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RESUMO

As pseudoligas Nb-Cu apresentam-se como potenciais substitutas às ligas de um sistema
conhecido e já aplicado comercialmente, como as de W-Cu, usadas em aplicações como
dissipadores de calor, contatos elétricos e bobinas para geração de altos campos magnéticos.
Por tratar-se de um sistema imiscível, onde há insolubilidade mútua e baixa molhabilidade do
Cu líquido na superfície do Nb, a rota de processamento empregada neste trabalho foi a da
Metalurgia do Pó. Duas composições de Nb foram utilizadas, com adições de 10% e 20% em
peso de Cu, e tempos de 20, 30 e 40 horas, para a moagem de alta energia dos pós de partida.
A evolução da moagem dos pós é apresentada através de diversas técnicas de caracterização,
como a particulometria por difração a LASER, DRX, MEV, EDS, DSC, dilatometria, MET e
análise química. Após a moagem, partes das cargas de pós foram submetidas ao tratamento
térmico de recozimento. O processo empregado para a consolidação das amostras foi a
compactação a quente, a qual foi aplicada tanto em algumas amostras de pós moídos, quanto
nos pós recozidos. Tratamentos térmicos posteriores foram realizados nas amostras, nas
temperaturas de 1000ºC (em fase sólida) e 1100ºC (em fase líquida do Cu). Todos os
conjuntos de amostras consolidadas e também os dois conjuntos das tratadas termicamente
foram analisados por DRX, MEV, EDS, densidade e microdureza Vickers. Paralelamente,
outras amostras de pós de Nb com 10% e 20% em peso de Cu obtidas por simples mistura
mecânica, foram consolidadas, tratadas termicamente e caracterizadas com as mesmas
técnicas aplicadas nas demais, e os resultados foram comparados entre eles. Apesar da
dificuldade de consolidação e densificação das duas pseudoligas do sistema Nb-Cu deste
estudo, na rota que passa pela MAE, foram obtidas amostras com densidades em torno de
90% da densidade teórica. E, na rota de processamento das amostras que foram apenas
misturadas, os valores chegaram até 97%. Por isso, nesse trabalho, também são enfatizados os
processos que tornaram possíveis os resultados encontrados.

Palavras-chave: Pseudoligas Nb-Cu, Moagem de alta energia, Compactação a quente,
Sistemas imiscíveis, Metalurgia do pó.
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Abstract

ABSTRACT

The Nb-Cu pseudoalloys present themselves as potential substitutes for the alloys from a well
known system and already commercially applied, as the W-Cu alloys, used in applications
such as heat sinks, electrical contacts and coils for the generation of high magnetic fields.
Because it is an immiscible system, where there is mutual insolubility and low wettability of
the liquid Cu on the Nb surface, the processing route used in this work was the Powder
Metallurgy. Two Nb alloys were used, with additions of 10% and 20% in weight of Cu, and
times of 20, 30 and 40 hours for the high energy milling of the starting powders. The milling
evolution of the powders is presented through the characterization techniques, such as the
LASER diffraction for particle size, XRD, SEM, EDS, DSC, dilatometry, TEM and chemical
analysis. After the milling, portions of the loads were submitted to the annealing heat
treatment. The process used for the samples consolidation was the hot pressing, which has
been applied both on some milled powders samples, as on the annealed powders. Subsequent
heat treatments were performed in the samples at temperatures of 1000ºC (solid phase) and
1100ºC (in the Cu liquid phase). All sets of consolidated samples, and also the two sets of the
heat treated, were analyzed by XRD, SEM, EDS, density and Vickers microhardness.
Moreover, other Nb powder samples with 10% and 20% in weight of Cu obtained by simple
mechanical mixing, were consolidated, thermally treated and characterized with the same
techniques applied to the others, and the results were compared among themselves. Despite
the difficulty of consolidation and densification of the two pseudoalloys of the Nb-Cu system
of this study, on the route that passes through the HEM, samples were obtained with densities
around 90% of the theoretical density. And, on the processing route of which were only
mixed, the values reached up to 97%. Therefore, in this work are also emphasized the
processes that made possible these results.

Keywords: Nb-Cu pseudoalloys, High energy milling, Hot pressing, Immiscible systems,
Powder Metallurgy.
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1 INTRODUÇÃO
Materiais que combinem as propriedades de condutividade elétrica e resistência
mecânica começaram a ganhar importância há alguns anos. Estes podem ser empregados na
fabricação de contatos elétricos, resistências, eletrodos de solda e bobinas para geração de
elevados campos magnéticos. Para atender a estas finalidades, alguns dos materiais mais
estudados são à base de Cu ligado ao Nb. Apesar do diagrama de fases mostrar que não há
solubilidade de Nb em Cu e de Cu em Nb em temperatura ambiente, é possível formar uma
solução sólida de Nb em Cu através da moagem de alta energia (MAE). Posteriormente,
partículas refinadas de Nb são precipitadas através de tratamentos térmicos, distribuídas
homogeneamente na matriz metálica do Cu (FREUDENBERGER, 2004).
O sistema imiscível Cu-Ta – o qual tem comportamento semelhante ao Cu-Nb –
também foi investigado com a finalidade de obter um material com elevadas condutividade
elétrica e resistência mecânica (VENUGOPAL, 2007). Em tal estudo, foram avaliadas as
propriedades mecânicas e elétricas de nanocompósitos de Cu com 20%p de Ta preparados por
MAE. Este material tem aplicação potencial em contatos elétricos, eletrodos de solda, lâminas
de relés, componentes de tubos de raios-X, trocadores de calor e bobinas de elevados campos
magnéticos.
Outras ligas também podem resultar da combinação de um metal refratário com o Cu,
e são obtidas pela rota da Metalurgia do Pó. Então, materiais como W-Cu e Mo-Cu foram
avaliados como satisfatórios para aplicações em equipamentos eletrônicos de alta frequência
(KNÜWER, 2001). Em tal estudo, os resultados entre as amostras obtidas de pós misturados
são comparados com os das obtidas por ligação mecânica e, estas últimas são as que
apresentaram as maiores densidades e menor risco de empenamento, além de homogeneidade
da microestrutura.
Componentes produzidos a partir do sistema imiscível W-Cu são usados como contato
elétrico e resistência de eletrodo de solda na indústria eletromecânica, bem como dissipadores
de calor e absorvedores de microondas em dispositivos microeletrônicos (COSTA, 2004).
Ligas do sistema Nb-Cu tem possibilidade potencial de uso em diversas aplicações
citadas anteriormente, porque são constituídos de um metal refratário com alto ponto de fusão
e resistência ao desgaste, aliado a uma fase dúctil de ponto de fusão mais baixo e de elevada
condutividade elétrica.
Além das insolubilidades mútuas do sistema Nb-Cu, o cobre líquido possui baixa
molhabilidade no nióbio. Isso ocorre devido ao ângulo médio de contato do cobre líquido
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sobre o nióbio policristalino alcançar 67º, quando o sistema Nb-Cu é submetido a
temperaturas entre 1090ºC e 1300ºC (LIMA, 1985). Estas características impedem que,
através de sinterização, estruturas homogêneas e de alta densidade sejam produzidas. Todavia,
um material do sistema imiscível Nb-Cu pode ser produzido por metalurgia do pó.
Há vários estudos onde a moagem de alta energia (MAE) é usada para sintetizar pós
compósitos e, também, produzir a solução em fase sólida de sistemas imiscíveis, como W-Cu
(COSTA, 2004), Cu-Ta (VENUGOPAL, 2007) e Cu-Nb (BOTCHAROVA, 2006).
Amostras obtidas pela rota da Metalurgia do Pó com a composição Nb-20%pCu
(MELCHIORS, 2011) produziram valores de, no máximo, 74% da densidade teórica, devido
às baixas taxas de densificação do sistema. Empregou-se a sinterização por fase sólida
(1000ºC) e também por fase líquida (1100ºC) durante uma hora. Nos resultados destes dois
processos, ficou nítida a dependência direta da densidade com a pressão de compactação (a
frio) aplicada nos pós moídos.
Em diversos experimentos adicionais realizados pelo autor, outras amostras com pós do
mesmo sistema foram compactadas e sinterizadas sob vácuo à temperatura de até 1200ºC
durante uma hora. E, novamente, foram obtidas apenas pequenas contrações volumétricas em
relação às amostras compactadas verdes. Outras sinterizações, realizadas com Plasma de
Fonte Pulsante (SPS), em temperaturas de até 1500ºC, geraram resultados semelhantes.
Uma explicação possível para os baixos valores de contração volumétrica durante a
sinterização é que os materiais particulados do sistema Nb-Cu densificam de acordo com o
mesmo mecanismo do sistema W-Cu (RYU, 2002), no qual predomina um rearranjo das
partículas durante a sinterização por fase líquida.
A literatura tem poucas referências de estudos com ligas do sistema imiscível Nb-Cu.
Além disso, poucos dados são apresentados a respeito das propriedades mecânicas e físicas de
materiais desse sistema. E, quando são encontrados, estes são relacionados às ligas de cobre
com adições de 10%p e 20%p de nióbio; portanto, no lado oposto do diagrama de fases, com
composições simétricas às das ligas do presente estudo. Entre os resultados encontrados para
as ligas à base de Cu, há valores de densidades acima de 90% da densidade teórica. Estes se
devem em boa parte ao processo que foi empregado: compactação a quente, o qual
comprovou ser apropriado para os pós desse sistema, ao provocar a densificação das amostras
do sistema Cu-Nb e de outros sistemas imiscíveis.
Em um dos estudos (FREUDENBERGER, 2004) onde foi aplicada a compactação a
quente em materiais do sistema Cu-Nb, pós à base de Cu com 10%p de Nb foram obtidos por
moagem de alta energia. Após 60 horas de moagem, o Cu foi ligado mecanicamente e estava
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em solução sólida na matriz metálica de Nb, apesar do diagrama de equilíbrio de fases do
sistema mostrar uma insolubilidade do Nb no Cu. Esses pós foram compactados a quente à
700ºC, gerando amostras com densidades de até 96% da teórica. Nesse mesmo estudo, é
descrita a formação das microestruturas durante a compactação a quente – que são os
precipitados de Nb – assim como as propriedades das amostras consolidadas.
Em outro estudo, pós de Cu com 10% de Nb foram moídos, consolidados e tratados
termicamente, também com a finalidade de aumentar a resistência mecânica de um condutor
elétrico (BOTCHAROVA, 2004). Neste caso, foram avaliados os efeitos provocados pelos
tratamentos térmicos em diferentes temperaturas. Em um tratamento térmico à 400ºC, a
temperatura é muito baixa e não há melhora na condutividade elétrica, porque não ocorre a
completa precipitação do Nb. Ao empregar a temperatura de 900ºC, quase todo o Nb se
precipita, mas há também uma recristalização intensa, que diminui a resistência mecânica. Na
faixa de temperatura entre 600ºC e 700ºC, quase todo o Nb sai da solução sólida do Cu e
forma precipitados, produzindo uma otimização entre propriedades mecânicas e elétricas.
O presente estudo, do sistema imiscível Nb-Cu, tem por objetivo principal desenvolver
uma rota de preparação dos pós com as composições Nb-10%pCu e Nb-20%pCu – através da
moagem de alta energia, compactação a quente e tratamentos térmicos – que seja capaz de
produzir estruturas densas e homogêneas. Os objetivos específicos deste trabalho são:
– Estudar os efeitos da moagem de alta energia nas características dos pós das duas
composições;
– Avaliar as transformações provocadas pela compactação a quente e pelos dois
tratamentos térmicos nas características das amostras consolidadas, estabelecendo
comparações.
Este trabalho está dividido em cinco partes na forma de capítulos. Neste Capítulo 1,
apresenta-se a introdução, que permite identificar o tema e a sua problemática, os objetivos e
a estrutura dos capítulos. No Capítulo 2, há uma revisão bibliográfica contendo os principais
aspectos teóricos relacionadas ao tema da tese. Posteriormente, o Capítulo 3 apresenta os pós
de Nb e Cu empregados na preparação das duas composições, assim como o procedimento
experimental utilizado para a realização deste trabalho. São descritos os processos realizados,
seus respectivos parâmetros e, também, as técnicas de caracterização empregadas, tanto nos
pós quanto nas amostras consolidadas. Os resultados são apresentados e discutidos no
Capítulo 4. E, por último, no Capítulo 5, estão as conclusões e algumas sugestões para
trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta uma revisão sobre os principais conceitos envolvidos na
obtenção das pseudoligas de Nb e Cu, através da rota da Metalurgia do Pó. São enfatizados os
processos de moagem de alta energia, a compactação a quente, as sinterizações por fase
líquida e por fase sólida, e também, algumas transformações que são provocadas por estes
processos nos materiais.
2.1 O Nióbio
O nióbio pertence a um grupo de elementos metálicos chamados de metais refratários,
juntamente com o tungstênio (W), molibdênio (Mo), tântalo (Ta) e rênio (Re). Este grupo de
materiais tem resistência ao calor (resistência em alta temperatura), desgaste e corrosão. Estas
propriedades os tornam desejáveis em aplicações para metais da indústria elétrica e eletrônica.
As principais aplicações dos metais refratários são como elementos de liga nos aços,
formando carbetos muito duros, filamentos para iluminação, eletrodos de soldagem,
lubrificantes, catalisadores, dissipadores de calor, contatos elétricos, peças de sistemas de
usinas nucleares, entre outras (CHIAVERINI, 1986).
Na natureza, o nióbio é encontrado sob a forma de óxidos, quase sempre em conjunto
com o tântalo. Os principais minérios de nióbio são o pirocloro [(Na,Ca)2Nb2O6F] e a
columbita [(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6] (CIARAVINO, 2002; FOGGIATO, 2003). Há grandes
reservas minerais de pirocloro no Brasil – onde estão 98% das reservas conhecidas do metal –
de modo que o estudo de novas aplicações deste metal tem caráter estratégico para o País
(LEITE, 2011). Já os maiores depósitos de columbita são encontrados na Nigéria e no Congo.
Entretanto, há muitos depósitos pequenos de óxido de nióbio, encontrados em várias partes do
globo, e que são obtidos como subproduto na mineração de outros metais. No Brasil, o nióbio
é explorado comercialmente pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)
em Araxá, Minas Gerais, cujas reservas são suficientes para suprir a demanda mundial
projetada para os próximos 500 anos (LAVERICK, 1988). A principal aplicação do nióbio –
90% do total produzido – é como microelemento de liga no aço, com o qual é misturado na
proporção de 400g por tonelada. Os carros, estruturas e gasodutos fabricados com esse
elemento de liga ficam mais leves e resistentes.
O nióbio é um metal dúctil, de cor cinza que, a partir de 200ºC começa a oxidar-se,
devendo portanto, ser trabalhado sob atmosfera protetora. O nióbio possui a característica de
supercondutividade à -263,9ºC (9,25K), sendo esta a mais alta temperatura crítica para um
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elemento puro. Ele é um metal refratário tendo como temperatura de fusão 2477ºC e
densidade de 8,57g/cm³ (ASM, 1990). Outra característica do Nb, que é fundamental nesse
estudo, é a temperatura de recristalização, que no metal puro é de 982ºC.
Outras propriedades físico-químicas do nióbio são as seguintes:
– número atômico: 41
– peso atômico: 92,906
– estrutura cristalina: CCC
– raio atômico: 198pm
– eletronegatividade: 1,6 (escala Pauling)
A técnica denominada HDH (hidrogenação-desidrogenação) é uma das mais utilizadas
para a produção de pós de nióbio. Ela consiste na formação de hidretos frágeis, que após
moagem são desgaseificados em alto vácuo (P < 10-4mbar). Os pós obtidos possuem baixos
teores de hidrogênio. A produção de barras ou componentes de nióbio puro via Metalurgia do
Pó inclui a compactação a frio e a posterior densificação, através da sinterização por fase
sólida em alto vácuo, às temperaturas de 1900º e 2000ºC (LEITE, 2011).
2.2 O Cobre
O cobre é um dos metais não-ferrosos mais utilizados na indústria, depois do alumínio,
por ser excelente condutor de eletricidade e calor. É encontrado em minerais como cuprita
(óxido de cobre, Cu2O), malaquita (carbonato básico de cobre), calcopirita (sulfeto de cobre e
ferro, CuFeS2), bornita (sulfeto de cobre e ferro), calcosita (sulfeto de cobre, Cu2S) e covelita
(sulfeto de cobre com mica). Da calcopirita ou da calcosita, o enxofre é removido por
calcinação do minério, resultando em cobre bruto que pode ser refinado em fornos para obter
o cobre metalúrgico, ou submetido à eletrólise para um maior grau de pureza (cobre
eletrolítico). Posteriormente, o cobre é refinado por processo de eletrólise, resultando nos
catodos de alta pureza, que serão fundidos e elaborados, gerando os produtos de cobre
(ANDRADE, 2001).
O cobre possui coloração marrom com tonalidade avermelhada. É brilhante, se
lustrado, maleável e dúctil, e é bom condutor de calor e eletricidade – o segundo melhor nas
duas propriedades, depois da prata. Este metal é resistente à corrosão em muitos meios
(algumas atmosferas industriais, água do mar, soluções salinas em geral, solos, ácidos
orgânicos, etc). É atacado pelo ácido nítrico, halogênios, amônia com água e sulfitos. O cobre
é um metal bastante dúctil, tendo como temperatura de fusão 1084,62ºC e densidade de
8,92g/cm³ (BRESCIANI, 1992). A temperatura de recristalização do Cu puro é de 116ºC.
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O cobre é utilizado principalmente nas indústrias de fios e cabos elétricos, que
absorvem mais de 50% do metal, sendo o restante utilizado em ligas especiais, tubos,
laminados e extrudados. Devido ao cobre metálico ser excelente condutor de eletricidade e
calor, tem vasta aplicação em diversos setores industriais, com destaque para os de construção
civil, telecomunicações, eletroeletrônica, transmissão e distribuição de energia (ANDRADE,
2001).
Outras propriedades físico-químicas são as seguintes:
– número atômico: 29
– peso atômico: 63,546
– estrutura cristalina: CFC
– raio atômico: 145pm
– eletronegatividade: 1,9 (escala Pauling)
2.3 Materiais compósitos
De maneira geral, materiais compósitos são definidos como sendo qualquer material
multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o
constituem, de tal modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades. De acordo
com o princípio da ação combinada, melhores propriedades são criadas através de uma
combinação de dois ou mais materiais distintos (CALLISTER, 2007).
Em um projeto de materiais compósitos, buscam-se combinar, de maneira engenhosa,
metais, cerâmica e polímeros para obter novos materiais com características e propriedades
que se deseja. Para muitos materiais compósitos, estruturalmente, as fases presentes podem
ser classificadas ou como matriz, ou como dispersa. As propriedades dos compósitos são
funções das propriedades das fases de seus constituintes, das suas quantidades relativas e da
geometria da fase dispersa.
Os materiais compósitos podem ser classificados com relação a sua matriz, podendo
assim ser chamados de compósito com matriz polimérica (CMP), compósito com matriz
cerâmica (CMC) e compósito com matriz metálica (CMM). Este último receberá ênfase, já
que é o tipo de compósito deste trabalho.
Compósitos com matriz metálica evoluíram foram inicialmente empregados na
indústria aeroespacial. Mais recentemente, a indústria automotiva e eletrônica tem estudado
cada vez mais estes materiais. Dessa forma, aumentou o interesse em estudar as propriedades
dos CMMs, tais como: coeficiente de expansão térmica, condutividade térmica e elétrica, e
resistência ao desgaste (HARRIGAN, 1998). O reforço pode melhorar a rigidez específica, a
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resistência específica ao desgaste, à fluência, à condutividade térmica, a estabilidade
dimensional, entre outros. Superligas, bem como as ligas de alumínio, magnésio, titânio e
cobre, são empregadas como materiais da fase matriz. A fase dispersa pode ser na forma de
particulados, de fibras tanto contínuas como descontínuas, e de whiskers. Como material de
reforço, pode-se encontrar o carbono, o carbeto de silício, o boro, a alumina e os metais
refratários como o nióbio (CALLISTER, 2007).
O tungstênio e o molibdênio são dois metais refratários de grande interesse na
pesquisa científica e na indústria, para aplicações que envolvam altas temperaturas, pois
possuem alto ponto de fusão. Devido à pouca sinterabilidade de sistemas que são constituídos
por metais refratários, pós ultrafinos (com tamanho de partícula abaixo de 10µm) são
comumente produzidos para melhorar a sinterabilidade destes sistemas refratários. A moagem
de alta energia é uma forma de produção de compósitos com matriz metálica, além de ser
capaz de produzir também pós ultrafinos (YE, 2008).
A metalurgia do pó, como uma das rotas para obtenção de CMMs, possui algumas
vantagens, quando comparada com materiais produzidos por processos de fundição e
laminação. Uma destas vantagens é a baixa temperatura de fabricação, que evita reações
indesejáveis na interface entre matriz–fase dispersa. Em outros casos, existem materiais que
só podem ser produzidos através da metalurgia do pó, como por exemplo, as ligas de Ti
reforçado com SiC. Reforços na forma de partículas, fibras contínuas ou descontínuas, e
whiskers também podem ser obtidos pela MP. Outra vantagem da MP é a uniformidade que se

