a:I. (2.2.3-1) torna-se:

2 L:lSm <4n
D = a a p v eJq> (T) exp (- Rr)

(2.2.3-2)

(2.2.3-3)

ome /:;sm é a variação na entropia da rede (por nol de átares de soluto) e ~ é
.. ,., ..

o trabalho (por nol de atares de soluto) associado CXlIIl a oorrluçaode atonos de

soluto ao ponto de sela durante o sal to entre posições intersticiais.

o ooeficiente de difusão intersticial D do soluto pcxleser obtido em

piricamente através de umaequação do tipo

D = Do exp [- ~ ] (2.2.3-4)

sendo D umaoonstante conhecida cono fator frequência e Q é a energia de atio

vação experi..1rentalpara a difusão do soluto. Dadosexperi..1rentaistabulados PQ

deu ser conseguidos a partir do Physics Data2

Camparando-sea Eg. (2.2.3-4) coma expressão teórica (2.2.3-3), ob

~se:

Q = Ck

2
D = a a p v expo

(2.2.3-5)

(2.2.3-6)

Doponto de vista nacroscópico o coeficiente de difusão D do soluto é

o coeficiente de proporcionalidade entre o fluxo J do soluto e o gradiente de

- a c do I - Ia I . d 'ckconcentraçao a x so uto, que e a - el e Fl :

J = - D a c
a x (2. 2. 3-7)

Doponto de vista atomistico a difusão é o resultado, dentro do cris

tal, de saltos elementares de sítio para sítiol9.

A 2e lei de Fick para a difusão é dada por

a c _ a
a t - a x

a2 c·
D~ para D = constante (2.2.3-8)

Geornetricarrentea inte:rpretação da Eq. (2.2. 3-8) é simples, pois



-15-

a2 C - d C ( -) f - d (di - ') .axz e a curvatura e ooncentraçao em unçao e x stancJ.a. AsSliIl se

C(x) é roncava para cima.numacurta região, nesta região, C aumenta CXlID o tarpo

então ~.~é positivo em qualquer ponto, oonfonce nostra a Fig. (2.2.3-1)20.

o

~

te(
o-Cl:li:: CI- (a)z: lUo IIz Io Io o XIx2 XI

II II I

Jl-Ko
J I I

2 --r-x I I~ ...J
I I ( b)•... I II I• I ~o X,x2 ::x::

I
I

I
I

I
.

II l- I(e)---+ I IJ1
I I J2.

jE.àX.~

Fig. 2.2.3-1 - (a) Gráfioo da ooncentração em fUIÇãoda distância; (b) o fluxo

J (x) para o gráfioo em (a); (c) O fluxo J1 entrando e o J2 sain
do do elemento de volune 20.

SUpondoque a difusão dos átaIos do gás 00 netal é a etapa detenninan

te da reação de absorção e desgaseificação,caso de baixas terrperaturas ou oor

pos grandes,para se oonseguir distribuição harogênea do soluto na arrostra,pode

se estimar o tarpo de dopagemresolvendo a 2e lei de Fick em fUIÇãoda g~

tria da arrostra. Para arrostras em fonra de placa, cilirrlro ou esfera o tatpO t ~

cessário para atingir umadistribuição harogênea numaarrostra oorrespondendoao

al d .libr'" uperf'" - dado . ..:I_~- 21~ or e eqw. J.Ona s J.cJ.ee aprma.lIlr3.ucuu::utepor :
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(2.2.3-9)

orne D é o ooeficiente de difusão do soluto e L é a Ireia espessura da placa, ou

então o raio do ciliOOro ou da esfera.

A Tabela (2.2.3-1) apresenta a oarp:>siçãonélia, Cm,emplacas, cilin

dros ou esferas, 00 tenpo t, CX>Il1 Co igual a ooncentração inicial unifonre e
_ ~ 14,21

Cs a ooncentraçao na. superfl.cie

2.2.4- Efeito de Elementos Intersticiais oos Metais

As mudarças de propriedades de Iretais e ligas deperrlemdos níveis de

gases ou carbooo dissolvidos intersticialnente, apresentando influências dife

rentes quando em solução sólida e quando ocorre precipitação de segundas fases

na.matriz.

Os átarDs não-Iretálioos compequem raio iônioo ou atômioo tais corro

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ou.carbono (emcx:mparaçãocomos átarDs do sol

vente Iretálioo) quando dissolvidos 1'X)SIretais ocupamposições intersticiais na.

_ 22 _ . .....::.\-..rede • Nas estruturas .cúbl.ca de ool:pocentrado (c.c.c.), \,.;uul.cade face centr~

da (c.f.c.) e hexagonal oorrpacta (h.c.) existan dois tipos diferentes de si

tios: interstícios de simetria octaedral e de simetria tetraedral. Essas estru

e(2.2.4-2)turaS e os interstIcios estão representados nas Fig. (2.2.4-1),
12

(2.2.4-3), reSPeCtivamente

A Tabela (2.2.4-1) apresenta o númerode sítios intersticiais octae

drais e tetraedrais por átono do Iretal solvente para as estruturas: c. c. c,

c. f. c. e h. c.

As estruturas c.c.c., c.f.c. e h.c. FOdemacom::>darátarDs pequenos de

outros elementos emseus interstIcios de nodo que, os raios rnáxi..nosde esferas

rígidas que p:Xl.emser inseridas sem causar deformaçãona. rede Cb solvente ~

demdo tamanhodos interstIcios. Esta relação p::xieser obtida utilizanJo-se o

nodelo de esferas rígidas de raio r para os átaros solventes, oonfonre nostra

a Tabela (2.2.4-2).
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TABElA 2.2.3-1

Carposição média emplacas, cilindros ou esferas durante a difusão14

c-
Corn

C

-C
D

t so7 PIACA

CILINDIDESFERA

0,005

0,0780,1570,226

0,01

0,1100,2160,310

0,02

0,1610,3020,421

0,03

0,1950,3600,500

0,04

0,2270,4120,560

0,05

0,2510,4520,604

0,06

0,2750,4880,648

0,08

0,3200,5500,720

I

0,10 0,3570,6060,774I
0,15

0,4380,7080,861

0,20

0,5030,7810,916

0,25

0,5600,8320,948

0,30

0,6120,8780,969

0,40

0,7020,93160,988

0,50

0,7640,96160,9957

0,60

0,8160,97850,9984

0,70

0,8560,98790,9994

0,80

0,8870,99320,9998

0,90

0,9120,99600,9999

1,00

0,9310,9979

1,50

0,9800,9999

2,00

0,9942

3,00

0,9995



• átomo. de metal
O interstícios octaedrais

(o)
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,
• ato mos de metal
O interst{cioa tetraedrais

( b)

Fig. 2.2.4-1 - Estrutura CÚbicade oorpocentrado: (a) interstícios octaedrais;

(b) interstícios tetraedrais12 .

• átomos de metal
O interstlclos octaedrais

( o)

• átomos de metol
O intersticios tetra.dais

( b)

Fig. 2.2.4-2 - Estrutura CÚbicade face centrada: (a) interstícios octaedrais

( ) •.. 12b interStlCl0S tetraedrais
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, o, == o ~I
• ótomos de metal
o intersh'cios octoedrois

(o)

• ótomos de metal
O inters .•••cios tetraedais

(b)

Fig. 2.2.4-3 - Estrutura hexagonalcx::rcpacta:(a) interstícios octaedrais; (b)

. t t~' t tr: edr . 12III ers J.cJ.os e a aJ.S
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TABElA 2.2.4-1

Númerosde si tios intersticiais octaedrais e tetraedrais por átono do

solvente

IIEtal

Estrutura Atonos deSítiosOctaedrais (o)sítios Tetraedrais (T)
Solvente

c.c.c.

6 si tios octaedraisCX11l
24 si tios tetraedrais-partilhados IX>r2

celascmpartilhados IX>r2ce
unitárias + 12 com4

ceIas unimias-Ia
2/cela

6/cela 12/ceJa

I

3/átono 6/átorro

8 = 3

l3.r = 6o

c.f.c.

4/cela 4/cela 8/cela

I

l/átono 2/átorro

80

= I
l3.r = 2

h.c.

6/cela6/cela 12/cela

I

l/átono 2/átorro

60

= I B.r=2

6 =

n9 de sítios intersticiais/cela
átono de solvente/cela
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TABElA 2.2.4-2

Tarranhodos intersticios para diferentes estrutura cristalinas

c.c.c.

c.f.c.
e

h.c.

Octaedral

0,154 r

0,41 r

Tetraedral

0,291 r

0,225 r

As distorções locais criadas por solutos intersticiais podemser dis

cutidas à luz da teoria da elasticidade, Pela aplicação do conceito de dipolo

elástioo no qual o defeito é descri to CX>ltOumdipolo elástioo e pode ser carac
. (p) 24 25ten.zacb pelo tensor À •. '

1.J

a E ..

( 1.J)a c
p

(2.2.4-1)

onde E •• são'-os conponentes da defonnação e C = n v é a fração Il'Olarde de~ p p o
feitos na orientação p (comn sendo o I1ÚIrerode-defeitos por unidade de volup

me na orientação p) .

Com:> o tensor À é simétrico, é possível, Pela rotação das ooordena

das, encontrar as direções ortogonais- princiPais onde otensor tem a fonna dia

gana!:

o o

o

o o

(2.2.4-2)

As quantidades À1,À2e À3são chamadasvalores principais do tensor

À e podemser representadas por umelipsóide de defonnação, cano Il'Ostra a Fig.

2.2.4-4. Já que todas as orientações dos defeitos, p = 1, ••• , n, são cris



(2.2.4-3)
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talograficarrente equi.valentes, e segue que cada tensor À .(I?)deve ter o IreS
... ' .' ~

no a:mjunto, de valores principais. Assim" os' três valores de ÀI' À2 e À3 são

i.nJer""ndentesde p.

o significado desses -valores -principais - "pode'ser .visto da seguinte

maneira:

1 l:!J V
C- V = ÀI + À2 + À3 = traço Ào

- - - . l:!J V
ome Co-e a concentraçao total '(fraçao'nolar) de 'defeitos ,eIXIlJaIltoV e

avariação n:>~vol\lIre"em'decorrência- dos' defeitos;' Em"cristais CÚbicos, de ~

I
= '3 (traço À) (2.2.4-4)

o lado esquerdo da BI. (2.2.'4-4) é conhecido corro "fator tananho"

associado a:m a introdução dos defeitos. Assim, a média OOS-três valores
j

principais ootensor À é o "fator tamanhoJI do defeito emquestão.

As'diferenças-' dos valores" princi~;s· À + À ou À - À são consi.e--. I 2 I 3
deradas c:onoos "fatores defonna". Os "fatores de 'fonnau representam

a diferença-na.- deformação,' p::>r-unidade-de concentração, ao longo de duas

,'das"direções principais 'e P::>rtantoi o:-grau'de "elipsidadeu da'distorção num

, piam'perpendicular aos"eixos'principais(ver Fig. 2.2.4-4).

Os' 'três "valores'principais, 'juntos' can umconjunto de direções

-convenientes' que os eixos principais podemtomar, consti tuem' 'seis niirreros

independentes que descrevem carrpletamente· o dipolo elástioo.

A simetria deste tensor defonnação À •• corresponde à sixretria da dis
, ~J

torção local da rede, gera.l.nente B:IUivaleà si..netria do defeito.
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b

c\
a

EIXOS 00 CRISTAL

\
\

\
À2 \

\
À

Fig. 2.2.4-4 - o elipsóide de defonnação do tensor Àpara umaparticular orien

tação no cristal.

Em cristais CÚbicos, a variação relativa no parâmetro de rede a é da

da por 14

1 d a- --
ao d x

= (2.2.4-1~

sendo ao: o parânetro de rede do rretal puro; Àl' À2 eÀ 3' as dilatações por fra

ção rcolar ~ dos defeitos nas direções eixos principais dotensor À• Portanto,

o parârretro de rede aumenta linearrrente coma concentração dos defeitos. Para

cristais hexagonais ob~se as seguintes relações para as variações dos parârre

tros de rede al e a2 p:>rconcentração de defeito x:

1 d al 1- aol
--ax-=

"2(Àl + À2)

1

d a2

a02

d"X=
À3

(2.2.4-2)

(2.2.4-3)

onde aol e a02 são os parârnetros de rede dos rretais puros.

O aumentono parârretro de rede ~ ~ devido ao hidrogênio, oxigênio e

nitrogênio dissolvidos intersticialrrente emnióbio (Nb)e Titânio (Ti) estão na
1

Tabela (2.2.4-3)
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TABElA 2.2.4-3

Aumentono parâmetro de rede do Nb e Ti devido à dissolução de 1% - at de
1

R, O e N

AUIIEI1tono parâ

metro de Rede-
Nb-HNb-ONb-NTi-HTi-oTi-N

IA/% atl

l1al/I1C

2,3xlO-3
4,lxlO-36,OxlO-32,OxlO-39,0xlD-4

b.a2/I1C

6,7xlO-34,Ox1O-3

Obs: Para evitar oonfusão coma ooncentração c, os parârretros da rede h. c. do

Ti são indicados paral e a2•

2.3- DIAGRAMASDE mUIL1BRIo ME:l'AL-GAs

Um diagrarra ronpleto de sistemas binários metal-gás deve oonter os ~
- - - 1 .

rametros: pressao, p , tenperatura, T, e ooncentraçao, x • Mesm:>para S1.ste

mas relativamente sinples o diagrarra de equilíbrio oorrpleto é oorrplicado.Um di~

gramabinário já deverá ser 'representado trid.im:msionaJ..mcnte.Isto é oonsequên

cia do fato de que alguns dos estados de equilíbrio dependemfortemente da pres

são do gás. A Fig. (2.3-1) apresenta umdiagrama esquemátioo de umsistema si!!!

pIes matal-gás, oonsistindo de umafase solução sólida 0., umafase líquida L,

umafase gasosa G (gás + vapor do Metal) e umcxmposto B que se dissocia para

baixas pressões emrroléculas de gás e solução sólida 0.. ~tar que todas as fa

ses existentes estão oonectadas por linhas de ligação can a fase gasosa, pois

esta é umanecessidade de equilÍbrio do sistana. matal-gás.

A Fig. (2.3-1) apresenta umsistema eutétioo relativarrente silrples

comumúnioo oorrposto S dissociável. Muitas vezes é oonveniente descrever o sis

tema através de oortes ou projeções adequados facilitando, desta rraneira, as ig

formações desejadas. Caro, por exenplo, a projeção da tenperatura emfunção da

ooncentração através de isobáricas (Fig. 2.3-2) e a projeção da pressão em fun
- - ~, .. 1

çao da ooncentraçao atraves de l.sotenta.s (F1.g.2.3-3)
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Fig. 2.3-1 - Diagrana de equilÍbrio esquemático de umsistema si.nples_1
gas

metal-

2

1t-

3

IISOBÁRICA

A 5 9 G

XG ~

Fig. 2.3-2 - projeção da tarperatura emfunção da concentração dos átonos de
gás comisobáricas de umsistema metal-gás 1 , baseada na Figura
2.3-1.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

P 1·1

I
IISOTERMA

I para T-To

. /
51/

• G

Fig. 2.3- 3 - projeção da p;ressão em função da ooncentração do gás OOIDisotennas. 1
de umsistema metal-gás , baseada na Figura 2.3-1.

o diagrama de estado IrOstrado na Fig. (2.3-2) é obtido ao se incluir

as isobáricas da pressão de equilÍbrio do cx::mponentegasoso no diagrama ··(T,x)

para a representação de fases oorrlensadas. A solubilidade de equilÍbrio isobári

00 diminui can o aurrento da tenperatura nurrareação exotérmica (Lili < o) (Casoda

Fig. 2.3-2)cecresce, can o aurrento da t.arperatura nurrareação erx:1oténnica(Lili>o)

o diagrama de fases apresentado na Fig. (2.3-3) pode ser obtido rredin

(b-se a pressão de equilÍbrio à tenperatura oonstante OOIrOfunção da ooncentra

ção oonseguindo-se umgrupo de isoternas.

Nãooonfundir estas projeções comoortes verticais e horizontais.

Confonne pode ser observado, umdiagrama de equilíbrio é urramanei

ra rápida de representar dados ternodinâmioos na oondição de equilÍbrio, ou s~

ja onde a variação na Energia Livre de Gibbs da reação é igual a zero, que para

umnÚIrerofixo de conponentes, torna fixo o nÚIreromãxi..rcode fases que IXJdem

coexistir e quantos parârretros intensivos podemser variados semque o n'llrIerO

de fases emequilíbrio varie. A Regra de Fases de Gibbs relaciona estas grande

da . t . 1zas seg1lln e manel.ra

W = 'fi + K - <I> (2.3-1)
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onde Wé o nÚllerode variáveis intensivas (IX>rex.: T,p, x.) que se pcx1e va1
riar dentro de certa faixa semalterar o númerode fases emequilíbrio, é conhe

cido cnllD grau de liberdade do sismna: \!I ê o número de variáveis externas ao

sistema: terrperatura, pressão, canp:>elétrico, carrpomagnético, caIlp) gravi~

cional, etc., nas condições nais si.nples de experi.rrentaçãoas variáveis exter

nas nonrallrente aplicadas são t.etperatura e pressão, portanto 'l' = 2; K é o n~

ro de corrponentes (substâncias irrleperrlentes) e ~ é o nÚIrerode fases çoexisten

tes an equilíbrio.

Nas próximas secções serão apresentados os sistemas binários Nióbio

Hidrogênio e Titânio-Hidrogênio, na fonna s:ircplificada de projeção da tarperatu

ra em função da ooncentração de hidrogênio CXJInisobáricas, descrevendo-se as fa

ses presentes.

2.3.1- Sistema Nióbi~Hidrogêt"1i.o

o diagramade fases sirrplificado cbsistema Nb-HapresentanCb a proj~

ção da tarperatura do IlEtal emfunção da ooncentração de hidrogênio cemas i5;2

báricas, que variam de 1 x 10-6 a 760 torr, é nostrado na Fig. (2.3.1-1)1

As linhas de oontorno entre as fases foram detenninadas por vários roê

todos, caro por ex.: resisti vidade elétrica, microscopia eletrônica de transmi.~

são, difração de neutrons, efeito Gorski, 1lEdidasde parâmetros de rede por

Raios-X, IlEtalografia, etc.26

A estrutura da matriz nióbio (Nb)é CÚbicade oorpo centracb (ccc)
_ . o o 27

oompararcetro de rede ~gual a 3,3007 A a 20 C , as estruturas das outras fases

são descri tas a seguir:

(a) Fases a e a I: nestas fases o hidrogênio fonna ooma matriz IlEtálica solu

ção sólida intersticial, onde a rede do Nbretém sua sillEtria CÚbica, elas dife

rem entre si sorrente pelas diferentes ooncentrações de H e ~ansão do par~

tro de rede. A fase a ooorre para baixas ooncentra.çê)ese a I para altas ooncen

trações. a e a I surgemcorrooonsequência da existência de Ull'a região de imisci

bilidade comterrperatura crítica de 220oC. Os parâmetros de rede de a e aI au

li te - la - 281lEntam nearnen cema concentraçao de Hpe relaçao :
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b. a
a

= (4,72 ±
-4

o ,25) x 10 j% ato (H/Nb)
(2.3.1-1)

-1001- a:+r

10-6 Torr

20 30 40 50 60

700

XH em ./. p

O 0.1 02 Q.3
800

-200
O 10

Nb

I-

(,)•

1
Fig. 2.3.1-1 - Diagrarra de a:JUilÍbrio do sistema Nb-Hcomisobáricas

Os átonos de H dissolvidos na matriz de Nbocupamos intersticios te
""'O

• L...,traedral.S .

(b) Fase B: é umasolução sólida intersticial ordenada de H, cuja estrutura e

ortorrôrnbica de face centrada (ofc) sendo resultante de distorções na rede ccc

da matriz pela presença do hidrogênio30. Estas distorçães são de dois tipos:

umadeforrcação angular y e outra tetragonal x. Caso y fosse igual a zero e x di

ferente de zero, a rede resultante seria tetragonal, mas corroy é diferente de

zero obtÉm-se a estrutura ortorrânbica de face centrada, cx:>nformerrostra a Fig.

(2.3.1-2). Estas distorções são devidas as interações Nb-He H-H, anbora a inte

l.ação H-Hseja pequena corrpa.radacema Nb-Hela é responsável pela transição da

estrutura ccc Para a ofc durante o ordenarrentodo hidrogênio. A fase B é extr~

_ {31m:unentefragil e fratura por clivagen lDS planos 100} e {l10} , sua rrorfoloc c -

gia de equilíbrio é em forna de placas e seus planos de hábito {100}~2
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o

Fig. 2.3.1-2 - Cela unitária da fase 13, do sistema Nb-H, e sua relação cama ~
32Ia da fase a

(c) Fase y: para ligas de aIta concentração de H, m resfriamento foi observada

umaprecipitação de fase dentro da fase 13, que é provavelIrente tetragonal (pse~

do cúbica). Umatransição de segunda ordan é possível entre a estrutura ortor

rôrnbica e tetragonal. Nãofoi detenninado nenhumpIam de hábito ·para os preci
. 26

pJ.tados y •

(d) Fase cS: apresenta estrutura cúbica de face centrada e corrposição NbH2, as

placas da fase cS tem planos de h,ábito an {210}c e são extremamentefrágeis.

