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A felicidade, objeto de todo empreendimento humano, envolve quatro elementos de 

prazer: natural, transcendental, criativo e dialético. O prazer natural consiste em 

apenas existir, respirar o hálito da vida, persistir como parte integrante da ordem 

natural... O prazer transcendental é o prazer do contato existencial direto com a 

eterna ou atemporal dimensão do Ser... o prazer que flui profusamente da Fonte de 

todos os Seres... Mas o atemporal é inseparável do criativo. Ser é inseparável de 

vir-a-ser... A afirmação do aspecto criativo do Ser é a raiz do prazer criativo... Em 

quarto lugar, está o prazer dialético. È o prazer de superar obstáculos e conquistar 

oposições. Ao afirmar o mundo como auto-expressão criativa, pode-se esperar um 

confronto com as forças da ignorância e da inércia, com as forças da escuridão e 

do mal... O prazer de enfrentar oposições face a face, ou subjugar resistências, é o 

prazer dialético. 

Haridas Chaudhuri, 

Mastering the Problems of Living 

Ser bom é estar em harmonia consigo mesmo. 

E não o ser é ver-se forçado a estar em harmonia com os outros. 

Oscar Wilde 

Se não há nada que brilhe debaixo da pálpebra, 

é que nada há que pense no cérebro, 

e nada há que ame no coração. 

Victor Hugo 
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SÍNTESE POR COMBUSTÃO DO NbAb 

E DE LIGAS DO SISTEMA Nb-Ni-AI 

Ricardo Mendes Leal Neto 

RESUMO 

O NbAb e algumas ligas intermetálicas do sistema Nb-Ni-AI foram sintetizadas 

por combustão a partir dos pós de seus elementos constituintes. O efeito de 

variáveis de processo, como o tamanho de partícula dos pós, a composição química, 

a pressão de compactação, o tratamento de desgaseificação e a taxa de 

aquecimento, foram investigados na síntese do NbAb na forma de pastilhas 

cilíndricas. A síntese de ligas do sistema Nb-Ni-AI foi realizada a partir de misturas 

com as composições Nb10Ni70AI, Nb20Ni65AI e Nb30Ni60AI. A microestrutura das 

amostras reagidas foi caracterizada por microscopia óptica, microscopia eletrônica 

de varredura, EDS e difração de raios-X (método de Rietveld). Foram obtidas 

pastilhas de NbAls com 98,5 % da densidade teórica, superior ao valor encontrado 

na literatura (95%), mediante o controle de variáveis de processo. Nas pastilhas 

contendo níquel, a combustão ocorreu nas pastilhas de todas as composições. 

Fases metaestáveis, presentes na microestrutura das pastilhas baitas de reação, 

foram transformadas após tratamento témnico, onginando ligas trifásicas com 

diferentes concentrações de fases (NbAb, NiAI e NbNiAI), conforme a composição 

inicial do compactado. Algumas propriedades mecânicas de amostras brutas de 

reação e tratadas termicamente foram determinadas pela técnica da impressão 

(microdureza e tenacidade). Os resultados obtidos são comparáveis aos da 

literatura, salvo algumas discrepâncias atribuídas a processos de fabricação 

distintos. As etapas de reação da síntese do NbAb e de ligas Nb-Ni-AI foram 

posteriormente investigadas mediante inten-upção da reação durante sua 

propagação ao longo de ban-as paralelepipédicas compactadas. Verificou-se que a 

síntese do NbAb ocorre pela dissolução de nióbio no alumínio fundido, seguida da 

precipitação do NbAb. Nas amostras contendo níquel, a síntese ocorre em dois 

estágios: no primeiro estágio formam-se o NiaAb ou o NiAb, em quantidades 

relativas dependentes da composição geral. As reações deste primeiro estágio 

podem disparar as reações do segundo estágio, referentes à síntese do NbAb. 
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COMBUSTION SYNTHESIS OF NbAU 