pode obter na distribuição da fase dispersa. Esta uniformidade melhora não apenas as
propriedades estruturais, mas também a reprodutibilidade destas propriedades (TORRALBA,
2003).
2.4 Características dos pós
A caracterização dos pós é de fundamental importância devido à relevância das
propriedades dos pós no processamento pela Metalurgia do Pó. Por isso, a avaliação das
características dos pós determina muitas vezes a escolha de uma rota de processamento
particular (ARUNACHALAM, 1991). Como as propriedades dos pós não refletem somente
as características das partículas de pós individuais, mas dos agregados de pós e dos vazios
existentes nos agregados, a caracterização dos pós é um procedimento muito complexo (KIM,
1997).
O comportamento dos pós metálicos durante o processamento depende das
características do pó inicial, tais como, tamanho de partícula, distribuição do tamanho de
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partícula, forma da partícula e estrutura do pó, grau de agregação e aglomeração; exercendo
uma profunda influência na densificação e desenvolvimento da microestrutura (LENEL,
1980; LEE, 1994; GERMAN, 2009).
2.5 Mistura e homogeneização dos pós
A mistura e a homogeneização compreendem uma etapa que depende muito do
material com o qual se está trabalhando e, o que se deseja produzir com ele. Esse
processamento tem basicamente dois objetivos: dar ao pó as condições necessárias para as
etapas posteriores, como a compactação e a sinterização e, produzir pós com alta dispersão
dos constituintes (SILVA, 1996).
A mistura é uma operação na qual se procura dispersar pós de diferentes espécies
químicas. Nesta, procura-se introduzir algum tipo de substância lubrificante, ou formar vários
tipos de ligas, ou adicionar um agente ligante ao pó. Ou ainda, efetuar todas estas operações
simultaneamente (CHIAVERINI, 1992; GOMES, 1995).
A homogeneização é a etapa onde se pretende misturar os pós para resultar numa
composição nominal idêntica em todas as partes do pó. Nesta, procura-se assegurar ao pó
uniformidade, e facilitar a sua compactação. Sendo assim, o tamanho de partícula, a forma das
partículas e a distribuição de tamanho de partícula do pó tem que ser uniforme, de maneira a
evitar a segregação (COSTA, 2004).
2.6 Obtenção das partículas por MAE
Pós compósitos podem ser obtidos por vários processos, tais como: mistura, que é
executada por misturadores e ocorre sem quebra de partículas; moagem, onde os pós são
triturados e misturados num moinho de bola convencional (GOMES, 2000, 2001); ou
moagem de alta energia, que utiliza a alta energia de moagem para formar pós constituídos de
partículas compósitas (COSTA, 2000, 2002; RYU, 2002).
A moagem de alta energia produz partículas muito finas pelos processos de
deformação plástica (que gera o encruamento do material) e fratura das partículas, levando a
cominuição de grãos grosseiros (MEYERS, 2006). Esta técnica de processamento de pós em
estado sólido envolve repetidos ciclos de deformação, soldagem a frio, fragmentação e resoldagem a frio das partículas dos pós, até que se tenha o produto desejado. Como resultado
da moagem, tem-se a mistura e a redução do tamanho das partículas (SURYANARAYANA,
2001). Na Figura 2.1 é apresentada a imagem de MEV de uma partícula do sistema dúctil-
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dúctil Ag-Cu obtida por MAE, com a estrutura de lamelas geradas pelos repetidos ciclos que
ocorrem durante o processo.
Figura 2.1 – Imagem de MEV de partícula do sistema dúctil-dúctil Ag-Cu,
evidenciando as lamelas formadas durante a MAE.

Fonte: SURYANARAYANA, 2001

A MAE tem conseguido sintetizar vários materiais que são difíceis ou não são
possíveis de se produzir pelos métodos de processamento convencionais, além de melhorar a
produção de outros materiais. Assim, sistemas sólidos imiscíveis tais como Nb-Cu, Nb-Ag,
W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, WC-Cu, Cu-Fe e Ag-Fe, que são difíceis ou até impossíveis de se
produzir por técnicas convencionais, podem ser obtidos em fase sólida com distribuição
homogênea da segunda fase pela utilização da MAE (BENJAMIN, 1990; BAIKALOVA,
2000).
A síntese mecânica é um processo complexo, que envolve o controle de um grande
número de variáveis para que se obtenha uma fase, dispersão e/ou microestrutura desejada
para o produto final. Alguns dos parâmetros mais importantes que tem efeito direto na
constituição do produto final são: tipo de moinho; recipiente de moagem; velocidade de
processamento; tempo de processamento; tipo e dimensões dos meios de moagem; razão entre
a massa de esferas e a massa de pó; atmosfera e temperatura de processamento (GOMES,
1995). Todas estas variáveis do processo não são totalmente independentes. Por exemplo, um
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ótimo tempo de moagem depende do tipo de moinho utilizado, tamanho dos recipientes de
moagem, temperatura, e razão entre a massa das esferas e a do pó a ser moído.
Existem vários tipos de moinhos. Basicamente eles podem ser divididos em moinhos
convencionais, como o acrobata (que possui baixa energia), e os moinhos de alta energia,
como o shaker SPEX, o attritor (ou attrition) e o moinho planetário, que foi o tipo utilizado
no desenvolvimento deste trabalho.
2.7 Mecanismos de obtenção de pós por MAE
Os processos de deformação, soldagem e fratura que ocorrem durante a moagem de
alta energia definem a dispersão dos componentes, a homogeneização das fases e a
microestrutura final do pó. A natureza desses processos depende do comportamento mecânico
dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e do estado de tensões durante a moagem
(SURYANARAYANA, 2001). A MAE pode ser realizada com três diferentes categorias de
componentes de pós metálicos ou ligas, tais como:
– dúctil-dúctil;
– dúctil-frágil;
– frágil-frágil.
Neste capítulo, é abordado somente o comportamento do mecanismo de deformação
de componentes de pós metálicos dúctil-dúctil, pois o sistema Nb-Cu desse estudo se
enquadra nessa categoria.
2.7.1 Mecanismo de deformação de componentes dúctil-dúctil
Os mecanismo de deformação de componentes de pós metálicos do sistema dúctildúctil fazem parte de um conjunto de fenômenos que ocorrem durante a MAE (BENJAMIN,
1974). No estágio inicial, os componentes dúcteis tomam-se achatados em forma de chapas
pelos micro-forjamentos, os quais são causados pelo processo de deformação. Num segundo
estágio, essas partículas em forma de chapas são soldadas a frio, formando uma estrutura
lamelar composta pelos metais constituintes. O processo de soldagem a frio produz o aumento
do tamanho de partículas. Num terceiro estágio, quando o tempo de moagem aumenta, a
dureza e, consequentemente, a fragilidade das partículas do pó aumenta, pela elevação do seu
nível de encruamento. Esse fenômeno de encruamento das partículas auxilia o processo de
fragmentação das mesmas, as quais se tomam mais equiaxiais. No estágio final, o ligamento
começa a ocorrer devido à combinação da diminuição da distância de difusão (distância
interlamelar), aumento da densidade de defeitos da rede e algum aquecimento produzido pela
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moagem. O aumento do tempo de moagem é capaz de produzir um ligamento à nível atômico,
podendo resultar na formação de solução sólida, fases intermetálicas, ou amorfas. Nesse
estágio, a espessura das camadas toma-se tão fina ou desaparece, que não é mais possível
identificá-las (SURYANARAYANA, 2001).
2.8 Aumento de solubilidade sólida de sistemas imiscíveis
A MAE pode aumentar o valor do limite de solubilidade sólida dos materiais de um
sistema imiscível. Essa técnica de processamento de pós possibilita que alguns sistemas de
ligas atinjam a supersaturação, formando ligas com estruturas metaestáveis. O aumento da
solubilidade mútua das fases, durante a moagem dos pós, é causado pela substituição dos
átomos de uma fase nos contornos de grãos da outra, e vice-versa (GENTE, 1993; HUANG,
1994).
Em sua essência, o aumento da solubilidade sólida depende do aumento do coeficiente
de difusão entre os átomos das fases, o qual é induzido pelos defeitos estruturais e tensões
locais nas estruturas nanocristalinas, formadas durante a MAE (HUANG, 1994). A
deformação mecânica provocada no pó produz deformações da rede cristalina de ambas as
fases. Essa deformação da rede causa diminuição do tamanho médio dos cristalitos, aumento
de tensão das redes cristalinas, e grande quantidade de defeitos na estrutura dos materiais
moídos. As estruturas nanométricas formadas pela MAE apresentam um maior volume de
contorno de grãos. Uma parcela dos átomos presentes nos contornos de grãos desses materiais
com grãos ultrafinos contribui para aumentar a difusão, pois os átomos do soluto substituem
os átomos do solvente nos contornos de grãos e vice-versa. Consequentemente, esse
fenômeno resulta na homogeneização e solubilidade sólida à temperatura ambiente, de
sistemas imiscíveis ou com baixa miscibilidade (HUANG, 1994; SURYANARAYANA,
2001).
Outros parâmetros, como o tamanho do raio atômico, eletronegatividade, composição
(quantidade de soluto presente no sistema), ativação térmica e agentes controladores do
processo, também são responsáveis pelo aumento de solubilidade sólida. Todavia, a
explicação para o aumento de solubilidade sólida descrita acima (baseada em estudos de
alguns sistemas), assim como as várias teorias existentes na literatura a este respeito, não são
capazes de explicar como isto ocorre em todos os sistemas de ligas (SURYANARAYANA,
2001).
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2.9 Amorfização de materiais em estado sólido
O processamento de pós por moagem de alta energia envolve os eventos de
deformação e fratura das partículas. Esses eventos produzem defeitos na rede cristalina e
refino dos grãos, à medida que se aumenta a intensidade e o tempo de moagem. A
amorfização por moagem consiste em energizar o sólido cristalino através da severa
deformação cíclica que a MAE produz. A amorfização de muitos materiais cristalinos ocorre
através da introdução de defeitos (KOCH, 1996).
A MAE causa uma significativa diminuição no tamanho de grão. É sabido que quanto
menor o tamanho dos grãos, maior é a área total de contorno dos grãos. Assim sendo, a área
de contorno de grão é aumentada durante esse processo. Isto conduz a um aumento no número
de átomos no volume do contorno dos grãos, de forma que a proporção de átomos no
contorno de grão seja equivalente ou mais alta que aquela dentro do grão, elevando
consideravelmente, a energia do contorno de grão (SURYANARAYANA, 1995). Por isso,
materiais obtidos por MAE exibem uma energia associada ao contorno de grão muito superior
àquela associada ao contorno de grão dos materiais produzidos por métodos convencionais.
O contínuo aumento da área dos contornos de grão e, consequentemente, da energia
livre armazenada no sistema intermetálico, decorrente dos processos de deformação,
soldagem a frio e fratura das partículas durante a MAE, também favorece a formação de fases
amorfas (KOCH, 1996; SURYANARAYANA, 2001). Em alguns sistemas de pós, há uma
sequência da transformação das fases com o tempo: solução sólida, fase intermetálica e fase
amorfa. A formação da fase intermetálica ou da solução sólida antes da amorfização depende
das respectivas energias livres, porque a fase com a menor energia livre será formada
(SURYANARAYANA, 2001). Em geral, para materiais com estruturas ordenadas, a
amorfização parece seguir a sequência: fases ordenadas, fases desordenadas (perda da ordem
de longa distância), fases refinadas (nanocristalinas), e fases amorfas.
Há diversas variáveis que controlam a amorfização, porém a intensidade da moagem
(incluindo a relação entre a massa das esferas e a do pó), e a temperatura de moagem são as
mais importantes (COSTA, 2004).
O aumento da energia de moagem (obtido por uma maior relação entre massa de
esferas de moagem e a massa de pó, e maior velocidade de rotação) produz mais deformação
e aumenta a concentração de defeitos no pó, o que facilita a amorfização. Entretanto, maiores
energias de moagem também produzem mais calor (e mais altas temperaturas), e isto pode
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resultar na cristalização da fase amorfa. Portanto, o somatório de cada um desses efeitos irá
determinar a natureza da fase ao final da moagem (SURYANARAYANA, 2001).
A fase amorfa tem uma menor densidade que a fase cristalina, por possuir uma maior
distância média do átomo vizinho mais próximo (MOTTA, 1997). A amorfização ocorre mais
facilmente em baixas temperaturas, devido à ausência de recozimento dinâmico. Com o
aumento da temperatura, diferentes estágios do recozimento, correspondentes às diferentes
energias de ativação dos defeitos cristalinos, são atingidos. Esses diferentes estágios tornam a
amorfização progressivamente mais difícil, até ser atingida uma temperatura crítica. A partir
daí, a taxa de recristalização é maior que a taxa de amorfização, e essa já não é mais possível
(MOTTA, 1997).
A introdução de contaminantes durante a MAE pode afetar significativamente a
constituição e a estabilidade do pó produzido. Assim, a presença de elementos adicionados
pode favorecer a amorfização. Todavia, a presença de contaminantes também pode produzir
instabilidade na fase amorfa, de forma que, uma fase pode recristalizar após a formação da
fase amorfa devido à presença de elementos adicionais durante a MAE (COSTA, 2004).
A presença de fase amorfa pode ser detectada através da técnica de DRX, quando o
gráfico da intensidade das reflexões versus o ângulo 2θ tem a forma de uma curva de Gauss.
Assim como nos líquidos, os sólidos amorfos tem estrutura atômica caracterizada por uma
quase completa falta de periodicidade. Nessa, existe uma tendência dos átomos se ordenarem
somente no sentido que eles estão razoavelmente bem empacotados, e apresentam uma
preferência estatística por uma distância interatômica particular (CULLITY, 1978). O
resultado é uma curva, cuja parte dos valores máximos é bem ampla.
2.10 Sistemas imiscíveis processados por MAE
Os sistemas imiscíveis, como Nb-Cu, Nb-Ag, Ta-Cu, W-Cu, WC-Cu, W-Ag, WC-Ag,
Mo-Cu, Mo-Ag, Al-In, Pb-Bi, Cu-Cr e Cu-Pb-Sn, são de difícil densificação por sinterização
devido à sua mútua insolubilidade e o seu alto ângulo de contato, o qual diminui a
molhabilidade do líquido sobre a fase sólida. No caso do sistema Nb-Cu, o ângulo de contato
do cobre líquido sobre uma superfície de nióbio é de 67º, para a faixa de temperatura entre
1090ºC e 1300ºC (LIMA, 1985).
Quanto à solubilidade entre as fases de um sistema (chamadas aqui de solvente e
soluto), esta pode ser avaliada pelas regras de Hume-Rothery (HUME-ROTHERY, 1969). As
regras de Hume-Rothery sugerem que para que haja a completa solubilidade sólida de um
componente em outro (em um sistema), é necessário que o soluto e o solvente satisfaçam três
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condições: a) o raio atômico do soluto não pode diferir mais de 15% do raio do solvente; b) a
estrutura cristalina deve ser similar; e c) os valores da eletronegatividade do soluto e do
solvente devem ser os mais próximos possíveis. Se uma destas condições não é satisfeita,
então a extensão da solubilidade sólida será limitada (SURYANARAYANA, 2001; ALAM,
2006).
As três regras de Hume-Rothery não são atendidas no sistema imiscível Nb-Cu.
Primeiro, o cobre possui estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) e o nióbio, cúbica
de corpo centrado (CCC). Os valores de eletronegatividade também não são muito próximos
(Nb = 1,6 e o Cu = 1,9, segundo a escala de Linus Pauling). A diferença de raio atômico entre
o Nb e o Cu é grande, sendo esta superior a 36%.
No diagrama de equilíbrio de fases mostrado na Figura 2.2, observa-se que o Nb e o
Cu apresentam baixos limites de solubilidade.
Figura 2.2 – Diagrama de equilíbrio de fases do sistema Nb-Cu.

Temperatura (ºC)

Nióbio (% de átomos)

Nióbio (% em peso)
Fonte: MUNITZ, 2009

O desenvolvimento de materiais de sistemas imiscíveis por MAE tem sido realizado
por várias pesquisas, inclusive com a transição de fases cristalinas para outras em estado de
não-equilíbrio, geradas pelos efeitos da moagem. Em um sistema que apresenta uma
imiscibilidade total nos estados sólido e líquido, a MAE induz a solubilidade parcial de uma
fase na outra, através da introdução de átomos de um material na rede cristalina de outro. Essa
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solubilidade sólida pode ser detectada pelos efeitos provocados nos parâmetros de rede, na
distância interplanar, e no volume e densidade da unidade celular da solução sólida cristalina
formada pelas fases componentes do sistema (GAFFET, 1991).
Em sistemas imiscíveis, a ligação mecânica provocada pela MAE forma pseudoligas
em estado sólido, em estado de não-equilíbrio. A MAE produz a mútua solubilidade sólida
metaestável dos elementos de um sistema e a formação de cristalitos em escala nanométrica,
confirmados por técnicas de caracterização de microestruturas e de parâmetros de rede. A
MAE também pode ser um processo vantajoso, se for requerida do material uma estrutura
refinada (RAGHU, 2001).
2.11 Compactação dos pós
Uma das etapas fundamentais durante o processamento do material através da
metalurgia do pó é a compactação. Nesta etapa, busca-se atingir alguns objetivos, tais como:
– consolidar o pó na forma desejada;
– atingir o nível de porosidade desejada;
– dar a resistência mecânica adequada ao manuseio do compactado.
Como técnicas de conformação, as mais empregadas são: prensagem em matriz de aço
(uni, bi ou triaxial), prensagem isostática, forjamento, extrusão, laminação e moldagem por
injeção. Para matrizes com cavidades cilíndricas nas quais se aplicam forças uniaxiais, a
distribuição da densidade é também muito dependente da razão entre a altura e o diâmetro
(L/D) do material compactado. Experimentalmente, tem-se determinado que valores de L/D ≤
1,5 resultam em boa distribuição para a densidade dos compactados, ou seja, pouca variação
na densidade para qualquer volume considerado da amostra (GOMES, 1995).
A lubrificação pode ser aplicada para minimizar os efeitos do atrito entre as partículas,
e também com as paredes da matriz, tanto durante a compactação, quanto durante a ejeção. O
lubrificante pode ser adicionado ao próprio pó, e/ou às paredes da matriz antes da
compactação (GOMES, 1995). Como exemplos de lubrificantes, citam-se o estearato de zinco
e o nitreto de boro.
As etapas da compactação compreendem o escorregamento e o rearranjo das partículas
(estágio 1); seguido de deformações elásticas locais e fraturas das partículas nos pontos de
contato (estágio 2). Então, tem-se novamente um rearranjo e escorregamento das partículas.
Devido às altas pressões de compactação, há uma compressão elástica do compacto como um
todo (estágio 3), e por fim, a ejeção do compacto da matriz (estágio 4), onde tensões residuais
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elásticas são relaxadas e as dimensões do compacto podem aumentar em torno de 0,5%, sendo
este um momento crítico (GOMES, 1995).
2.11.1 Compactação a quente
O processo de compactação a quente consiste na aplicação de pressão a uma
temperatura elevada, em materiais particulados. Este processo é indicado para materiais que,
se fossem produzidos por compactação e sinterização convencionais, apresentariam
porosidade residual, a qual poderia caracterizar-se como defeito nas peças. A capacidade de
carga do equipamento (força da prensagem) é suficiente para um grande número de
aplicações, o que significa a eliminação do volume de poros nas peças, ou ao menos uma
redução drástica dos poros. O processo de compactação ocorre no volume delimitado entre o
cilindro da matriz e os dois êmbolos, em posições e movimentos opostos. Simultaneamente,
ocorre o processo de sinterização, que pode ser em etapa única (ou completa), ou como o
estágio de sinterização final, sob pressão, de materiais pré-sinterizados (SCHATT, 2007). A
Figura 2.3 apresenta uma representação do processo de compactação a quente empregado
neste estudo.
Figura 2.3 – Representação esquemática de um dispositivo para compactação a quente,
com aquecimento indireto da matriz por indução.