Através de métodos experimentais envolverrlo o equilÍbrio de hidrogê

nio cx::rn Nb foram levantadas as seguintes equações que descrevan a solubilidade
1

deste gás m netal

(a) Solução SÓlida Ideal (fase a):

1 ) 2070log x [% ato - H] = '2 log PH2 (torr - 2,85 + T(KJ

dentro do limite: x < 5 % ato - H e 1500C~ T ~ 15000C.

(b) Para una faixa de concentração mais extensa, incluindo os

ideal e não-ideal, tem-se:

(2.3.1-1)
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1
"2 109' PH = 109 r - 109 (0,904 - r) + 4,45 -

2
1

- TfKT (1843 + 1738 r - 3847 r2 +
+ 8395 r3 - 7039 r4) (2.3.1-2)

serrlo r =

A concentração náxina de hidrogênio que o Nb, na fase a, {XX1e absor

ver seu que nenhurraoutra fase precipite, que é o limite de solubilidade, é da
1

da por

log Xmax
598

(%at-HJ= 2,58 - TfKT
o~ T ~ 100 C...•

(2.3.1-3)

As fases S, y e cS que se formama partir de a ou a I são hidretos met:""

licos, pois são novos oorrpostos (isto é, apresentam estrutura cristalina dife.

te do Nb) fonnados do elemento metálico e hidrogênio. Estas mvas fases p:.YY2r::.

ser corrpostos intennediãrios (estequiorrétricos) ou fases intennediãrias

faixa de solubilidade emtorno de una oorrposiçãoestequiorrÉtrioa).

2.3. 2- Sistema Titânio-Hidrogênio

Umasirrplificação do diagrama binário Ti-H cema projeção da terrpera

tura emfunção da concentração do gás cemas isobãricas, que variam de 1 x 10-8

a 760 torr, é apresentada na Fig. (2.3.2-1)1 •

O metal Ti sofre a 8820C una transfo:rnação alotrópical,33,apresentarrlo

acima desta terrperatura estrutura CÚbicade corpo centrado comparânetro de rede
o

igual a 3,3065 A a 900oC, e abaixo, estrutura hexagonal compactacom parânetros
o o o 27

aI = 2,9506 A e a2 = 4,6788 A a 25 C .

As fases que surgemneste diagrama são:

(a) Fase a: oooe o hidrogênio fonna cema matriz Ti solução sólida intersticial

comestrutura hexagonal carpacta. A presença de H não apresenta efeito mensurá

vel no parânetro de rede do Ti34 • A solubilidade do H na fase a deste sistemaa
~ - 1
e dada pela equaçao
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1 J 2360
109' x (% at H) = - 109 P (torr - 2,0 + TTi(T"2 H2 .L lnJ

(2.3.2-1)

dentro do limite: x < 7 % ate H e 550°C~ T ~ 882°C.

O limite de solubilidade Cb H m Ti é 1 :a

) 1090109' Xmax (% at = 2,6 - T[KT
(2.3.2-2)

para ~ 300°C.

200

OC+'Y

10-8 Torr _
1_

:lCH em ./. a t

10 20 30 40 50 60 70
o

o

Ti

100

()
11

Fig. 2.3.2-1 - Diagramade ~lÍbrio smplificado do sisteIra Ti - H 1 •

(b) Fase (:3: sua estrutura é CÚbicade corpo centrado c:om hidrogênio dissolvido

intersticia1rrente. As e:;ruaçãesseguintes descrevema solubilidade deste gás nes

ta solução sólida intersticial ideal e não-ideal, respectivamente 1:

( ) 1 [) 3040leg x % at ="2 log PH2 torr - 2,3 + TIKT

para x < 20% ato H e 600°C ~ T ~ 10000C

(2.3.2-3)

109 P ltorrl = 2 log x - 4,65 + 5,8 • 10-5 x2,64 +

+ (6080 + 5,7 • 10-5 x2,4)
T ( K J

(2.3.2-4)
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o limite de solubilidade à:>H emTia é 49 %ato para 6400Ce pressão
igual a 760 torrl,33.

(c) Fase y: existe na literatura divergência rx:>sresultados emrelação às fases

hidretos do sistema Ti-H. As fómulas Ti2 H, Ti H e Ti H2 têm sià:> usadas para

serem relacionadas oan fases que provavelmente existem • SegurXioHagg35, a rela

ção estequianétrica Ti2 H ooorre para 33%-at-H, e existe umaúnica fase esten

derà>-se entre <XItpOSiçãesoorrespondentes a Ti H e próxim::>a Ti ~, onde a es

trutura m:xieloà:>Zn S representaria a parte inferior e cb Ca F2 (Floori ta) a

parte superior. Gibb e Kruschwitz3!tirmamque a fónmla TiH2 166,67 %ato HI e

instável al:>a.ix>de 400°Ce que este CXIIpOStoé obt1à:>sarente CXIIOumafase me

taestável, ou transitória, 00 resfriamento e se dea:mpÕedentro de pouoos dias

quanà:>annazenaà:>à tarperatura ambiente. Estes autores usaram Ti de pureza co

mercial e pressões de até 800 'lbrr.

A estrutura da fase hidreto y foieooontrada cxmosenà:>cúbica de f~
35 . 36 37ce centrada por Hagg , Gi.bbe oo1aboradores , Fitzwilliam e oolaboradores ,

34 - . I ador 38 cal vari - do -McQuillan e Chrêti.en e oolabar es que cularam a açao paranetro

de rede da matriz Ti em ~ da ooncentração de hidrogênio.
39 40 -

SegurXioYakel e Sidhu e colaboradores para altas concentraçoes de

Hpróxino da CXIIpOSiçãoTi H2, o hidreto se transforma numaestrutura tetrag-Q

nal, oan a relação .c < 1 para baixas terrperaturas, e foi ·chaIradohidreto ô.a
Numakurae ~iwa 41 estu:iaram o sistema Ti - H can anostras conterrlo

de 1 a 3%ato Hpor microsoopia eletrônicá detransmissão,MET, e encontraram que

o hidreto fornado a partir da matriz de Tia. apresenta estrutura tetragonal de f~
c - -

ce centrada oom- = l, 09.As reflexoes de superestrutura (110)indicam que os atoa

nos de H estão ordenados. Eles propõe uma.oova ncm:mclatura para os hidretos

do sistema Ti :- H: o hidreto y de Ti (c.f.c.) CXIIOÔ1 o hidreto ô (t.f.c.,

~ < l) CXIIOE e o hidreto ordenad::>t.f.c. CXIIOy. Wx>e oolaboraà:>res42OOnfinnaa -

ram tambémpor M.E.T. para o sistema. Ti - H CXJmbaixa concentração de hidrog~

nio a estrutura tetragonal. de face centrada.
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2.4- DIAGRAMA DE ErJUILIBRIO TITÂNIo-NIOBIO

o diagrana de s;IUi1íbrio do sistena binário Ti - Nb é apresentado na

Fig. (2.4-1), ame os oontoroos das soluçÕes sólidas a e f3foram detenni.nados

por micrografias, difração de Raios-X, etc.33,43

p

2200

,..., L , •••'

() 2000b •••,'

o "
~ , •••••• L~ I.1800 ••••••« •.• I &

~ l.oolnOOc:·~·«
~ 1400
a..

~ 1200
•....

o
2600

2400

Fig. 2.4-1 - Diagramade equilÍbrio do sistema netálico Ti _ Nb33, 43

Os oontornos da região a e B são nostrados emnaio:res detalhes na

. ( 33, 43 da - nal da f -Flg. 2.4-2) • A estrutura fase a e hexago conpact.a, a ase B eu

bica de corpo centrado.

950

0/0 ato Nb
15 20 25 30 35 40

900
....,
()
o

~
:>

~ 750•..
Cl>

Q. 700r.0~ ct..

•.... 650 11

Il-ae.+p
0- fase {Jnica

.•.•l..•.•.•.•

.....
.....

11 ••••

........

600 - '"sO.TI
10 IS 20 25 30 35' 40 45 uso 55 60

%P. Nb

Fig. 2.4-2. - Expansãoda região a + B do sistana Ti - Nb33, 43
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o contem:> ai (a + a) foi detenninado comprecisão para tenperaturas

acima de 750°C I a-baixo de 700°C este oontom:>foi tracejado e acredita-se que

estas oondições representan o equilíbrio. Tenperaturas de recozi.nento IrEOOres

do que 600°Cnão foram utilizadas, já que não foi possível atingir ° equilí

brio, IreSIrOdep:)is de longo taIp:> de tratanento.

Os parâIretros de rede da fase a desse sistema de cx:lIIiX>siçãodo Nb en

tre 40 e 90%empeso (25,8 e 83,1 %at.) foram determinados por difração de

Raios-X4~Aadição de Nb atmenta ° parârretro de rede do TiS' esta variação ap~

senta umpequem desvio negativo da lei de Vegard (Fig. 2.4-3).

3300

004
a:: a
~ I&J

I&J C 3260
:E I&J

oC a::
a::
4 I&JIL C

3220
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ti % ato Nb

Fig. 2.4-3 - variação do parâIretro de rede da fase B do sistema Ti - Nbemfu.!!
- - 43

.çao da ooncentraçao de Nbo

o principal uso da liga Nb-Ti é emsuperoorrlutividade cuja produção

de magnetos superoorrlutores, .capazes de produzir canpos de até 160 K gauss, é

fabricado comcabos filarrentares da liga NbTi. A liga apresenta as melhores

propriedades superoondutoras na faixa oorcpreerrlidaentre 50 e 70%empeso (34 a
4,5,44

54 % ato) de Nb

As estruturas cristalinas das fibras superoorrlutoras de NbTi (46,5 %

peso de Ti) oorrercial foram detenIÚ.nadaspor difração Raios-X (Debye-Scherrer)

oonfinnadas por padrÕes de difração emrnicrosoopia eletrônica de transmissão e
29 _

de varredura o Os valores calculados para as fases 0., B e w, a terrperatura aro

biente, são:

(a) Fase B: can estrutura cúbica de oorpo centrado e parârretro de rede igual a
o

3,28 Ao

o

(b) Fase 0.: apresenta estrutura hexagonal oorrpacta e parâIretros a = 2,95 A e
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o

C = 4,68 A.

o o C
(c) Fase hexagonal w oom a = 4,85 A e c = 3,01 A, - = 0,62. Esta fase aparea -

46

ce oono sendo levarente distorcida daquela esperada emque aw = 12 aà • Esta

fase w surge oono etapa precedente da fase hexagonal a., e é conhecida em ligas

à base de Ti.

2.4.1- Estrutura cristalina de Hidretos na Liga Nb-Ti-H

t>1edi.dasde Raios-X indicam que aface hidreto cúbica de face centrada

surge em ligas Nb-Ti oomcarposição de Nbvarianeb de O a 67% at., depJis obtán

-se urnaregião de duas fases entre 67 e 74 % ato emque 05 hidretos cúbioo de

face centrada e cúbico de oorpo centrado coexistem, e as ligas ricas emNb ap~

sentam hidretos de estrutura cúbica de oorpo centrado distorcida.A Fig. 2.4.1-1

apresenta a quantidade de hidrogênio absorvida para cada liga na saturação em

- ~ ~ d tal (H)47tenros da razao de at:acos de H e atom:>s e Ire M'

2,0o
·c
'al •..•
DOo U•...-
:E E:I:co

~ Õ t,l5

õ,g- No o- •..
....o

10
U.

~ t,O
.D
<f

Ti 20

C.F.C.

40 60 -
% at.Nb

Fig. 2.4.1-1 - Quantidade total de hidrogênio absorvido por ligas Nb-Ti47

A diminuição oontínua na solubilidade do H oomo aumentoda razao

eletron/átaco 005 hidretos c.c.c. de 26 % ato até O % ato de Ti (região rica em

Nb) sugere fortenente que a solubilidade má:x:i.na do H deperrle da estrutura ele

"'-~. da li 7,47u..umca ga

Mikheyevae Chertkov48encontraram resultados próxircos aos de ~

dhyaya e McQ.lillan47 quanto à solubilidade náximado H emligas Nb-Ti (ver



-36-

Fig. 2.4.1-2).

~..,

. ~2.•...•..c c~ ~
J; CD

:E

,
o' 25
TI

50

-%at.Nb

Fig. 2.4.1-2 - Absorçãomãximade hidrogênio pelas ligas Nb-Tí8

A estrutura da fase hidreto o:m ooncentração de até 79%ato de Nb

(região de umaúnica fase) é se:relhante ao di-hidreto de Ti e oorresponde à re

au
o

a = 4,50 A

de CÚbicade face centrada do tipo Ca F2. O parânetro de rede aumenta o::::mo
o

manto da concentração de NbsenJo a = 4,48 A para 34%ato de Nbe
o

para 62%ato de Nb. Para o di-hidreto de Ti, a = 4,45 A. Hidreto na liga

89%ato de Nb contémumafase CÚbicade oorpo centrado se:relhante ao nonohidre

d al- 48to e Nb emda fase c.f.c ..

Stalinski e N:1wak 49 propÕemum diagrana tentativa do sisterca

Ti-Nb-Hà tenperaturaambiente e pressão renor ou igual a 1..Iffi3. atIrosfera

(ver Fig. 2.4.1-3). As estruturas foram determinadas por difração de R - X (câ

meras de Debye-Scherrer e Guinier) à tenperatura ambiente oonfonnenostra Tabe

1a 2.4.1-1, Sen:Da fase a. solução sólida de H na liga apresentando rede c.e.e.,

a fase y di-hidreto de estrutura c. f. c., a fase ô hidreto tetragonal de face

centrada e a fase f3 nonohidreto ortorrÕnt>ioode face centrada.

Mi11er e West1ake50. determinaram, por resistividade, o li.mi.te mãxi.no

de solubilidade do H emligas de Nb cx:m3,10 e 30%ato de Ti e apresentaram um

diagrana de equilíbrio parcial cx:norrostra a Fig. 2.4.1-4, onde cada linha sóli

da detennina a solubilidade à:> H para a liga Nb-Ti irrlicada, sendo do lado es

querdo solução sólida e do lado direi to umaregião de duas fases ronsistimo de

solução sólida saturada e 1..Iffi3. fase hidreto airrla não bemdetenninada. Para es
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p

-----------------
------- •............•..•...•..

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Nb

lú 1,2
Q o~U.c(

0,8IX ~Zlú() 0,4
z o() lTi

2,0

r _---...• ----

o ~ ------- _

z ~ Ô

el.1 r ..... P+'(
8 1,6 -
li:
e
:J:

Fig. 2.4.1-3 - Proposta parcial do diagrana. de equilíbrio do sistema Nb-Ti-H,
, _ 49
a tarperatura ambiente e pressao parcial de H2~ 1 atrn

tes autores a estrutura c.c.c. não é mantida para ligas de Nb-Ti cx:>m mais de

50% ato de Ti.

340

300

~ 250
....

200

160
o 5

LIMITE DE

-Fig . 2.4.1-4 - Diagrana.parcial de e:JUilJibriopara ligas de Nb-Ti50.

Nesta secção foram apresentados os trabalhos que tratam de propo,2,

tas de diagrarras de equillbrio parciais do sistema Nb-Ti-H, já que não foi en

contrado umdiagrama corrp1etodeste sistema.
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TABELA 2.4.1-1

CXMlQSlçõES, FASES E PARÂMEI'IDs DE REDE 00 SIS'l'EMl\ Nb-Ti-fi

OBSERVAOOS À TEMPERATURA AMBIENrE 49

PARÂME'lWS DE REDE

I
CDMPOSlçNJ

FASESa = aai = ba = cc/a
1

12

Tio,9SNbO,OSB1,94

y4,4S7

TiO,9SNbO,OSH1,91

Y4,457

TiO,9SNbO,05H1,81

Ô4,502 4,3220,960

TiO, 9SNbO, OSH1,70

Ô- --
TiO, 9SNbO, OSH1, 49

Y4,414

TiO,9SNbO, OSH1, 21

y+a(?)4,407

TiO,90NbO,10H1,9S

Y4,470

TiO, 90NbO,10H1, 88

Y4,468

TiO,90NbO,10H1,83

Ô4,S14 4,3180,9S6

TiO,8SNbO,1SH1,90

Y4,491

TiO,7SNbO, 2SH1, 94

Y4,490

TiO 7SNbO 2SH1 66

Ô
4,S80 4,1490,906

, , I.
TiO,60NbO,40H1,94

Y4,SOO

TiO,SoNbo, SOH1, 94

Y4,S2S

TiO,SONbO,SOH1,80

Y4,494

TiO,SONbO,SOH1,49

y+Sy4,493

Ti

Nb H 134,8424,7S13,61S
o,SO O,SO 1,20

TiO,SONbO,SOH1,04

134,8424,7S13,S29

TiO, SONbO,SOHO, 90

134,8304,7693,484

TiO,SONbO,SOHO,7S

134,8204,7613,464

TiO,SONbO,SOHO,60

S+a---
TiO,3SNbO,6SH1, 94

Y4,S33

Tio,3SNbO,6sH1,ao

y+13Y4,S22

134,849

4,7933,S92

TiO,3SNbO,6SH1,SO

y+13Y4,S21

Tio,3SNbO,6SHl,18

13---
TiO,3SNbO,6SHO,91

134,87S4,7903,473

Tio,3SNbO,6SHO,7S

l3+a134,86S4,79S3,460

a3,336
TiO,3SNbO,6SHO, 60

l3+a
134,8SS

4,79S3,449
a3,336

TiO,20NbO,80H1,80

y+13Y4,SS

133,4S
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Continuação da TABElA 2.4.1-1

TiO,20NbO,80HO,91
B4,8864,8283,455

TiO,16NbO,84Hl,55

y+B
y4,55

B3,45
TiO,lONbO,90HO,89

'B
4,886
4,8283,455

o

OBS: Os parânetros de rede são expressos em A.
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2.5- ATRITO INI'ERNO

Medidasde atrito interro tem sicb bastante utilizadas para se obter

infOnrações sobre o oorrp:>rtarrentode gases dissolvidas emrretais.

Elnprincípio, esse tipo de rredi.daé sirrples: a anostra rretálica é ro

locada para vibrar e a dissipação de energia (transformação da energia de vibr~

ção an calor) ocorrerrlo cnro resultado de causas internas é nedida direta ou i,!!

Qiretanente.J)) tonto de vista atarlÍstioo,qualquer atrito interno está relacio~
_ 51

do com nnvi.mantorelativo das :iIrperfeiçães da rede provocada pela vibraçao •

As inperfeiçÕes capazes de causaremdireta ou irrliretamente atrito interro do

tipo relaxação são: átaros intersticiais, elétrons de condução, fonons (quanta

acústicos), vacâncias, átonos substitucionais, contornos de grãos e discordân

cias.

cato qualquer relaxação está relacionada cx:mo tarpo necessário para

que o equilibrio interno seja ajustado, o atrito interno (ou anorteci.nento) d~

vido a intersticiais é deperrlente .?o qu::>cientede duas frequências, a frequên

cia de sal to dos átaros intersticiais e a de oscilação da anostra contendo os

intersticiais~Não existe praticanente nenhumatrito interno quando a frequência

de sal to é muito rreror ou muito maior queafrequência de oscilação. O anorteci.Ireg

to é grande quando as duas frequências são da rresmaordemde grandeza,ele pode

ser estudado experimentalmente ou pela variação da fra:JUência de oscilação a

terrperatura constante ou pela variação da terrperatura, para urna frequência co~

tante de oscilação. Geralmenteo anorteci.nento de Snoeké rredido CXJlIO uma fun

ção da tercperatura,jã que é muito si.nples,experimentalmente, variar a tenperatu

ra do que variar a frequência de oscilação sobre umintervalo grande22.

O atrito interno (Q-l) é dado por24.