AND OF ALLOYS IN THE SYSTEM Nb-Ni-AI 

Ricardo Mendes Leal Neto 

ABSTRACT 

NbAla and Nb-Ni-AI intermetallic alloys have been obtained by pressureless 

combustion synthesis from elemental powders. The effects of process variables as 

powder particle size, composition, compaction pressure (green density), degassing 

treatment and heating rate on the combustion (thermal explosion mode) of NbAb 

cylindrical pellets were studied. Combustion synthesis of Nb-Ni-AI alloys was 

performed on powder mixtures with nominal compositions Nb10Ni70AI, Nb20Ni65AI 

and Nb30NI60AI. The microstructure of reacted samples was characterized by optical 

microscopy, scanning electron microscopy, EDS and X-ray diffraction (Rietveld 

method). It was shown that careful control of the processing conditions allowed near 

full (98,5%) dense pellets of NbAb. In the nickel containing pellets, reaction occurred 

for all the compositions investigated. Metastable phases were seen to be present in 

the as reacted pellets, which were transformed after a heat treatment, producing a 

three phase alloy (NbAb, NiAI and NbNiAI) with different phase concentrations, 

depending on the initial compact composition. Some mechanical properties, like 

microhardness and tenacity were measured by microidentation technique on the as 

reacted and heat-treated samples. The results are comparable with the literature, 

excepted for some discrepancies caused by different fabrication processes. The 

reaction sequence for both cases (NbAb and Nb-Ni-AI alloys) was further 

investigated by DSC analysis and also by interrupting the reaction during its 

propagation along compacted parallelopipedal bars. It was found that the NbAb 

synthesis occurs through niobium dissolution in molten aluminum and precipitation of 

NbAb. In the nickel containing samples, synthesis occurs as two-stage reaction: 

Ni2Ab or NiAb are formed in the first stage, with relative amounts depending on the 

general composition. This first stage reaction can trigger the second one, related to 

the formation of NbAb. 

FNER6IA NUCLEAR/SP iPEl 
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SÍNTESE POR COMBUSTÃO DO NbAU 

E DE LIGAS DO SISTEMA Nb-Ní-AI 

I. INTRODUÇÃO 

1.1 - Compostos Intermetalicos 

Um composto intermetálico pode ser definido como uma fase constituída de 

dois ou mais elementos metálicos (ou metaloides), cuja rede cristalina difere 

daquelas dos seus elementos constituintes. Há uma razão de abundância 

relativamente fixa entre tais elementos, e são geralmente ordenados (a longa 

distância) em duas ou mais subredes, cada uma com sua própria população distinta 

de átomos [1]. A existência de várias sub-redes, nas quais as espécies atômicas 

constituintes estão distribuídas, pode ser mantida ou até a fusão do composto ou 

apenas até a temperatura de transição ordem - desordem. Uma definição mais 

restrita é encontrada algumas vezes, na qual os compostos intermetálicos 

con-espondem ao primeiro caso apenas, sendo que no segundo caso é empregada a 

denominação ligas ordenadas de longo alcance [2]. A ordem a longa distância é de 

fundamental importância para as propriedades dos compostos intemietálicos, 

especialmente em vista das aplicações potenciais em alta temperatura. Isto é 

conseqüência dos elevados pontos de fusão, altos módulos de elasticidade e tensão 

de escoamento, baixa mobilidade atômica, e consequentemente elevadas 

temperaturas de recristalização e baixas taxas de fluência. Semelhanças específicas 

de comportamento entre si, aliadas ao fato de que suas propriedades não podem ser 

interpoladas a partir das propriedades de cada elemento integrante, fazem dos 

compostos intermetálicos uma classe distinta de materiais. 

Os compostos intermetálicos têm hoje reconhecida importância como 

constituintes de muitas ligas comerciais e em menor grau como materiais 

monofásicos de aplicabilidade ímpar. Há milênios, entretanto, os intermetálicos vêm 

sendo empregados de maneira bastante diversificada pela humanidade, num 

espectro que varre desde as aplicações mais remotas, em revestimentos de peças 

decorativas e espelhos, até as mais modernas, em supercondutores e super-ímãs 

[3]. As primeiras utilizações advinham da dureza relativamente elevada e da 

excelente estabilidade química, típicas destes materiais (tabela 1.1), enquanto que 



propriedades físicas mais específicas determinaram as aplicações neste século 

(tabela 1.2) [4]. 

Tabela 1.1 - Aplicações de alguns intemnetálicos desde tempos remotos [3]. 

Composto ou fase Propriedades Aplicação Desde aprox. 

CU3AS 
Resistência à oxidaçâo; 
aderência. 

Recobrimento (cor prateada) de 
cobre e bronze; (Egito) 

2500 A.C. 

CuSn (bronze de estanho) 
Fundibilidade; Dureza 
elevada; Refletividade. 

Espelhos (China) amarelados 
(maior teor de Cu) ou azulados 
(maior teor de Sn) 

1800 A. C. 

Cu2Sb {reguius de Venus) 
Resistência á oxidaçâo; 
aderência. 

Recobrimento (cor violácea); 200 A.C. (?) 

SngHg Aderência ao vidro Espelhos de vidro (Veneza) 1500 D.C. 