Corrente com frequência
entre 100kHz e 150kHz

Fonte: SCHATT, 2007
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O processo de compactação a quente é especialmente indicado para materiais difíceis
de serem compactados a frio, ou que apresentam baixa contração volumétrica na sinterização.
A maior desvantagem do processo é a baixa produtividade, que é consequência do longo
tempo exigido em cada ciclo da consolidação dos materiais (SCHATT, 2007).
A temperatura operacional da compactação a quente depende basicamente do material
das ferramentas. As matrizes construídas com aço para trabalho a quente operam, usualmente,
em temperaturas entre 600ºC e 700ºC. Acima dessa faixa, podem ser empregadas as matrizes
feitas de material cerâmico. Se for utilizado o grafite, a temperatura do processo pode atingir
até 3000ºC. No equipamento, a matriz (e o material particulado) é aquecida dentro de uma
câmara com gás inerte, ou sob vácuo (SCHATT, 2007).
A compactação a quente é utilizada na consolidação dos mais diversos tipos de
materiais, como em ligas de ZrB2 com Nb, resultando em materiais praticamente sem
porosidades (SUN, 2010). Em outro estudo, pós nanométricos de WC-Co foram compactados
a quente e se obtiveram densidades acima de 99% da teórica daquela composição
(CHENGCHANG, 2007).
2.12 Sinterização
A sinterização é um processo termodinâmico de não-equilíbrio e irreversível, onde um
sistema de partículas (agregado de pó ou compactado) adquire uma estrutura sólida coerente.
Na sinterização por fase sólida, isto ocorre através da redução da área superficial específica,
durante a formação de contornos de grãos e crescimento de pescoços de união interpartículas,
levando normalmente à densificação e contração volumétrica do sistema (GOMES, 1995).
Diversos mecanismos contribuem para a sinterização e eles produzem uma ação
combinada, que resulta no grau de sinterização de um sólido. A contração linear e a redução
da área superficial específica ocasionada pelo crescimento do pescoço são alguns dos recursos
mais úteis e mais frequentemente usados na determinação do grau de sinterização de uma
amostra (SWINKELS, 1981). Em grande parte das aplicações dos materiais sinterizados, é
exigida pouca contração, visto que as peças produzidas por tal técnica devem apresentar
forma e dimensões iguais ou próximas das peças finais, e portanto, reduzidas distorções
estruturais.
No processamento do material por metalurgia do pó, a sinterização é uma das etapas
mais importantes. Nesta etapa, a massa de partículas já conformadas ganha resistência
mecânica e adquire quase todas as suas propriedades finais, sendo portanto, considerada como
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o processo responsável pela densificação (redução ou eliminação da porosidade) do agregado
de pó em contato físico (SILVA, 1998).
A sinterização, como a etapa mais complexa na rota da metalurgia do pó, é
influenciada por diversos parâmetros (tais como: autodifusividades e as interdifusividades, a
solubilidade mútua e a molhabilidade, etc.), que atuam simultaneamente no processo. Além
disso, os sistemas são tão diversos, que ainda não foi possível elaborar um modelo único de
sinterização que seja capaz de atender os mais variados e possíveis sistemas. Logo, o mais
racional é elaborar um modelo para cada sistema a ser estudado (COSTA, 2004). Assim, de
acordo com o estado físico das fases do sistema, a sinterização é classificada em:
– sinterização por fase sólida;
– sinterização por fase líquida.
2.12.1 Sinterização por fase sólida
A sinterização por fase sólida ocorre em uma temperatura onde nenhum dos elementos
do sistema atinge o ponto de fusão. Ela é realizada com transporte de material, por difusão
atômica. Com o intuito de promover uma maior força motriz, a sinterização por fase sólida
ocorre, às vezes, com a adição de elementos reativos que alteram o equilíbrio entre a energia
superficial das partículas e a energia do contorno de grão, favorecendo a sinterização
(COSTA, 2004). A Figura 2.4 mostra uma representação esquemática das etapas da
sinterização por fase sólida.
Figura 2.4 – Esquema representativo dos estágios da sinterização por fase sólida.

Pó misturado

Estágio inicial

Estágio intermediário

Estágio final

Fonte: GOMES, 1995
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A sinterização por fase sólida pode ser dividida em três estágios. O estágio inicial é
caracterizado pela formação e crescimento de pescoços nas áreas de contato entre as
partículas; até o momento em que estes começam a interferir uns com os outros. Em seguida,
há o estágio intermediário, caracterizado pela densificação do compacto, e pelo decréscimo
das dimensões dos poros interligados. E, por fim, o estágio final, onde há um isolamento dos
poros, e eliminação gradual da porosidade, por difusão de vacâncias. Uma pequena
densificação da estrutura é observada nesse estágio (SILVA, 1998).
Na sinterização, a força motriz para a densificação é a redução da energia livre
superficial do compactado de pó (GERMAN, 1996). Essa redução de energia superfícial
ocorre através da diminuição da área superficial específica. A interface sólido/vapor
desaparece e surgem ao mesmo tempo novas interfaces sólido/sólido de menor energia,
levando a uma redução da energia total do sistema. A taxa de sinterização diminui ao longo
do processo, pois a força motriz (excesso de energia livre) é reduzida ou eliminada.
2.12.2. Sinterização por fase líquida
A sinterização por fase líquida é caracterizada pelo aparecimento de uma fase líquida à
uma determinada temperatura de sinterização. Neste tipo de processo, o sistema consiste de
pelo menos dois componentes, onde um deles é uma fase líquida, consequência da fusão de
um dos componentes, ou do resultado de uma reação entre estes. A presença do líquido é
responsável pela rapidez e pelo grau de densificação da estrutura (GERMAN, 2009).
A densificação via sinterização por fase líquida requer transporte de uma quantidade
substancial de sólido dissolvido através da fase líquida. Entretanto, a quantidade de fase
líquida deve ser pequena o suficiente para que o compacto mantenha sua forma durante a
sinterização. Quando surge a fase líquida, a tendência desta é cobrir as partículas sólidas,
eliminando desta maneira a interface sólido-vapor. Esta etapa é dependente da molhabilidade
do líquido sobre a superfície sólida (GOMES, 1995).
A teoria geral descreve a sinterização por fase líquida em três estágios: estágio de
rearranjo ou fluxo líquido; o qual é marcado pelo espalhamento do líquido recém formado ao
redor das partículas sólidas, que conduz ao rearranjo dessas partículas e a densificação da
estrutura. O segundo estágio é o de solução-precipitação, que só ocorrerá se houver
solubilidade da fase sólida no líquido. Quando isto acontece, uma fração da fase sólida é
dissolvida no liquido e se difunde neste, precipitando-se posteriormente sobre outras
partículas sólidas, em locais energeticamente mais favoráveis. E, por último, o estágio final,
de sinterização em estado sólido. Este, só ocorre se a estrutura ainda não estiver
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completamente densa, e consiste no crescimento de pescoço entre as partes sólidas que estão
em contato. Neste estágio, ocorre o fechamento dos poros e a contração da estrutura. Como na
sinterização por fase sólida convencional, as partículas tendem a se aproximar, e a estrutura, a
se contrair, promovendo o fechamento dos poros residuais e conduzindo à densificação final
do material (LENEL, 1980; COSTA, 2004; GERMAN, 2009). Na Figura 2.5 são
apresentados os estágios de sinterização por fase líquida.
Figura 2.5 – Esquema representativo dos estágios de sinterização por fase líquida.
Pós misturados
Estado sólido

Poros

Rearranjo

Contínuo rearranjo dos pós

Densificação

Fonte: GERMAN, 2009

A sinterização por fase líquida depende significativamente da molhabilidade entre o
líquido formado e a parcela do material que permaneceu sólido. Se a molhabilidade, medida
pelo ângulo de contato entre o líquido e uma superfície plana do sólido, for superior a 90º, a
estrutura não sinteriza. Ao invés disto, o líquido tende a sair da estrutura, e o material, muitas
vezes, se desfaz. Se o ângulo for inferior a 90º, a sinterização ocorre. A rapidez disso e o grau
final da sinterização, podem ser avaliados por este ângulo (JOHNSON, 1996; COSTA, 2004).
Quanto menor ele for, mais rápida e maior é a densificação da estrutura.
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2.13 Consolidação do sistema Nb-Cu
Materiais dos sistemas W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, W-Cu-Ni e W-Cu-Ag, são obtidos
usando a metalurgia do pó, pelas técnica de infiltração, prensagem à quente e por sinterização
por fase líquida (COSTA, 2004). Todavia, o processo de densificação via sinterização por
fase líquida do sistema imiscível Nb-Cu é pouco conhecido.
O comportamento da densificação durante a sinterização por fase líquida de sistemas
imiscíveis, tais como o W-Cu e o Mo-Cu, tem como mecanismo dominante a sinterização em
estado sólido do W na presença do Cu líquido, de acordo com o modelo proposto (GERMAN,
2009). O aumento da solubilidade do W no Cu líquido pode ser alcançado pela adição de Ni
ao sistema W-Cu. Isso ocorre devido à diminuição da energia superficial sólido-líquido, o que
aumenta a solubilidade do sólido no líquido. Com isso, o mecanismo de densificação
dominante muda, de difusão em estado sólido para transporte de massa através do líquido
(COSTA, 2004).
Na sinterização por fase líquida convencional são observados três estágios: 1)
formação da fase líquida e rearranjo de partículas; 2) dissolução sólida e precipitação e 3)
sinterização em estado sólido e coalescência da microestrutura (GOMES, 1995). Assim como
os pós de W-Cu, os pós de Nb-Cu não apresentam o mecanismo dissolução-reprecipitação,
devido à mútua insolubilidade dos seus constituintes e à baixa molhabilidade. Dessa forma,
uma microestrutura com densidade próxima da teórica, é difícil de ser produzida pela rota
convencional. Todavia, o comportamento da densificação de pós compósitos nanoestruturados
de W-Cu produzidos por MAE, é diferente daquele pó de W-Cu produzido pelos métodos
convencionais de mistura mecânica ou de moagem em moinho de bolas convencional (KIM,
1998; COSTA, 2004).
Alguns trabalhos com pós compósitos de W-Cu preparados por MAE propõem um
novo modelo de densificação na sinterização por fase líquida para o sistema W-Cu (KIM,
1998). Conforme o estudo, o desenvolvimento microestrutural e a densificação durante a
sinterização desses pós, são atribuídos ao crescimento dos grãos muito finos de W, à saída do
Cu das partículas compósitas durante a sinterização, e ao duplo estágio de rearranjo. Neste
modelo, destacam-se os seguintes estágios: 1) o primeiro rearranjo ocorre com as partículas
compósitas ultrafinas durante a sinterização em estado sólido, resultando em uma alta
densificação; e 2) o segundo rearranjo acontece com os grãos de W durante a sinterização por
fase líquida, conduzindo a uma alta homogeneidade da estrutura. Uma esquematização do
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comportamento microestrutural durante a sinterização dos pós de W-Cu é mostrada na Figura
2.6
Figura 2.6 – Comportamento da microestrutura de pós compósitos de W-Cu
produzidos por MAE, durante a sinterização.

Pó compactado

Sinterização em estado sólido
Formação da camada de cobre

1º rearranjo dos pós. Sinterização por fase líquida
Formação e espalhamento do cobre líquido
Contínuo rearranjo dos pós
Sinterização por fase líquida
2º rearranjo dos grão de W
O mais alto estado de homogeneidade
Fonte: KIM, 1998

Durante a sinterização, a densificação dos pós nanocompósitos de W-Cu foi provocada
pelo duplo rearranjo das partículas. A máxima densidade (97% da teórica) foi obtida à
1200ºC, porque nesta temperatura a fase W está totalmente envolvida pela fase Cu. De acordo
com este modelo teórico, o aumento de densidade de um sistema imiscível, pode ser obtido
pelo uso de alta temperatura de sinterização, longo tempo de sinterização, partículas de pós
obtidas pela MAE com dimensões muito refinadas ou nanoestruturadas, e adição de
ativadores (KIM, 1998).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são apresentados os materiais de partida, os procedimentos
experimentais e as técnicas de caracterização utilizadas durante o desenvolvimento deste
trabalho. O fluxograma da Figura 3.1 mostra a sequência dos procedimentos experimentais
executados na preparação dos pós Nb-10%pCu e Nb-20%pCu, na sua consolidação, bem
como na caracterização das amostras consolidadas.
Figura 3.1 – Fluxograma do procedimento experimental utilizado na síntese e consolidação
dos pós Nb-10%pCu e Nb-20%pCu pela rota da Metalurgia do Pó.
Materiais de partida:
pós de Nb e Cu

Particulometria –
DRX – MEV – DSC

Nb10%pCu e Nb20%pCu
MAE – 20-30-40 horas

Particulometria – DRX –
MEV – DSC – Dilatometria
– MET* – Análise química*

Compactação a quente à
650ºC por uma hora – Ar

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Recozimento à 1000ºC por
uma hora sob vácuo

DRX – MEV – DSC –
Dilatometria – Análise
química*

Compactação a quente à
650ºC por uma hora – Ar

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Trat. térmico à 1000ºC
por uma hora sob vácuo

Trat. térmico à 1100ºC
por uma hora sob vácuo

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

* - somente
para
pós
moídos por
40 horas

Fonte: o Autor
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Para os pós de partida simplesmente misturados, para as duas composições, foram
executados os mesmos procedimentos e as mesmas caracterizações, com exceção das etapas
de moagem e recozimento. Então, para as duas composições obtidas por simples mistura
mecânica, temos o fluxograma da Figura 3.2.
Figura 3.2 – Fluxograma do procedimento experimental utilizado na síntese e consolidação de
Nb-10%pCu e Nb-20%pCu obtidos por mistura mecânica.
Materiais de partida:
pós de Nb e Cu

Particulometria –
DRX – MEV – DSC

Mistura mecânica
Nb10%pCu e Nb20%pCu

DRX – MEV – DSC –
Dilatometria

Compactação a quente à
650ºC por uma hora – Ar

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Trat. térmico à 1000ºC
por uma hora sob vácuo

Trat. térmico à 1100ºC
por uma hora sob vácuo

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Densidade – DRX –
MEV – Microdureza

Fonte: o Autor

Ao longo desse capítulo, primeiro são apresentadas as características dos pós de nióbio
e cobre, como recebidos dos fabricantes. Em seguida, são descritos os procedimentos
utilizados na preparação e caracterização dos pós com as composições Nb-10%pCu e Nb20%pCu. Por fim, são apresentados os procedimentos de recozimento, compactação a quente,
tratamentos térmicos, e as técnicas de caracterização das amostras consolidadas.
3.1 Matérias-primas
Pós de nióbio e de cobre foram utilizados para preparar os pós por MAE e por mistura,
para as duas composições. A primeira composição, com 10% em peso de Cu, Nb-10%pCu e,
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a segunda, com 20% em peso de Cu, Nb-20%pCu. Para simplificar as designações, estas
foram chamadas de Nb10Cu e Nb20Cu, respectivamente. As principais características de
ambos os pós são apresentadas a seguir.
3.1.1 Pó de Nb
O pó de nióbio foi fornecido pela Escola de Engenharia de Lorena da USP – SP, e foi
empregado como material de base para produzir os pós Nb10Cu e Nb20Cu, bem como as
mesmas duas composições obtidas por simples mistura. A Figura 3.3 mostra a morfologia e as
dimensões relativas das partículas do pó de Nb através de imagens de MEV. São observadas
partículas pequenas, na ordem de grandeza de 1µm, assim como outras grandes. As partículas
de Nb apresentam as forma de paralelogramo, que são típicas do processo de obtenção, o qual
passa pela fragilização do metal por hidrogênio e posterior moagem.
Figura 3.3 – Micrografias de elétrons secundários do pó de Nb como recebido, mostrando a
morfologia e as dimensões relativas das partículas, com aumentos de (a) 400X e (b) 2000X.

(a)

(b)

Fonte: o Autor

Um histograma obtido por particulometria por difração à LASER com as dimensões
das partículas do pó de Nb, na forma bimodal, é mostrado na Figura 3.4. O tamanho médio de
partícula é de 43,17µm e, de acordo com a curva de valores cumulativos, 90% destas tem até
80µm.
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Figura 3.4 – Distribuição do tamanho das partículas do pó de Nb, determinada por dispersão à
LASER em um equipamento Cilas 920L.

Fonte: o Autor

3.1.2 Pó de Cu atomizado
O pó de cobre utilizado nesse trabalho foi adquirido junto à Ecka Granules – Metal
Powder Technologies. Imagens de MEV mostrando a morfologia e as dimensões relativas das
partículas do pó de Cu podem ser vistas na Figura 3.5. Nesta, são observadas partículas com
formas esféricas, características de pós atomizados. Esses pós de Cu são produzidos pela
desintegração de uma corrente de metal líquido através de um bico de atomização, por ar
comprimido. Este método produz pós com a forma de partículas esféricas.
Figura 3.5 – Micrografia de elétrons secundários do pó de Cu como recebido, mostrando a
morfologia e as dimensões relativas das partículas, com aumentos de (a) 400X e (b) 4000X.

(a)

(b)

Fonte: o Autor
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As partículas de Cu tem tamanho médio de 27,57µm e, de acordo com a curva de
valores cumulativos, 90% das partículas tem até 50µm. A Figura 3.6 mostra um histograma
obtido por particulometria por difração à LASER com as dimensões das partículas do pó de
Cu, na forma unimodal.
Figura 3.6 – Distribuição do tamanho das partículas do pó de Cu determinada por dispersão à
LASER em um equipamento Cilas 920L.

Fonte: o Autor

3.2 Preparação dos pós Nb10Cu e Nb20Cu
Com a finalidade de analisar o efeito da moagem no processamento dos pós, foram
utilizadas duas técnicas de preparação de pós – mistura mecânica e moagem de alta energia –
para cada uma das duas composições. Isto permitirá uma melhor compreensão dos efeitos da
moagem nas características dos pós de Nb-Cu, assim como a influência destas nas
propriedades das amostras consolidadas.
Os procedimentos empregados para preparar os pós de Nb10Cu e Nb20Cu por ambas
as técnicas, são descritos a seguir.
3.2.1 Pós obtidos por mistura de Nb e Cu
Pós de Nb e Cu nas composições de 10% e 20% em massa de cobre – e o restante com
nióbio – foram colocados em recipientes e misturados com espátula, alternando com agitação
manual, por cinco minutos. Após o processo de mistura, os pós foram caracterizados através
de DRX, MEV, DSC e dilatometria. A Figura 3.7 mostra micrografias de elétrons secundários
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dos pós Nb10Cu e Nb20Cu misturados. Como não há mudanças nem na forma nem no
tamanho, tanto as partículas de Nb quanto as de Cu dos materiais de partida são facilmente
identificadas, pois durante o processo de mistura mecânica simples não há deformação.
Figura 3.7 – Micrografia de elétrons secundários de (a) Nb10Cu e (b) Nb20Cu preparados por
mistura mecânica.

(a)

pó de Cu

(b)

pó de Nb

Fonte: o Autor

3.2.2 Pós obtidos por moagem de alta energia
A moagem de alta energia dos pós foi realizada em um moinho do tipo planetário com
espaço para quatro recipientes, modelo Retsch PM 400. Como neste trabalho são estudadas
duas ligas com composições diferentes, dois recipientes foram utilizados para preparar
simultaneamente os pós Nb10Cu e Nb20Cu, de maneira que ambos se balanceavam
mecanicamente no equipamento.
Os dois recipientes de moagem são de aço X210Cr46 – que é um aço para trabalho a
frio temperável em óleo, com teor de carbono entre 1,90% e 2,20% e de cromo entre 11,00%
e 12,00%. As esferas de moagem são do aço 100Cr6 – que é um aço para esferas de
rolamento – equivalente ao SAE 52100 – com teor de carbono entre 0,93% e 1,05% e de
cromo entre 1,35% e 1,60%. Em cada recipiente foram colocadas 103 esferas, com 10mm de
diâmetro e massa individual de 4,08g, totalizando 420g. Tanto as esferas, quanto os pós nas
respectivas composições, foram colocados nos recipientes de moagem e em seguida,
preencheu-se o restante do volume com o ciclohexano. Optou-se por fazer a moagem em meio
úmido com este solvente, porque ele tem a finalidade de evitar a oxidação durante a moagem.
Nesse mesmo sentido, também se removeu o ar aprisionado entre as esferas e os pós, por
meio de agitação mecânica. A Figura 3.8 mostra o moinho planetário Retsch PM 400, os
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recipientes de moagem e as esferas utilizadas para a preparação simultânea dos pós Nb10Cu e
Nb20Cu.
Figura 3.8 – Moinho planetário Retsch PM 400 (a) e os recipientes de moagem com as esferas
(b), empregados no processo de moagem dos pós de Nb10Cu e Nb20Cu.
(a)

(b)

Fonte: o Autor

Para a preparação de cada carga dos pós Nb10Cu foram utilizados 27g de Nb e 3g de
Cu e, para os pós Nb20Cu, as quantidades foram 24g de Nb e 6g de Cu. Com uma massa de
pó total para cada carga de 30g, a razão massa de esferas/massa de pó resultou sempre na
proporção de 14:1. A velocidade de moagem empregada foi de 200 RPM, com a reversão do
sentido de rotação a cada 90 segundos. Estes procedimentos foram empregados na preparação
de todas as cargas de pós.
Para ambas as composições foram empregados três diferentes tempos de moagem: 20,
30 e 40 horas. Então, foram moídas no total, seis cargas de pós, com massa individual de 30g
cada.
3.3 Técnicas de caracterização dos pós
Para se estudar a evolução da moagem e a influência desse processo nas características
das partículas dos pós, foram retiradas pequenas amostras de pós dos recipientes, a cada
intervalo de cinco horas de moagem. Ao final da moagem de cada carga de pó, novas
amostras também estavam disponíveis. Análise de tamanho de partículas por difração à
LASER, DRX, MEV, EDS, DSC, dilatometria, MET e análise química foram empregadas
para a caracterização dos pós.
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3.3.1 Distribuição de tamanho de partícula
A distribuição do tamanho das partículas, as curvas de valores cumulativos e os
tamanhos médios das partículas dos pós foram avaliados em um equipamento CILAS 920L,
pelo método de difração à LASER. Para caracterizar cada amostra, foi empregada uma
quantidade de 0,5g de pó, disperso somente em água. Para os pós com maiores quantidades,
foram realizados dois experimentos para cada tipo de pó, os quais mostraram resultados
praticamente coincidentes.
3.3.2 Difração de raios-X (DRX)
A difração de raios-X foi utilizada para observar as fases presentes e obter
informações sobre a rede cristalina dos pós de partida, dos pós misturados, dos pós
processados em moinho de alta energia (a cada cinco horas), e dos pós após o recozimento.
Todas as análises de DRX foram efetuadas em um difratômetro de raios-X Philips
X’Pert. Foram utilizadas duas radiações, a primeira foi a Co Kα1 com comprimento de onda
1,78897Å, e a segunda, a Co Kα2 com 1,79285Å. A uma varredura angular (2θ) foi de 30º a
95º, com velocidade de 0,4º/min e um passo de 0,020º, resultando num intervalo de 3,000s
para cada passo.
A análise de DRX também foi usada para verificar, nos pós, a presença por
contaminação de algum elemento químico proveniente do recipiente de moagem ou das
esferas, assim como, se houve a formação de óxidos nas amostras durante a moagem de alta
energia, situações as quais devem ser evitadas.
3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A morfologia, a dispersão das fases e o tamanho de partícula dos pós de partida, pós
misturados, pós processados em moinho de alta energia e pós recozidos, foram observadas
utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura LEO modelo Gemini 1530. Neste
equipamento, foram obtidas imagens utilizando os detectores de Elétrons Secundários (SE –
Secondary Electrons) e de Elétrons Retroespalhados (BSE – Backscattered Electrons).