Q-l = E (00) - E (o)
(2.5-!1)

onde w é a frequência angular da rredida; E (o), E (00) e T estão relacionados

comE (t) que é a deformaçãodependente do te.rcpoda seguinte maneira:
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E (t) = [E (O) - E (00)] ~ (-t/r) + E (00)
(2.5-2)

sendo E (O) a defornação instantânea, E (00) a def0nnacrãorelaxada e '[ O tatpo

de relaxação, para una resposta de Debyepuranente ane1ástica. Qualquer função

de fre:}Uênciaque varia CXlI\ w 2T 2 é conhecida OOIIOpico de Debye.
l+w T

Admi. time que o processo de relaxação envolvido é termicam:mte ativa

do, tem-se umCXl'l'pOrt:arrentoque pode ser descri to pela ~ão de Arrhenius e
__ 24

assim calcula-se o taIpa (ou a fr~ia) de relaxaçao :

11 H

T= T exp (kT)
o p

(2.5-3)

ame T : é a tenperatura absoluta do máxi.rrodo pico de Debye, /).H: é a energiap
de ativação, T = f-l e f é a frequência.o o o

A energia de ativação Cb processo pcx1eser calculada a partir da lar

gura Cb pico de Deby2-.4:

Assim, a largura Cb pico é inversamente prop::>rcional'à energia de ati

vaçao.

A teoria geral de relaxação devido a defeitos puntuais foi proposta
52 53

por N:Micke Heller e Nowick

De acordo can a teoria do dipolo elástic:024, a intensidade de relaxa

ção é dada por:

Q-l = ~ = Co Vo [r (À (p»2 _ L (r À (p»21 (2.5-5)E nt k T P nt P J

ome c é a concentração nolar total de defeitos; À '(P) é a deformação local deo

defeitos que tenham a rresmaorientação Pi Vo é o volumenolecular, sendo vo=;
l-I

e Nl-Io núnero de nolécu1as por unidade de volume; nt é o núnero de direções

equivalentes existentes an cada reticulo cristalioo (nt = 3 para a 'rede cúbica

de corpo centrado).
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CAPITuID 111

mUIPAMEmUS E PIa:EDIMENID EXPERIMENrAL

3.1- PREPARAÇÃODE AM)STRAS

3.1.1- Origemda liga Nb-Ti

As arrostras da liga Nb-Ti oom~ 50%empeso de Ti foram produzidas ~

10 PIOgrana de Desenvo1viIrento de Cabos Superoorrlutores m Brasil, iniciado em

1981, dirigido pela Furrlaçãode Tecm10gia Irrlustrial comsuporte científioo da

Universidade Estadual de Carrpinas-SP.

A liga Nb-Ti foi furrlida a partir do Nbobtido do minério das minas

de Araxá, Minas Gerais, pelo processo a1umimténni.ooe refinado emforno de fei

- 14,54 .. -. (- ) 8xe de e1etrons , e de Tl in'portado da lrrlustrla 'Ibho Japao com 99, % de

pureza. A fusão e o refim da liga foram realizados numforno de feixe de e1é

trens, tipo ES 1/3/60, 60 kW,da Leybo1d-Heraeus.A produção segue os seguintes

passos: (a) preparação de fios de Nbe Ti camdiâmetros de lmn e l,6ntn, respe<::

ti vamente; (b) dupla fusão por feixe de elétrons emvácuo nelhor que 10-4 torr,

entrando-se camexcesso. de 6%empeso de Ti já que existe perda da ordemde 3%

empeso deste netal emcada fusão; (c) os lingotes obtidos tinham diâmetro ini

cial de 38rrmque após o forjarrento rotativo foi reduzido a 18,5nm; (d) os 1iI199.

tes assim obtidos foram sul:metidos a umtratarrento ténnico durante umahora a

1170 K emvácuo nelhor do que 10-4 torr e resfriados emágua. Este resfriamento

visa a horrogeneizaçãoda fase S tornando possível a deforrração a frio posterior,

pois ocorre endurecinento da natriz; (e) os lingotes são mvarnente deforrrados a

frio por forjamento rotativo até o diâmetro de cerca de 8rrm;e (f) a recristali

zação é feita durante 20 minutos a 1220 K emvácuo nelhor do que 10-4 torro

Este foi o procedirrento experinental a que foram previarcente sul:met!

das as arrostras recebidas com:>barras ci1írrlricas temo aproxi.rradaIrente8rrm de

diâmetro.

3.1. 2- Caracterização

As ligas Nb-Ti tem sido tradicionaJ.rcente obtidas por fusão a arcn

47,48,49,50,56 ~_~~ f - f;nn por f' d l-tro 5,46,57,58, S=!UU que a usao e o re .•.•.•..... e1xe e e e ns
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possibilitam IIElhor ajuste das propriedades rrecânicas destas ligas supercorrl~

taras.

A liga Nb-Ti produzida pela Fl'I 5,57 apresenta bai.xos teores de gases

intersticiais, oondição necessária dada à i..np:>rtânciatecmlógica deste mate

rial usado na irrlústria eletrônica, em t.ecmlogia de reatores nucleares, etc. A
5,57 ,59 _ ~

Tabela 3.1.2-1 apresenta a OOlTpJsiçaoqw.mi.cadestas ligas cmparando-

as comaquelas obtidas por outros forneceàores.

3.2- OOPAGEMDAS AMJSTRAS CXM HIDRemuO

As dopagens das arrostras de Nb-Ti CXlffi hidrogênio foram realizadas uti

lizando-se a técnica do equilíbrio da anostra, a uma.determinada te:rperatura,

a:m a atnosfera de hidrogênio mantida a uma.certa pressão. Tencb, desta manei

ra, o oontrole dos Parânetros 't:enq;)eraturae pressão necessários Para a obterção

do EGUilíbrio oomumprocesso isoténnioo e isobárioo.

Os proxirros sub-itens descreverão o método, os equiparrentos e o prece

di..nentoexperinental utilizados na hidrogenação das anostras.

3.2.1- câmara de Hidrogenação

Para a hidrogenação das anostras foi utilizado o equipamantode dopa

gemcujo esqu~ é IIOstrado na.Fig. 3.2.1-160

A arrostra, pronta para a hidrogenação, é oolocada no interior dos dois

tubos ooncêntricos de vidro pirex: tubo intern::>que é a câmara da anostra (1) e

o tubo externo (2).

Os gases utilizados são: Hidrogênio AP- W:rlteMartins ou Hidrogênio

U - Oxigênio do Brasil, os quais segurrlo informações técnicas possuemos nesrros

~ . d . 61,62 - 1 - da ( ) sandomve~s e llIpurezas • O gas entra pe a camara anostra em c pas ~

10 absorvedor de oxigênio (3) antes de alcanrar a anostra (4). Usa-se absorve

dor de Oxigênio feito de Ti pela sua grande afinidade oompossíveis .irrpurezas

residuais do gás, principalmente o oxigênio, cuja preserça na. câmara desenvol

ve uma.cawadade óxido alterando a cinética da dopagem.O gás sai do sistema

através da bcrnbade vácuo (5) ou pelo borbulhador (6). Para o controle da pres
\

são através da vazão do gás existem as válvulas (7) e (8) quando a dopagan
-e
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TABEIA3.1. 2-1

awoSlç$D Qu1MICADA LIG\ Nb-Ti5,57,59

INDOSl'RIAS

CCM?OSIçM:> QUlM!
CA ( PIE-P J

F T IK B ITELEDYNEMCA

WAH-cHANG
Ta

< 50041510001000

W

-100 --
Zr

-10 --
Ti

~4 - 53 %46,4 %(46,5 ± 1,5) %(46,5 ± 2) %

Fe

67150 200125

Si

6510 100100

Ni

9310 100100

lvb

-10 --
eu

630 50..
50

Mg

-10 --
Cr

-20 - 60
Ai

29
-10 100100

Sn

-25 --
Mn

-10 --
Co

-10 --
,

B 10- --
Ca

-10 --

O

50026510001000

N

12610150150
", C

4445 100200

H

-5 5035
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..•
vacuo

6- Borbulhador

7-Válvula de duas posi- --
ço~s para o vacuo

8- Válvula de agulha pa..• -
ra o vacuo

9- V;lvu!a de ag~lha pa I
ra salda do gas i

10- Válvula. de agulha
para a vazão do gás

11- Reservat~rio do gás
(H2)

12- Bobina de indução
para o titânioí I

1- Câmara da amostra
2- Tubo externo

3- Absorvedor feito de titdnio
4- Amostra
5- Bomba mecânica de

medido

c.
-

o vacuo

®

A- Acoplamento para os
res de .pressão

B- Acoplamento para
saída do gás

C- Entrada do gás
D- Saída do gás.

@
l~-Bobina de indução p~f

-----~' ra éi amostra
13- Manômetro em U de- .

mercur10

14- Flange principal de
latão

15- Percurso do gás dentro
da câmara

16- Corpo i

17- Válvula de duas ~osições!

Fig. 3.2.1-1 - Esquerrado ~pamento de dopagande arrostras rretálicas com hi

drog- . 60emo •
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feita can pressão inferior a 1 atnosfera, e a válvula (9) para pressão superior

a 1 atnosfera. A válvula (10) é sarpre ajustada para que o fluxo mantenha uma

pressão senpre superior a 1 atnosfera na tubulação que conduz o gás do reserv~

tório (11) até o sistara, caso venha a existir umvazamento, eSte será de den

tro para fora evitando assim contaminaçãodo gás.

A pressão do gás é controlada pelo ajuste das válvulas (7), (8) e (10)

e rronitorada através de umnanânetro em fonta de U (13) can mercúrio, que poss!

bilita nedidas de pressão na faixa de 5 tarr até 760 torr, para pressoes IOOn:>

res pode-se usar um~ (18).

O aqueci.nento da arrostra é feito por una bobina de indução (12) que

envolve o tubo extel:n:>de pirex (2). Fsta bobina é alimentada por una fonte de

rádio-frequência da Po1itron, rrodelo IN-10 de 450 k Hz e 20 kWou da LEXX), node

10 596-100 can umvariac para controle de tatperatura.

A te!rrperatura da anostra durante a hidrogenação é lida oomum p~

tro óptico de intensidade 1umioosaP1.rolux I, cujos intervalos de leitura sao

de: 7000Ca 14000Ce 12000Ca 20000C,e c:orrigidas seguOOoo catálogo técnico ,
.- o 63

comprecJ.sao de ± 20 C

3.2.2- Procedi.nento Experi.nental para Hidrogenação

A hidrogenação da liga Nb-Ti segue os seguintes passos: (a) das bar

ras cilíndricas recebidas são preparadas anostras can diânetro de cerca de 8nm

e espessura de 5mncomumentalhe pelo qual a anostra é suspensa na cânara de

hidrogenação, a Fig. 3.2.2-1 rrostra a fonta da anostra para .hidrogenação; (b)

as arrostras preparadas são sul::metidasa decapagemquímica em solução de HF:

HN03 na proporção 1 : 1, os ácidos usados são concentrados, durante cerca de 30

seguOOos; (c) após isto são lavadas oomágua e acetona numtarque com vibração

ultra-sônica U1tramet lI; (d) colocação da arrostra na cânara de hidrogenação;

(e) estabe1eci.rrento de vácoo 00 sistara e depois ~to das válvulas (7) e

(8) e introdução de H2através da válvula (10) até que a pressão deste gás ro

sistema esteja umpouco acima da pressão atnosférica. Reoovaçãodo vácuo, r~

tirrlo este passo por cinex:>vezes; (f) estando a cânara oomvácoo, eleva-se a
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drogênio.



-48-

tatperatura da anostra até cerca de l2000C, durante alguns minutos, para a de

destabilização de umapossível camadade óxido existente na superfície da ano~

traI (g) cxxno ajuste das válvulas (7), (8) e (10) obtém-se a pressão de gás d~

sejada no sistara; (h) ajuste da tarperatura da anostra; (i) aplicação do tertp:>

necessário para que o equilíbrio tenn:xlinâmicoseja alcançado; (j) como termi

no da dopagemfecha-se sin'ulta.neanente as válvulas (8) e (10) manterrlo-se a ~

s~ de trabalho de H2; (1) desliga-se a fonte aquecedora; (m)espera-se o res
frianento total da anostra antes de retirá-la da cânara.

Com a anostra já hidrogenada esta será cortada CDI\serra manual baTI

fina e refrigerada a à1.cool, emvárias partes, evitarrlo assim que oa:>rra ~e

.cimento da nesma e consequent.arente perda de hidrogênio.As anostras cortadas

são sul::lIetidas a decapagemquímica de HF : 1m3 : H20na proporção 1: 1 : 1

durante cerca de 5 segundos, depois lavadas can água e acetona.

O corte emvárias partes da anostra hidrogenada é usado para uma lei

tura nédia da quantidade de gás introduzida e t:aIrbémpara levantar a distribU!

ção naérosoópica do hidrogênio através da anostra, ou seja, para a constatação

de que o tenpo foi suficiente para que o equilíbrio tel:Irodinâmicofosse atingi

do.

3.2.3- Medidado Teor de Hidrogênio

Estando as anostras prontas para a medida do teor de hidrogênio, efe

tuam-se os Passos finais da linpeza da superfície das nesmas que são: cxxn tri

clo:roetileno numtarx;rueoc:mvibração ultra-sônica Ultrarret 11 e IX>sterionnente

comacetona p.a ••

A técnica para nedi.r o conteúdo de hidrogênio das anostras foi de ex

tração a quente cem gás de arraste, utilizando-se o Analisador de Hidro

sisterra

gênio LEro, nodelo RH-2, cx:I'l1?05toIX>rumdetermi.nadorm:x'lelo778-500 e umfom:>

de irrlução ncdelo 764-100. O esquanabásico do-dLrcuito de gases do
_ . 64

RH-2e nostrado na Fig. 3.2.3-1 •

O pri.1reiro passo para alei tura da concentração de hidrogênio é a d~

gaseificação do cadinho de grafite (3), emtenperatura superior-àquela que será
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®

1- Reservatório de NZ (gas
de arraste)

2- DosImetro de gis
3- Cadinho de grafite e amo~

tra
4- Forno de indução
5- válvulas so1enõides
6- válvulas de agulha
7- FluxLmetro de gás
8- Filtros
9- Medidor de vácuo

10- Bomba de vácuo
11- Célula termo-condutora

@

(])

o
o
o
o

®
Q)

N2

A- Alimentação da ponte (+)
B- Alimentação da ponte (-)

c- Pre-amplificador

D- Segue para o circuito eletrônico
E- Termistores

F- Ponte de Hheatstone

_ . 64
Fig. 3.2.3-1 - Esquemabásico do circuito de gases do sistema. RH-Z para detenninação do teor de hidrogemo .



-50-

usada na análise. Depois coloca-se a anostra, e ° forro (4) é re-aquecido a

1400oC. Os gases que se desprerrlem da anostra são arrastados através do circu.!.

to por um fluxo contínuo de nitrogênio. Esses gases que saem do form sãJ fil

trados (8) antes de atingirem a célula terno-condutora (11) de rrodo que sorren

te hidrogênio + nitrogênio atinja ° detenninador. A célula terno-coooutora de

tecta a diferença na comuti vidade térmica dos gases. A Tabela 3.2.3-1 ItOstra a

a:mdutividade térmica de alguns gases64 • A célula é ~sta de dois tennis~

res (e) idênticos ligados a dois braços de una ponte de Wheatstene (F). O ter

mister de referência é mantido numambiente comN2 (fluxo de referência) a pres

são, fluxo e tarperatura constantes. O tennistor de medida é mantido numambi~

te de pressão, fluxo e tarperatura constantes mas que recebe a mistura gasosa

TABEIA 3.2.3-1

roNDUl'IVIDADETERMICA DEAIGUNSGZ\SES64

,

GÂS
s1MroLoPESO MJI...ECUIARCONDurIVIDADET.eRMICA

[ Calorias jano sego °e x 105
Hidrogênio

H2
2 39,0

Oxigênío

°2
32 5,7

Nitrogênio

N2
28 5,6

Ar (seoo)

295,4

M:>n5xidode
ro

28 5,4Carbom
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Alémda leitura digital direta da ooncentração de hidrogênio ernPfm""p,

pode-se acanpanhar a cinética da desgaseificação do hidrogênio na aIrOstra atr~

vés de umregistrador diferencial aooplado ao DeteJ:m:inador,que registra o de~

balanceamanto da ponte emfunrão do tatpo de análise. A integral sob a curva

fornece o teor do gás na aIrOstra, só que esta relação não é direta para isto

torna-se necessário levantar una.curva padrão. A Fig. 3.2.3-2 apresenta tma CUE.

va típica da desgaseificação de una aIrOstra de Nb-Ti, que não é nem isotérmica

e nemisobárica. Esta cinética está distorcida pelo efeito· da coluna de trans

porte d::>gás liberacb pela aIrOstra até a célula.

[mVJ

60

40

20

024
TEMPO [minJ

Fig. 3.2.3-2 - Curva típica d::>sinal da ponte de na:li.da associada a análise de

uma.anostra de Nb-Ti 46 pesamo O,0100ge cujo conteÚdode hidro

gênio era 2189PPlr-P.

o analisador de Hidrogênio R H- 2 recebe infonraçlÕesdo peso das

anostras no intervalo de 1,00 a 12,00 gramas·e o mãxi.noteor de hidrogênio pos

sivel de ser analisado, sob estas corrlições, era de aproxiltladaIrente 100 ppn-p.

Para superar esta limi.tação do apare1h:>, foi desenvolvida tma relação entre a

massa da anostra e a massa do conpe.nsador,para aIrOstras commassa nenores do
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que 1grana, e chegou-se à seguinte relação9

H - massa do cmpensador. l' tur di .tal
PfID"'P- - massa da anostra x el.. a gl

Desta naneira, anostras comaltas concentrações de hidrogênio p:xlen1

3.3- CONrROLEOOSINI'ERSTICIAISNI~O E OXIGtmO NASAMJSTRAS

Os átaros de Nitrogênio e Oxigênio se dissolvem intersticial1rente ros

metais, o que provoca ronsideráveis mud.an:tasnas propriedades físicas e rrecâni

do ter,· 1,14 .- . -, e1at' t andecas s ma l.a.l.S Ja que estes possuemral.O atórnioo r l.vameIle gr •

Os solui:os ni i:rogênio e oxigênio têm efeitos semelhantes nas propriedades nas

diferem bastante daqueles provocados Pelo hidrogênio emmuitos metais65 ,portan

to ro estudo de solubilidade de hidrogênio emnetais é necessário oonhecer 'ta!!!

béma quantidade de outros intersticiais presentes, pois a preserça destes alte

ra o limite de solubilidade do hidrogênio na liga, rwda o esPectro das nedidas

de atrito interno etc.

Durante a realização deste traba.lho foram levantadas as ooncentrações

destes intersticiais emcadarerressa de naterial e emalgunas arrostras hidroge

nadas. ° rrétodo de análise usado foi o de extração a quente por fusão, num Ana

lisador Evolograph V H - 9 da Leyrold - Heraeus 00 La1x>raroriodo Departarcento

de Materiais Refratários da Fundaçãode Tecno1ogia Imustrial de Iorena-SP. As

sequências de preparação das anostras e da análise rom a descrição do aparelho

serão feitas ros proxinos i tens.

3.3.1- Sequência da Preparação de Anostras para Análise de Nitrogênio e Oxigê

nio.

As análises de nitrogênio e oxigênio emmetais e ligas refratárias sã:>

realizadas pelo métodode extração a quente por fusão a vácoo usando a técnica

de fluxo ou "sarrluiche" complatina (Pt)66. As arrostras são preparadas contorne

rea::xrerrlaçãoda Conú.ssãoEuropéia de Referências 16,67, ou seja: lavar 2 vezes

emágua deionizada, 2 vezes comacetona emultra-sOOl, passar emmeti1 isobutil

cetona (MIBK),decapagemquímica emHF : H003: H20na proporção 2 : 2 : 1, 2



-53-

vezes emágua deionizada e acetona alternadas e fina.lnente secadas oomar qu~

D
te (~ 60 e).

As folhas de pt, que são usadas oono abaixador do ponto de fusão, sao

oortadas emperlaços de 7 x 13 x O,25rrm(aproxirradamente5 g), dobradas e s~

lidas à seguinte sequência de linpeza da superfície: lavadas com acetona,dep:'>is

oomágua deionizada, atacadas quilnicaIreI1tecan ICe. : 003 na proporção 3 : 1 a

soDe e fina1.Irente lavadas can água deionizada. A seguir os pedaços de pt são ~

tados tennicanente a l500oC, numvácuo de 10-6 torr por 12 hs e estocada em vi
16

dros

ImediataIrente antes da análise, a anostra é preparada oonfonre foi

descrito e então enrolada coma platina.

3.3.2- Análise dos Intersticiais Nitrogênio e Oxigênio

o diagrama de blooos do equipanento utilizado na.análise dos intersti

ciais nitrogênio e Oxigênio, indicarrlo o forno de extração, o sisterra de bambea

mento, a bombaooletora, o sistana de medida e fluxo dos gases liberados é nos

trado na Fig. 3.3.2-168•

A técnica de extração a quente oonsiste emaquecer a arcostra num ca

dinho de grafite (3) acilna do ponto de fusão dos materiais, geralmente entre

l6000C e 23000C. O nitrogênio é liberado na fanna elementar erquanto que o 0X!

gênio presente emsolução no metal, ou caro óxido reage oomo caroooo do cadi

nho e é liberado CX>IlD non5xido de carl:x:>oo(CO) e são levados à célula de Iredi.da

pelo sistema de bombearrento.Na determ.inaçãodos gases liberados é usada absoE,

ção de infra-ve:rrrelho para o non5xido de caroooo na análise de oxigênio e a oon

dutividade térnd.ca na deteJ:minaçãode nitrogênio.