Ag2Hg3 + SneHg Dureza; Durabilidade Amálgama dentário (China) 660 D.C. 

Cu4Hg3 Dureza; Durabilidade Amálgama dentário (Alemanha) 1500 D.C. 

Au-Hg 
Dureza; Manutenção 
do brilho 

Confecção de objetos rituais 
(índia) 

1200 D.C. 

SbSn 
Dureza e Resistência 
ao desgaste 

Recobrimento 1540 D.C. 

Tabela 1.2 - Aplicações de materiais intermetálicos neste século [4]. 

Composto ou fase Aplicação Desde aprox. 

NiaFe Liga de alta permeabilidade magnética (Permalloy) 1920 

AU2BÍ Primeiro composto supercondutor 1929 

FeCo(2V) Liga magnética mole (Pemiendur) 1930 

Fe3(Si,AI) Matehal magnético (magnetic head material) 1935 

VgSi Supercondutor (T transição 17,8 K) 1953 

NbaSn Supercondutores (estrutura Al 5- T transição 18,05 K) 1954 

M0SÍ2 Elementos resistivos (Mosilit, Super-Kanthal) 1955 

CuZnAI Ligas de memória de forma 1960 

CuNiAI Ligas de memória de forma 1960 

NiTi Ligas de memória de forma 1965 

NiAI, CoAI Revestimentos ou camadas protetoras 1965 

SmCos ímãs permanentes 1970 

NdFeuBa ímãs permanentes 1983 

Nos últimos quinze anos, os compostos intermetálicos têm despertado um 

interesse crescente como uma classe de materiais promissores para o uso em 



componentes estruturais submetidos a tensões e temperaturas elevadas. Dois são 

os motivos que impulsionaram (e ainda impulsionam) tal interesse [5, 6]: 

• Os materiais normalmente empregados com esta finalidade são ligas multifásicas, 

que contêm, como agente endurecedor (responsável pelo aumento da 

resistência), um composto ou fase intermetálica. Sendo assim, é natural que o 

desenvolvimento se voltasse para a procura de novos intemietálicos, ou melhoria 

das propriedades dos já conhecidos; 

• A operação em temperaturas elevadas tem implicações importantes em vários 

ramos da indústria, como metalurgia, química, transportes e geração de energia. 

As vantagens daí advindas decorrem do aumento da eficiência energética de 

máquinas térmicas. Veja-se alguns exemplos: uma elevação de 100°C na 

temperatura de operação de tubos do superaquecedor de um gerador de vapor 

aumenta a eficiência em cerca de 35%; o emprego de materiais cerâmicos em 

motores a diesel poderá significar um aumento de sua eficiência de cerca de 38% 

a 65%, além de reduzir a emissão de poluentes; um aumento de 150°C na 

temperatura de entrada de uma turiaina a gás, combinado com a eliminação da 

refrigeração a ar, implica em 6% de aumento na eficiência térmica do gerador de 

gás. 

Os compostos intermetálicos binários são os mais estudados num universo 

que engloba mais de 25000 compostos intemnetálicos conhecidos (considerando 

ternários e quatemários), e 2750 tipos de estrutura cristalina. São aproximadamente 

9000 compostos binários, o que representa cerca de 80% do número total de 

compostos binários possíveis [7]. Para fins de classificação, costuma-se agrupá-los 

segundo a estequiometria. Os binários podem ser classificados em cinco diferentes 

grupos, de acordo com a estequiometria aproximada ou nominal, ou seja, A3B, A2B, 

A5B3, A7B6 e AB. Em cada grupo são encontrados intemietálicos com diferentes 

redes cristalinas. Na tabela 1.3 [8, 9] é apresentada uma relação dos compostos 

mais freqüentes. 



Tabela 1.3 - Compostos intemietálicos ordenados para uso em temperaturas elevadas. 

Composição Rede 
Cristalina * 

Notação 
de Pearson 

Composto Temperatura 
de Fusão (°C) 

Densidade 
(Mg/m») 