De forma complementar ao equipamento, também empregou-se o detector de EDS –
(Energy Dispersive Spectroscopy – Espectroscopia de Energia Dispersiva) EDS-System Zeiss
2001. Com ele foi possível realizar a microanálise nas amostras por meio de mapas de EDS,
com o objetivo de verificar como as fases Nb e Cu se encontram distribuídas nas
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microestruturas das partículas dos pós. Esta caracterização foi empregada tanto nas amostras
de pós soltos, quanto nas de pós embutidos e preparados metalograficamente.
Todas as amostras de pós soltos foram preparadas sobre os porta-amostras utilizandose uma fita adesiva à base de carbono para adesão do pó. As amostras nas quais se fez a
análise da microestrutura, foram preparadas de acordo com os procedimentos metalográficos
usuais, apenas acrescentando pó de grafite à resina de cura a frio, com a finalidade de
melhorar a condutividade elétrica dos corpos de prova.
3.3.4 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Também conhecida por Análise Térmica Diferencial Calorimétrica, a DSC
(Differential Scanning Calorimetry) é uma técnica termoanalítica, na qual o fluxo de calor
necessário para manter a amostra e a referência à mesma temperatura é medido como função
da temperatura. Esta técnica foi aplicada nos materiais de partida misturados, nos pós moídos,
assim como nos tratados termicamente, com a finalidade de identificar as transformações que
ocorrem durante o aquecimento. O equipamento empregado para estas análises foi o Netzsch
DSC 404C, com um cadinho de alumina. Para cada amostra foi requerida uma massa de 25mg
de pó, a qual foi aquecida até 1200ºC, com uma taxa de aquecimento de 10K/min, sob um
fluxo de 100ml/min de Argônio 5.0 (99,999% de pureza).
3.3.5 Dilatometria
A análise dilatométrica teve como objetivo estudar o comportamento da variação
dimensional com a temperatura, decorrentes de dilatação, mudanças de fase, transformações
ou reações que ocorrem na faixa de temperatura de 20ºC até 1200ºC. Os experimentos foram
realizados nas amostras de pós de partida misturados, nos pós moídos, assim como nos pós
tratados termicamente. Para cada amostra – compactada a frio à 900 MPa em matriz uniaxial
– foi empregada uma massa de pó de 0,75g. A temperatura máxima dos experimentos foi de
1200ºC, com taxa de aquecimento de 10K/min sob um fluxo de 150ml/min de Argônio 5.0,
em um equipamento NETZSCH DIL 402 PC.
3.3.6 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
Partículas de pó Nb20Cu moído por 40 horas foram embutidas em resina epóxi com
cura a frio e preparadas para análise com MET. O equipamento empregado foi o TECNAI
T20 da marca FEI, com filamento de LaB6 na tensão de 200kV. A finalidade desta análise foi
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verificar as estruturas cristalinas do pó, e como estava disperso o Cu na matriz metálica de Nb
após 40 horas de moagem de alta energia.
3.3.7 Análise química
A técnica de análise química baseada em ICP OES foi empregada para determinar o
percentual contido de cada elemento nas amostras de pós, bem como, para identificar a
presença de contaminação advinda do recipiente ou das esferas de moagem. Foram analisadas
amostras de pós com as composições Nb10Cu e Nb20Cu após 40 horas de moagem, e
também em amostras destes mesmos pós, após passarem pelo tratamento térmico de
recozimento.
A técnica ICP OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry) –
em português, espectrometria de emissão ótica por plasma acoplado indutivamente – é uma
técnica de análise química instrumental, que faz uso de uma fonte de excitação de plasma de
argônio à alta temperatura (7.000K – 10.000K) para produzir, em uma amostra introduzida
sob a forma de neblina no centro do plasma, átomos excitados que emitem radiações em
comprimentos de onda na faixa de 125nm a 950nm, característicos dos elementos nela
presentes.
3.4 Recozimento dos pós
O tratamento térmico de recozimento foi aplicado nas cargas de pós com a finalidade
de reduzir a excessiva dureza provocada pelo encruamento durante o processo de moagem.
Todos os recozimentos foram realizados em um forno com tubo de quartzo da marca GERA,
com duas barquinhas de alumina simultaneamente, cada uma com uma carga diferente de pó,
contendo ao menos 8g.
Para evitar a oxidação do pó durante o processo, a atmosfera foi preparada seguindo a
sequência vácuo – Argônio 5.0 – vácuo – Argônio 5.0 – vácuo (sempre inferior à pressão de
3X10-4mbar) e então o tubo de quartzo com as duas barquinhas contendo os pós foi
introduzido na câmara do forno. Este já estava previamente aquecido à temperatura de 1000ºC
e as cargas de pós permaneceram nessa isoterma durante uma hora. Adicionalmente foram
utilizadas esponjas de titânio nas extremidades do tubo para uma proteção adicional à
oxidação dos pós. O óxido de titânio TiO2, tendo menor energia livre de Gibbs, é mais estável
que os óxidos de Nb ou de Cu. Portanto, se ainda houver oxigênio no interior do tubo, esse
vai reagir preferencialmente com o titânio.
A Figura 3.9 mostra o equipamento empregado no recozimento dos pós.
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Figura 3.9 – Forno utilizado no recozimento dos pós (a), e tubo de quartzo com as barquinhas
de alumina e as cargas de pós (b), logo após serem retiradas do forno.

(a)

(b)

Fonte: o Autor

3.5 Compactação a quente dos pós
Os pós deste trabalho foram compactados a quente em um equipamento específico
para este processo – Pulver-Heißpresse da marca Weber-Pressen – que é uma prensa
hidráulica com uma câmara, na qual se pode controlar a temperatura e a atmosfera. A matriz
utilizada é do tipo cilíndrica uniaxial de dupla ação, feita do aço para trabalho a quente DIN
56NiCrMoV7.
Inicialmente, o processo consistiu do preenchimento da cavidade da matriz com 4g de
cada tipo de pó. Para a preparação da atmosfera, obteve-se o vácuo de 1X10-4mbar e então se
introduziu Argônio 5.0; uma vez mais acionou-se a bomba de vácuo até a mesma pressão de
1X10-4mbar na câmara e depois novamente Argônio 5.0 até a pressão de 500mbar, atmosfera
final da compactação a quente. Após, foi aplicada uma força inicial de 10kN e iniciou-se o
aquecimento da matriz através das bobinas de indução até a temperatura de 650ºC. Somente
quando a matriz atingiu esta temperatura – limite de operação do equipamento – aplicou-se
durante uma hora a força de 70kN, que na matriz cilíndrica de 10mm de diâmetro,
corresponde à pressão de 900MPa, para a consolidação da amostra. Este procedimento foi
aplicado em todas as amostras, ou seja, sempre se empregaram as maiores temperatura e
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pressão possíveis. A Figura 3.10 mostra o equipamento de compactação a quente, empregado
neste trabalho.
Figura 3.10 – Imagens do equipamento para compactação a quente (a) e área útil da prensa
hidráulica com a câmara de controle de atmosfera (b).

(a)

(b)

Fonte: o Autor

As etapas de alívio da força e de retirada da amostra da matriz foram executadas de
maneira lenta e cuidadosa, para evitar a geração de fissuras nos corpos consolidados. Com
essa mesma finalidade foi aplicado como lubrificante o nitreto de boro em aerosol em todas as
partes da matriz antes de cada compactação a quente.
As imagens da Figura 3.11 mostram a matriz cilíndrica aberta e posicionada dentro da
câmara de controle de atmosfera. Todas as amostras obtidas na compactação a quente tem
forma cilíndrica com aproximadamente 10mm de diâmetro e 4mm de altura.
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Figura 3.11 – Imagens da matriz cilíndrica uniaxial de dupla ação de 10mm de diâmetro (a) e
do suporte da matriz com as bobinas de indução e o termopar (b).

(a)

(b)

Fonte: o Autor

3.6 Tratamentos térmicos das amostras compactadas a quente
Tratamentos térmicos foram aplicados nas amostras após a compactação a quente com
a finalidade de avaliar quais transformações seriam provocadas nas microestruturas e nas
propriedades físicas. Então, dois conjuntos de amostras inicialmente consolidadas à 650ºC e
900MPa foram tratadas termicamente em duas temperaturas de isotermas – um conjunto à
1000ºC e o outro à 1100ºC – a primeira temperatura ainda na fase sólida de ambos os
elementos do sistema Nb-Cu, e a segunda, já acima da temperatura de fusão do Cu.
O tipo de forno utilizado nos tratamentos térmicos das amostras consolidadas foi o
mesmo do recozimento dos pós moídos, assim como todos os procedimentos relativos à
preparação da atmosfera, aquecimento e a proteção adicional à oxidação, com as esponjas de
titânio. Cada conjunto tratado termicamente foi formado com amostras da composição
Nb10Cu, com pós moídos por 20, 30 e 40 horas, mais as de Nb20Cu moídos por 20, 30 e 40
horas; além das duas composições obtidas com os pós de partida simplesmente misturados.
Então, oito amostras foram submetidas à temperatura de 1000ºC durante uma hora, e mais
oito à 1100ºC, pelo mesmo período.
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A Figura 3.12 mostra a barquinha com um conjunto de oito amostras submetidas ao
tratamento térmico.
Figura 3.12 – Barquinha de quartzo com as amostras (a) e tubo de quartzo do forno com a
barquinha, após o tratamento térmico (b).
(a)

(b)

Fonte: o Autor

3.7 Técnicas de caracterização das amostras compactadas a quente
Todas as amostras consolidadas pela compactação a quente, bem como as que
passaram pelos tratamentos térmicos, foram caracterizadas pelas técnicas de DRX, MEV e
EDS, avaliação de densidade, e microdureza Vickers.
Para a análise de DRX, assim como para a análise da microestrutura por MEV e da
composição química por EDS, foram empregados os mesmos equipamentos e parâmetros
utilizados anteriormente para os pós.
Apenas as técnicas de avaliação da densidade e da microdureza das amostras
consolidadas é que se constituem de procedimentos diferentes, que se somam aos demais.
3.7.1 Avaliação da densidade
As densidades das amostras consolidadas por compactação a quente e das tratadas
termicamente foram avaliadas empregando o princípio de Arquimedes. As medidas realizadas
através desse princípio tem um menor intervalo de variação que as medidas de densidade
obtidas pela relação direta entre a massa e volume. O objetivo destas medidas é verificar as
variações de densidade, decorrentes dos processos e tratamentos térmicos aplicados.
Uma balança analítica padrão com precisão de ± 0,0001g foi empregada para efetuar
as medidas das massas a seco (ms) e imersas (mi) das amostras. Para esta última, utilizou-se
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um recipiente contendo iodeto de n-butila – C4H9I – com densidade d0 = 1,617g/cm3. Com
isso, a densidade pode ser calculada de acordo com a Equação 3.1 (BOTCHAROVA, 2005).

d=

ms
d0
m s − mi

3.1

Todos os valores de densidades nesse trabalho são apresentados em valores
percentuais de densidades relativas à teórica, calculadas através da Equação 3.2. Essa é a
relação entre a densidade calculada pelo princípio de Arquimedes e a densidade teórica das
ligas Nb-Cu.

dr =

d
x100(%)
dt

3.2

Onde: d é a densidade teórica das ligas preparadas. Neste caso, d é a média ponderada das
t

t

densidades teóricas de Nb e Cu, levando em conta os teores percentuais de 90% em massa de
Nb e 10% em massa de Cu para a composição Nb10Cu, e 80% de Nb e 20% de Cu para a
composição Nb20Cu. Então, as densidades teóricas para as ligas Nb10Cu e Nb20Cu são
respectivamente 8,605g/cm3 e 8,640g/cm3.
3.7.2 Medidas de microdureza Vickers
As medidas de microdureza Vickers foram efetuadas em todas as amostras
consolidadas por compactação a quente, bem como nas que foram posteriormente tratadas
termicamente às temperaturas de 1000ºC e 1100ºC. O equipamento empregado para estas
medições foi o microdurômetro digital Mikrohärte Härteprüfer HMV 2000. Um penetrador de
diamante no formato de pirâmide invertida foi utilizado para efetuar as medidas, com uma
carga de 0,098N (10gf) e com intervalo de aplicação de 10 segundos. Para visualizar e
registrar as impressões, foi empregada uma lente objetiva com aumento de 40X e uma câmera
fotográfica digital. Uma vez que os valores de medição da dureza geram uma dispersão,
foram necessárias ao menos dez impressões para cada amostra, para depois se determinar o
valor médio. Nas amostras consolidadas obtidas de pós apenas misturados, quando as duas
fases são identificáveis separadamente, foi repetido o mesmo procedimento para cada fase.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para apresentar os resultados numa sequência lógica e organizada, este capítulo foi
dividido em seis partes. A primeira parte apresenta os resultados das técnicas de
caracterização aplicadas nos pós moídos, no intuito de avaliar a evolução durante a moagem.
A segunda parte discute os resultados obtidos com as amostras compactadas a quente a partir
dos pós moídos, as quais tiveram o defeito da delaminação. Na terceira parte, são
apresentadas as características dos pós, após estes passarem pelo recozimento. A quarta parte
apresenta as características das amostras consolidadas por compactação a quente dos pós
recozidos. A quinta parte avalia os efeitos provocados pelo tratamento térmico posterior,
realizado à 1000ºC – em fase sólida – e a sexta parte estabelece as mudanças que ocorreram
após o tratamento térmico à 1100ºC – na fase líquida do Cu.

4.1 Parte 1: Efeitos da MAE nas características dos pós de Nb-Cu
Nesta parte são apresentados e discutidos os resultados obtidos com as técnicas de
caracterização empregadas nos pós, durante a moagem de alta energia. As cargas de pós
foram analisadas ao final de cada moagem de 20, 30 e 40 horas, assim como as amostras
retiradas a cada período de cinco horas, durante os intervalos do processo. Então, este
conjunto de amostras obtido para cada composição, permite avaliar a MAE e a influência
deste processo nas características das partículas dos pós.
Com a finalidade de estabelecer comparações entre os pós moídos e os pós de partida
simplesmente misturados, foram empregadas nestes últimos, as mesmas técnicas de
caracterização empregadas para as cargas de pós moídos. Então, para estes pós, foram
utilizadas as técnicas de análise de tamanho de partículas por difração a LASER, DRX, MEV,
EDS, DSC, e dilatometria.
Exclusivamente para os pós moídos, além das técnicas citadas acima, foram
empregadas ainda, MET (somente para a amostra de Nb20Cu moída por 40 horas) e análise
química (para as amostras de Nb10Cu e Nb20Cu moídas por 40 horas e, as mesmas, depois
do tratamento térmico de recozimento).
Os resultados obtidos com a técnica de dilatometria são apresentados por último na
Parte 1 deste Capítulo, e foram essenciais na determinação dos rumos desse trabalho.
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4.1.1 Efeitos da MAE no tamanho médio das partículas
Na Figura 4.1 são apresentados alguns dos histogramas obtidos pela técnica de
particulometria por difração à LASER, com a distribuição de tamanho das partículas. Apenas
os resultados das amostras de pós moídos por 5 e 40 horas são apresentados.
Figura 4.1 – Histogramas da distribuição de tamanho das partículas de Nb10Cu após 5 horas
(a) e 40 horas de moagem (b) e de Nb20Cu após 5 horas (c) e 40 horas de moagem (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: o Autor

A avaliação dos gráficos permite verificar que, além do tamanho médio das partículas
diminuir com o tempo de moagem, a amplitude da distribuição do tamanho das partículas
também diminui entre as amostras moídas no intervalo entre 5 e 40 horas. Os histogramas dos
tempos de moagem de 10, 15, 20, 25, 30 e 35 horas não são apresentados no trabalho, mas da
análise em sequência de todos, conclui-se que, quanto às dimensões dos pós, eles tornam-se
mais homogêneos, nas duas composições.
Os valores do tamanho médio de partícula de Nb10Cu e Nb20Cu, com relação ao
tempo de moagem, são apresentados no gráfico da Figura 4.2.

Gilberto Melchiors, março/2015

UFRN-CCET-PPgCEM

Capítulo 4: Resultados e Discussão

62

A avaliação das curvas do gráfico permite verificar que a moagem provoca a redução
do tamanho médio das partículas. Levando em conta que a fase predominante nas duas
composições é o Nb (e que este material de partida possui tamanho médio de partícula de
43,17µm), verifica-se que logo após 5 horas de moagem, a MAE foi tão efetiva, que já
provocou uma redução significativa das dimensões dos dois pós. Essa redução continua a
ocorrer de forma acentuada até o tempo de 15 horas de moagem.
Durante as primeiras 15 horas de moagem, as colisões entre as partículas de Nb e Cu
entre si e com os corpos de moagem causam deformação, soldagem a frio e fratura das
partículas. O que ocorre nesta etapa, é que o processo de fratura se sobrepõe aos demais. Isto
provoca uma redução no tamanho médio das partículas (BENJAMIM, 1974).
A partir de 15 horas de moagem até o tempo final de 40 horas, há um equilíbrio entre
os processos de deformação (achatamento), soldagem a frio e o processo de fragmentação por
fratura (COSTA, 2004). Ou seja, o processo é praticamente estabilizado quanto ao tamanho
médio das partículas, e estes apresentam apenas oscilações, quando se empregam os
parâmetros de moagem desse estudo.
Figura 4.2 – Evolução das dimensões médias das partículas com o tempo de moagem.
35

Tamanho médio de partícula (µm) xx

Nb-10Cu
Nb-20Cu
30

25

20

15

10

5
Nb puro = 43,17µm
Cu puro = 27,57µm

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tempo de moagem (hs)

Fonte: o Autor

Durante toda a moagem, os valores dos tamanhos médios de partícula para a
composição Nb20Cu são sempre maiores que os valores da composição Nb10Cu. A
composição com 20% de Cu (elemento mais dúctil e mais mole que o Nb) sofre maior
deformação. E, nesse caso, o Cu atua como uma fase que permite aglomerar um maior
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número médio de lamelas de Nb com os processos de deformação, soldagem a frio e fratura,
que ocorrem durante a MAE. Na composição com menor teor de Cu, há uma menor
quantidade de material dúctil capaz de manter soldadas as lamelas de Nb e,
consequentemente, os valores dos tamanhos médios de partícula são menores para a
composição Nb10Cu. Adicionalmente, como o Nb é um material mais duro que o Cu, pode
favorecer a fratura das partículas.
4.1.2 Efeitos da MAE na estrutura cristalina das fases Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X das amostras dos pós com as composições Nb10Cu e
Nb20Cu podem ser vistos nas Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente. Nestes são apresentados os
valores das intensidades de raios-X detectadas (em unidades adimensionais), com relação ao
ângulo de varredura 2θ, para as amostras de pós retiradas após cada intervalo de 5 horas de
moagem. Os picos de difração correspondentes às fases presentes estão identificados, com os
respectivos índices de Miller representando os planos cristalinos. Por esta técnica, não foi
possível detectar a presença de qualquer contaminação, nem a formação de óxidos.