3.4- TRATAMENroS TmITCOS

Os tratarrentos térmioos foram realizados ,numforno de irrlução a váCLO,

que é cx::>rrpostopor umafonte de rádio-fr~ência Politron, rrodelo I N - 10 de

450 kHze 20 kWcomumsistema. de vácuo Bendix, rrodelo 411• A cânara para o r~

zi.nento oonsiste internamente de umaoobina de irrlução de cobre e umablirrlagem

emlâminas de Nb. O vácuo constatado durante os tratarrentos térmioos foi melhor



Fig. 3.3.2-1 - Diagramade blooos do equipanento utilizado na análise dos intersticiais

amostra
controladora
controladora

I
U'1
.c..I

1 - Eletrodo superio r do forno

Z - Eletrodo mferior do forno
3 - (adi nho

4 - Compartimento da
5 - Válvula solenóide

'Sa - Válvula solenóide
6 - Armadilha
7 - Bomba de alto vácuo de Hg

-7a - Bomba de aUo vaé.uo de Hg p/gases de anal.
e-Bomba primária
9 - Va'tv. solenóide controladora de 3 vias

9a - -Válv. solenóide controladora de 3 vias

10 - Vál vula de Argô nio ou He,
11 - Bomba de alto ",acuo de Hg

12 - válvula de inje, ão de gás

13 - Vol ume de a mos t rage m}Bomb t t
_ a co e ora

14 - (amara de coleta
15 - Válvula de bombeamento
1Sa- válvula de venti las:ão .
16 - Estocagem de H 9

-17 - Filtro de cerâmic a
16 - Bomba primária
19 - Válv. de in je~ão de Argônio ou He
20 - (oluna cromatográfica
21 - De tec tor

22 - Circuito da ponte de Wheatstone

23 - Registrador'
24 - Cilindro de gtÍs de catibra~ão
25 - Entrada de gás de calibracão

2Sa- Entrada de gás de calibracão
26 - Controle de pressão
27 - Válvula da bomba primária, . ,
28 - Valvula de estrangulame.nt o de gas
29 - Membrana da bom ba coletora
• _ .. --::;;:---;--68-
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-5
que 10 torr. Antes de serem tratadas termicanEnte as arrostras foram decapadas

an solução ácida de HF e 1m3 na proporção 1 : 1 durante aproxi.nadanente 20 s~

gurrlos e então eram lavadas, an sB:IUência,comágua, acetona, tricloroetileno e

acetona. Depois do tratarrento térmioo os pequenos cilirrlros foram oortacbs lon

gitudinal.rrente (isto é, paralelo ao eim de cresci.rrento), poder:rlo-sedesta na

Mira fa.2êr a análise nei:alogr~ica das duas secçÕes da arrostra: transversal e

longi tudinal. Para a análise rretalográfica as superfícies das arrostras eram li
xadas e polidas, e depois atacadas quimicanente cnm solução ácida para realçar

os oontornos de grãos, a solução usada era HF : lN)3 : H20 na proporção 2: 6:1

durante 30 segundos.

As microestruturas reveladas nas metalografias foram fotografadas, e

a partir destes registros pode ser feita a medidádo tamanhomédio de grão,atra

vês do nétodo de interceptaçãode Heyen69,orrle o diâmetro niidi.o «d» foi oon

siderado inversarrente proporcional ao nÚlrerode interceptos (N) numa.linha ima

ginária na superfície da arrostra Im1ltiplicaào pelo a'llm2nto(A) observado:- - -. ---

< d > = ~ 104NA (jJlll)

3.5- PRXEDIMENI'O EXPERIMENrAL PARA oB'J.'EN;Ao DE MEDIDAS DE ATRITO INl'ERID

As medidas de atrito interno da arrostra Nb-Ti 46 foram realizadas num
70

pêndulo de torção invertido, tipo Kê , que foi projetado e oonstruído no ~

tamento de Física da UFSCar.A Fig. 3.5-1 apresenta umesquena desse pêrrlulo.

A arrostra ê presa por duas garras, sendo a da parte inferior fixa na

base do pêndulo. A garra superior ê conectada à Parte superior do sistema atra

vês de umtubo fino de aço inoxidável, que transmite a oscilação torsional

anostra. A atenuação na arrplitude de oscilação ê então medidapor reflexão,

a
I
I

de

umfeixe de raios "laser", emumeSPelho plano solidário ao tubo de inox. O sis

tema ê posto para oscilar através da interação de seus braços com ele~inãs

colocados de maneira adequada.

Arrostras de Nb-Ti 46 para este tipo de medida foram obtidas a partir

das barras recebidas, cortando-se umtarugo de aproximad.aIrente 25mn de corrpr!.
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rento com diârretro an torro de Bnrn. Este pe:quem tarugo foi laminado a frio até

a espessura de lmn, desta chapa foram oortadas anostras cem s~ quadrada a:m

área de lnm 2 e oorrprinento de 8Omn. Os dacbs sobre o anorteci.Irento em fur:ção da

tenperatura foram obtidos·can a anostra altanente defornada (coIlSEqUência da

preparação) e após o tratarrento térmioo. O a::nprim:mto útil da anostra, aoopl~

da ao pêrrlulo, media aproximad.anente 45mn.
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CAPI'lUID N

RESULTAOOS E DISCUSSÕES

4.1- RESULTADOS DE CONI'IDLE (CARACrERIZAÇÃO)

Os daà:>sde solubilidade à:>~ênio emnetal puro ou liga deperrlem

fortarente da oonposição química cb naterial a ser estudado. Para o V, Nb e Ta,

o amnentona ooncentração dos intersticiais 0, N e C aumentabastante a solubi

lidade ao hidrogênio?l • Por esta razão foram nedidas, Para fins de oontrole,~

tenninadas grandezas físicas e mecânicas das anostras de Nb-Ti recebidas e oorn

paradas cema literatura. Os resultados serão apresentados a seguir.

4.1.1- Caracterização da Liga Nb-Ti Estudada

Os resultados deste trabalho foram obtidos a partir de arrostras poli

cristalinas da liga superoondutora Nb-Ti, produzidas pela FI'I (ver seco 3.1)
. _ .. ~,57 ,59 .

oomconpoS1Çaol1Cm1nalque varla de 44 a 53%an peso de Tl • A deteJJt\1na

ção da quantidade de Ti presente foi feita pela rredida da densidade da liga,oo,!!

forrre Fig. (4.1.1-11: Para isto o priIrei.ro passo é a li.npeza da superfície que

tem a seguinte sequência: água, acetona, rretil isobutil cetona, acetona, decapa

gemquímica cemHF: !W3: H20na proporção 2:2:1 durante aproxiIna.damente5 se

gunàos, lava-se com água e duas vezes com acetona p.a. e finaJ..Irenteseca-se em

ar quente. Ométodode rredida de densidade é o do arpuxo (Archi.Iredes)usando-se

\mia balança eletrônica Mettler H K 60. A média das densidades das anDstras rece

bidas foi de (6,13 ± 0,04) g/an3 oorresponden:ioa (45,7 ± 0,8) % empeso de

Ti, portanto para efeito de rx:>tação,neste trabalho, a liga será denominadaNl:r

Ti 46 (%-p-Ti) ou Nn-Ti 65 (%-at-Ti).

Já que os teores de outros elementos intersticiais têm grande ircpoE

t:dncia na solubilidade do hidrogênio numrretal ou liga, foram determinadas as

S:la.ntidades de nitrogênio e oxigênio nas arrostras recebidas e os valores enoo,!!
a

trados foram: (112 ± 8) ppn-p-N e (4ll ± 32) ppn-p-O para a 1- remessa, (149±11)

pfin-p-N e (480 ± 87) ppn-p-O para a 2~ remessa. Estes resultados oonfirrraramos

valores tabelados de referência da rorrposição química da liga Nb-Ti que foram

fornecidos pela Fl'I (ver Tabela 3.1.2-1).
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7

5 40
O/o p. Ti

50

Fig. 4.1.1-1 - Densidade de ligas Nb-Ti emfunção da porcentagem em
72

Ti

peso do

Com:>parte da caracterização da liga Nb-Ti 46 foram realizadas medi

das de dureza nas arrostras, e os resultados obtidos foram (150 ± 3) Hv 5 e

(160 ± 12) Hv5 para a lê e 2ê rerressas, respectivamente. Estes valores encon

trados são cnnpatíveis coma quantidade de intersticiais presente nas arrostras,

isto é, maior quantidade de intersticiais resultando umerrlurecimento rraior da

matriz rretálica e estão emboa concordância coma literatura. A Tabela 4.1.1-1

conpara estes resultados comos dados publicados

A estrutura da liga Nb-Ti 46 foi determinada por difração de Raios-X

numgoniôrretro horizontal. Os parâmetros de rede determinados foram (3,285 ±

o o a a
0,005) A e (3,291 ± 0,005) A para a 1- e 2- raressas, respectivarrente.
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TABEIA 4.1.1-1

MEDIDAS DE DUREZADA M-DSTRA Nb-Ti

OJMPOSlÇÃO DUREZAREFEROCIAORIGEM

(HvJ

Nb-Ti 46,2

150 ± 3este traba.lhoF T I

Nb-Ti 45,1

160 ± 12este trabalhoF T I

Nb-Ti 45

15072não ronhecida

Nb-Ti 44

140 - 15273FTI

Estes valores estão a::mpa.tíveis comos níveis de intersticiais e rom
4A5

a literatura , confOnte nostra a Tabela 4.1.1-2.

TABE[A 4.1.1-2

pAAAMETRosDERIDEDAESI'RUl'URACOBICADEmRPOCENTRAOODASLIGASNb-Ti NA

FAIXADE<n1POSIÇÃOurILI~

ca1POSIÇÃO pAAAMETRoDEREFE:RkIA
RIDE-(RJ

Nb-Ti 46,2

3,285 ± 0,005este trabalho

Nb-Ti 45,1

3,291 ± 0,005este trabalho

Nb-Ti 48

3,29± 0,05 04

Nb-Ti 46,5

3,28 45

A Tabela 4.1.1-3 apresenta umquadro oorrparati vo da

das duas raressas de arrostras recebidas.

caracterização

Caro pode ser constatado, estes resultacbs estão bastante prox:i.m:>s,

não causando portanto variações significativas nos dados finais da solubilidade

do hidrogênio nesta liga de Nb-Ti.
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TABEIA4.1.1-3

QUADROCD1PARATlWDAS ANALISES DA 1~ E 2~ REMESSASDA LIGA Nb-Ti 46

ANALISE Nb-Ti 46 (1e Rem.)Nb-Ti 45 (2~ Rem.)

Toor de Nitrogênio

(112 ± 8) PfID"'P(149 ± 11) ptm-p

(499 :t 36) wn-at

(662 ± 49) ppn-at

Teor de Oxigêrúo

(411 ± 32) ppn-p(480 ± 87) ppn-p

(1572 ± 122) ppn-at

(1828 ± 331) pprrat

Densidade

33
6,10 g/an 6,15 g/an

Titânio

46,2 % p.45,1 % p.

Dureza

(150 ± 3) !Iv 5(lEiO± 12) !Iv 5
o

o

Parânetro de rede (3,285 ± 0,005) A(3,291 ± 0,005) A

4.1. 2- Trat.arrentosTénnicos

Das barras cilírrlricas recebidas da liga Nb-Ti 46 (1~ renessa) foram

confeccionadas anostras emfonra de pequeoos cilirrlros, oomCOIl"prirrentode 5mn

e diânetro emtorno de 8rrm,cortados transversa1.rrente emrelação ao lingote ori

ginal. As anostras assim preparadas foram usadas para trat.arrentos ténnicos oom

o objeti vo de :rredir a te:rcperatura e o tarp:> necessários para conseguir uma rror

fologia e unifonnidade de oorcposiçãoconvenientes.

As anostras de Nb-Ti recebidas já tinham sido sul:::metidasa trat.aJ:rento

ténnico durante 20 minutos a 9500C (1220K) emvácoo rrelhor que 10-4 torr (ver

seç. 3.1).

Os efeitos obtidos nas arrostras através de :rredidasdo tamanho rre

dio dos grãos, transversal e longi tudinalrrente, corrofunção do terrpo e terpera

turados tratarcentos térmicos efetuados podemser constatados pelos valores

apresentados na Tabela (4.1. 2-1). Os resultados desta Tabela rrostram umaterrl~

cia dos grãos da secção transversal apresentarem diârretros maiores que os da

longitudinal, isto p:rovavelrrenteseja decorrência do alongamentodos grãos du



TABErA 4.1. 2-1

EFEI'IDS OOS TRATAMENIOS'I1»1Icos A QUE FURAM SUEMETIDAS AS AM:>SffiAS DE Nb-Ti 46

TRATAMENIOTf»u(X) (FTI)
TRATAMEN'IOTE:RMICO ADICIONAL

TEMPO TEMPERATURA

DIÂMSI'RO MtDIO (~)TEMPOTEMPERATURADIÂME:I'RO rWIO (1JIll J

(min]

(OCJ~SVERSALLONGITUDINAL(minJlC)TRANSVERSALIDNGITUDINAL

120

950 2633

180

950 2933

20

950 2014

240

950 4035

270

950100 80

120

1150 7368

20

950 20141801150 8073

240

1150 10068

20

950 20141201350 6780

I
0'\
IVI
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rante o forjamento rotativo na preparação da arrostra.

A Fig. (4.1.2-1) apresenta a fotanicrografia da secçao transversal da

arrostra policristalina de Nb-Ti 46 ome podemser observadas iIx::>Irogeneidadena

cxxrposiçao, ou seja, zoneamentoda fase (3 (estrutura cúbica de co:rpocentrado).

Revelou-se tambémos contornos 'de grãos resultantes da recristalização a que os

lingotes foram sul:metidos anterio:rmente (ver seç. 3.1), o diâmetro nálio destes

grãos é 20 )..lffi.

Fig. 4.1. 2..:.1 - Fotomicrografia da arrostra Nb-Ti 46 sul::rnetidaa tratamento tér

mico de 20 min. a 9500C, secção transversal, diâmetro de grão

20 )..lffi, aumento50 X. Ataque químico = HF : HN03: H20 na propo!,

ção 2 : 6 : 1 durante 30 segundos.

A fotomicrografia do corte longitudinal desta arrostra é apresentada

na Fig. 4.1. 2-2, observa-se novamentea irorrogeneidade de concentração já rren

cionada, que desta vez aparece comaspecto de "fibras" paralelas ao eixo de

crescirrento da arrostra. Os contornos de grãos apresentam

de 14 )..lffi.

diâmetro rrédio

Este aspecto "rugoso" apresentado nas superfícies das secções

versal e longitudinal surgiu depois do ataque químico na arrostra polida;

pode ser observado estas marcas características cruzam os contornos de
73

Este efeito tambémfoi verificado por Read emarrostras comdiferentes

trans

corro

graos.

concen
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trações de Ti: Nb-Ti 45 e Nb-Ti 55, sendo tambématribuido por ele a inorrog~

~~? corrposição química emanostras comerciais utilizadas emseu trabalho
e em~stras preparadas -emlaroratório por: Collings e Smiti?4•

Fig. 4.1.2-2 - Fotomicrografia da arrostra de Nb-Ti 46, sul:metida a tratamento 

ténnico de 20 mino a 9500C, secção longitudinal e diâmetro nédio

de grão 14 lJffi. Aurrento50 X. Ataque químico = HF : HNJ3: H20 na

proporção 2 : 6 : 1 durante 30 segundos.

A Fig. 4.1.2-3 IIDstra urra fotomicrografia da arrostra de Nb-Ti 46 r~

zida a 9800C,durante 2 horas, numvácuo de 10-5 torro Conformepode ser obs~

vado, este tratarrento térmico foi suficiente para a recristalização corrpleta da
__ ~ _ o

arrostra,pois os contornos de graos estao retillneos e formandoangulos de 120

4.2- MEDIDASDESOLUBILIDADEDOHIDRCGÊNIONALIGANb-Ti 46

Os resultados da concentração do hidrogênio na liga Nb-Ti 46 d~

demdo equilíbrio terrrodinâmico (função da pressão parcial do gás e da terrper~

_tur=l do metal) e da cinétiea -da reação (detenninada pela adsorção, absorção e

difusão do hidrogênio). N:>spróxiIIDs itens estes dados serão apresentados e dis

cutidos.

i

/
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Fig. 4.1. 2- 3 - Fotomicrografia da arrostra de Nb-Ti 46, sul:nletida a recozi1rento

adicional a 9800C, durante 2 horas numvácuo de 10-5 torro A~

to 400 X. Ataque químico = HF : H003 : H20 na ProFOrção 2:6:1 du

rante 30 segundos.

4.2.1- Resultados Medidos de Solubilidade

As arrostras de Nb-Ti 46 hidrogenadas eram cortadas emvários pedaços

e usaoos para a leitura da quantidade e da distribuição do soluto dentro do me

tal. No Apêndice 11 serão apresentadas várias destas análises.

Os resultados experimentais da solubilidade do hidrogênio, em temos

de partes FOr milhão em peso (ppm-p), da razão atômica (8H) e da fração atômica

(x), na liga Nb-Ti 46 corro função da tanperatura 00 metal e da pressão parcial

do gás estão apresentados nas Tabelas (4.2.1 - 1, 2 e 3) para as pressões de

40, 60 e 80 torr, respectivarrente.

4.2.2- Representações Gráficas das Medidas de Solubilidade

° equilíbrio da atrrosfera gasosa consti tuida FOr rroléculas de H2 com

os átonos de H dissolvidos intersticia1.rrente na rede cristalina em condições ~

deradas de pressão e tarperatura, que é um caso particular da reação (2.2.1-1),

p:xie ser descri to FOr:

(g)
--- H (Me) (4.2.2-1)



TABElA 4. 2 .1-1

RESULTAOOSEXPERIMENI'AIS DA SOLUBILIDADE 00 HID~IO NA LIGA Nb-Ti 46 A PRESSÃO PARCIAL DE 40- 'IORR

TEMPERATURADE EYJUIL1BRIO
ooNCENl'AAÇÃO DE HIDR)G~IO

T (OC]

T r K 1T-1.l04 (K-1)PPM-P8H • 102(~fu 8H2 NH NM1
.tnX, , x . 10 rNH +

735 ± 20

1008 ± 209,9211694,44 ± 147,0210,924 ± 0,946- 2,214219,848 ± 0,937- 2,31788

750 ± 20

1023 ± 209,7751434,45 ±59,429,245 ± 0,383- 2,381078,463 ± 0,382- 2,46951

750'± 20

1023 ± 209,7751292,84 ±86,968,331 ± 0,559- 2,485157,690 ± 0,556- 2,56521

760 ± 20

1033 ± 209,6811138,74 ± 132,197,338 ± 0,851- 2,612136,836 ± 0,844- 2,68292

775 ± 20

1048 ± 209,542849,76 ±98,975,474 ± 0,637- 2,905185,190 ± 0,633- 2,95845

800 ± 20

1073 ± 209,320708,84 ± 109,554,565 ± 0,705- 3,086714,366 ± 0,700- 3,13139

800 ± 20

1073 ± 209,320567,64 ± 110,533,655 ± 0,711- 3,308953,526 ± 0,706- 3,34497

825'± 20

1098 ± 209,107556,66 ±86,203,585 ± 0,556- 3,328373,461 ± 0,553- 3,36363

840 ± 20

1113 ± 208,985640,01 ±51,654,122 ± 0,333- 3,188903,959 ± 0,332- 3,22922

845 ± 20

1118 ± 208,945579,51 ±83,523,730 ± 0,538- 3,288793,596 ± 0,535- 3,32538

880 ± 20

1153 ± 208,673531,84 ±32,073,425 ± 0,206- 3,374073,405 ± 0,206- 3,34590

900 ± 20

1173 ± 208,525452,97 ±22,912,916 ± 0,148- 3,534852,833 ± 0,148- 3,56370

950 ± 20

1223 ± 208,177447,50 ±32,312,882 ± 0,208- 3,546692,801 ± 0,208- 3,57510

Im
mI



Continuação da TABEIA 4.2.1-1

~ooo ± 20 1273 ± 207,855327,51 ± 25,562,109 ± 0,164- 3,858992,065 ± 0,164- 3,87983