Intensidade (u. a.) xx

Cu (220)

Nb (211)

Nb (200)

Cu (200)

40 hs

Cu (111)

Nb (110)

Figura 4.3 – Difratogramas de raios-X das amostras dos pós com a composição Nb10Cu após
cada intervalo de moagem.
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Fonte: o Autor

Como esperado, com o aumento do número de horas de moagem, os pós moídos
exibem picos com menor altura e maior alargamento, até que a maioria desapareça. Para a
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fase Nb, em ambas as composições, após 35 horas de moagem só é possível identificar o
plano cristalino com maior intensidade de difração (110).
Nos difratogramas da composição Nb20Cu os picos da fase Cu tem maior altura do
que nos da liga Nb10Cu, devido ao maior percentual dessa fase.
Na liga Nb10Cu, após 20 horas de moagem, não são mais detectadas reflexões da
difração de qualquer um dos três planos cristalinos da fase Cu contidos na varredura angular.
Na composição Nb20Cu, isso ocorre após 25 horas de moagem.

Intensidade (u. a.) xx

Cu (220)

Nb (211)

Nb (200)

Cu (200)

40 hs

Cu (111)

Nb (110)

Figura 4.4 – Difratogramas de raios-X das amostras dos pós com a composição Nb20Cu após
cada intervalo de moagem.
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Fonte: o Autor

De um modo geral, a análise dos difratogramas mostra que na fase Cu há uma redução
mais acentuada das reflexões da DRX dos planos cristalinos, porque a MAE produz uma
maior distorção na rede cristalina da fase Cu (mais dúctil) do que na rede da fase Nb. Durante
a moagem, as duas fases são severamente deformadas devido às colisões entre as partículas e
as esferas de moagem. Desde o início até o final da moagem, as colisões das esferas contra as
partículas de pó produzem uma deformação muito mais intensa no Cu do que no Nb. Isto é
detectado pelo alargamento dos picos de difração e pela redução, até a eliminação, das
intensidades, fenômenos que ocorrem primeiro na fase Cu.
Levando-se em conta que a presença de fase amorfa pode ser detectada, quando o
gráfico da intensidade das reflexões versus o ângulo 2θ tem a forma de uma curva de Gauss
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(CULLITY, 1978), pode-se dizer que, após tempos de moagem superiores a 20 horas, nas
condições desse trabalho, ambas as ligas possuem somente fases amorfas.
Observa-se ainda nos difratogramas, o desvio para a esquerda no pico de maior
intensidade do Nb. Isto está associado tanto à solução do Cu no Nb, como ao severo
encruamento do Nb durante a moagem.
4.1.3 Influência da MAE na morfologia e composição das partículas por MEV e EDS
4.1.3.1 Pós moídos
A Figura 4.5 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) dos pós moídos por,
respectivamente, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 horas, da composição Nb10Cu. A Figura 4.6
mostra a mesma sequência de pós moídos, mas para a composição Nb20Cu.
Observando-se as imagens das duas ligas em sequência, é perceptível, de forma
qualitativa, que ocorre a diminuição do tamanho médio das partículas, com a evolução da
moagem.
Outro aspecto que pode ser observado é a distribuição do tamanho das partículas. Nas
Figuras 4.5 (a) e 4.6 (a) há uma dispersão acentuada entre partículas pequenas e grandes, o
que está de acordo com o gráfico com aspecto bimodal da Figura 4.1. Com o aumento do
tempo de moagem, há uma redução na amplitude da distribuição do tamanho das partículas,
ou seja, as dimensões destas tornam-se mais homogêneas.
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Figura 4.5 – Imagens de MEV (SE) de amostras de pós Nb10Cu moídos por 5 (a), 10 (b),
15 (c), 20 (d), 25 (e), 30 (f), 35 (g) e 40 (h) horas.
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Fonte: o Autor
Gilberto Melchiors, março/2015

UFRN-CCET-PPgCEM

Capítulo 4: Resultados e Discussão

67

Figura 4.6 – Imagens de MEV (SE) de amostras de pós Nb20Cu moídos por 5 (a), 10 (b),
15 (c), 20 (d), 25 (e), 30 (f), 35 (g) e 40 (h) horas.
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Fonte: o Autor
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Na Figura 4.7 (a) é mostrada uma micrografia obtida por MEV (SE) de uma amostra
de pó moído por 10 horas da composição Nb20Cu, com o respectivo mapa de EDS (b).
Figura 4.7 – Imagem de MEV (SE) de amostra de pó de Nb20Cu moído por 10 horas (a) e o
respectivo mapa de EDS (b).
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Fonte: o Autor

Devido à MAE empregada ser muito energética, com 10 horas de moagem as
partículas mostradas já são formadas por fases de Cu finamente dispersas na matriz de Nb.
Conforme será detalhado no próximo item, à medida que a moagem prossegue (nas
condições desse estudo), já não é mais possível identificar as duas fases de forma separada.
4.1.3.2 Pós moídos preparados metalograficamente
Amostras de pós foram embutidas, preparadas metalograficamente e analisadas por
MEV, com a finalidade de avaliar melhor a formação das partículas pelo processe da MAE.
A Figura 4.8 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) dos pós moídos por 10,
20, 30 e 40 horas, da composição Nb10Cu, embutidos e preparados metalograficamente.
Na liga Nb10Cu, as duas fases presentes são identificadas separadamente somente até
o tempo de moagem de 10 horas. Na imagem da Figura 4.8 (a) estão são observadas através
do formato de lamelas das fases, típicas de deformação por amassamento, provocada pela
MAE nas partículas. Com 20 horas de moagem ou mais, torna-se difícil identificá-las com
clareza, porque há uma maior homogeneidade na composição das partículas, causada pelos
efeitos intensos da moagem.
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Figura 4.8 – Imagens de MEV (BSE) de amostras de pós Nb10Cu moídos por 10 (a), 20 (b),
30 (c) e 40 horas (d), embutidos e preparados metalograficamente.
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Fonte: o Autor

Fissuras também são observadas e fazem parte do processo de formação das
partículas. Durante a moagem, as colisões provocam a deformação e achatamento das fases, e
a formação de lamelas por soldagem a frio das mesmas. Após, surgem fissuras (que podem
indicar o grau de fragilidade do material), as quais originam a fragmentação nas partículas
(COSTA, 2004). Dessa forma, enquanto há uma evolução na formação das partículas, ocorre
simultaneamente uma redução no tamanho médio destas, e uma homogeneização das
dimensões, até haver um equilíbrio no processo. Esses estágios desenvolvem-se durante a
MAE de componentes de um sistema dúctil-dúctil (BENJAMIM, 1974).
A Figura 4.9 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) dos pós moídos por 10,
20, 30 e 40 horas, da composição Nb20Cu, embutidos e preparados metalograficamente.
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Figura 4.9 – Imagens de MEV (BSE) de amostras de pós Nb20Cu moídos por 10 (a), 20 (b),
30 (c) e 40 horas (d), embutidos e preparados metalograficamente.
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Fonte: o Autor

A mesma discussão realizada sobre as imagens dos pós das ligas Nb10Cu é válida
aqui. Mas com um teor da fase Cu em 20%p, as lamelas na amostra de pó moído por 10 horas
da Figura 4.9 (a) tem maior espessura e são identificadas mais facilmente.
Nas quatro amostras da Figura 4.9 há porosidades dentro das partículas. Se estas não
forem fechadas durante um processo posterior, se constituirão em um dos fatores que irão
provocar a redução da densidade do material consolidado.
A Figura 4.10 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras de pós moídos por 10 e 40 horas, da composição Nb20Cu, embutidos e preparados
metalograficamente.
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Figura 4.10 – Imagens de MEV (SE) de amostras de pós embutidos e preparados
metalograficamente de Nb20Cu moídos por 10 (a) e 40 horas (c) e os respectivos mapas de
EDS dos pós de 10 (b) e 40 horas de moagem (d).
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Fonte: o Autor

A imagem da Figura 4.10 (a) apresenta a microestrutura com lamelas da fase Cu, com
a forma típica das que são obtidas por MAE. No respectivo mapa de EDS (b), as
aglomerações são identificadas com mais clareza. Na Figura 4.10 (c) é mostrada uma imagem
de MEV de uma partícula com o tempo máximo de moagem desse trabalho. Nela, assim como
no respectivo mapa de EDS – Figura 4.10 (d) – já não é mais possível se identificar de forma
separada as fases constituintes da liga. Quando se atinge esse estágio, a espessura das
camadas toma-se tão fina ou desaparece, que já não é mais possível identificá-las
(SURYANARAYANA, 2001).
4.1.4 Análise dos pós por calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Para compreender os efeitos térmicos sobre os pós das ligas Nb-Cu, foram realizadas
análises por DSC. A Figura 4.11 mostra os resultados de DSC obtidos para as composições
Nb10Cu e Nb20Cu obtidas por mistura.
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Figura 4.11 – Análise por DSC dos pós misturados de Nb10Cu e Nb20Cu.
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Fonte: o Autor

Nos pós misturados, desde o início do aquecimento até a temperatura de fusão da fase
Cu, as ligas sofrem transformações tão pequenas, que praticamente não há alterações visíveis
na análise de DSC para essa faixa das fases sólidas. Isto porque, ao final dos processos de
obtenção dos pós de partida, não há a formação de estruturas metaestáveis, além disso, as
duas fases formam um sistema imiscível. Na faixa de 500ºC a 900ºC da liga Nb10Cu e na de
600ºC a 900ºC da liga Nb20Cu, há um pequeno efeito endotérmico, que provavelmente está
associado ao crescimento do tamanho de grão (RAVERS, 1996).
As únicas transformações significativas representadas no gráfico correspondem ao
ponto de fusão do Cu nas duas ligas. Para a Nb10Cu, a mudança de fase se situa entre
1081,2ºC e 1086,0ºC, com o pico à 1083,9ºC. Na liga Nb20Cu, a fusão do Cu foi registrada
de 1081,2ºC a 1086,8ºC, com o pico à 1084,3ºC. As áreas sob estes intervalos de temperatura
correspondem às energias (fluxos de calor com o tempo), necessárias às transformações, e
estes são de 21,6J/g e 30,9J/g respectivamente, para as ligas com 10%pCu e 20%pCu. O
significado disto é que uma liga com um teor maior de Cu requer maior quantidade de energia
para sofrer a variação de temperatura nessa faixa da análise, devido ao maior calor latente
requerido nessa transformação endotérmica.
A Figura 4.12 mostra os resultados de DSC obtidos para amostras de pós de Nb10Cu e
Nb20Cu moídas por 20, 30 e 40 horas.
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Figura 4.12 – Análise por DSC dos pós moídos por 20, 30 e 40 horas, de Nb10Cu e Nb20Cu.
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Fonte: o Autor

Os picos endotérmicos correspondem à fusão da fase Cu, e são maiores para as
amostras das ligas com 20%pCu do que as com 10%pCu, como aqui também era esperado.
Para a faixa de temperatura desde o início do aquecimento até o pico endotérmico,
percebe-se ainda, que nas amostras com menor tempo de moagem, o comportamento é mais
estável do que nas que foram moídas por 40 horas. A amostra que tem as transformações mais
evidentes é a do pó de Nb20Cu moído por 40 horas, e é esta que é analisada a seguir.
No aquecimento da liga até a temperatura de 250ºC, há um efeito exotérmico, devido
provavelmente à primeira etapa da recristalização do Cu. Esse efeito ocorre em temperaturas
cada vez mais baixas, à medida que os pós são moídos durante um número maior de horas. Na
faixa de 300ºC a 550ºC, foi percebido um pequeno efeito exotérmico bastante difuso, onde
pode estar ocorrendo um alívio de tensões da fase Nb, severamente encruada pela moagem.
Na continuação do aquecimento, há uma outra transformação exotérmica que tem seu pico à
650ºC, associada provavelmente à recristalização da fase Nb (RAVERS, 1996). Essa é a
mesma temperatura empregada nas compactações a quente, a qual provavelmente, é a menor
temperatura que possibilita a consolidação das ligas do sistema Nb-Cu pela rota da Metalurgia
do Pó. Em temperaturas superiores à 650ºC, percebem-se nas curvas os valores ascendentes
de um efeito endotérmico, correlacionado com o crescimento dos grãos da fase Nb, que
ocorre até os picos correspondentes à fusão do Cu. A partir daí, uma parte da fase Cu
permanece líquida.
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4.1.5 Análise de amostra de pó de Nb20Cu moído por 40 horas por MET
Uma única amostra de pó de Nb20Cu moído por 40 horas foi escolhida para ser
analisada por microscopia eletrônica de transmissão (MET). Uma área selecionada é mostrada
através das micrografias com campo claro – na Figura 4.13 (a) – e com campo escuro – na
Figura 4.13 (b).
Figura 4.13 – Imagens de MET com escala de 100nm da mesma área de uma amostra de pó
de Nb20Cu moído por 40 horas, de campo claro (a) e campo escuro (b).
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Fonte: o Autor

A presença de pontos escuros e claros, respectivamente, nas Figuras 4.13 (a) e (b),
aparentemente não é coerente com uma microestrutura amorfa, esperada de acordo com os
resultados apresentados nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.10. Foram obtidas então imagens com um
maior aumento, e também o padrão de difração da área demarcada em amarelo (que enquadra
um dos pontos escuros), ambos mostrados na Figura 4.14.
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Figura 4.14 – Imagem de MET – com escala de 10nm – contendo uma fase escura demarcada
em azul (a) e a respectiva difração de elétrons da área selecionada (b) da amostra de pó de
Nb20Cu moído por 40 horas.
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Fonte: o Autor

Sobrepondo-se os padrões de difração para alguns tipos de óxidos de Nb, verifica-se
que o que melhor se ajusta à difração de elétrons da área selecionada é o de NbO, conforme
demonstrado na Figura 4.15 (a). Isto permite concluir que os pontos sobre a superfície, cujas
dimensões variam entre 5nm e 12nm, são de NbO formados provavelmente durante o
processo de preparação da amostra para a análise por MET. As franjas dos parâmetros de rede
podem ser observadas dentro da área demarcada da Figura 4.15 (b), onde a respectiva
distância interplanar foi determinada com o valor de aproximadamente 0,244nm. Este tem o
melhor grau de concordância com o valor da distância interplanar (111) da fase NbO, de
0,243nm.
Figura 4.15 – Padrão de difração do óxido de nióbio NbO sobreposto à difração de elétrons de
uma área selecionada, de uma amostra de pó de Nb20Cu moído por 40 horas (a) e franjas
correspondentes à distância interplanar (111) de uma nanoestrutura do óxido NbO.
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Fonte: o Autor
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Após o esclarecimento da composição dessas nanoestruturas diferentes do que seria
esperado, foram realizadas algumas investigações da matriz metálica, em outras quatro áreas
selecionadas, onde não há a presença dos cristais de NbO. Os resultados das difrações de
elétrons de duas dessas áreas são mostrados na Figura 4.16.
Figura 4.16 – Resultados da difração de elétrons de duas áreas selecionadas da matriz
metálica sem nanocristais de NbO, de uma amostra de pó de Nb20Cu moído por 40 horas.

Fonte: o Autor

Estes resultados de difração obtidos são típicos de estruturas amorfas, e assim é
possível afirmar que nas áreas da matriz metálica de onde estas imagens foram obtidas, não há
qualquer estrutura cristalina, seja da fase Nb ou da fase Cu. Então, nesta amostra de pó de
Nb20Cu moído por 40 horas, ambas as fases estão amorfizadas, e a fase Cu está dissolvida na
fase Nb. Estes resultados estão de acordo com os que foram apresentados e discutidos nas
Figuras 4.3, 4.4, e 4.10.
4.1.6 Análise química dos pós moídos por 40 horas
São apresentados, na Tabela 4.1, os resultados da análise química das amostras de pós
com as composições Nb10Cu e Nb20Cu após 40 horas de moagem – tempo máximo
empregado nesse processo. Apenas estas duas amostras dos conjuntos de pós moídos das duas
ligas foram analisadas, por uma questão de racionalidade no uso dos equipamentos.
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Tabela 4.1 – Composição química em percentual dos pós de Nb10Cu e Nb20Cu moídos
durante 40 horas.

Amostra
Nb10Cu moído
40hs
Nb20Cu moído

Nb (%)

Cu (%)

Ta (%)

Fe (%)

88,49

9,99

0,20

0,40

78,89

19,87

0,20

0,14

40hs
Fonte: o Autor

Para estas duas composições, os resultados obtidos dos percentuais de Nb e Cu são
compatíveis com os valores teóricos de ambas as ligas. A presença do tântalo não foi uma
surpresa, porque os dois metais refratários Nb e Ta são encontrados juntos sob a forma de
óxido na natureza, como no mineral columbita (CIARAVINO, 2002), presente no subsolo do
estado do Rio Grande do Norte.
Os valores de ferro encontrados nas amostras indicam que houve uma pequena
contaminação pelo material das esferas e dos recipientes de moagem (construídos de açosliga), causada pelo desgaste durante o processo de 40 horas. Os valores percentuais que faltam
para completar os 100% de massa são considerados residuais, e os respectivos elementos
desta diferença não foram determinados nem quantificados.
4.1.7 Análise dilatométrica dos pós misturados e dos pós moídos
A Figura 4.17 mostra as curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e
Nb20Cu, obtidas por mistura e compactadas a frio à 900MPa.
Nas duas composições, desde o início do aquecimento das amostras até a temperatura
de aproximadamente 200ºC, há uma ligeira contração, possivelmente associada à recuperação
do cobre. A partir daí inicia a expansão das estruturas, que ocorre de forma diferenciada para
cada composição. Na liga Nb10Cu a expansão é praticamente linear até a temperatura de
1200ºC. No caso de Nb20Cu até 900ºC, a taxa de dilatação com a temperatura é mais elevada,
provavelmente devido à maior presença da fase Cu, que tem coeficiente de expansão térmica
duas vezes maior que o da fase Nb. Em torno de 1100ºC, inicia a retração do material,
relacionada à fusão da fase Cu.
Para efeito de comparação, os metais Nb e Cu tem coeficientes de expansão térmica
linear de 7,3X10-6K-1 e 16,5X10-6K-1, respectivamente. Para a faixa de temperatura de 20ºC
até 1000ºC, os dois metais puros teriam dL/Lo de 7,15X10-3 e 1,62X10-2.
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Figura 4.17 – Curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e Nb20Cu, obtidas por
mistura e compactadas a frio à 900MPa.
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Fonte: o Autor

Para estabelecer a comparação com os pós misturados, são analisados a seguir, apenas
os resultados da análise dilatométrica dos pós moídos por 30 horas, para as duas composições.
Os resultados dos outros pós empregados nesse trabalho, com tempos de moagem de 20 e 40
horas, não são apresentados. Mesmo assim, cabe observar que todos tiveram comportamentos
similares, embora com intensidades diferentes nas oscilações de dL/Lo.
A Figura 4.18 apresenta as curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e
Nb20Cu, obtidas por moagem de alta energia durante 30 horas, e compactadas a frio à
900MPa.
As duas composições apresentam variações de dL/Lo até uma temperatura superior a
600ºC, oscilando entre contração e expansão de -0,01 a +0,01. As partes negativas das duas
curvas provavelmente estão associadas a transformações da fase Cu – até 200ºC – e depois
com a fase Nb – acima de 400ºC, conforme discutido na Figura 4.11. Quando terminam essas
oscilações na liga Nb10Cu, a expansão térmica ocorre de forma linear, embora com
inclinações e coeficientes diferentes, e decrescentes. As transformações que ocorrem com
contração, como o alívio de tensões e recristalização, geram estruturas mais densas, porque
nessas, há uma menor distância média ao átomo vizinho mais próximo (MOTTA, 1997).
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Figura 4.18 – Curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e Nb20Cu, obtidas por
moagem de alta energia durante 30 horas, e compactadas a frio à 900MPa.
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Fonte: o Autor

Na liga Nb20Cu há uma terceira oscilação, e somente após 700ºC inicia a expansão
térmica contínua, que à 1200ºC será maior, em função do maior teor da fase Cu. A fusão desta
fase não provoca variações dimensionais porque há um esqueleto da fase Nb, e também uma
parte do cobre ainda está em solução sólida na fase Nb.
Nas duas amostras não se observa a contração das amostras em temperaturas acima de
700ºC. Se houvesse, essa contração estaria relacionada aos fenômenos que ocorrem na
sinterização para a consolidação do corpo compactado. Essa constatação é muito importante,
porque explica os baixos valores de densidade relativa da liga Nb20Cu (MELCHIORS, 2011)
obtidos em amostras sinterizadas sob vácuo à 1000ºC, 1100ºC e até à 1200ºC, bem como em
outros experimentos de sinterização realizados com Plasma de Fonte Pulsante (SPS).
Com esses resultados para o sistema imiscível Nb-Cu, fica evidente que somente é
possível obter amostras com densidades relativas próximas às teóricas, com a aplicação de
pressão simultaneamente com uma temperatura capaz de consolidar os materiais. Por esse
motivo, as amostras foram consolidadas pelo processo de compactação a quente, cujos
resultados são mostrados na próxima parte.
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4.2 Parte 2: Propriedades das amostras após a compactação a quente dos pós moídos
Nesta parte são apresentadas as características das amostras consolidadas pelo
processo de compactação a quente, à temperatura de 650ºC por uma hora, para dois tipos de
pós moídos. São apresentados e discutidos os valores de densidade, DRX, MEV com EDS, e
de microdureza Vickers das amostras.
Optou-se por aplicar a técnica de compactação a quente inicialmente em apenas duas
amostras de pó, uma com a composição Nb10Cu e outra com a Nb20Cu, ambas moídas por
30 horas – intervalo intermediário entre 20 e 40 horas. O resultado do processo foi que em
ambas as amostras o pó consolidou-se, mas sofreu simultaneamente delaminação. Ou seja, as
amostras retiradas do equipamento estavam sob a forma de lâminas, com aproximadamente
0,3mm de espessura. Sobre os fragmentos maiores, constituídos de lâminas aglomeradas,
foram preparados os corpos-de-prova e realizadas as caracterizações.
Como justificativa para a delaminação, encontrou-se na literatura (SCHATT, 2007;
GOMES, 1995), que a falta de plasticidade do pó moído é a causa do defeito, o qual ocorre
durante a compactação. Nesse caso, a alta pressão de compactação aplicada em um pó com
baixa plasticidade provoca a delaminação. Durante a compactação, nas amostras de pós em
geral, a força é transmitida através dos contatos interpartículas. O movimento relativo das
partículas e seu rearranjo levam ao seu maior empacotamento, diminuindo a porosidade. Em
um material sem plasticidade, se a soma das áreas de contato interpartículas é pequena
comparada a uma seção do pó, as tensões nos contatos podem causar fraturas. Essa foi a causa
da delaminação que ocorreu durante a consolidação por compactação a quente. Ao contrário,
se o material apresenta plasticidade, as tensões causam deformações ou um fluxo plástico.
Para testar a hipótese de que somente um pó de Nb-Cu com maior plasticidade pode
ser compactado a quente sem sofrer delaminação, empregou-se uma amostra obtida dos pós
de partida – os quais são dúcteis – simplesmente misturados. Optou-se por uma composição
intermediária (Nb-15%pCu), e o resultado obtido, após o processo de consolidação com
parâmetros idênticos aos anteriores, comprovou que pós dúcteis dessa liga consolidam-se sem
sofrer delaminação.
A maior importância desse resultado foi evidenciar que, sem aplicar um tratamento
térmico de recozimento nos pós moídos e encruados, não seria possível obter amostras
consolidadas por compactação a quente. Os efeitos deste tratamento térmico nas
características dos pós são apresentados na Parte 3 deste mesmo Capítulo 4.
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Com a finalidade de estabelecer comparações posteriores com as outras amostras
consolidadas (obtidas através de diferentes sequências de processos), os resultados das
técnicas de caracterização das amostras delaminadas são apresentados e discutidos a seguir.
4.2.1 Avaliação da densidade das amostras após a compactação a quente
A avaliação da densidade a partir dos fragmentos maiores das amostras delaminadas,
resultou nos valores de 7,721g/cm3 e 7,715g/cm3 para as ligas Nb10Cu e Nb20Cu
respectivamente. Estes valores das densidades, em percentual das respectivas densidades
teóricas, são de 89,73% e 89,29%.
Já o valor da densidade relativa da amostra obtida dos pós de partida (com a
composição intermediária à das duas ligas – 15%pCu), é de 96,17% da densidade teórica. O
qual é um valor consideravelmente maior que as anteriores, resultado do contínuo fluxo do
material e seu rearranjo durante a compactação a quente, que levam a um maior
empacotamento, diminuindo a porosidade.
4.2.2 Efeitos da compactação a quente na estrutura cristalina das fases Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X dos fragmentos de amostras obtidas por compactação a
quente, com as ligas Nb10Cu e Nb20Cu podem ser vistos na Figura 4.19. No gráfico são
apresentados os valores das intensidades de raios-X detectadas (em unidades adimensionais),
com relação ao ângulo de varredura 2θ, para amostras de pós das duas cargas moídas por 30
horas.
A análise dos difratogramas mostra que durante a compactação a quente – realizada à
650ºC – já ocorre um processo de recristalização dinâmica nas duas fases, e nas duas ligas, já
que em comparação com os resultados dos pós moídos (Figuras 4.3 e 4.4), os picos aqui estão
parcialmente restabelecidos. As temperaturas de recristalização das duas fases (para os
elementos puros), são de aproximadamente 116ºC e 982ºC para o Cu e o Nb, respectivamente.
Mas devido ao severo encruamento que as ligas sofreram, para a fase Nb este fenômeno
ocorreu em uma temperaturas mais baixa, a qual é a mesma do processo de compactação a
quente (650ºC), realizado por uma hora. Como consequência da recristalização, os picos com
as reflexões dos planos cristalinos das duas fases contidos no intervalo angular voltam a ser
perceptíveis. Observando-se as alturas dos picos, verifica-se que isso ocorre de forma distinta:
nos picos de Nb essa transformação acontece de forma parcial, e na fase Cu a recristalização é
mais intensa, devido à temperatura de recristalização do Cu ser bem mais baixa.
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Figura 4.19 – Difratogramas de raios-X de fragmentos das amostras compactadas a quente,
obtidas de pós moídos por 30 horas.
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Fonte: o Autor

Os efeitos provocados pela temperatura da compactação a quente à 650ºC estão de
acordo com os resultados de DSC da Figura 4.11, quando estes definem que a temperatura de
650ºC é a mínima para consolidar os pós, obtidos nas condições desse trabalho.
Uma observação decorrente das Figuras 4.2 e 4.3 e que é igualmente válida aqui, é que
nos fragmentos das amostras compactadas a quente, os picos da fase Cu também são mais
altos na liga Nb20Cu do que os da liga Nb10Cu.
4.2.3 Análise da microestrutura das amostras por MEV e EDS
A Figura 4.20 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras de pós
moídos por 30 horas, compactadas a quente, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
Quando se observam todas as imagens de forma comparativa, aparentemente todas as
do lado esquerdo – da liga Nb10Cu – tem maior porosidade que as da direita – de Nb20Cu.
Nesse caso, uma menor porosidade dessa última poderia indicar que sua densidade é bem
maior, mas na realidade essa diferença é de apenas 0,44% da densidade teórica, o que não
seria perceptível pelas imagens de MEV. Isso decorre apenas em função da escolha aleatória
da seção analisada.
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Figura 4.20 – Imagens de MEV (BSE) de amostras de pós moídos por 30 horas compactadas a
quente, de Nb10Cu com aumentos de 25X (a), 1000X (c), 4000X (e), e de Nb20Cu com
aumentos de 25X (b), 1000X (d), 4000X (f).
(a)

borda das
lâminas

(b)

fraturas da
lâminas

(c)

(d)

(e)

(f)

porosidades
porosidades
aglomerações da
fase Cu

Fonte: o Autor

Conforme foi antecipado no início da Parte 2, o resultado do processo de compactação
a quente nas duas amostras foi que o material consolidou-se, mas sofreu simultaneamente
delaminação. Ao serem retiradas da matriz, as amostras já estavam na forma de lâminas, e
estas, com suas bordas e fraturas, podem ser visualizadas nas Figuras 4.20 (a) e (b).
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Através das imagens da Figura 4.20 (c), (d), (e) e (f) observa-se que houve uma efetiva
consolidação das duas ligas. Na liga Nb10Cu – Figura 4.20 (e) – isso ocorre exclusivamente
através dos contatos interpartículas da fase Nb. Na liga Nb20Cu – Figura 4.20 (e) – verifica-se
ainda a presença de aglomerações da fase Cu no formato de pequenos lagos de cobre nos
contatos interpartículas, que auxiliam na consolidação da liga. Essa quantidade da fase Cu
estava dissolvida no interior das partículas, e durante a consolidação se difundiu para os
contornos das partículas. Isso ocorre porque o cobre tem a tendência de sair da solução sólida
da matriz metálica do Nb, devido à imiscibilidade das duas fases. Esse mecanismo que a fase
Cu apresenta no sistema Nb-Cu também foi observado no sistema W-Cu (COSTA, 2004).
A Figura 4.21 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras de pós moídos por 30 horas, compactadas a quente, das composições Nb10Cu e
Nb20Cu.
Figura 4.21 – Imagens de MEV (SE) de amostras compactadas a quente de pós moídos por 30
horas de Nb10Cu (a), de Nb20Cu (c) e os respectivos mapas de EDS (b) e (d).
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Fonte: o Autor
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Na Figura 4.21 (a) – da liga Nb10Cu – se observam partículas consolidadas com
porosidades nos contornos. O respectivo mapa de EDS mostra a dispersão da fase Cu após as
30 horas de moagem. Verifica-se, levando em conta a escala de 2µm imagem, que a fase Cu
está finamente dispersa na fase Nb.
Na Figura 4.21 (c), observam-se, além de partículas consolidadas com porosidades nos
contornos, as aglomerações da fase Cu e as dimensões aproximadas destas, ao comparar com
a escala. No respectivo mapa de EDS está a confirmação da composição dessas aglomerações,
que surgem porque há maior quantidade da fase Cu disponível.
Deve ser salientado ainda, que as áreas escuras das imagens (porosidades), das duas
ligas não aparecem nos mapas de EDS, porque o detector capta os resultados com alguma
profundidade.
4.2.4 Microdureza Vickers das amostras compactadas a quente
A avaliação da microdureza Vickers foi realizada sobre os fragmentos maiores das
amostras delaminadas, através de 10 impressões em cada uma delas. Os valores médios da
microdureza são de 844HV e 863HV para as ligas Nb10Cu e Nb20Cu, respectivamente.
A Figura 4.22 mostra exemplos das impressões resultantes dos ensaios de
microdureza, produzidos pelo penetrador de diamante em formato de pirâmide invertida. A
Figura 4.22 (a) é de uma impressão na liga Nb10Cu e a (b) é da liga Nb20Cu.
Figura 4.22 – Imagens de microscopia ótica das impressões provocadas pelo penetrador de
diamante do ensaio de microdureza Vickers nas amostras de Nb10Cu (a) e Nb20Cu (b), em
amostras consolidadas a quente de pós moídos por 30 horas.
(a)

(b)

porosidades

Fonte:o Autor
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As amostras compactadas a quente com os pós moídos apresentaram os valores de
microdureza mais elevados de todo este trabalho. A justificativa para esta afirmação, está no
fato de que estes pós moídos estavam muito encruados e, em consequência, muito duros. E, a
consolidação através do processo de compactação a quente à 650ºC por uma hora provoca
apenas uma redução parcial da dureza dos pós moídos. Isso é devido à predominância da fase
Nb na liga, a qual – de acordo com os resultados de DSC – sofre apenas uma recristalização
parcial por volta de 650ºC.
4.3 Parte 3: Efeitos do tratamento térmico de recozimento sobre os pós moídos
Com os resultados obtidos na Parte 2 deste capítulo, ficou claro que as amostras dos
pós moídos sofrem delaminação quando são compactadas a quente, e que é possível obter
amostras consolidadas sem defeitos quando se parte de material particulado dúctil.
Com a finalidade de reduzir a dureza dos pós encruados e restituir a plasticidade dos
pós, foi realizado o tratamento térmico de recozimento nos pós moídos por 20, 30 e 40 horas,
das duas composições.
Nesta parte são apresentados os efeitos do tratamento térmico de recozimento,
realizado à 1000ºC durante uma hora, em todas as seis cargas de pós moídos.
4.3.1 Efeitos do TT de recozimento na estrutura cristalina das fases Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X das amostras de pós recozidos com as composições
Nb10Cu e Nb20Cu podem ser vistos na Figura 4.23. Nesta são apresentados os valores das
intensidades de raios-X detectadas, com relação ao ângulo de varredura 2θ, para cada uma das
seis cargas de pós recozidas. Por esta técnica, não foi possível detectar a presença de óxidos,
os quais poderiam surgir durante o processo de recozimento.
A análise dos difratogramas mostra que o processo de recozimento – realizado à
1000ºC por uma hora – provocou o restabelecimento dos picos das duas fases. Isso significa
que houve a recristalização das duas fases nas duas ligas, já que a temperatura empregada
nesse tratamento térmico é superior às temperaturas de recristalização (para os elementos
puros), de aproximadamente 116ºC e 982ºC para o Cu e o Nb, respectivamente.
A observação de que os picos da fase Cu tem maior altura na liga Nb20Cu, do que na
liga Nb10Cu, em função da diferença percentual desse metal nas ligas, também é válida aqui
– da mesma forma que já foi discutido sobre os resultados das Figuras 4.3 e 4.4.
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4.3.2 Análise da microestrutura dos pós recozidos por MEV e EDS
A Figura 4.24 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) dos pós moídos por 20,
30 e 40 horas e recozidos, das composições Nb10Cu e Nb20Cu, embutidos e preparados
metalograficamente.
As microestruturas dos pós moídos, apresentadas e analisadas nas Figuras 4.8 e 4.9,
são completamente distintas das da Figura 4.24. As lamelas – típicas da deformação intensa e
soldagem – provocadas pela MAE, foram totalmente transformadas em microestruturas
recristalizadas, geradas pelo tratamento térmico de recozimento à 1000ºC.
As imagens de MEV (BSE) da liga Nb10Cu das Figuras 4.24 (a), (c) e (e) tem menor
quantidade de fase escura, relacionada à presença da fase Cu, do que as da liga Nb20Cu das
Figuras 4.24 (b), (d) e (f).
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Figura 4.24 – Imagens de MEV (BSE) de amostras de pós recozidos de Nb10Cu moídos por
20 (a), 30 (c), 40 (e) horas, e de Nb20Cu moídos por 20 (b), 30 (d) e 40 (f) horas, embutidos e
preparados metalograficamente.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: o Autor

A Figura 4.25 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras de pós moídos por 20 e 40 horas e recozidos, da composição Nb20Cu, embutidos e
preparados metalograficamente.
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Figura 4.25 – Imagens de MEV (SE) de amostras de pós recozidos, embutidos e preparados
metalograficamente, de Nb20Cu moídos por 20 (a) e 40 horas (c) e os respectivos mapas de
EDS dos pós de 20 (b) e 40 horas (d).
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fase Cu

(c)

(b)

fase Cu
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Fonte: o Autor

A imagens de MEV (SE) com os respectivos mapas de EDS da Figura 4.25 são de pós
recozidos da mesma liga Nb20Cu, com a diferença que (a) e (c) são de um pó moído por 20
horas, e (c) e (d), de um pó moído por 40 horas. Percebe-se que as microestruturas, e
principalmente a distribuição da fase Cu, tornaram-se mais refinadas com o aumento do
tempo de moagem. Isso está relacionado com a quantidade da fase Cu dissolvida na matriz
metálica de Nb, provocado pela MAE. Fica claro nos mapas de EDS, que as dimensões da
fase Cu são maiores na amostra do pó moído por 20 horas. Antes do recozimento, já havia
uma maior dispersão da fase Cu na amostra moída por 40 horas, o que permanece válido
mesmo após o tratamento térmico.
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4.3.3 Análise dos pós recozidos por calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Para compreender os efeitos térmicos sobre os pós recozidos das ligas Nb-Cu, foram
realizadas análises por DSC. A Figura 4.26 mostra os resultados de DSC obtidos para os pós
das ligas Nb10Cu e Nb20Cu moídos e recozidos.
Figura 4.26 – Análise por DSC dos pós moídos e recozidos de Nb10Cu e Nb20Cu.
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Para as amostras de pós moídos e recozidos, desde o início do aquecimento até 800ºC
praticamente não há alterações na análise de DSC, do tipo das que ocorrem com os pós
moídos. Até porque durante o recozimento dos pós, os materiais já foram submetidos à
temperatura de 1000ºC por uma hora, o que já provocou as mesmas transformações descritas
em 4.1.4. Mesmo assim, por volta de 900ºC até os picos correspondentes à fusão da fase Cu,
há um pequeno efeito endotérmico, que deve estar associado ao crescimento do tamanho de
grão de Nb (RAVERS, 1996).
Como era esperado, aqui também os picos endotérmicos correspondentes à fusão da
fase Cu são maiores para as amostras das ligas com 20%pCu do que nas com 10%pCu. A
Tabela 4.2 apresenta os valores máximos (picos) do fluxo de calor necessários para provocar a
fusão da fase Cu nas amostras dos pós recozidos das duas ligas.
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Tabela 4.2 – Fluxo máximo de calor (mW/mg) na fusão da fase Cu dos pós de Nb10Cu e
Nb20Cu moídos por 20, 30 e 40 horas e recozidos à 1000ºC durante uma hora.
Amostra
Nb10Cu moído
e recozido
Nb20Cu moído

20hs

30hs

40hs

0,6

0,5

0,35

1,1

1,0

0,9

e recozido
Fonte: o Autor

De acordo com os dados da Tabela 4.2, verifica-se que em cada composição, o fluxo
de calor máximo (pico), diminui quando se aumenta o número de horas de moagem. Quanto
maior o tempo de moagem, maior a parcela da fase Cu retida em solução sólida na matriz
metálica de Nb. Isso significa que, mesmo após o recozimento à 1000ºC por uma hora, ainda
há uma parte da fase Cu – dissolvida durante a MAE – que permanece em solução.
Ao verificar as variações dos fluxos de calor das ligas apenas misturadas, constata-se o
mesmo fenômeno. As ligas Nb10Cu e Nb20Cu possuem os valores de 1,4 e 1,7mW/mg
respectivamente, os quais são maiores do que quaisquer outros obtidos na análise de DSC dos
pós moídos, ou mesmo dos pós recozidos.
4.3.4 Análise química dos pós moídos por 40 horas após o TT de recozimento
Após passarem pelo tratamento térmico de recozimento, amostras de pós de Nb10Cu e
Nb20Cu moídos durante 40 horas foram analisadas para avaliar suas composições. Os
resultados da análise química dessas amostras são apresentados na Tabela 4.3.
Tabela 4.3 – Composição química dos pós de Nb10Cu e Nb20Cu moídos durante 40 horas e
recozidos à 1000ºC durante uma hora.
Amostra
Nb10Cu moído
40hs e recozido
Nb20Cu moído
40hs e recozido

Nb (%)

Cu (%)

Ta (%)

Fe (%)

89,29

9,93

0,20

0,40

79,16

19,91

0,20

0,14

Fonte: o Autor

Da mesma forma que os resultados obtidos para os pós moídos, os valores percentuais
de Nb e Cu são compatíveis com os valores teóricos das duas composições dos pós recozidos
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analisadas. E aqui aparecem novamente os mesmos valores percentuais de tântalo e de ferro
que foram quantificados na liga simplesmente moída. Estes dois metais são considerados
como uma contaminação, mas – devido à discreta presença de ambos – não houve
interferência nos resultados das demais técnicas de caracterização.
4.3.5 Análise dilatométrica dos pós recozidos
São apresentados a seguir, apenas os resultados da análise dilatométrica dos pós
moídos por 30 horas e recozidos, para as duas composições. Os resultados dos outros pós
empregados nesse trabalho, com tempos de moagem de 20 e 40 horas, não são apresentados.
Mesmo assim, cabe observar que todos tiveram comportamentos similares, embora com
intensidades diferentes nas oscilações de dL/Lo.
A Figura 4.27 mostra as curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e
Nb20Cu, obtidas por moagem de alta energia durante 30 horas e recozidas, e compactadas a
frio à 900MPa.
Figura 4.27 – Curvas dilatométricas de amostras de pós de Nb10Cu e Nb20Cu, obtidas por
moagem de alta energia durante 30 horas, recozidas e compactadas a frio à 900MPa.
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Fonte: o Autor