1040 ± 20

1313 ± JO7,616302,41 ± 27,661,939 ± 0,173- 3,942801,902 ± 0,173- 3,96220

1050 ± 20

1323 ± 207,559314,73 ± 13,062,026 ± 0,084- 3,898971,986 ± 0,084- 3,01003

I
O'l
"'-.JI



TABELA 4.2.1-2

RESULTAOOS EXPERIMENI'AIS DA SOLUBILIDADE 00 HIDROGOOO NA LIGA Nb-Ti 46 A PRESSÃO PARCIAL DE 60 TORR

TEMPERATURA DE mUIL!BRIO
CONCENI'RAÇÃO DE HIDROGfm:O

T (OCJ

T ( K JT-l.l04LK-~PPM-P
2 NH

fn 8H
2 NH

8H • 10 [~)
X • 10 [N + ~ 1

InX
H e

730 ± 20

1003 ± 209,9701657,13 ± 187,1210,683 ± 1,204- 2,236509,652 ± 1,190- 2,33802

745 ± 20

1018 ± 209,8231865,13 ±84,1612,027 ± 0,538- 2,1180210,736 ± 0,535- 2,23159

750 ± 20

1023 ± 209,7752251,31 ± 142,7714,523 ± 0,920- 1,9294612,681 ± 0,912- 2,06504

755 ± 20

1028 ± 209,7281317,39 ± 167,058,490 ± 1,075- 2,466237,826 ± 1,064- 2,54777

755 ± 20

1028 ± 209,7282066,95 ± 287,5413,331 ± 1,852- 2,0151011,763 ± 1,818- 2,14022

760 ± 20

1033 ± 209,6811636,32 ± 132,2310,553 ± 0,851- 2,248779,546 ± 0,844- 2,34908

760 ± 20

1033 ± 209,6811827,34 ± 223,2611,783 ± 1,437- 2,1385110,541 ± 1,417- 2,24990

770 ± 20

1043 ± 209,588892,04 ± 130,335,747 ± 0,839- 2,856535,437 ± 0,832- 2,91237

775 ± 20

1048 ± 209,542842,96 ±81,105.,430 ± 0,522- 2,913235,150 ± 0,519- 2,96611

800 ± 20

1073 ± 209,320891,45 ± 140,325,743 ± 0,904- 2,857245,431 ± 0,896- 2,91303

815 ± 20

1088 ± 209,191894,85 ±97,395,764 ± 0,626- 2,853475,450 ± 0,622- 2,90958

820 ± 20

1093 ± 209,149861,88 ±90,115,552 ± 0,580- 2,891015,260 ± 0,577- 2,94505

850 ± 20

1123 ± 208,905745,70 ± 122,674,802 ± 0,790- 3,035944,582 ± 0,784- 3,08304

I
O'l
O>I



Continuação da TABELA4.2.1- 2

900 ± 20 1173 ± 208,525706,46 ±49,974,550 ±0,322- 3,090114,352 ± 0,321-"3",13454

950 ± 20

1223 ± 208,177585,86 ±38,873,773 ±0,250- 3,277223,636 ± 0,249- 3,31434

1000 ± 20

1273 ± 207,855540,98 ±27,213,484 ±0,182- 3,357033,367 ± 0,182- 3,39124

1030 ± 20

1303 ± 207,675390,36 ±32,412,513 ±0,209- 3,683642,451 ± 0,209- 3,70851

I
~
\OI



TABEIA 4.2.1-3

RESULTAOOSEXPERIMENTAIS DA SOLUBILIDADE DO HIDROGÊNIO NA LIGA Nb-Ti 46 A PRESSÃO PARCIAL DE 80 'IüRR

TEMPERATURADE mUIL1BRIO
CONCENI'RAÇÃODE HIDRCX:;t:NIO

T lC)

T ( K JT-l.104lK-1)
2 NH2 NH

PPM-P 8H • 10 (~.fu 8HX • 10 [N + N JlnX
H Me

740 ± 20

1013 ± 209,8721958,02 ± 114,2412,627 ±,O,735- 2,0693611,211 ± 0,730- 2,18824

750 ± 20

1023 ± 209,7751418,60 ± 112,639,143 ± 0,725- 2,392208,377 ± 0,720- 2,47967

760 ± 20

1033 ± 209,6811879,46 ± 226,5912,119 ± 1,459- 2,1103910,809 ± 1,438- 2,22479

760 ± 20

1033 ± 209,6811953,42 ± 113,7012,597 ± 0,732- 2,0717411,188 ± 0,727- 2,19036

770 ± 20

1043 ± 209,588853,93 ± 149,645,507 ± 0,963- 2,899165,220 ± 0,954- 2,95276

790 ± 20

1063 ± 209,407781,25 ±82,775,026 ± 0,532- 2,990494,785 ± 0,529- 3,03958

795 ± 20

1068 ± 209,363843,76 ± 118,555,436 ± 0,763- 2,912195,156 ± 0,757- 2,96506

795 ± 20

1068 ± 209,363755,00 ±71,784,863 ± 0,462- 3,023514,637 ± 0,460- 3,07100

800 ± 20

1073 ± 209,320832,60 ± 102,495,363 ± 0,660- 2,925605,090 ± 0,657- 2,97789

815 ± 20

1088 ± 209,191854,91 ±63,175,507 ± 0,406- 2,899165,220 ± 0,404- 2,95276

820 ± 20

1093 ± 209,1491760,58 ±99,5511,351 ± 0,641- 2,1758710,194 ± 0,637- 2,28338

820 ± 20

1093 ± 209,1491010,77 ±80,116,512 ± 0,516- 2,731556,114 ± 0,513- 2,79461

830 ± 20

1103 ± 209,0661950,59 ± 119,8912,579 ± 0,772- 2,0731311,173 ± 0,766- 2,19163

I
-.....J

l'



Continuação da TABEIA4. 2.1- 3

830 ± 20 1103 ± 209,066805,33 ± 119,895,188 ± 0,772- 2,958914,932 ± 0,766- 3,00940

840 ± 20

1113 ± 208,9851017,09 ±69,306,553 ± 0,446- 2,725226,150 ± 0,444- 2,78872

850 ± 20

1123 ± 208,9051342,37 ± 179,198,652 ± 1,154- 2,447417,963 ± 1,141- 2,53036

850 ± 20

1123 ± 208,905771,90 ± 113,224,962 ± 0,729- 3,003334,727 ± 0,724- 3,05179

870 ± 20

1143 ± 208,749975,39 ±37,376,284 ± 0,241- 2,767105,912 ± 0,240- 2,82811

915 ± 20

1188 ± 208,418761,85 ±78,614,907 ± 0,506- 3,014514,677 ± 0,503- 3,06241

920 ± 20

1193 ± 208,382788,79 ±33,675,081 ± 0,217- 2,979654,835 ± 0,217- 3,02922

990 ± 20

1223 ± 208,177799,28 ±69,545,148 ± 0,448- 2,966564,900 ± 0,446- 3,01676

960 ± 20

1233 ± 208,110739,19 ±84,864,761 ± 0,546- 3,044804,545 ± 0,543- 3,09122

1000 ± 20

1273 ± 207,855560,39 ±40,983,609 ± 0,264- 3,321763,483 ± 0,263- 3,35719

1050 ± 20

1323 ± 207,559525,42 ±53,033,381 ± 0,341- 3,387003,270 ± 0,340- 3,42038

I-'I-'I
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onde g significa fase gasosa e Mea liga netálica.

Os resultados obtidos das ooncentra.çôes de hidrogênio na liga Nb-Ti.46
N

- - - -. H

serao apresentados. nesta secçao emtemos da razao atamica do soluto aH = ~o~
de ~ é o núrrero de átalos dé hidrogênio e ~ o núrrerode átaros da liga netál!
ca.

Os pontos experiIrentais levantados são resultados de até 3 dopagens

cx::m hidrogênio emoondiÇÕesidênticas, e as barras de en:o indicam o desvio ~

drão destas rcedi.das. Foramtraçados nas Figs. (4.2.2 - 1, 2, 3) o logaritIro da

solubilidade do hidrogênio (aH) emfunção do irwerso da tarperatura absoluta de

trabalho ã pressão oons·tante de 40, 60 e 80 torr, respectivamente.

Can as rredidas de solubilidade do hidrogênio pode-se traçar isobári

cas do diagrarra pseudo-binário Cb sistana Nb-Ti 46 oomH, as Figs. (4.2.2-4,5,6)

apresentam estes resultados da tsrperatura emfunção da ooncentração do soluto

para as pressões parciais de 40, 60 e 80 torr , respectivamente.

Observandoos gráfioos das Figs. (4.2.2 - 1 a 6) podenos dividir os

resultados emduas regiões de solução sólida do hidrogênio na liga Nb-Ti 46 a
j

parte ideal (0bed.ecerxIDa Lei de Sieverts) e a não-ideal, as quais serão discu

tidas nas próximas duas secções.

4.2.3- Solução SÓlida Ideal de Hidrogênio na Liga Nb-Ti 46

A solução sólida ideal do hidrogênio na matriz netálica ooorre quando

existe apenas interação entre soluto e solvente, isto aoontece para baixas oon

centrações de hidrogênio e portanto dentro da validade da Lei de Sieverts. A

equação da solubilidade, neste caso, é dada por:

a = Q 1/2 [_ (&f - T~)] = K 1/2
H J..l PH exp RI' S PH2 2

(4.2.3-1)

onde aH = razão atômica do soluto hidrogênio a = (n9 de átonos de H)/ (n9 de át~

rcosde neta!), 13 = nÚlrerode sítios intersticiais por átono de solvente, PH =2

pressão parcial de H2emunidade de atm::>sfera(1 a'bn= 760 torr), &f = ental

pia parcial rcolar de dissolução do hidrogênio, iÉ' = entropia parcial rcolar de
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PH = 40TORR2

f
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I

I

-2
10

5

3
7,5 8,0

Fig. 4. 2.2-1 - Dadosde solubilidade do hidrogênio na. liga Nb-Ti 46 rorn pressão

parcial da fase gasosade 40 torr.
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PH = 60 TORR2
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Fig. 4. 2.2- 2 - Dadosde solubilidade ao hidrogênio emfunção do inverso da tem

peratura, à pressão de 60 torro
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Fig. 4. 2.2. - 3 - Dadosde solubilidade do hidrogênio emfurção do inverso da ~

peratura na liga Nb-Ti 46 à pressão parcial de 80 torr.
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Fig. 4.2. 2-4-Diagrarra da temperatura emfunção da cxmcentraçãode hidrogênio ~

ra a liga Nb-Ti 46 a pressão parcial de 40 torr.
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PH = 60 TORR2

1000

900

Fig. 4. 2.2-5 - Diagramada temperatura emfunção da solubilidade do hidrogênio

na liga Nb.Ti 46,ã pressão parcial de 60 torr.
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Fig. 4. 2.2-6 - Diagrana da tenperatura emfurção da solubilidade do Hidrog~

nio, à pressão parcial de 80 torr, para a liga Nb.Ti 46.
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dissolução do hidrogênio e K = contante de Sieverts.s
A Eq.(4.2.3-1) foi obtida considerando-sea ~ressã.o da entropia con

figuracional do soluto (ver ApeIrlice111) e portanto o tipo de sítio intersti

cial ocupadopelo rresItO.Os valores de S foramapresentados na Tabela (2.2.4-1)

para as estJ:uturas c.c.c., c.f.c. e h.c.

Calculandoo logarítno natural da El;I. (4.2.3-1) tem-se:

que é a equaçãode una reta, resultard> ·nunadeperxiêncialinear do .e.n eH em~

ção do inverso da ta:rperatura /T-ll. As Figs. (4.2.3 - 1, 2 e 3) apresentam a

solubilidade do hidrogênio na liga Nb-Ti46 à pressão de 40, 60 e 80 torr, res

pectivanente, carpa.rarXioestes resultados cxri as retas de solubilidade deste

gás cx:m TiS e Nb, dentro do intervalo de solução sólida ideal (ver Eqs. 2.3.1-1
e 2.3.2-1)

A região de solução sólida ideal ocorre dentro da validade da Lei de

Sieverts, i. e., na varia&ãolinear da solubilidade à:> hidrogênio (eH) comraiz

quadradada pressão da fase gasosa ('PH' ). confornenostra a Fig. 4.2.3-4 obti
2

da a partir dos resultados apresentados nas Figs. 4.2.3 - 1, 2 e 3. Estas re

giães estão carpreerrlidas nas faixas de tarperatura: de 840a 10500para 40
o o

torr, de 850 a 1030C para 60 torr e de 870a 1050C para 80 torro

Considerandoas retas de solubilidade do hidrogênio na liga Nb-Ti46,

foramescolhidas 4 tenperaturas e tonadas as concentraçõesde soluto corresp:>,!!

dentes, para cada pressão, e então obtida a Fig. 4.2.3-4. Cem> pode ser observ~

do, à nedi.daque diminuea tercperatura as retas traçadas vão se desviando dos

p:>ntos,indicando desta rraneira pequenosdesvios nas não significativos na idea

1idade da solução.

Canos dadosde solubilidade, dentro da validade da Lei de Sieverts ,

foramcalculadas a Entalpia Parciall>blar de dissolução do hidrogênio (~if') e

a Entropia Parcial no1ar de dissolução do hi~ênio (~SO) Para as três pr~

sões parciais usadas, cx:m o uso da Eq. 4.2.3-1. A Tabela 4.2.3-1 rrostra estes
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PH = 40 TORR2

Tip - H
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3
7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Fig. 4.2.3-1 - Dadosde solubilidade ideal com hidrogênio ro siste:rra Nb-Ti 46,
à pressão parcial de 40 torr,
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Fig. 4.2.3-2 - Dadosde solubilidade ideal do hidrgênio na liga Nb-Ti46,à pre~
são parcial de 60 torr.
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Fig. 4.2.3-3 - Resultados obtidos para a solubilidade ideal do hidrogênio na li

ga Nb-Ti 46, à pressão Parcial de 80 torr.
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Fig. 4.2.3-4 - Cooportamentoda Lei de Sieverts na solubilidade do hidrogênio na liga Nb-Ti 46.
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valores.

TABE[A 4.2.3-1

ENrALPIA E Em'ROPIA PAlCIAIS IDIARES DA DISSOID;ÃD 00 HID~O NA

LIGA Nb-Ti 46

PRESSÃO PARCIAL
COEFICIENrE DEENrALPIA:ENrIDPIA

ltorr)

CDRREI:AÇÃO-t:, If (kCa1/OO1H]
-t:, s:> (Cal/001 H KJ

40

0,9809,8515,88

60

0,9249,4215,29

80

0,95110,3615,86

Os valores apresentados na Tabela 4.2.3-1 daronstram a boa oonoordân

cia entre as grandezas deterIiU..nadasIre5ltD cx:m a variação da pressão de trabalho

Ainda oonsiderando a região de solução sólida ideal é possível traçar

as isobáricas do diagrama de fase pseudo-binário do sistema Nb-Ti 46 cx:m hidro

gênio, partindo da Eq. (4.2.2-2) pcx1erosobter umarelação direta entre a t~

ratura (T) e a solubilidade de hidrogênio (8H)da seguinte maneira:

_f:::.ff + f:::.So
RI' R

ou

T =

(R
f:::. lf .tn 8R

(4.2.3-1)



1
T == a + bm 8H

1/2

r;:s:> + R .en 6 PH2a=

-85-

(4.2.3-2)

R

b=- 6if

As isobáricas para 40, 60 e 80 torr do diagrama de fases pseudo-biná

rio da liga Nb-Ti 46 CXlTl hidrogênio, para tarperaturas de cerca de (855 ± 15)oC

a (1040 ± 10)oC, obtidas a partir da Eq. 4.2.3-1, estão nas Figs. 4.2.3-5,6 e

7, respectivamente. A Fig 4.2.3-8 nostra apenas as curvas destas isobáricas.

Proced:imento idêntioo foi aplicado para outras ligas de Nb-Ti e li

gas Nb-I-b, utilizando dados experi.nentais de vários autores 75•

TABELA4.2.3-2

PARAMmIDs~ E b DETERMINAOOSA PARI'IRDAm. (4.2.3-2) E OS VAIDRES

CORRESPONDENrESDE ~ E E:If>

~

- t;SJ- ""j;ffCOEFICIENrE

PRESSÃO [Cal/no1 IfK)
(kCal/nolH)

DEPARCIAL a b

DEH2('IDRRJ
lJ<-l) (K-1JooRREIAÇÃO

40

rL,520x 10-315,01
-4

10,300,98011,929 x 10

-3

-4
11,080,924160 1,412 x 1014,611,793 x 10

-3
14,18

-4
80 1,348 x 10 1,727 x 1011,500,9509

I

Os resultados para a solubilidade ideal do hidrogênio na liga Nb-Ti46

tân seus valores apresentados nas Tabelas 4.2.3-1 e 2 obtidos através de cá1~

10s do logarí trro da ooncentração do soluto em fw1ção do inverso da terrperatura

(ajuste da nelhor reta por regressão linear, Eq. 4.2.2-2) e de calculas da tE!!!

peratura em função da concentração do hidrogênio (função hiperoo1ica de T x.fu 8H

Eq. 4.2.3-2), respectivamente. A nédia destes valores são:
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T[K] I PH2 :: 40 TORRl ~
1300 I- \

I+l\Io+t
1200 I- \

I+l

\1+1\~1100 I- \

2 [NH J8H x 10 N,.

Fig. 4.2.3-5 - lsobárica de -40 tOrrdO--clia~ de fases pesudo-binário do sis

terra Nh-Ti 46 can hidrogênio, na reqião de solução sólida ideal.

PH = 60 TORR2

1300

1200

1100

2 [NH18H xlO NM]

Fig. 4.2.3-6 - Isobárica de 60 torr do diagrama de fases pseudo-binário do sis

terra Nb-Ti 46 - H, na região de solução sólida ideal.
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p ; 80 TORR
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\
~
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I

1100

sis

\05

2[~JeH 1 \0 N ••

torr do diagrama.de fases pseudo-binário doFig. 4.2.3-7 - lsobárica de 80

tema Nb-Ti 46 oomhidrogênio, na região de solução diluida ideal

mente.

1300

1200

1100

PH2 = a) 40 TORR
b) 60 TORR

c) 80-TORR

(c)

(a)
t I I

5

10 [N ]9H X 102 N:
Fig. 4.2.3-8 - lsobáricas de 40, 60 e 80 torr do diagrama de fases pseudo-biná

rio do sistema. Nb-Ti 46 - H, para a região de solução sólida di

luida idea1mente.

</1 'if> = (9,88 ± 0,47) k.Cal/rrol H e </1 if'> = (10,96 + 0,61) kCaljrrol H

para a Entalpia Parcial M::>larde dissolução do hidrogênio,

<t;f?> = (15,68 ± 0,33) Cal/rrol H K e <b:F?> = (14,60 ± 0,42) Cal/rrol H K

para a Entropia Parcial M::>larde dissolução do hidrogênio.
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As pequenas diferenças encontradas IX>S valores dessas grandezas ~

dinâmicas são oonsequências dos retodos de análise numérica utilizados.

As variações na solubilidade de umsoluto intersticial de umneta! @

ra outro a mnacerta tenperatura e pressão são dependentes das variações 00 ~

lor de solução (enta!pia) da reação,76 já que a entropia da solução é prati~

nente oonstante para todos os netais 6

Os rrodelos de solubilidade nais razoáveis para a solução de hidrog~

nio nos netais de transição estão relacionados CX)I[la estrutura eletrônica do

solvente,77 eles são baseados na dissolução do hidrogênio atômioo COIIDum p~

ton; a:m seu eletron cedido para a banda de oonduçãodo neta!. A ionização do

hidrogênio emnetais foi provada através de cálculos por Isenberg78 , nostrando

que umátaro deste gás localizado numsitio octaédrioo nmnarede c. f. c. não p<:>

de ter nehumestado lig~, já que a oondiçãomais estável seria a ionização do

átaro resultando na localização do próton no·sitio octaédrioo e a oontribuição

do elétron para o gás de eletronS do neta!. Pelo métodoutilizado foi CX>Ilcluido

que o hidrogênio emsolução seria ionizado ·emtodos os netais.

Dentro dos ~elos propostos será discutido o dOpréton blindado

("screened proton rrodel"). Considerandoque o hidrogênio está ionizado na solu

ção, a reação (4.2.2-1):

1
2' H2 (g) -+H (Me)

onde g significa fase gasosa e Me o neta! a:m hidrogênio dissolvido,pode ser

decarposta nos seguintes passos sugeridos por Franck79

surge devido a dissociação de

1 -
2' H2 (g) -+ W (g) + e (g); Llli = 366,7 kCallat.-g

e- (g) -+ e - (Me) ; b. H = - 4>

Em (a) o valor 366,7 kCallat. -g H

(4.2.3-3a)

(4.2.3-3b)

(4.2.3-3c)

1
"2
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nol de H2e ionização de 1 at.-g de H, (b) ~ é a função trabalho do metal e

para os metais de transição este valor encontra-se I'D intervalo: 69,2 a

115 k.Cal/nol H (3 a 5 e V), e em (c) h é o calor de solução de umpróton.