Nestas duas amostras, desde o início do aquecimento até a temperatura de
aproximadamente 600ºC, o comportamento dilatométrico de ambas é muito parecido. Antes
de 200ºC, há uma pequena contração (associada possivelmente à uma recuperação), e a partir
daí inicia a expansão linear das estruturas. A partir de 600ºC, a taxa de dilatação com a
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temperatura torna-se mais elevada na liga Nb20Cu, e nesta os valores de dL/Lo permanecem
maiores do que na liga Nb10Cu até o final do experimento, devido à maior presença da fase
Cu, que tem coeficiente de expansão térmica duas vezes maior que o da fase Nb. Em torno de
1100ºC, tem início uma pequena retração das amostras, relacionada à fusão da fase Cu.
Quando se comparam os resultados acima com os dos pós moídos, apresentados nas
Figuras 4.17 e 4.18, é possível estabelecer algumas diferenças. Os pós recozidos não
apresentam as oscilações relacionadas às transformações que ocorrem com a temperatura nos
pós moídos, e aqui os valores de dL/Lo são menores. Nas duas situações, os valores da
expansão térmica à 1200ºC são maiores nas ligas Nb20Cu, devido à maior presença da fase
Cu.
4.4 Parte 4: Propriedades das amostras após a compactação a quente – pós recozidos e
pós misturados
As seis cargas de pós, depois de passarem pelo tratamento térmico de recozimento,
foram compactadas a quente. Após este processo de consolidação, agora com a plasticidade
restituída, foram obtidas amostras sem defeitos.
Nesta parte são apresentadas as características das amostras consolidadas pelo
processo de compactação a quente, à temperatura de 650ºC por uma hora, tanto para os pós
moídos e recozidos, quanto para os pós obtidos por simples mistura.
4.4.1 Avaliação da densidade das amostras após a compactação a quente
Os resultados das densidades relativas das amostras (em percentual) são apresentados,
levando-se em conta a Equação 3.2 e as densidades teóricas das ligas Nb10Cu e Nb20Cu, que
são, respectivamente, 8,605g/cm3 e 8,640g/cm3.
A Figura 4.28 mostra a evolução da densidade relativa das amostras compactadas em
relação ao tempo de moagem dos pós, para as duas composições. A densidade das amostras
com 20%pCu é maior que na composição com 10%pCu. Isto ocorre porque a densidade do
Cu é maior que a do Nb. Além disso, o fato do Cu ser mais dúctil que o Nb, facilita a
deformação da liga durante o processo de compactação a quente.
Na temperatura da compactação a quente, o cobre recristaliza de forma mais intensa
que o nióbio. Então, a difusão dos átomos da fase Cu durante a consolidação, favorece a
formação de pequenas aglomerações (lagos) de cobre nos contornos das partículas na liga
Nb20Cu, preenchendo o volume de porosidades, o que também resulta no aumento da
densidade nas amostras dessa liga.
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Figura 4.28 – Densidade relativa das amostras compactadas a quente, em função do tempo de
moagem.
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Fonte: o Autor

A densidade diminui com o aumento do tempo de moagem, para as duas composições.
Ocorre que, durante a moagem de alta energia de um sistema dúctil-dúctil, as partículas
sofrem sucessivos processos de deformação, soldagem a frio e fratura. O tamanho médio de
partícula também sofre redução durante a MAE, com o consequente aumento de contornos de
grãos e da área superficial específica (SURYANARAYANA, 1995). Portanto, esses fatores, e
o aumento do número de defeitos na estrutura cristalina, provocam uma diminuição da
densidade dos pós moídos por períodos maiores.
Esta afirmação é válida ainda quando se comparam as densidades das amostras obtidas
dos pós moídos com as dos pós simplesmente misturados, porque percebe-se que estes
últimos apresentam densidades maiores. E também aqui a liga com 20%pCu tem maior
densidade que a liga com 10%pCu.
Comparando esses resultados de densidade com os das amostras que sofreram
delaminação, verifica-se que os valores são próximos, para o tempo de moagem de 30 horas.
Então os valores das densidades relativas são de, respectivamente, 89,73% e 89,29% para as
ligas Nb10Cu e Nb20Cu dos pós moídos e compactados a quente; os quais são próximos aos
de 88,18% e 89,56% dos pós recozidos e compactados a quente, para as duas composições,
após as mesmas 30 horas de moagem. Isto se deve provavelmente ao fato de ter sido
empregada uma pressão de compactação elevada (900MPa) em todas as amostras, que é o
principal fator a influenciar a densidade durante a consolidação.
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4.4.2 Efeitos da compactação a quente na estrutura cristalina das fases Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X das amostras obtidas por compactação a quente, com as
ligas Nb10Cu e Nb20Cu podem ser vistos na Figura 4.29. No gráfico são apresentados os
valores das intensidades de raios-X detectadas, com relação ao ângulo de varredura 2θ, tanto
para as seis amostras obtidas a partir dos pós moídos e recozidos, quanto para as duas
amostras obtidas por simples mistura dos pós.
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Figura 4.29 – Difratogramas de raios-X das amostras compactadas a quente.
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Fonte: o Autor

Comparando esses difratogramas com os dos pós recozidos, a diferença mais evidente
é que, aqui, os picos sofreram redução da altura e alargamento após o processo de
compactação a quente. Isso é devido à deformação que ocorre durante a aplicação da pressão
nos pós, quando há uma grande densificação do material na cavidade da matriz. Mesmo que a
compactação seja realizada à 650ºC, as formas dos picos evidenciam que o processo a esta
temperatura permite uma recristalização apenas parcial das duas fases. Para confirmar essa
hipótese, pode-se comparar os picos de Cu nos planos (111) e (200) com os picos de Nb nos
planos (200) e (211). Enquanto que estes dois picos do Cu estão mais estreitos e mais altos, os
de Nb ainda estão largos e mais baixos, típicos das estruturas encruadas dos pós moídos. Isso
ocorre porque à temperatura de 650ºC, a recristalização dessa fase apenas tem o seu início,
conforme demonstrado na Figura 4.11.
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A intensidade das reflexões dos picos da fase Cu é em geral maior na liga Nb20Cu, do
que na liga Nb10Cu, devido à maior presença da fase Cu. Outra observação possível, é que os
picos das duas ligas apenas misturadas e compactadas a quente são mais altos. Isto ocorre
porque as dimensões das duas fases nessas amostras são maiores que as de cada fase nas
amostras de pós obtidas por MAE.
As dimensões e a distribuição de cada fase nas microestruturas das amostras
consolidadas, obtidas de partículas que passaram pela etapa de MAE ou que foram
misturadas, são apresentadas e analisadas material no próximo item.
4.4.3 Análise da microestura das amostras por MEV e EDS
A Figura 4.30 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras
compactadas a quente de pós moídos por 20, 30 e 40 horas e recozidos, das composições
Nb10Cu e Nb20Cu.
As microestruturas das imagens de MEV – para todo o conjunto de amostras
consolidadas – são compatíveis com as dos pós recozidos apresentadas na Figura 4.24, para as
duas composições e para os três tempos de moagem. Em todas há a dispersão refinada das
fases Nb e Cu, e percebe-se também a consolidação do material através da formação de
“pescoços de sinterização” entre as partículas consolidadas, especificamente na Figura 4.30
(f).
Nas imagens de MEV das amostras da liga Nb20Cu – nas Figuras 4.30 (b), (d) e (f) –
surgem áreas escuras dispersas na matriz metálica, que são aglomerações da fase Cu. Uma
microestrutura que difere das demais é a da imagem de MEV da Figura 4.30 (e). Nessa
amostra não há uma microestrutura consolidada nem a formação de “pescoços” interpartícula,
revelando que não houve uma consolidação completa. Isso decorre do fato dessa amostra da
liga Nb10Cu ter sido obtida de pó moído por 40 horas. Assim, mesmo após o tratamento
térmico de recozimento nesse pó, e a consolidação por compactação a quente, ainda há uma
grande parte da fase Cu dissolvida na fase Nb e, dessa forma, esse elemento não auxilia na
consolidação do material. Para isso ocorrer, seria necessária uma temperatura mais elevada do
que a de 650ºC, que foi empregada no processo. Nessa mesma amostra, percebem-se também
os efeitos da compactação a quente, que aproxima as partículas entre si, através da
deformação plástica que é provocada. E, mesmo assim, apesar dos contatos interpartículas
serem bastante ajustados pela conformação, ainda há a presença de porosidades.

Gilberto Melchiors, março/2015

UFRN-CCET-PPgCEM

Capítulo 4: Resultados e Discussão

97

Figura 4.30 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente de pós de Nb10Cu
moídos por 20 (a), 30 (c), 40 (e) horas, e de Nb20Cu moídos por 20 (b), 30 (d) e 40 (f) horas,
e recozidos.
(a)

(b)

(c)

(d)

aglomerações da
fase Cu

(e)

porosidades

(f)

pescoços de
sinterização

Fonte: o Autor

A Figura 4.31 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras de pós moídos por 20 e 40 horas, recozidos e compactados a quente, da composição
Nb10Cu.
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Figura 4.31 – Imagens de MEV (SE) de amostras compactadas a quente de pós recozidos de
Nb10Cu moídos por 20 (a) e 40 horas (c) e os respectivos mapas de EDS dos pós de 20 (b) e
40 horas de moagem (d).
(a)

(b)

(c)

(d)

porosidades

Fonte: o Autor

Na imagem de MEV (SE) da Figura 4.31 (a) e (c) da liga Nb10Cu são observadas com
maior aumento as microestruturas das amostras consolidadas. Percebe-se que o processo de
compactação a quente realizado nos pós recozidos foi efetivo na consolidação do material,
mas na Figura 4.31 (c) ainda há porosidades e nota-se o contorno das partículas, confirmando
o que já foi exposto nos parágrafos anteriores. Nos mapas de EDS das Figuras 4.31 (b) e (d)
observa-se a dispersão bastante refinada da fase Cu, com dimensões inferiores a 1µm. Na
imagem da Figura 4.31 (b) relativa à amostra obtida do pó moído por 20 horas, as dimensões
da fase Cu são discretamente maiores do que na amostra obtida do pó moído por 40 horas –
da Figura 4.31 (d). Em princípio, isso significa que após todos os processos aplicados, essa
amostra consolidada ainda retém em solução uma quantidade maior da fase Cu do que as
outras amostras moídas durante tempos menores – o que está de acordo com os resultados de
DSC, tanto para os pós moídos quanto para os recozidos.
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A Figura 4.32 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras de pós moídos por 20 e 40 horas, recozidos e compactados a quente, da composição
Nb20Cu.
Figura 4.32 – Imagens de MEV (SE) de amostras compactadas a quente de pós recozidos de
Nb20Cu moídos por 20 (a) e 40 horas (c) e os respectivos mapas de EDS dos pós de 20 (b) e
40 horas de moagem (d).
(a)

aglomerações da
fase Cu

(b)

aglomerações da
fase Cu

(c)

fase Cu

(d)

fase Cu

Fonte: o Autor

As mesmas afirmações sobre as ligas Nb10Cu dos parágrafos anteriores são válidas
aqui para as amostras das ligas Nb20Cu. E também se verifica aqui as menores dimensões da
fase Cu nas amostras obtidas dos pós moídos por 40 horas.
Aglomerações da fase Cu são observadas apenas na imagem de MEV da liga Nb20Cu
na Figura 4.32 (a) e no respectivo mapa de EDS (b), de amostras obtidas de pós moídos por
20 horas. De acordo com as imagens da Figura 4.31 (a) e (b), estas se localizam
preferencialmente em áreas de contato interpartículas. Estas aglomerações ocorrem devido à
maior quantidade da fase Cu, e surgem durante a consolidação do material. Estas estruturas
não estão presentes nas imagens da Figura 4.32 (c) e (d), devido ao fato das amostras terem
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sido obtidas de pós moídos por 40 horas, os quais retém em solução uma quantidade maior da
fase Cu.
Algumas áreas escuras das imagens de MEV (SE), relacionadas à porosidade
interpartículas, não aparecem claramente nos mapas de EDS porque esse detector capta os
resultados com alguma profundidade.
A Figura 4.33 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras de pós
misturados e compactados a quente, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
Figura 4.33 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente de pós misturados
de Nb10Cu com aumento de 100X (a), 400X (c), e de Nb20Cu com aumento de 100X (b) e
400X (d).
(a)

(b)

(c)

(d)

lagos da fase Cu

lago da fase Cu

Fonte: o Autor

Ao analisar as imagens da Figura 4.33 (a) e (b), torna-se evidente que a imagem (b)
corresponde à liga Nb20Cu, devido à maior quantidade de lagos da fase Cu, originados da
maior proporção de partículas de Cu nessa composição. Quando se comparam as imagens da
Figura 4.33 (c) e (d), o formato das bordas dos lagos de cobre evidencia o processo de
obtenção das amostras. Quando os pós misturados foram compactados a quente, a fase Cu,
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mais dúctil que a Nb, preenche os espaços que existem nas regiões próximas às de contato
interpartículas – na forma de capilares. Esse efeito é um dos motivos que geram densidades
relativas acima de 95% da teórica nessas amostras, que são algumas das mais altas desse
trabalho.
4.4.4 Microdureza Vickers das amostras compactadas a quente
A Figura 4.34 apresenta graficamente os valores da microdureza Vickers das amostras
compactadas a quente, em relação ao tempo de moagem dos pós, para as duas composições.
Figura 4.34 – Microdureza Vickers das amostras compactadas a quente, em função do tempo
de moagem.
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Fonte: o Autor

Como esperado, os valores da microdureza das amostras com 20%pCu são maiores do
que na composição com 10%pCu. Isso ocorre porque nesses dois conjuntos de amostras
analisadas, há uma dependência da microdureza com a densidade. Assim, os valores médios
da microdureza das amostras de Nb20Cu são ligeiramente maiores que as de Nb10Cu, da
mesma forma que as densidades. Este fato é explicado pela maior quantidade da fase Cu, a
qual favorece a consolidação do material à 650ºC, através da formação de lagos de Cu que
ligam as partículas. Amostras da liga Nb10Cu – especialmente as obtidas do pó moído por 40
horas – necessitariam de uma temperatura mais elevada para se consolidar, levando em conta
que não há quantidade suficiente de Cu fora da solução sólida na fase Nb, para que isso
ocorra. Nesse caso, a consolidação do material dependeria da fase Nb, a qual tem
temperaturas de recristalização e sinterização superiores às da fase Cu.
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Quando se estabelece a comparação da microdureza das amostras obtidas a partir dos
pós moídos por 30 horas e recozidos, com aquelas do item 4.2.4, percebe-se que aqui, o
recozimento dos pós provocou uma redução aos valores de 30% e 35% daqueles sem
recozimento, para as ligas Nb10Cu e Nb20Cu, respectivamente.
No mesmo gráfico da Figura 4.34, constam também os valores médios da microdureza
de cada fase, para as duas ligas obtidas dos pós de partida misturados. Para a fase Nb,
praticamente não há diferença entre ambas, mas na fase Cu esta é significativa entre as duas
ligas. O valor mais confiável para a fase Cu é o da microdureza medida na liga Nb20Cu, pois
as áreas – e os volumes relacionados – da fase Cu nesta liga são maiores que as da liga
Nb10Cu. Isso acarreta erros menores nas medidas, uma vez que a menor distância da interface
da fase Cu com a fase mais dura de Nb – nas laterais e abaixo – pode provocar um falso
aumento da microdureza.
A Figura 4.35 mostra exemplos das impressões resultantes dos ensaios de microdureza
em uma amostra de Nb20Cu.
Figura 4.35 – Imagens de microscopia ótica das impressões resultantes do ensaio de
microdureza Vickers sobre a fase Nb (a) e sobre a fase Cu (b), em uma amostra de Nb20Cu
consolidada a quente, obtida a partir dos pós de partida misturados.

(a)

(b)

lagos da fase Cu

Fonte: o Autor

As imagens da Figura 4.35 (a) e (b) foram obtidas com o mesmo conjunto de lentes e
possuem, portanto, a mesma escala de 0,02mm. Comparando as dimensões das impressões,
verifica-se que a fase Cu (b) tem dureza menor, pois o penetrador deixou uma marca maior, o
que está de acordo com os dados apresentados no gráfico da Figura 4.34, para os valores
médios de cada fase.
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4.5 Parte 5: Efeitos do tratamento térmico à 1000ºC nas amostras consolidadas
Após a compactação a quente, realizou-se um tratamento térmico em fase sólida, com
a finalidade de estudar quais seriam as transformações que podem ser provocadas nas
amostras consolidadas.
Nesta parte são apresentados os efeitos do tratamento térmico à 1000ºC – em fase
sólida – durante uma hora, realizado sobre um primeiro conjunto de amostras compactadas a
quente, tanto para as obtidas dos pós moídos e recozidos, quanto para as dos pós misturados.
São apresentados e discutidos os valores de densidade, DRX, MEV com EDS, e de
microdureza Vickers das amostras.
4.5.1 Avaliação da densidade das amostras após o tratamento térmico à 1000ºC
A Figura 4.36 mostra a evolução da densidade relativa das amostras consolidadas
tratadas termicamente à 1000ºC, em relação ao tempo de moagem dos pós, para as duas
composições.
Figura 4.36 – Densidade relativa das amostras tratadas termicamente à 1000ºC, em função do
tempo de moagem.
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Fonte: o Autor

Para estes resultados das medidas de densidade, repetem-se as constatações de que as
composições com 20%pCu são mais densas do que as com 10%pCu, e também que as
densidades diminuem com o tempo de moagem, conforme foi discutido após a Figura 4.28.
Mas ao comparar com as densidades das amostras após a compactação a quente, verifica-se
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que o tratamento térmico à 1000ºC não provoca mudanças significativas nos valores das
densidades. O que pode ser explicado ao se levar em conta que o recozimento dos pós antes
da compactação a quente também foi realizado à 1000ºC e já havia provocado as devidas
alterações nas características das amostras. Portanto, esse tratamento térmico posterior a
compactação a quente à 1000ºC – temperatura superior à de recristalização das duas fases –
não causa mais mudanças perceptíveis nas características das amostras, incluindo aí a
densidade.
4.5.2 Efeitos do tratamento térmico à 1000ºC na estrutura cristalina de Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X das amostras após o tratamento térmico à 1000ºC, com as
ligas Nb10Cu e Nb20Cu podem ser vistos na Figura 4.37. No gráfico são apresentados os
valores das intensidades de raios-X detectadas, com relação ao ângulo de varredura 2θ, que
permitem avaliar os efeitos do tratamento térmico, tanto nas seis amostras obtidas a partir dos
pós moídos, recozidos e compactados a quente, quanto nas duas amostras obtidas por simples
mistura dos pós de partida e compactadas a quente.
Figura 4.37 – Difratogramas de raios-X das amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1000ºC.
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Fonte: o Autor

Comparando-se esses difratogramas com os das amostras compactadas a quente,
percebe-se que em geral, o tratamento térmico realizado à 1000ºC não provocou alterações
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significativas nas estruturas cristalinas das fases Nb e Cu. Então as mesmas observações da
Figura 4.29 são válidas aqui. A explicação para o fato dos difratogramas serem similares, é
que os pós já haviam sido tratados termicamente, por um recozimento prévio à mesma
temperatura.
4.5.3 Análise da microestrutura das amostras por MEV e EDS
A Figura 4.38 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras
compactadas a quente e tratadas termicamente à 1000ºC, obtidas dos pós moídos por 20, 30,
40 horas e recozidos, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
As microestruturas observadas nas imagens são as mesmas já identificadas após a
compactação a quente dos pós recozidos da Figura 4.30, para os três tempos de moagem e
para as duas composições. A diferença é que nessas microestruturas as dimensões das fases
Nb e Cu são discretamente maiores – após o tratamento térmico – do que nas amostras
compactadas a quente.
Então, para esse conjunto de amostras, não há mudanças significativas provocadas
pelo tratamento térmico à 1000ºC, porque os materiais já haviam sido recozidos nessa mesma
temperatura anteriormente.
Nas imagens de MEV das amostras da liga Nb20Cu – nas Figuras 4.38 (b), (d) e (f) –
há uma quantidade maior da fase Cu nas microestruturas do que nas amostras da liga Nb10Cu
– das Figuras 4.38 (a), (c) e (e). Em todas as microestruturas, a fase Cu está presente em
escala sub-micrométrica, dispersa na matriz metálica da fase Nb. Mas nas amostras de
Nb20Cu, a fase Cu também está presente sob a forma de aglomeração da fase Cu, em escala
micrométrica.
Uma microestrutura que difere das demais é a da imagem de MEV da Figura 4.38 (e).
Nessa amostra há uma grande presença de porosidade, o que está de acordo com os resultados
anteriores dessa parte do trabalho, porque nela os valores tanto da densidade quanto da
microdureza são os menores desse conjunto de amostras. Conforme já foi discutido antes, essa
amostra da liga Nb10Cu obtida de pó moído por 40 horas não foi totalmente consolidada, nem
mesmo após o tratamento térmico à 1000ºC.
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Figura 4.38 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1000ºC obtidas de pós de Nb10Cu moídos por 20 (a), 30 (c), 40 (e) horas, e
de pós de Nb20Cu moídos por 20 (b), 30 (d), 40 (f) horas, e recozidos.
(a)

(b)

aglomerações da
fase Cu

(d)

(c)

aglomerações da
fase Cu

(e)

(f)

porosidades
aglomerações da
fase Cu

Fonte: o Autor

A Figura 4.39 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras compactadas a quente e tratadas termicamente à 1000ºC, obtidas dos pós moídos por
30 horas e recozidos, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
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Figura 4.39 – Imagens de MEV (SE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1000ºC obtidas de pós moídos por 30 horas de Nb10Cu (a) e Nb20Cu (c) e os
respectivos mapas de EDS de Nb10Cu (b) e Nb20Cu (d).

aglomeração da
fase Cu

(a)

(b)

(c)

(d)

aglomeração da
fase Cu

Fonte: o Autor

Na imagem de MEV da liga Nb10Cu – Figura 4.39 (a) – são observadas com maior
aumento as microestruturas com as fases de Nb e Cu. No mapa de EDS da Figura 4.39 (b),
observa-se a dispersão da fase Cu, com dimensões inferiores a 1µm. Uma aglomeração da
fase Cu é vista na imagem de MEV da liga Nb20Cu, na Figura 4.39 (c), e no respectivo mapa
de EDS (d), a qual tem dimensão superior à da escala de 2µm. Estas ocorrem devido à maior
quantidade da fase Cu da liga, e se originam preferencialmente em áreas de contato
interpartículas durante a consolidação do material.
Com exceção das aglomerações presentes na liga Nb20Cu, observa-se uma dispersão
muito refinada da fase Cu na matriz metálica, em todas as imagens das amostras tratadas
termicamente. Isso é devido à MAE e à insolubilidade mútua entre o Nb e o Cu.
A Figura 4.40 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras de pós
obtidos por mistura, compactadas a quente e tratadas termicamente à 1000ºC, das
composições Nb10Cu e Nb20Cu.
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Figura 4.40 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1000ºC, de pós obtidos por mistura de Nb10Cu com aumento de 100X (a),
400X (c), e de Nb20Cu com aumento de 100X (b) e 400X (d).
(a)

(b)

(c)

(d)

lagos da fase Cu

lagos da fase Cu
Fonte: o Autor

Comparando estas imagens de MEV com as das amostras obtidas dos pós misturados e
compactadas a quente (Figura 4.30), verifica-se uma discreta diferença. Aqui há uma menor
presença da fase Cu sob a forma de capilares, o que é efeito do tratamento térmico sobre as
fases do sistema imiscível.
Nestas amostras não são visualizadas porosidades, o que está de acordo com os
resultados das densidades relativas obtidas – em torno de 97% da teórica – que são as
máximas desse estudo.
4.5.4 Microdureza Vickers das amostras tratadas termicamente à 1000ºC
A Figura 4.41 apresenta graficamente os valores da microdureza Vickers das amostras
consolidadas e tratadas termicamente à 1000ºC, em relação ao tempo de moagem dos pós,
para as duas composições. Para este conjunto de valores, também se observou que há a
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correlação entre a densidade da liga e a microdureza. E ainda, como esperado, a densidade das
amostras com 20%pCu é maior que na composição com 10%pCu.
Figura 4.41 – Microdureza Vickers das amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1000ºC por uma hora, em função do tempo de moagem.
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Fonte: o Autor

Para as amostras de Nb20Cu, a microdureza se mantém praticamente constante com o
tempo de moagem dos pós, porque esta se encontra consolidada. Após a aplicação dos
processos – recozimento dos pós e compactação a quente – um tratamento térmico à 1000ºC
não provoca diferenças significativas nos valores de microdureza.
Nas amostras de Nb10Cu os valores da microdureza diminuem com o tempo de
moagem dos pós, porque com o teor de 10%pCu e um tempo maior de moagem, a liga não se
consolida, conforme já foi discutido na Figura 4.30.
No mesmo gráfico da Figura 4.41, constam também os valores médios da microdureza
de cada fase, para as duas ligas obtidas dos pós de partida misturados. Para a fase Cu, a
microdureza é menor na liga Nb20Cu porque nessa, as dimensões da fase Cu são maiores,
acarretando menor influência do contorno desse volume, ocupado pela fase Nb – mais dura.
Desse modo, supõe-se que nestas amostras, o valor da microdureza que mais se aproxima do
que seria o valor nominal, é o menor valor de microdureza da fase Cu. Já a fase Nb é mais
dura na liga Nb20Cu, provavelmente, porque esta liga é mais densa que a Nb10Cu.
A Figura 4.42 mostra exemplos das impressões resultantes dos ensaios de microdureza
em duas amostras de Nb10Cu.
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Figura 4.42 – Imagens de microscopia ótica das impressões do ensaio de microdureza Vickers
em amostras de Nb10Cu compactadas a quente e tratadas termicamente à 1000ºC, obtidas a
partir do pó moído por 40 horas (a) e dos pós de partida misturados (b).
partículas
consolidadas
parcialmente

(a)

(b)

lago da fase Cu
Fonte: o Autor

Na Figura 4.42 (a) se pode observar no centro a impressão resultante na liga Nb10Cu
consolidada a partir do pó moído por 40 horas, e no restante da área, as partículas
consolidadas parcialmente. Na Figura 4.42 (b), usando a mesma escala de 0,025mm, consta a
impressão sobre a fase Cu da mesma liga, porém obtida a partir dos pós de partida misturados.
Fica evidente a menor dureza dessa superfície, relacionada à maior área da impressão. Aqui,
presume-se que também ocorra interferência da fase Nb nos resultados das medidas de
microdureza da fase Cu, devido à proximidade da fase Nb no entorno da fase Cu. Da mesma
forma, há ainda outras causas de erros nas medidas. Por exemplo, a espessura do corpo
ensaiado deveria ser pelo menos dez vezes superior a profundidade da impressão, o que nesse
caso não se pode afirmar. Além disso, a impressão deveria ser feita a uma distância
equivalente a três medidas de outras impressões, regra a qual também não foi possível seguir
em todas as impressões realizadas.
4.6 Parte 6: Efeitos do tratamento térmico à 1100ºC nas amostras consolidadas
Após a obtenção de um conjunto de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente em fase sólida, foi aplicado um tratamento térmico em fase líquida em um
segundo conjunto de amostras consolidadas. Este permite estudar quais são as transformações
que a temperatura de 1100ºC – superior à temperatura de fusão do Cu – pode provocar nas
amostras, bem como se estabelecer comparações entre as características dos materiais após
passarem pelos dois processos de tratamento térmico.
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Nesta parte são analisados os efeitos do tratamento térmico à 1100ºC durante uma
hora, realizado sobre as amostras compactadas a quente, tanto para as obtidas com os pós
moídos, quanto para as obtidas dos pós misturados. São apresentados e discutidos os valores
de densidade, DRX, MEV com EDS, e de microdureza Vickers das amostras.
4.6.1 Avaliação da densidade das amostras após o tratamento térmico à 1100ºC
A Figura 4.43 mostra a evolução da densidade relativa das amostras tratadas
termicamente à 1100ºC, em relação ao tempo de moagem dos pós, para as duas composições.
Figura 4.43 – Densidade relativa das amostras tratadas termicamente à 1100ºC, em função do
tempo de moagem.
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Fonte: o Autor

Para estes resultados de densidade, repetem-se as mesmas constatações de que as
composições com 20%pCu são mais densas que as com 10%pCu, e que as densidades
diminuem com o tempo de moagem.
Comparando com os resultados das Figuras 4.28 e 4.36 – para as mesmas condições –
todas as densidades das amostras tratadas termicamente à 1100ºC tem valores menores do que
as amostras compactadas a quente, e também das que sofreram tratamento térmico à 1000ºC.
Para estes dois últimos conjuntos, as densidades relativas variaram de 86% a 92%, enquanto
que as da Figura 4.43 tem uma faixa de 70,5% a 88,0% da densidade teórica. Esta redução é
explicada pela formação da fase líquida do Cu no processo, a qual aumenta a difusão do Nb,
provocando um rearranjo dessa fase, e diminuindo a densidade. Se o sistema Nb-Cu fosse
miscível, provavelmente ocorreria o contrário, pois haveria a formação de novas fases, além
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da ocupação de porosidades e um rearranjo intenso do Nb, o que resultaria em um aumento da
densidade ao final do processo.
4.6.2 Efeitos do tratamento térmico à 1100ºC na estrutura cristalina de Nb e Cu
Os difratogramas de raios-X das amostras após o tratamento térmico em fase líquida,
com as ligas Nb10Cu e Nb20Cu podem ser vistos na Figura 4.44. No gráfico são apresentados
os valores das intensidades de raios-X detectadas, com relação ao ângulo de varredura 2θ, que
permitem avaliar os efeitos do tratamento térmico tanto nas seis amostras obtidas a partir dos
pós moídos, recozidos e compactados a quente, quanto nas duas amostras obtidas por simples
mistura dos pós e compactadas a quente.
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Figura 4.44 – Difratogramas de raios-X das amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC.
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Fonte: o Autor

Comparando-se esses difratogramas com os das amostras compactadas a quente ou o
das tratadas termicamente à 1000ºC, percebe-se que, para a maioria das amostras, o
tratamento térmico realizado à 1100ºC não provocou alterações significativas nas estruturas
cristalinas das fases Nb e Cu. Então as mesmas observações das Figuras 4.29 e 4.37 são
válidas aqui para a maioria das amostras desse conjunto. Há duas exceções, onde o
comportamento das amostras da liga Nb20Cu foi diferente: nas que foram obtidas por mistura
simples e nas obtidas por MAE durante 20 horas. Nesses dois difratogramas percebe-se um
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aumento da altura dos picos de Cu, o qual está associado com uma maior quantidade de Cu na
superfície das amostras, devido à exudação que ocorreu com uma fração do Cu. Este
fenômeno foi identificado com o exame visual da superfície de ambas, na forma de pequenas
calotas de cor avermelhada com cerca de 1mm de diâmetro. Mesmo após a retirada das
calotas, com a finalidade de realizar todas as caracterizações, uma parte de Cu ainda
permaneceu na superfície, nas porosidades e nos contornos de grão. Dessa maneira, essa
fração maior de Cu que está presente na superfície das duas amostras, foi a responsável pelos
picos com maior altura nos resultados da DRX.
No caso do pó de Nb20Cu moído por 20 horas, além dos picos de Cu tornarem-se
mais altos, ocorreu simultaneamente um aumento na altura dos picos de Nb. Possivelmente
esse fenômeno se explica porque, uma vez atingida a temperatura de fusão do Cu, uma parte
dele se desloca por difusão ou por capilaridade, e permite que a fase Nb também se
recristalize.
Nas amostras com 30 e 40 horas de MAE, onde as fases estão mais dispersas, não se
verificou visualmente a exudação, nem o aumento nas intensidades dos picos de Cu ou de Nb.
4.6.3 Análise da microestrutura das amostras por MEV e EDS
A Figura 4.45 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras
compactadas a quente e tratadas termicamente à 1100ºC, obtidas dos pós moídos por 20, 30,
40 horas e recozidos, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
Comparando estas imagens de MEV com as das amostras tratadas termicamente à
1000ºC, percebe-se que há apenas uma diferença significativa, que é a maior porosidade nas
amostras, o que está de acordo com os menores valores das densidades, resultados discutidos
na Figura 4.43.
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Figura 4.45 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC obtidas de pós de Nb10Cu moídos por 20 (a), 30 (c), 40 (e) horas, e
de pós de Nb20Cu moídos por 20 (b), 30 (d) e 40 (f) horas, e recozidos.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

porosidades

porosidades

Fonte: o Autor

A Figura 4.46 mostra as micrografias obtidas por MEV (SE) e os mapas de EDS de
amostras compactadas a quente e tratadas termicamente à 1100ºC, obtidas de pós moídos por
30 horas e recozidos, das composições Nb10Cu e Nb20Cu.
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Figura 4.46 – Imagens de MEV (SE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC obtidas de pós moídos por 30 horas de Nb10Cu (a) e Nb20Cu (c) e os
respectivos mapas de EDS de Nb10Cu (b) e Nb20Cu (d).
(a)

fase Cu

(b)

fase Cu

(c)

fase Cu

(d)

fase Cu

Fonte: o Autor

Na imagem de MEV 4.46 (a) da liga Nb10Cu são identificadas – além de porosidades
– as mesmas microestruturas obtidas desde o recozimento dos pós. Estas são as fases de Nb e
Cu em escala micrométrica, as quais se dispõem de forma alternada no interior de uma
partícula que foi consolidada por compactação a quente. A forma como a fase Cu está
dispersa pode ser vista claramente no mapa de EDS da Figura 4.46 (b). Aqui, uma parte da
fase Cu aparece com dimensões maiores do que nas amostras obtidas nas mesmas condições,
mas tratadas termicamente à 1000ºC – onde há uma dispersão mais fina do cobre. As mesmas
fases estão presentes na imagem de MEV 4.46 (c) da liga Nb20Cu e no respectivo mapa de
EDS da Figura 4.46 (d), apenas com a diferença que nesta há uma maior quantidade da fase
Cu.
A Figura 4.47 mostra as micrografias obtidas por MEV (BSE) de amostras de pós
obtidos por mistura, compactadas a quente e tratadas termicamente à 1100ºC, das
composições Nb10Cu e Nb20Cu.
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Figura 4.47 – Imagens de MEV (BSE) de amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC de pós obtidos por mistura de Nb10Cu com aumento de 100X (a),
400X (c), e de Nb20Cu com aumento de 100X (b) e 400X (d).
(a)

(b)

(c)

(d)

lagos da fase Cu

lagos da fase Cu
Fonte: o Autor

Quando as imagens da Figura 4.47 (a) e (b) são comparadas, é fácil afirmar que a
imagem (b) corresponde à liga Nb20Cu, devido à maior quantidade de lagos da fase Cu,
originados das partículas esféricas desse pó de partida.
Nas imagens 4.47 (c) e (d) há diferentes tonalidades de cinza na fase Nb, as quais
provavelmente estão associadas às diferentes orientações dos planos cristalinos. Através
dessas tonalidades, é possível identificar os grãos no interior da fase Nb consolidada.
Ao se estabelecer comparações entre estas imagens de MEV com as das amostras
obtidas de pós misturados e tratadas termicamente à 1000ºC, percebe-se que aqui, o formato
dos lagos da fase Cu tem contornos mais suaves. Isso é consequência da formação da fase
líquida no processo, quando aumenta a difusão da fase Nb na fase Cu, e permite que este
elemento também se desloque, seja por difusão ou por capilaridade. Quando esses
deslocamentos são possíveis, as duas fases tendem a se separar, devido à insolubilidade
mútua. Os novos contornos formados com o tratamento térmico em fase líquida ficam mais
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evidentes ao se analisar as imagens de MEV (SE) e EDS obtidas com aumento de 1000X,
como as da Figura 4.48, da liga Nb20Cu.
Figura 4.48 – Imagem de MEV (SE) de amostra compactada a quente e tratada termicamente
à 1100ºC do pó misturado mecanicamente de Nb20Cu com aumento de 1000X (a), os mapas
de EDS da fase Cu (b), da fase Nb (c), e das duas fases (d).
(a)

(b)

lagos da fase Cu

(c)

(d)

Fonte: o Autor

Na imagem de MEV da Figura 4.48 (a) percebem-se as alterações que o tratamento
térmico provocou nos lagos da fase Cu, assim como o formato das calotas esféricas da fase
Nb que se formam na superfícies entre as duas fases. Com os mapas de EDS das duas fases,
fica claro que elas estão completamente separadas, e também houve uma diminuição da
superfície de contato entre elas. Isso só ocorreu porque a fase líquida do cobre permitiu ao Nb
se difundir para formar as calotas esféricas que avançam sobre a fase Cu. Também como
efeito do tratamento térmico à 1100ºC, se observam grãos na matriz metálica do Nb, os quais
apresentam diferentes tonalidades de cinza.
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4.6.4 Microdureza Vickers das amostras tratadas termicamente à 1100ºC
A Figura 4.49 apresenta graficamente os valores da microdureza Vickers das amostras
compactadas a quente e tratadas termicamente à 1100ºC por uma hora, em relação ao tempo
de moagem dos pós, para as duas composições.
Figura 4.49 – Microdureza Vickers das amostras compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC por uma hora, em função do tempo de moagem.
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Fonte: o Autor

Conforme já foi discutido nas Partes 4 e 5 desse Capítulo, os valores da microdureza
diminuem com o tempo de moagem dos pós, e os das amostras de Nb20Cu são maiores que as
de Nb10Cu, mostrando ainda a dependência dessa propriedade com a densidade das mesmas.
De uma maneira geral, pode-se dizer que os valores da microdureza variam em torno
de 260HV para esse conjunto de amostras, enquanto que as tratadas termicamente à 1000ºC
variavam ao redor do valor de 280HV. Ocorreu, portanto, uma ligeira redução dos valores da
microdureza, associada com os fenômenos que ocorrem com a formação da fase líquida de
Cu.
A Figura 4.50 mostra exemplos das impressões resultantes dos ensaios de microdureza
em duas amostras de Nb20Cu.
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Figura 4.50 – Imagens de microscopia ótica das impressões resultantes do ensaio de
microdureza Vickers em duas amostras de Nb20Cu compactadas a quente e tratadas
termicamente à 1100ºC, a partir de pós moídos por 20 horas (a) e 40 horas (b).
porosidades

porosidades

(a)

(b)

Fonte: o Autor

Na Figura 4.50 (a), a amostra foi obtida a partir do pó moído por 20 horas e a imagem
de microscopia ótica com escala de 0,025mm mostra a impressão sobre a amostra, onde as
pequenas áreas escuras são porosidades. Na Figura 4.50 (b) – com a mesma escala – percebese que a amostra obtida do pó moído por 40 horas tem áreas escuras maiores e em maior
número. Por comparação, podemos afirmar que a amostra (b) tem maior porosidade e,
portanto, menor densidade. Levando-se em conta que a microdureza também está relacionada
à densidade, supõe-se que a amostra (b) tem menor dureza que a amostra (a). O que de fato
ocorre, pois ao final de todas as medições e cálculo dos valores médios, estas são de 266HV
(b) e 287HV (a).
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1 Conclusões
Após 20 horas de moagem houve a amorfização das estruturas dos pós de Nb10Cu, o
mesmo ocorrendo nos pós de Nb20Cu moídos por 25 horas.
Após 40 horas de moagem, a MAE provocou a formação de uma solução sólida do
cobre no nióbio.
A elevada dureza e a baixa plasticidade dos pós moídos causaram a delaminação das
amostras durante a compactação a quente.
Somente processos com a aplicação simultânea de temperatura e pressão permitem a
consolidação de amostras das pseudoligas do sistema Nb-Cu com estruturas densas.
O recozimento dos pós possibilitou a obtenção de amostras compactadas a quente sem
defeitos e estabeleceu uma rota através da Metalurgia do Pó, para produção de amostras do
sistema imiscível das pseudoligas Nb10Cu e Nb20Cu.
O aumento do tempo de moagem aumenta a quantidade fase Cu retida em solução
sólida. Mesmo após o tratamento térmico de recozimento dos pós, uma parcela da fase Cu
permanece retida em solução na fase Nb.
O tratamento térmico à 1000ºC não provocou alterações significativas na densidade,
estrutura cristalina, microestrutura e microdureza das amostras.
O tratamento térmico à 1100ºC formou a fase líquida do Cu no processo, promoveu
um rearranjo das microestruturas, e diminuiu a densidade e a microdureza das amostras.
O aumento do tempo de moagem diminuiu a densidade em todos os grupos de
amostras consolidadas, tratadas termicamente ou não. Amostras obtidas com maior tempo de
moagem também apresentaram menor dureza.
As amostras consolidadas, obtidas a partir dos pós misturados, apresentam densidades
maiores que as obtidas de pós moídos.
Amostras obtidas por mistura simples a partir dos pós misturados, e consolidadas por
compactação a quente, são uma alternativa às que passam pela etapa da MAE, dependendo da
aplicação tecnológica.
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5.2 Sugestões
Para dar continuidade à pesquisa com estas pseudoligas do sistema imiscível Nb-Cu,
apresentam-se como sugestões:
– Empregar um equipamento onde seja possível aplicar temperaturas acima de 650ºC
nos pós recozidos – simultaneamente com a pressão de 900MPa – a fim de verificar se é
possível obter valores de densidades acima dos que foram obtidos. Ou seja, avaliar se um
equipamento de compactação a quente que opere em temperaturas superiores do que as desse
trabalho, permite consolidar amostras com densidades ainda mais próximas das teóricas, para
as duas composições;
– Consolidar as amostras através do processo de compactação isostática a quente, com
os pós obtidos após a moagem, sem passar pelo tratamento térmico de recozimento. E então,
verificar se dessa forma é possível obter amostras com densidades mais próximas da teórica;
– Utilizar matrizes maiores com a finalidade de obter amostras maiores. E então
realizar o ensaio mecânico de compressão nas amostras consolidadas, e também avaliar as
condutividades elétrica e térmica;
– Simular, com o auxílio de programas específicos, o fluxo dos pós moídos e
recozidos durante o processo de compactação a quente, nas mesmas condições dos
experimentos e também com condições diferentes, com a finalidade de estudar parâmetros
que otimizem o processo de compactação a quente.
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