O calor de solução obtido experinenta1mente é a somadestes :3 ternos:

~ Hexp= 366,7 kCal;mol H - ~ + h (4.2.3-4)
80

SegundoSclmabl desprezando-se a difererça entre entalpia e ener

gia livre, h pode ser escrito COItO:

h = E + E + Epolo rep (4.2.3-5)

(4.2.3-6)

sendo EOa energia do ponto zero (cerca de 1,15 kCal) e portanto pode ser des

prezada nestas considerações. 'E representa a interação núcleo iÔniro-prótonrep
blirrlado, este tel:nDincluirá umacontribuição da polarização dos núcleos iôni

cos, mas a maior contribuição virá da repulsão coularbiana entre os prótons

blirrlados. Epol representa a diminuição na energia pela blirx3agemda carga
protônica pelo gás de elet.J::ons.

NoApêrrlice V será apresentada umadiscussão mais detalhada sobre os

tenros E e E l'rep po .
Portanto, pelorrodelo do próton blindado o calor de solução exper~

tal será dado confo:r:neas Ei}. (4.2.3-4 e 5) por:

~ Hexp= 366,7 - ~ + Erep + Epol (kCal/nol J

onde Er.·· + E 1 serão mais negativos cx:m. oaurrento da densidade de estados doep po .
nível de Fermi. Desta maneira deve existir umaoorrelação entre solubilidade do

hidrogênio e densidade de estados eletrônioos 6.

O IIOdelodo próton blindado supÕeque o calor de solução é diret.arren

te dependente da densidade de estados. Existe evidência que para ligas :rretáli

cas o calor de solução do hidrogênio para diluição infinita (~~) está relacio

nado ooma razão e/a (núnero de elétrons exterrx:>s~ e d por átaro) da liga7

Neste trabalho, foi calculado o calor de solução do hidrogênio para
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diluição infinita utilizando os resultados da solubilidade do hidrogênio pelo

rrétcxb de regressão linear, tonando-se Ô "íP (para cada pressão parcial) e a oo,E

respondente ooncentração do soluto, e os pontos consideraoos foram a tanperat~

ras idênticas (ver Fig. 4.2.3- 9). Usandoo métodode regressão linear foi cal~

lada a Entalpia da SOluçãopara a diluição infinita do hidrogênio:

ô iÇ = - 10,8 kCal/nol H
a 1176 K

o cálculo do calor de solução para diluição infinita do hidrogênio

torna-se necessário já que a presença deste soluto altera a relação ~ e oonsea

quenterrente a densidade de estados.

A Tabela 4.2.3-3 apresenta os valores da Entalpia Parcial M:>1arRela

ti va para diluição infinita de hidrogênio -no Nb, emligas Nb-Ti, em Ti TQ;a e IJ

encontrados na literatura e neste trabalho.

A variação da densidade de estados (~) can a razão: foi obtida a

partir da correlação entre NEe a susceptibilidade ma.gnética ('!'m)' conforne
8 _-<lO

B..1rche Francis . A Fig. 4.2.3-10 relaciona esta variaçao de l\; e de /),~ cx:m

a razão ~ para o Ti, ligas Ti-Nb e Nb segundovários autores.a

Existe umaboa conoordância qualitativa de a::nportarrento entre a
_ -00 __

riaçao de !J. ~ e l\; como aurrento da concentraçao de Ti no Nbate cerca

50%at., isto indica que para estas ligas a oorrelação entre as grandezas

va

de

e ~ satisfaz plenarrente o resultado previsto pelo rrodelo d::l próton blindado.

Para as ligas de Nbcom50 a 75%ato de Ti, a oonoordância na varia
_ ........c:() _

çao de !J. ~ e NEnao e tao marcante, ma.sapresenta umapequena terrlencia no

cnrrportaIrentodentro da faixa de distribuição dos valores apresentados, o que

só tem sido analisado qual i tati vamente na rraioria das ligas rretálicas.

N::>caso do Ti, a previsão deste rrodelo falha, já que para os pri.nei

ros netais de transição compouoos elétrons ª (Ti, Zr e Hf), as funções de on

da eletrônicas são essencialITEnte ligadas. Isto significa que a densidade ele

tl:Ônica está concentrada na região entre os átaros e portanto nos si tios int~

ticiais. CarparanCbo potencial nédio do netal OOIID umtodo, o sitio intersti

cial é umaregião de potencial negativo que ligará o próton comumaenergia el~
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Fig. 4.2. 3-8 - Variação da Entalpia Parcial rolar de dissoiução do hidrogênio (ti?) emfurção da so1ubilidade do gás.
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TABEIA 4.2.3-3

ENrALPIA PARCIAL mIAR REIATIVA PARA DILUIÇÃO INFINITA DE HIDROOtmO

EM Nb, Nb-Ti e Ti

MATERIAL - e
ENl'ALPIAREFEROCIARAZAO - a

(*) - li iÇ [kCal /rrol H)

Ti

4 10,71-811a

Ti

4 12,91811
---8

Ti

4 13,5I 71
f3

·Nb-Ti 75

4,25 12,9I 8 I

Nb-Ti 75

4,25 13,0I· 71

Nb-Ti 65

4,35 10,8Este trabalho

Nb-Ti 55

4,45 11,5I 7·1

Nb-Ti 50

4,5 13,2I 8 I

Nb-Ti 25

4,75 10,0I 7/

Nb-Ti 25

4,75 10,8I 8 I

Nb

5 5,01821

Nb

5 6,41811

Nb

5 7,5I 71

Nb

5 8,3I 8 I

(*) Concentração de Ti nas ligas dada em % atômica.
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Fig. 4.2.3-10- Variação da densidade de estados ~) e de /),iÇ cx:xn a razão e/a,

para ligas binárias de Ti e Nb.
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trostática extra,o que torna o calor de solução mais negativo 6 • Portanto, @

ra os priIreiros :rretais de transição a natureza direcional dos orbi tais

f di 1 - d hidrog- . 83cos avorece a sso uçao o em.o.

rretáli-

Para urra ccxrparaçãomais rigorosa destes resultados é necessário 00

nhecer o histórioo de preparação e a cx:>npOsiçãoquímica das arrostras, mas geral

mente estes dados não são apresentados oos artigos da literatura. Das quatro ci

tações de outros autores, feita na Tabela 4.2.3-3 e na Fig. 4.2.3-8 o trabalho

de arrch e Francis 8 cita o tipo de fusão Cb material (fusão a aroo em at.rrosfe

ra de argônio) e a estruturac.c.c. das anostras Nb-Ti 25, Nb-Ti 50 e Nb-Ti 75

(em% at.), Jones et alii 7 descrevemque Para baixas ooncentrações de hidrogê
11 82

nio as ligas de Nb-Ti continuam coma estrutura c.c.c., Jones e McQuillaÍ1 us~
81

ram Nbpreparado por refinaIIEI1tozonal e Gallagher e Oates nada nencionarn so

bre o processo de fabricação e de caracterização das arcostras. Mesnoassim,exi,!

te boa concordância da variação de b. IÇ como teor de Ti nas ligas para vários

autores que usaram anostras, intervalos de tarperaturase pressões diferente§84.

4.2.4- Solução SÓlida de Hidrogênio na Liga Nb-Ti 46

A solubilidade do hidrogênio na liga Nb-Ti 46 Para teIrperatura entre

7300e e 8500e encontram-se na região de solução sólida, apresentando regiões de

maior e Ireoor dissolução desse soluto intersticial. UmCOllp:)rtarnentoserrelhante

é encontradom diagrarrade equilíbrio sinplificado cb sisterca Ti-J. (Fig.2.3.2-1)

para pressão de hidrogênio a 3 torr. Ao se fazer o a<:x::>npanharnetodesta isobã.ri

ca observa-se que acima de 810oe,ela se encontra na região de fase 8 (estru~

ra c.c.c.), e Para esta terrperatura ocorre uma.diminuição na solubilidade do

intersticial, de 5,2%ato cai para 2,7%ato onde a isobárica cruza uma região

de 2 fases (a + 8)i entre 8100e e 6800ea isobárica pemanece m carrpoda fase

a (estrutura h.c.) comumaurrento na solubilidade do hidrogênio até 6,7%at.,

quando ela volta para a faixa de 2 fases comumacréscilro na solubilidade do hi

drogênio de 6,7%ato para 15,2%ato e então entra novarrentena região da fase B.

A solubilidade de umsoluto intersticial numItEtal deperrl.eda natur~

za direcional dos orbitais rretálicos (para os prirreiros ItEtais de transiçãoP3 ,
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da afinidade eletrônica e tambémda estrutura cristalina cb naterial que o arma

zena. NaTabela (2.2.4-1) pode-se encontrar o númerode sítios intersticiais ~

taÉrlrioos e tetraédricos por átcm:> do rootal solvente emfunção da estrutura, O!! I"

de observa-se que irrlepeIrlentarente do tipo de ocupação do soluto a estrutura

C.C.c. tem rrais sítios disponíveis por átaro de netal que a c.f.e. (ou h.e.). J
o netal utilizado tem estrutura c. c. c., à tarperatura ambiente. Pelo

CDItp)rt:.anentodas curvas experimentais, (Fig. 4.2 o 3-1 a 8), obtidas para tarpe

raturas acima de 8600C,esta estrutura é rrantida para as concentraçÕes de hidro

gênio atingidas eu função das pressões e tarperaturas utilizadas. N:> intervalo

de 730°C e 860°C, reJi.ão an que foi observada uma diminuição na solubilidade do

hidrogênio, foram realizadas rredidas de difração de raios-X an 3 anostras

Nb-Ti 46 e an seguida cada uma delas foi hidrogenada à pressão de 80 torr

te:rperaturas de 760, 795 e 8l0oC. Os padrões de difração de raios-X foram

tidos à tarperatura ambiente.

Hutchison e cx>lalx>radores45detenninaram os parânetros de rede de fi

bras supercondutoras cx:IIerciais deNb-Ti 46,5 obtidas da "Magnetic Corpo of

Americati };X)rdifração de raios- X (método de Debye-Scherrer) e por microsoopia

eletrônica de transmissão e de varredura. As técnicas cx>rcprovarama presença
o c

das fases: B (c.c.c. cx:>ma = 3,28 A); O'. (h.c. com - = 1,59) e w (h.c. coma

E = 0,62).0 processo de produção das ligas foi obtido };X)rextri1são a quente, dea -

fonnação a frio e reCX>zimentoa baixa tarperatura (3750C) durante longo te:tpO,

para que QCX)rresseprecipitados de Ti nos cx>ntornos de subgrãoso
O'.

A Tabela 4.2 o4-1 apresenta uma síntese dos resultados das rre.didas de

difração de raios-X, deste trabalho a::xrparando-as CX>IIlaqueles encx:>ntrados por
. 45Hutchison •

Pode ser feita uma análise desses parârretros de rede cx>ma cx>ncentra

ção de hidrogênio para as duas fases, B e 0'.:

(a) fase B: para efeito dos cálculos será usado o valor médio total do par~

tro de rede da estrutura c.c.c. da liga Nb-Ti 46 san hidrogênio:

a =
o

(3,288 ± 0,006) A



TABELA. 4.2.4-1

RESULTAOOS DAS ANJ\LISES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DESTE TRAPALHO CCMPARAOOS Ca1 OS DE HillCHIOON

HUIÇHISON e COIAIDRAOORES 45
ESTE TRABl-\LH0,

Nb-Ti 46,5

Nb-Ti 46 (2~ RemeSsa)
"FASE S (c.e.e.)

FASE a (h.c.)FASE w (h.c.)FASE S (c.c. c .•)

d ( A )

d [AJ

o

d ( Â J(h K l) (h K l)d (AJ(h K l) (h K l)

4,19

10.0

3,01

00.1

2,56
(010)
2,46

10.1

2,43

11.0

2,34
(002)

2,32
(110) 2,324(110)

2,23

(011)1,9111.1

1,74
(012)

1,64
(200) 1,649(200)

1,48

(110)
1,34

(211) 1,342(21~)

1,31

(103)
1,41

12.1

1,25
(112)1,4030.0

1,23
(201)

1,160
(220)1,172(004) 1,163(220)

1,129

(202)1,2022.0

1,038
(310) 1,041(310)

0,990

(203)1,1122.1

0,946
(211)0,944(211)

0,880
(015)

aI ::a = 3,28 Â

aI::a=2,95 Â
o o:

aI::a=4,85 A aI::a=(3,291 ± O ,OOS)A
a2::e=4,68 A

a2::e=3,01 l
c

c
ã = 1,59 a = 0,62

I
\.O'",



Continuação TABEIA 4.2.4-1

ESTE TRABALHO

Nb-Ti 46

CH = 4,2% ato Nb-Ti 46<;-1= 5,2% ato
Nb-Ti 46C = 11,2% atoE

FASE 13(c.c.c.)

FASE Ct (h.c.)FASE 13(c.c.c.)FASE Ct(h.c. )FASE S (c.c.c.)FASE cx (h. c. )

d ( Â J

(h K l)d (AJ(h K l)d (Â )(h K l)d ( A )(h K l)d [ Â J(h K R.)d [lJ(h K .i)

2,596

(010) 2,59(010) 2,578(010)

2,344

(110) 2,338(110) 2,323(110)

1,655

(200) 1,652(200)

1,347

(211)

1,169

(220) 1,169(220) 1,168(220

1,045

(310) 1,044(310)

- ..

o

ooo o o

al=a=(3,311±0,004)A

al=a=(2,998±0,005)Aal=a=(3,304±O,OO3)Aal=a=(2,985±O,OOS)Aa1=a=(3,298±0,010)Aa1=a (2,977±O,OO5)A

I
\.O-.)I
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Os resultados da variação desta grandeza oom a concentração de hidro

gênio estão na Tabela 4.2.4-2.

TABELA4.2.4-2

cALcuI.o DA VMU.N;iD 00 PARÃMEI'ID DE REDE DA FASE 8 (c.e.e.) DA LI~ Nb-Ti 46

EM FUI\ÇÃO DA (X)N:ENI'RAÇÃO DE HID~O

f o ,

CH= 4,2% ato
CH= 5,2% atoCH= 11,2% at

~/% ato J l1a

_5,5 x 10-33,1 x 10-3
-4

. jl1c

8~9 x 10

u

< 11a >
-3 A= (3,2 ± 2,3) x 10 % ato11c

o desvio padrão da média de ~ ~ é da ordemde 70%,

dio for CXJIIparadoroma variação ~ ~ para a estrutura c. c. c.

(ver Tabela 2. 2•4-3), eles estão bempróxi.m::>s.

nas se o valor mé

do sisterca Nb-H

(b) fase a: para fazer esta estinativa serão oonsiderados os valores dos para

metros de rede, semhidrogênio, dados por Hutchison45 :

o

aI
-a=2,95 A

o

a2
-c=4,68 A

A Tabela 4.2.4-3 nostra o acréscino no parâmetro de rede aI emfunção

da ooncentração de hidrogênio.

Novamenteo desvio padrão é da ordemde 65%.A Tabela 2.2.4-3 não for

nece as variações dos parâmetros de rede do Tia emfunção da ooncentração de h!

drogênio.

Pelos resultados apresentados na Tabela 4.2.4-1 observa-se a presença

da fase a (h.c.) para arrostras hidrogenadas ro intervalo de terrperatura de 740

a 860°C. Pode-se relacionar o aparecirrento e desaparecirrento de pioos de difra
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TABEr.A 4.2.4-3

ESTIMATIVA DO ~OO NO pARÃMEm) DE REDE aI DA FASE a DA LIGA Nb-Ti 46 EM

FmÇÃO DA CDOCENrAAÇÃO DE HID~O

Si = 4,2% atoSi = 5,2% atoCH = 11,2% ato
o

f.A/%at.]

~al

-3

6,7 x 10-32,4 x 10-311,4 x 10 /~c
~ aI

o
-3 A< --> :z::

(6,8±4,5)xlO I%at.l!J. c

ção· com mudaÍlçéÍSna estrutura devido à preseÍça do hidrogênio, esta é apenas

umaanálise qualitativa já que existem outros parânetros que podan influenciar

(por ex.: tenpo an que a arrostra permaneceua ·alta tarperatura durante a hidro

genação).

A Fig. 4.2.4-1 nostra umdiagrama esquemãtico da sequência e intensi

dade relativa aproximadadas11linhas 11 de difração de raios-X de arrostras de

Nb-Ti 46 san e com hidrogênio.

Comestes resultados pode-se associar a diminuição na solubilidade do

hidrogênio na região de 730 a 8500Cà preser.ça significativa da fase hexagonal

carrpacta do sistema Nb-Ti 46-H. Segund:> West e Larbalestier85 grandes precipita

dos da fase a rica an Ti ocorrem na liga Nb-Ti (com45 a 65%p. de Ti) corrocon

sequência de defornação a frio e tratamento térmico. A obtenção, neste traba

lho, de pico de difração de raios-X da fase a rica an Ti foi induzida pela pre

ser.ça do hidrogênio.

Baseando-se nestes dados é possível propor parte do diagrama de ~

lÍbrio pseudo-binário do sisterra Nb-Ti 46 com H, confOI:Irenostra a Fig.

(4.2.4":2), onde acima de (850 ± 20)oCten-se umaregião de estrutura C.C.c. (fa

se B) e de (850 ± 20)oCa (730 ± 20)oCoutra região com fase B (h.c.), esta p~

sença sirrnlltânea pode ser confirma.dapelo diagrama de difração de raios-X.
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Fig. 4. 2.4-1 - DiagramaEsquemáticodas Intensidades Relativas das "Linhas" de

Difração de Raios-X das Arrostras de Nb-Ti 46 seme com Hidrogê

mo.
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FASE oC.. (h.c.) + FASE f3 (c.c

à 40 TORR

x 60 TORR

o 80 TORR

FASE P (c.c.c,)

xx

o

xo o

o

xl A

800

900

1000

T °C

1.\00

A
x

o

700 5
1

10
1

15

8HxI02

Fig. 4.2.4-2 - Profústa Parcial do Diagrama.de Equilíbrio pseudo-binário do

Sistema Nb-Ti 46 roffiHidrogênio.



-102-

4. 2. 5- Medidas de Densidade da Liga Nb-Ti 46 rom Hidrogênio.

As densidades de arrostras da liga Nb-Ti 46 rom hidrogênio foram obti

das pelo Métcrlo Hidrostático (mpuxo) usando água destilada e urrabalança anali

tica Mettler H 10. A Fig. (4.2.5-1) rrostra os valores enrontrados neste traba

lho rorrparanCb-os rom aqueles enrontrados na literatura para Nb-He Ti-H, onde

os p:mtos apresentados para Ti-H foram estinados por interpolação dos valores

de Gibb e rolaboradores 36 e Biltz86 • Na Tabela (4.2.5-1) enrontram-se o roef,!,

ciente de rorrelação e a inclinação da melhor reta que se ajusta aos pontos p~

ra os três sistemas apresentaCbs, "Ondea liga de Ni-Ti 46 tem um roII'pJrtamento

se.rrelhante aos outros dois sistemas.

TABEIA4.2.5-1

OOEFICIENI'EDEooRRELAÇÃOE IOCLINAÇÃODAMELHORREl'APARAAS MEDIDASDED~

SIDADEEM FUNÇÃODAooNCENI'RAÇÃODEHID~O EM Nb, Nb-Ti 46 e Ti.

MATERIAL OOEFICIENI'EDEmINAÇÃO

ooRRELAÇÃO
Nb-H

- 0,9228- 0,01316

Nb-Ti 46-H

- 0,8896- 0,02136

Ti-H

- 0,6643- 0,01774

Estes resultados ronfirmarn que o hidrogênio se dissolve intersticial

mente nestes metais, aumentando os parâmetros de rede da matriz (ver Tabela

4. 2.4-:U e ronsEqUentemente o volume e rorro ele é o ele.rrento rrais leve, sua pr!!:,

sença vai se tornar significativa na :medidado volurre', o que ocasiona urra dimi

nuição na densidade do neta! rom hidrogênio. A Tabela 4. 2. 5-2 apresenta decrés

cirro na densidade destes metais para cada 1%ato de hidrogênio dissolvido.
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8,6

o O

8,4

Nb-H

x [87]
ó [88]
0[89]

NbTi46-H
E>[este trabalho]

4,3

4,1

.(3

Ti-H
Gl [36]
8 [86]

o

Fig. 4.2.5-1 - Densidade dos sistemas Nb-H 87,88,89 , Nb-Ti 46-H e Ti-H 36 ,86

em função da concentração do hidrogênio.
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TABEIA4.2.5-2

DOCRt:SCJM)NADENSIDADE00 Nb, Nb-Ti 46 E Ti PARACADA1%ato DE

HIDR()(;f:NIODISSOLVIOO

DocRt:scJM)NA

D~SIDADE

Nb-HNb-Ti 46-HTi-H

[=Xat. ]
6. P

1,50 x"10-22,33 x 10-21,67 x 10-26.c

4.3- MEDIDASDEATRI'IOINI'ERNO

Medidasde atrito interoo são utilizadas para estudar as relaxações

rrecânicas, conhecidas corroEfeito Snoek, de átaros intersticiais emnetais e li

gas de estrutura cúbica de oorpo centrado.

o 19 espectro de atrito interoo emfunção da terI'peratura para a anos

tra de Nb-Ti 46, no intervalo de 30 a 4000e, foi obtido ooma anostra bastante

deformada (consequência da preparação), oonfo:rmenostra a Fig. (4.3-1). onde pc:>

de ser observado o início de umpioopara alta taIperatura. Quandoumnetal de

estruturac.c.c., contendo ilrpurezas intersticiais, é deformadoplasticanente à

tarperatura ambiente ele apresenta não.sarente .o pioo normal de Snoekmas tam

bémummãxirrono atrito interno para tenperaturasmais altas22 . Este pioo ~

sociado à deformação foi rrencionadopor Snoekemseu artigo original sobre atri

~_..:I~ bo . -. 90to interno emferro oontClLlUcar no ou mtrogem.o •

A anostra foi recozida numforno de ultra-alto vácuo da Varian, node

10 F e 12 E, a aoooe durante 2 hs numvácuo da ordemde 10-8 torr, o aqueci.me.!:!.

to foi por Efeito Joule.

Em seguida foram levantadas as medidas de atrito interno em fw1ção

da temperatura, de -1200e a 4000e. Reproduzidas através de várias varredu

ras de tenperaturas. Na Fig. (4.3-1) enoontram-se os espectros obtidos antes

e d~is do tratamento térmioo, e oonfo:rmepode ser observado o pioo
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associado à deformaçãoplástica desapareceu, restando apenas umpioo formaCb

por' várias relaxações rrecânicas' (pioo oorrposto). Estes 2 espectros foram obti

dos rredindo-se O terrpo de arrortecinento entre 2 rréxinos de arrplitudes,não oons~

cuti vos, (assinaladas numanteparo) 0JII1 a utilização de umcromnetro manual e p:>r

esta razão os intervalos deleitura variavamde 5 a 10 graus (ou nais).

A presença de umelerrento intersticial numnetal cúbioode oorpo cen

trado provoca o aparecirrento de um'pioo de Srx:>eknacurva de atrito interno, se

a solução sólida é suficientemente diluída.N:>' caso de umaliga, as interações

entre elerrentos substitucionaise ,intersticiais oonduzema observações nais can
. 91 92 93 94 95

plexas, que podemser deconpostas emplOOSelementares. ' , , , •

A altura dos pioos,' corro'pode ser observado, aumentouquase 280% de

p::>isdo tratarrento ténnico. Este aumentopode ser atribuído' à 'difusão de gases,

principalrrente oxigênio, dep::>sitadosna suPerfície para o' interior' da arrostra

durante o tratarrento. Medidasde' resistividade emarrostras de Nbdurante váriós

trata.Irentos ténnicos confi:r:ma:m'esta hipótese96 • Para a arrostra deformada a ~

tidadede' intersticiais aprisionados pelas deslocações seria menorque 10%, e

nesrroque fossem liberados, após o tratamento, a contribuição para o aumentoCb

pico de relaxação não seriada ordemdos 280%observados.

A estrutura de relaxação apresentada na Fig (4.3-1) foi d.ecnrrpostaem

três picos de Debye, pelo métodode subtrações sucessivas, confODrenostra a

Fig. (4.3-2).
o

Caro o nióbio e o titânio têm raios atômicos muito próxinos, 1,46 A e

1,47.Â (respectivamente), será descartada a p::>ssibilidade de algum'desses picos

ser devido ao efeito Zener. Varroscorrparar os resul taébs deste trabalho can

aqueles obtidos por Heulin92 para as ligas Nb-Ti 4, 6-N e Nb-Ti 4, 6-C,por Heulin
91. 95

e Vercaerrer para Nb-Tl 4,6-0 e por Ahmad para Nb-o e Nb-N.

A Tabela 4.3-1 nostra os resultados da deco:rrposiçãopara Nb-Ti 4,6

-rl2, a ~ncentração de Ti é em%at., onde o pico de SnoekNb-Né encontrado

para terrperatura emtorno' de 2800C.CUja intensidade de relaxação aurrenta li

neannente c.cma concentração de N e nove-se para tarperaturas nais altas. Os p.!.
o -. - -.-

cos a 350 C apresentam aurrento paral::x311COemfunçao da concentraçao de mtroge
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nio e estão associados a pares ou configurações rrais corrplexas de átolTOsde ni

trogênio proxirros a átonos de ti tânio.

RESULTAOOS DA

TABEIA 4.3-1

_ 92
DEXX»1POSIÇAOPARA LIGAS Nb-Ti 4, 6-N

% ato N 0,040,250,650,851,32,0

T (Oe]

270270280290310

Q-l x 103

0,813,745,4" 5,37,9

T (Oe)

350350350350

Q-l x 103

3,95,38,222

A Tabela 4.3- 2 rrostra os dados obtidos por Heulin para ° sistema

Nb-Ti 4,6 e , onde os pia:>s a cerca de 3500e e 315°C"apresentam variação par~

bÓlica cema concentração de carbono.e estão associados a pares ou tripletes

de átaros de carbono emtorno de titânio. O pia:> a 260°Ca:>rrespondeao pico

Snoek do Nb-C.

Os resultados ena:>ntrados por Heulin e vercaerner91estão na Tabela

4. 3-3, para concentração de 0,52%at. de oxigênio.

Os resultados experimentais de HeuliJ2 e Heulin e Vercaemel:~nforam

obtidos numpêndulo de torção invertido emvácuo da ordemde 10-4 Pa operando a

urnafrequência emtorno de 1 Hz.

95 .. - ~ ulo -. -70Ahrnad utihzou t.arnbE!numpenddetorçaodtipoKeoperando COOl fr.§:.

quência de 1 Hz. Os resultados encontrados. estão apresentados na Tabela 4. 3-4

para os sistemas Nb-Oe Nb-N.
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TABEIA 4.3- 2

RESULTAOOS DA DEO»1POSlÇÃO PARA LIGAS .Nb-Ti 4, 6-C~ 2

% ato C 0,0150,040,080,120,140,280,52

T (OC)

352352364352344360

Q-1 x 103

0,490,831,254,030,550,42

T (OC)

305312312322315312308

Q-1 x 103
0,531,41,482,827,261,161,2

T (OC)

242248250256253270259

Q-1 x 103
0,770,860,953,826,140,30,47

Obs: A ooncentração de Ti nesta liga é em % atômica

TABELA4.3-3

RESULTAOOS DA DOCOMPOSIÇÃO 00 SISTEMA Nb-TI 4,6-0 91

INl'ERAÇÃO Ti-o-TiNb-OTi-oTi-O-Q

T (OC)

120150190230

Q-1 x 103

1,60,72,21,3

A Tabela 4.3-5 apresenta os parâmetros de re1axão do sistema Nb-

Ti 46 (ou Nb-Ti 65, com ooncentração de Ti em % at.) oornos intersticiais oxi

gênio e nitrogênio obtidos a partir das Fi;Is. (2.5-3), (2.5-4) e (2.5-5) basea

dos na decorrp:>sição apresentada na· Fig. (4.3-2). A frequência de oscilação do

pêndulo, para estes resultados, foi cerca de 1,6 Hz.
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TABEI:A 4.3-4

PARÂMETIDs DE REIAXAÇÃODA INrERAÇÃO OXIGtNIO E NlTOOGtNIO EM NI6BI095

INI'ERAÇÃO TEMPERATURA00 PlmENERGIA DE KrNN;fiDTEWO DE RELAXAÇÃO

(oC)

-3
(s)(Lilix 10 Cal/001)

Nb-O

157 26,52,7 x 10-14

Nb-O-O

170 28,01,7 x 10-14

Nb-N

223 31,12,2 x 10-14

TABEIA 4. 3- 5

PARÂMEI'ROSDE RELAXAÇÃO00 SISTEMANb-Ti 65 ca.1 OXIGffiIOE NITROGmIO

TEMPERATURAINI'ENSIDADEENERGIADETEMPODE

INI'ERAÇÃO

00 PICO00 PIo)ATIVAÇÃORErAXAÇÃO
(oe) (Q-1 x 103)(6H x 10-3Ca1/mo1

(s)

Ti-o

1903,8 28,51 x 10-14

Ti-O-O

2201,0 47,03 x 10-22

Nb-N

2602,6 32,01 x 10-14

Levando-se an conta que esse processo é termicamente ativado e def>e.!!

dente da frequência de oscilação do pêrrlulo, padeITOSverificar que as posições

dos picos encontrados na arrostra Nb-Ti 65% ato sem e com tratamento térmiro d~

verão ser coincidentes ou muito próx.inas. A Tabela 4.3-6 rorrpara as posições e

as intensidades dos piros de atrito interno na amostra antes e depois do recozi
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mente. As ooncentrações de oxigênio e nitrogênio eram 0,18%ato e

respectivamente, antes ao tratamento ténnioo.

TABEIA 4.3-6

0,07%at.,

RESULTAOOSDADECOMPOSIÇÃO00 SISTEMANb-Ti 65 CCMOXIGÊNIOE NITROGÊNIO,PARA

CONCENI'RAçãESDE 0,18% ato E 0,07% at., RESPECTIVAMENrE

INrERAÇÃO
ANTES 00 TRATADEPOIS00 TRATA

MENrQ'T.t:RMrCO

MENID'illRMIco

T( °c J

Q-l x 103-T( °c )Q-l x 103

Ti-{)

1901,31903,8

Ti-o-G

2201,52201,0

Nb-N

2651,12602,6

OBS: Concentração de Ti em %atômica.

A intensidade total do atrito interno devido ao oxigênio é de 2,8xlO-3

para uma concentração estimada de 0,18% ato ,para o sistema Nb-Ti 65%ato ~

to que para Heulin e vercaerrer91 esta intensidade total é de 5,8xlO-3 para ro~

centração de 0,52% ato de oxigênio no sistema Nb-Ti 4,6% at.ExaminandoasrelaçÕEs-3 -3
2,8 x 10 5,8 x 10 tr ' 'd-' f' d 30% I to

0,18 e 0,52 encon anos uma COlnCl enCla na alxa e • s

nos permite afirmar que as ligas Nb-Ti 65%ato COITIp:)rtam-seda mesmaforma que

a liga Nb-Ti 4,6% ato em relação aos intersticiais e PüdeITOsafirmar que a rede

cristalina das duas ligas são cúbicas de rorpo centrado, já que as intensida

des de relaxação destas ligas são da mesmaordem de grandeza e portanto nt na

Fq. 2.5.5 é o mesrro (nt = 3 para a estrutura c.c.c.).

Corrparando as energias de ativação deste processo de relaxação com

aquelas obtidas por Aillnad95 no estudo de Nb dopado rom oxigênio e nitrogênio,

observanos que os si tios equivalentes em que a reorientação dos defeitos inters

ticiais estão ocupando sao os mesrros.
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Fazendo todas estas oonsiderações, p:xleITOS estimar oom razoável pr~

cisão as ooncentrações de oxigênio e nitrogênio na arrostra de Nb-Ti 65%at.apÕs

o tratamento ténnioo. Estas roncentraçõessão: 0,31%ato e 0,16%at., res~

va:rrente.
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CAP!TUID V

CONCLUSÕES

1- O estudo derronstrou a viabilidade do a::mhecirrentodo teor global

de solutos intersticiais nurraliga de interesse corrercial corroé o caso do

Nb-Ti 46 utilizado neste trabalho.

2- Confirrração da ocorrência da estrutura cúbica de corpo centrado pa

ra a liga Nb-Ti 46 à ~ratura ambiente.

3- Verificação da aplicação do estudo de propriedades fundarrentais

eletrônicas emligas rretálicas a partir da solubilidade ideal do hidrogênio em

alta terrperatura.

4- Esse estudo da solubilidade ideal de equilíbrio do hidrogênio na

liga oo:rrercial Nb-Ti 46 ajustou-se ao nodelo de proton blindado.

5- Na região de solução sólida, diluida idea.1.rrente,foram determina

das as grandezas term:x1inâmicasda reação rretal-gás, ou seja a entalpia e entro

pia parciais rrolares relativas de dissolução do hidrogênio na liga Nb-Ti 46.

6- Acli.mi.nuiçãona-solubilidade do hidrogênio foi associada ao apar~

cimento da fase a (h.c.), induzida pelo hidrogênio dissolvido intersticial:rrente

na matriz rretálica.

7- Verificação do efeito do hidrogênio na liga Nb-Ti 46s::treoconporta

mento de transição reversível de fase à semelhançado sisterra Ti-H.

8- A partir dos dados de solubilidade de hidrogênio na liga binária

foi possível traçar isobáricas do diagrama pseudo-binário.

9- proposição do diagrama parcial pseudo-binário do sistema Nb-Ti 46

emequilíbrio como hidrogênio.

10- O atrito interno rrostrou ser ummétodo experimental aplicável ao

estudo de solutos intersticiais pesados, oxigênio e nitrogênio, emligas rremi

cas, de aplicação oo:rrerciale de alta pureza.
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SUGES'IÕES PARA. FUl'UROS TRAPALHOS

1- Estemer o estudo da solubilidade do hidrogênio emsolução sólida

e 00 limite de solubilidade para o sisterra Nb-Ti.

2- Realizar investigações experimentais OOffi outras técnicas OOIID re

sistividade, difusão e/ou permeaçãode hidrogênio.

3- Investigar transforrrações de fases por técnicas de difração de

raios-X, microsoopia eletrônica e atrito interoo de sisterras Nb-Ti com hidrogª-

nio.

4- Explorar ooma técnica de atrito interoo o efeito de diferentes

teores de hidrogênio 00 rnecanisrrode relaxação provocado Pelo oxigênio e ni tro

gênio emligas Nb-Ti.

5- Realizar medidas de atrito interno para diferentes frequências de

oscilação do pêndulo de torção.
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APOOlCE I

FATORES DE mNVERSÃQ

TABEIA 1-1

FATORES DE mNVERSÃQ PARA MEDIDAS DE CDNCENl'RAÇÃO DE ~

(ppn p) =X ( % P J . 104 -

C

(ppm p)

x (ppm at) • ~

• 106
C

=

X [ppm at) • ~ + (106 - X (ppm atJ • ~) ~

104 • X (% at) • ~

• 106
C (ppm pl=

104 X C% at J . ~ + (106 - 104 X (% at) ~) ~

-

-
• 106(ppm p)

1
C

=
~1 +

~ e [~]i-

-

nol de saluto

MB : nol de salvente



TABEIA 1-2

coNVERSÃO DE MEDIDAS DE PRESSÃO

UNIDADES
ABREVIAÇÃOPa ou

N/a.n2
barnm Hg atm
fu/po12

N/m2

ou
torr

1 pascal

= 1 newton Pa 2 9,86923xlO-6l 45038xlO-4
pJr metro

l10-4lO-57,50062xlO- 3N/m
,

quadrado

l newton pJr

N/an

2
l04 9,86923xlO-2centirretro

1O,l75,0062 l,45038

quadrado 1 bar,

bar10~
10
17,50062xlO~0,98692314,5038

1 nm de

rrmHg

133,322xl0-4
133,322xlO-5 l,31579x10-3Hg = 1 torr

torr133,322 10,Ol93368
. 1 atrrosfera

atm1,01325xlO::>10,13251,01325760l l4,6959

1 libra-força

& ;Po126,89476xl03 6,89476xlO-2pJr pJlegada
0,68947651,7l490,068046l

ao'quadrado

f

II-'I-'
c:nI
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APt:NolCE 11

ANÂLISE DA DISTRIBUIÇÃO MACroSCÓPlCA IX) HID~IO NAS AM)STRAS DE Nb-Ti 46

1) PH
= 40 torri T = 73SoCi t = 110mino

2 nassa Igl
CHIwn-pllocalização

0,0291

1. 795,19lateral inferior

0,0227

2.037,89lateral inferior

0,0108

1. 759 ,26lateral inferior

0,0140

1. 622,86lateral inferior

0,0122

1. 660,66centro inferior

0,0215

1.716,74centro inferior

0,0131

1.648,09centro superior
0,0195

1. 557,43centro superior
0,0102

1.522,55lateral superior
0,0198

1.623,74lateral superior

Si

=(1. 694,44±147,02) ppm-p

2) PH

= 40 torri T = 7500Ci t = 50 mino
2 rrassa Igl CH lpprr-pllocalização

0,0350

1.503,10lateral inferior
0,0202

1.456,40lateral inferior
0,0208

1.463,90lateral inferior
0,0235

1.474,50lateral inferior
0,0272

1.450,00lateral inferior
0,0152

1.315,80centro inferior
0,0155

1.416,80centro superior
0,0248

1.512,90lateral superior
0,0095

1.417,90lateral superior
0,0212

1.410,85lateral superior
0,0213

1. 356,81lateral superior

CH

= (1.434,45±59,42) ppn-p
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3) PH = 40 torr; T = 750°C; t = 70 mino
2

localização

0,0201

0,0162

0,0162

0,0193

0,0115

0,0171

0,0229

0,0163

0,0200

0,0162

0,0175

0,0042

1.314,90

1.430,86

1.417,90

1.277 ,20

1.174,78

1.280,12

1. 287,77

1. 289 ,57

. 1.169,00

1.281,48
1.200,00

1.390,48

lateral inferior
lateral inferior

lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
centro inferior
centro inferior

centro superior

centro superior

lateral superior

CH = (1.292,84 ± 86,96) P~P

4) PH = 40 torri T = 10400Ci t = 75 min.2

massa Igl

0,0144

0,0128

0,0173

0,0091

0,0273

0,0222

0,0257

0,0221

0,0179

0,0160

0,0088

0,0113

0,0159

CH Ip~pl
311,81

353,91

267,63

292,31

341,39

267,57

324,12

287,78

266,48

296,25

303,41

321,24

297,48

localização

lateral inferior

lateral inferior

lateral inferior

lateral inferior

lateral inferior

centro inferior

centro superior

lateral superior

lateral superior

lateral superior

lateral superior

lateral superior

lateral superior

Si = (302,41 ± 27,66) p~p
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5) PH
= 60 torri T = 7450Ci t = 100 mino

2 ffi1Ssa Igl
CH Ippn-p Ilocalização

0,0190

1.977,37lateral inferior

0,0092

1.838,04lateral inferior

0,0163

1.819,02lateral inferior

0,0193

1.741,45lateral inferior

0,0133

1.833,83centro inferior

0,0097

2.029,90centro inferior

0,0126

1.809,52centro superior

0,0088

1.825,00centro superior

0,0092

.1.816,30lateral superior
0,0150

1.896,67lateral superior
0,0131

1.830,53lateral superior
0,0119

1.963,87lateral superior

CH

=(1.865,13 ± 84,16) pprncp

6) PH2 = 60 torri T = 7500Ci t = 120 min.massa Igl

Si IpprncpIlocalização

0,0170

2.270,59lateral inferior
0,0112

2.097,32lateral inferior
0,0144

2.395,83lateral inferior
0,0272

2.488,60centro inferior
0,0182

2.175,27centro superior
0,0078

2.183,33lateral superior
0,0170

2.148,24lateral superior

CH

=(2.251,31 ± 142,77) ppmrp
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7) PH = 60 torr; T = 800DC; t = 85 min
2

massa Igl
CH lppm-pllocalização

0,0287

780,84lateral inferior

0,0166

919,28lateral inferior

0,0185

776,22lateral inferior

0,0149

668,46lateral inferior

0,0221

922,62lateral inferior

0,0189

847,09lateral inferior

0,0145

1.130,34lateral inferior

0,0119

1.057,98centro inferior
, 0,0282 1.065,25centro inferior

0,0145

733,79centro superior
0,0154

882,47centro superior
0,0093

809,68lateral superior
0,0176

994,89lateral superior

CH

=(891,45 ± 140,32) ~P

8) PH

= 60 torr; T = 8150C;t = 90 mino
2 massa Igl ~ Ippn-PIlocalização

0,0176

902,27lateral inferior
0,0215

783,26lateral inferior
0,0111

984,69lateral inferior
0,0100

943,00lateral inferior
0,0145

1.024,83lateral inferior
0,0142

828;~87centro inferior
0,0182

968,13centro inferior
0,0056

673,21centro superior
0,0141

867,38centro superior
0,0193

840,93centro superior
0,0132

907,58lateral superior
0,0174

1.000,58lateral superior
0,0120

908,33lateral superior

CH

=(894,85 ± 97,39) ~P



-121-

9),PH = 80 torri T = 7400Ci t = 120 mino
2

massa Ig I CH Ippn-p I localização

0,0097
0,0105
0,0131
0,0205
0,0057
0,0084
0,0145
0,0157
0,0127
0,0116

1.954,64
2.080,95
2.001,53
1.895,12
2.133,33
1. 790,48
2.062,76
1.809,55
,1.889,76
1. 962,02

lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
centro inferior
centro inferior

centro superior
centro superior
lateral superior
lateral superior

CH = (1.958,02 ± 114,24) ~P

10) PH = 80 torri T = 7500Ci t = 110 mino2

rrassa Ig I CH Ippn-p I localização

0,0144
0,0140
0,0101
0,0127
0,0146
0,0154
0,0139
0,0152
0,0120

1.454,16
1. 525,71
1.513,86
1.448,03
1.456,16
1.241,56
1.214,39
1.483,55
1.430,00

lateral inferior
lateral inferior
lateral inferior
centro inferior
centro inferior

centro superior
centro superior
lateral superior
lateral superior

c = (1.418,60 ± 112,63) ppn-pH



-122-

11) PH
= 80 torr; T = 870oC; t = 70 min.

2 massa Igl CH Ippn-pllocalização

0,0131

1.061,83lateral inferior

0,0275

972,00lateral inferior

0,0133

961,65lateral inferior

0,0108

995,37lateral inferior

0,0190

1.001,05centro inferior

0,0210

930,00centro superior

0,0108

967,59lateral superior

0,0197

969,54lateral superior

0,0237

955,27lateral superior

0,0154

939,61lateral superior

CH

=(975,39 ± 37,37) ~P

12) PH

o .
= 80 torr; T = 1000 C; t = 80 min.

2 massa Igl CH l~pllocalização

0,0114

525,44lateral inferior

0,0359

553,76lateral inferior

0,0184

614,67lateral inferior

0,0279

531,18lateral inferior

0,0080

i
660,00

lateral inferior

0,0210

596,12lateral inferior

0,0145

531,03lateral inferior

0,0201

554,90centro inferior

0,0329

551,37centro superior

0,0136

519,12lateral superior

0,0182

557,14lateral superior

0,0158

525,95lateral superior

0,0267

564,42lateral superior

Si

=(560,39 ± 40,98) ~P
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APtNDlCE 111

INTRODUÇÃODA QUANI'IDADE e (RAZÃO AIDMICA)

As variáveis terrrodinâmicas mns i.1rportantêSusa.das na.discttSSM das

propriedades de soluções são as quantidades parciais rrclares.

SUJ?Ondoque umnúmerode rroles dn1do oorrponente1é adicionado reve.!:

sivelrrente a umvolurre infinitamente grande de solução a pressão e terrperatura

oonstantes e semmudaro númerode rroles de outros oorrponentes, a mudançaresu.!

tante na função terrrodinâmica ext~nsiva Q é dQ, então a quantidade parcial rro

lar do oorrponente1emsolução é

(III-l)

Estas quantidades J?Odemser definidas para tcx1asfunções de estado ~

tensivas da solução e estão sujeitas a inter-relações da rresmaforna que aque

1 la . nand 'dad ~~~..:l~ - ••• 97as re C10 o as quanti es u::J..llL.JU...Lnam1CaslntegralS •

- 1) -Corroa reaçao dada por: 2' A2 (g ~A (Me)representa a transiçao de

umelemento de umafase para outra, seguemas identidadesl,14,66:

(III-2)

1
2 ~ =

2 (III-3)

(III-4)

ou seja, as funções tenrodinâmicas da reação são dadas pelas diferenças das COE

respondentes quantidades parciais rrolares.

Para o caso oarticular do hidrogênio, tem-se:

(111-5)



-124-

ome PH : é a pressão de a:auilÍbrio do hidrogênio na fase gasosa, 11GH:a ener2

gia livre parcial nolar relativa, 11~ e 11SHsão a entalpia e a entropia par

ciais nolares relativas de dissolução do hidrogênio.

Para rrelhor aplicarrcos a Lei de Sieverts, padenos recorrer ao segui~

te resultado da temodinâmica estatística:

(111-6)

(111-7)

ome SHC: é a entropia configuracional parcial ideal, e: é a razão atômica e~

tre hidrogênio-rretal (e = ::> e 6 é o númerode interstícios de umdado tipo
(octaedral ou tetraedral) por átorro de solvente rretálico.

O terno SHC é obtido considerando a função de Partição para um siste

na ome os átonos de hidrogênio estariam aleatoriamente distribuídos entre ~e

interstícios emumcristal contemo ~ átan:>s de rretal.
Na região de solubilidade ideal, intervalo de validade da Lei de

Sieverts, e portanto para baixa concentração de hidrogênio intersticial:

I1G_ = ATP - T(g::> + S C - 1 SO ) = 11(P - TSC.!i •..••'lI H H 2 H2 H H

onde ~ é a entalpia parcial nolar relativa do hidrogênio à diluição infini

ta, ~ . é a entropia parcial nolar não configuracional na diluição infinita,

'::O IIT:P ':O 1 o '::O ... -e 11GB é dado por ....•'lI - T(I:)a - 2' SH). O terno SH representa a contribuiçao de2
efeitos eletrônicos e de efeitos devidos a expansão da rede rretálica. Contudo,

a principal contribuição seria o terno originado da vibração do átan:>de hidro

gênio an tom:> de sua posição de a:auilÍbrio.

Combinancbas a:JUações (111-5) e (111-7) tenos:

(111-8)

Resolvendopara eiS
1- e7s
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1=-8/B
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(111-9)

A interação do terno , e/~ It'l ao invés do tenro usual para ooncentra

ção (~) na expressão da entropia configuracional tem a vantagemque desvios da

Eq. (III-9) para concentrações rrais altas são desvios reais do conportamentode

urra solução intersticial ideal causados principalmente por interações entre á~

nos dissolvidos •

Considerando e + o isto implica que 1 - % ~1 e a Eq. (III-9) se re

duz a:

(4.2.3-1)

Esta é a expressão para a Lei de Sieverts da solubilidade ideal do h!.

drogênio dissolvido numrretal, semo KSa constante de Sieverts, utilizando a

quantidade ~ corrorredida de (xmcentração do hidrogênio, ou solubilidade de €qUi

lÍbrio.



Y=A+B*Xn
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APOOlCE N

PRCX;RAMAPARA AJUSTE DE CURVAS, urILlZANOO UM MICROCOMPurAOOR C.C.E. EXATO

JLISr

i~ ~~H nAJUSTEn
20 PRINT nESTE PROGRAMA FAZ O AJ

USTE DE CURVAS A PONTOS DADO

SH
30 PRINT

40 CLEAR
50 PRINT nl=LINEAR

60 PRINT H2=EXPONENCIAL Y=A*EXP(
B*X), A}0n

70 P~~NT n~=LO~A~rTHICO Y=A+B*LN
(X)'"

80 PRINT n4=POTENCIA Y=A*XAB,
A>0n

90 PRINT n5=HIPERBOLICO Y=1/(A+B
*X)U

100 PRINT "'6=PARABOLICO Y=A+B*X
+C*XA2'"

110 DIM X(200),Y(200)
120 PRINT
130 PRINT nINTRODUZA O NUMERO DE

PONTOS NU
j.40 INPUT N
150 PRINT
160 PRINT "'INTRODUZA AS COORDENA

DOS 'X' E 'Y' DOS PONTOS DIS
PONEIVIES, NESTA ORDEM'"

19~---FOR--M-=1 TO-N--
~~00 INPUT X (M)
210 INPUT VeM)
220 IF X(M) ( = 0 OR VeM) ( =

o THEN GOTO 250
230 NEXT M
240 GOTO 290
250 I-IOME
260 PRINT
270 PRINT "FOI INTRODUZIDO X OU

Y (=0 USE TRANSLOCADO Y=Y+K
E/OU X=X+K, RETORNANDO A EGU
ACAO FINAL ACHADAu

280 GOTO j,60
290 SX = 0
300 SY = 0
310 XL = 0
320 YL = 0
330 XX = 0
340 YY = 0
350 LX = 0
360 LY = 0
370 YI = 0
380 X3 = 0
390 Y3 = 0
400 X4 = 0
410 Y4 = 0
420 XY = 0
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Y(M)
X(M)
Y(M)
LOG

o GOTO 720
1 GOTO 40
2 .GO_TQ1700

+ 1 / ),(M)
+ X(M) A 3

Y{M) A 3
X(M) A 4
VeM) A 4
X(M) * Y(M)
X(M) * X(M) *
LOG (Y(M» *
LOG (X(M» *
LOG (X(M» *

920
930
940
950
960

850
860
870
880
890
900
910

430 X2 :::0

440 AX :;; 0
450 BX ::: 0
460 CX ::: 0

470 OX :::0

480 AY :::0
490 FOR M :::i TO N

500 SX :;;SX t X(M)
510 SY :::SY + VeM)

~20 XL :::XL + LQG <X<M»
530 YL :::YL + LOG (Y(M»

540 XX = XX + XeM) * XeM)
550 YY :::YY + VeM) * VeM)

560 LX :;;LX + LOG (X(M» * LOG

(X(M»
570 LY :;;LY + LOG (Y(M» * LOG

(Y(M»

580 )'1 õii )'1

5(»0 X3 :::X3

,~~~ Y~ ::: Y~ t
610 X4 :::X4 +
620 Y4 :::Y4 +
630 XY :::XY +
640 X2 :::X2 +
650 AX :::AX +
660· ax ::: ax +
670 CX :::CX +

(Y(M»
680 DX :::DX + (1 / Y(M» * X(M)
690 AY :::AY + (1 / Y(M» A 2
700 NEXT M
710 PRINT
720 PRINT "INTRODUZA O NUMERO CO

DIGO DO AJUSTE"
730 INPUT CO
740 IF CO :::1 GOTO 820
750 IF CO :::2 GOTO 980
760 IF CO :::3 GOTO 1080
770 IF CO :::4 GOTO 1170
780 IF CO :::5 GOTO 1270
800 IF CO :::6 GOTO 1470
810 STOP
820 A :::(SY * XX - SX * XV) / (N *

XX - SX * SX)
830 a ::: (N * XY - SX * SY) / .(N *

XX - SX * SX)
840 R2 :::(A * SY + a * XY - (SY *

SY) / N) / (YY - (SY * SY) /
N)
HOME
PRINT "AJUSTE LINEAR"
PRINT "y :::A + B*X"
PRINT "A :::";A
PRINT ua ::: u;a
PRINT "R2 :::";R2
PRINT : PRINT "PARA OUTRO AJ
USTE COM OS MESMOS PONTOS DI
GITE 0; PARA USAR NOVOS PONT
OS DIGITE 1; PARA INTERPOLAR
DIGITE 2; PARA TERMINAR O U
80 DO PROGRAMA DIGITE 3"
INPUT MO
HOME
IF MO :::
IF MO :::
IF MO :::
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965 IF MO = 3 GOTO 1940
970 GOTO 20
980 AL = (YL * XX - SX * AX) / (N

it XX - 5X it 5X)
990 B = (N * AX - SX * YL) / (N *

XX - SX * SX)

iêê~ ~~ = (AL * YL + ~ * A~ - lVL
* YL) / N) / (LY - (YL * YL

) f N)
1010 A = EXP (AL)
1020 HOME

1030 PRINT uAJUSTE EXPONENCIALu
1040 PRINT uY = A*EXP(B*X)

~,~, fR1NT uA = "iA
1060 PRINT uB = u;B
1070 GOTO 900

iêêA A = (§Y * L~ - ~L * ~~~) ~~
* LX - XL * XL)

1090 B ~ (N f BX ~ XL f Si) I (N f
LX - XL * XL)

1100 R2 = (A * SY + B * BX - (SY *

SY) / N). / (YY ~ (SY * SY) /
N)

1110 HOME

1120 PRINT uAJUSTE LOGARITMICOu
1130 PRINT uY = A+B*LN(X)"
1140 PRINT uA = uFA
1150 PRINT uB = ";B
1160 GOTO 900
1170 AL = (YL * LX - XL * CX) / (

N * LX - XL * XL)
1180 B = (N * CX - XL * YL) / (N *

LX - XL * XL)
1190 R2 = (AL * YL + B * CX - (YL

* YL) / N) / (LY - (YL * YL
> / N)

1200 A = EXP (AL)
1210 HOME

.-1220--J:>R:rN"'--"A-JUSfE-POTENC IAU--
1230 PRINT uY = A*XAB"
1240 PRINT uA = ";A
1250 PRINT"B = ";B
1260 GOTO 900
1270 A = (YI * XX - SX * DX) / (N

* XX - SX * SX)
1280 B = (N * DX - SX * VI) / (N *

XX - SX * SX>
1290 R2 = (A * YI + B * DX - (YI *

YI> / N) / (AY - (YI * YI> /
N)

1300 HOME
1310 PRINT uAJUSTE HIPERBOLICO"
1320 PRINT"Y = 1/(A+B*X)"
133. PRINT"A = ";A
1340 PRINT uB = u;B
1350 GOTO 900
1470 D = N * (XX * X4 - X3 * X3) 

SX * (SX * X4 - X3 * XX) + X
X * (SX * X3 - XX * XX)

1480 DA = SY * (XX * X4 - X3 * X3
) - XY * (SX * X4 - X3 * XX)
+ X2 * (SX * X3 - XX * XX)

1490 DB = N * (XY * X4 - X2 * X3)
- SX * (SY * X4 - X2 * XX) +

XX * (SY * X3 - XY * XX)
1500 DC = N * (XX * X2 - X3 * XY)

- SX * (SX * X2 - X3 * SY) +
XX * (SX * XY - XX * SY)
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R2 =
HOME

PRINT NAJUSTE PARABOLICON
PRINT uY = A+B*X+C*XA2u

PRINT uA !! u,A
PRINT uB = u;B
PRINT Uc = u;c
GOTO 900
HOME

XM = X (1)
YM = Y(l)
MX = X(1)
MY = Y(1)
FOR M = 1 TO N
IF XM < X(M) THEN XM = X(M)

1.600
1610
1620
j.630
1640

1b~0
1660
1670

ib9~
1700
1710
1720
1730
j.740
1750
j.760

1510 A ;[rA~~/ O
i5~0 g = De J D
j.530 C = DC / D

1540 YM ::SY I N
j.550 VY = 0
1560 YE = 0

1570 FOR M = 1 TO N
1580 VY = VY + (Y(M) - (YM» * (Y

0.0 - VM}
1590 YE = YE + «A + B * X(M) + C

* (X(M» * (X(M») - YM) *
~~Â + e * X<H) + e * ~~~H~~ *
(X(M») - YM)

NEXT M
SGR (YE / VY)

1770 IF YM < Y(M) THEN YM = Y(M)

1780 IF MX >X(M) THEN MX = X(M)

1790 IF MY ) VeM) THEN MY = Y(M)

j.800 oNEXT M
1805

HOME:
j.810

PRINT uXMAX = u;XM
1820

PRINT uYMAX = u;YM
1830

PRINT uXMiN = u;MX
1840

PRINT uYMIN = u;MY
1850

PRINT uINTRODUZA O VALOR DE
7X7 E O MICRO CALCULARA Y =F(X)U1860

INPUT IX
j.870

IF CO = 1 GOTO 1950
1880

IF CO = 2 GOTO 1980
1890

IF CO = 3 GOTO 2010
1900

IF CO = 4 GOTO 2040
j.910

IF CO = 5 GOTO 2070
1930

IF CO = 6 GOTO 2130
1940

END
1950 Y = A + B * IXj.970

GOTO 2140
1980 Y = A *

EXP (B * IX)
2000

GOTO 2140
2010 Y = A + B *

LOG (IX)
~~020

GOTO 2140
2040 Y = A * IX A B2060

GOTO 2140
2070 Y = 1 / (A + B * IX)2090

GOTO 2140
2130 Y = A + B * IX + C * IX A 22140

PRINT uY = U;y;U PARA X = U
;IX2150

GOTO 910
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APOOICE V

DISCUSSÃO DEI'ALHADA OOS TERM)S ENERGIA DE REPULSÃO E DE POIARIZAÇÃO

00 MJDE[D 00 PROroN BLINDAOO

__ 81
O calor de soluçao de umproton (h), segurxIDSchnabl , pode ser es

crito conforne nostrou a Eq. 4.2.3-5:

h=E +E +EIo rep po (4.2.3-5)

(V-I)

serro E a energia do ponto zero, E a energia de repulsão e E I a energiao rep po
de polarização.

ConfODreGubanove Nikulin99 o tenro de repulsão pode ser escrito <:2.

no:

2 -À r
E = [(z-a r ) cosech· (Àro) + (aÀ) senh(À r »),_n_q_erep o o r

onde ~ é a carga do núcleo; .E. é a distância metal-próton; ~ e 1:0 sao par~

tros caracterizando opseudo-potencial dos núcleos iônicos; n é o númerode vii

zinhos dos átaIos metálioos.

Para metais a:m bandas d cheias .ou cx:mpletarrentecheias (Ni, Pd,CU,

(V-2)

etc.) r pode ser considerado c::aroraio atâmioo do metal. Para À grande, a Eq.o .

(V-1) torna-se:

I 21 [ ]E = - Z' n q - exp - À (r - r )rep 2 r o

onde Z' = (Z - a ro + ~) pode ser considerada a carga efetiva do núcleo iônico.

Nikulin]OOdetenninou a para o níquel a partir da energia de ativação

'experimental para difusão. Deste resultado ob~se Z' ~ 0,4. Para o níquel en

tão poderroscalcular a E através da Eq. (V-2), tanando n igual a 6 resultarep -

em E ~ 5,8 kCal j, I (0,25 e V). Deverroster una grande medida de incertezarep {no - ....
neste resultado, mesnoassim ele é suficientemente pequem para derronstrar que

o· teJ:rcode ·repulsãe não.é a naior oontribuição para o calor de solução do pr~

ton. Masé de oonsiderável ilrportância na. cx:xrparaçãodos dados de solubilidade
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para elementos diferentes. Assim, emcontraste cnIn os últinos metais de transi

ção, os elementos dos grup:>s111 b e IV b têm umvolurre atômiro bastante grande

tal que r será grande, para estes dois grupos de metais, r- O

a~mico e sim rrenor, fazendo desta maneira (r - r ) grande.o

- ~
nao sera o raio

o terno EpJl representa a diminuição na energia pela blindagem da ca.!:.

ga protônica pelo gás de elétrons. E p:rle ser llDstraCbque introduzindo o pot~

cial perturbador do próton não afetará a energia eletrônica, isto pJrque a di

minuição na energia eletrostática dos elétrons é rorrpensadapelo aumento na

energia cinêtica devido ao confinarrento do excesso de densidade eletrônica em

volta do proton. Por esta razão precisarros calcular somente a diminuição na

energia do próton no carrpoextra da perturbação· pelos elétrons; isto é igual à

energia eletrostática da carga eletrônica extra no potencial a to-consistente

do próton blindado:

Ep:>l ~ - l1) /00 V
o

2(r) t:, n (r) 4 TI r dr (y-3)

sendo t:, n o aumentona densidade eletrônica a urnadistância E do proton, decor

rente da nuvemforrna.dapelos elétrons (íons negativos) emvolta do proton, é da

do por:

2
t:, n (r) : (A À. ) e- r À.

TI r (y-4)

o potencial devido à carga protônica q será reduzido do valor S no esr
paço livre para:

V (r) =Se-rÀ.r (V-5)

Nestas ~ressões, f é a distância de blindagem, que de acordo com
101 ~ _..::IHerzfeld e GoepPert-Mayer e dada por À.= À. oU.J.eo

2 1

À. 2 = 4 TI q ·-a-11e )o ( " _
(V-6)

onde 11 é o potencial químico do elétron na ausência de umcampo eletrostático,e
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e n é a concentração de elétrons. g bemconhecido que].l é igual à energia de- .. e

Fe:rmital que dI = N , e a equação acima pode ser escrita corro:11 o
~)

2 2
À = 4 'Ir q N (V-7)o o

N tem unidades de númerosde estados por unidade de energia por unidade de voo
, 0- 1

lume. CorroÀ varia de 1,5 a 7 A , a carga blindada está concentrada numa reo
gião c:onparável coma distância inter-atômica.

Assim obterros:

À a2
E =---
pol 4

que é o resultado dado por Herzfeld e Goeppert_MayerlOl.

Para À :::: 3 R-I isto dá Epol ::::- 277 kCal/rrol (-12 e V), que é da or

dernde grandeza para satisfazer o calor de solução observado, ~ é a distância
da blindagem.

Concluindo, o rrodelo do próton blirrlado prediz que o calor de solução

será dado pela Eq. 4.2.3-6; resultado das Eqs. 4.2.3-4 e 5,:

/),Hexp= 366,7 - <p + Erep + Epol [kCal/rrol] (4.2.3-6)
onde E + E 1 serão mais negativos como aumentoda densidade de estados.rep po

Então deve existir umacorrelação entre solubilidade do hidrogênio e densidade
de estados.
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