A3B LI2 CPA NÍ3AI 1400 7,50 

NÍ3SÍ 1140 7,30 

PtgA! 1556 17,47 

DO3 cF16 Fe,AÍ 1540 6,72 

DO19 hPB TisSn 1670 5,29 

TÍ3AI 1600 4,20 

DO22 tIB NiaTa 1547 11.8 

NbAI, 1680 4,54 

TiAI, 1350 3.20 

TaAl3 1550 6.9 

DO23 f /16 ZrAI, 1580 3,70 

Al 5 CP8 NbsAI 1960 7,29 

M03SÍ 2025 8,97 

V3SÍ 1925 6,47 

CraSi 1770 6,46 

A12 C/58 ResNb 2700 17,6 

AjB C11b f /6 M0SÍ2 2020 6,24 

C1 CF12 C0SÍ2 1326 4,98 

C14 hPI2 CrjHf 1870 10,24 

CrjNb 1720 7,68 

C15 CF24 WsHf 2512 

CoaNb 1520 9,0 

CojZr 1560 8,23 

FejZr 1645 7,69 

C36 hP24 MOjHf 2170 11.4 

D8b tP30 NbjAI 1871 6,87 

A5B3 D8„ f /32 M05SÍ3 2180 8.2 

D8e hPie 2130 4,32 

A7B6 D85 fjR13 NbeFey 1620 

WeC07 1689 

AB B2 cP2 FeAI 1300 5,56 

NiAI 1640 5,86 

CoHf 1640 12.5 

LI0 fP4 TiAI 1460 3,91 

* Designação de acordo com o StrukturBericht 
Os intermetalicos de maior interesse estão em negrito [9] 



São as muitas interações entre os átomos de diferentes elementos que 

determinam a estequiometria e o tipo de estrutura cristalina de um composto 

intermetálico em particular. Empiricamente, a natureza da formação do composto 

intermetálico pode ser simplificada a partir da combinação de elementos com certas 

características físicas e químicas em comum. Isto pode ser realizado por meio da 

compilação de um diagrama de fase pseudo-quatemário baseado em quatro grupos 

de elementos, conforme o que se observa na figura 1.1 [8]. Os quatro grupos são os 

seguintes: 

• Níquel e os demais elementos do grupo VIMA cúbicos de face centrada; 

• Elementos refratários, geralmente de estrutura cúbica de corpo centrado ou 
hexagonal compacta; 

• Alumínio e metaloides; 

• Cromo e elementos de transição relativos. 

NiAI 
B2 

NÍ3AI 

L I 2 

VIII A 

NbSn 

Fe Co 
Rh 
Ir 

Ni 
Pd 
R 

liB IIIB IVB V B 
Al Si 

Zn Ga Ge As 
Cd In Sn Sb 

Pb Bi 

AbNi AljNb 
DOjo 

NbjAI 
D8b 

IVA VA VIA 
Ti 
Zr 
Hf 

CoCr 
D8, 

ReaNb 
A12 

NbiAi 
D8b 

Cr2Nb 
C14/C15 
(Uve8) 

VI A VIIA VIIIA 
Cr Mn 

Re 
Ru 
Os 

V 
Nb 
Ta 

Mo 
W 

Figura 1.1 - Diagrama de fases pseudo-quatemário. Compostos e respectivas 

estruturas cristalinas estão indicados. 
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Do ponto de vista atômico fundamental, os elementos do grupo VIIIA têm a 

camada eletrônica d parcialmente preenchida, sendo portanto receptores de 

elétrons. Já os elementos refratários são doadores de elétrons (camada d possui 

elétrons não compartilhados). Em temnos de tamanho atômico, os elementos dos 

grupos do níquel e do cromo possuem tamanhos aproximadamente 15% menores do 

que os elementos refratários e metaloides. Qualquer que seja a combinação destes 

fatores, o diagrama da figura 1.1 fornece um guia qualitativo para a fomiação de 

compostos intermetalicos aptos ao uso em temperaturas elevadas. 

1.1.1 - Oportunidades e barreiras 

1.1.1.1 - Oportunidades 

A aludida potencialidade dos intermetálicos decon-e da estrutura cristalina 

ordenada destes materiais. Em redes ordenadas, a mobilidade de discordâncias é 

limitada, de tal forma que a resistência mecânica não se degrada tão rapidamente 

com o aumento da temperatura. Em alguns casos, tem-se um comportamento 

completamente diferente do observado na maioria dos materiais, com a resistência 

ao escoamento subindo com o aumento da temperatura [10]. A resistência à fluência 

também é melhorada, uma vez que a difusão atômica em redes ordenadas é 

restringida. Apesar disto, durante muitos anos o emprego estrutural de intermetálicos 

foi desencorajado, pois estes materiais apresentam em geral uma elevada fragilidade 

em baixas temperaturas, o que limita em muitos casos a sua própria fabricação. 

Algumas descobertas no final da década de setenta renovaram o interesse em 

relação às aplicações estruturais de intemietálicos. Veríficou-se que o N Í 3 A I 

policristalino, um material sabidamente frágil, podia ser significativamente ductílízado 

por meio de microadições de boro [11], que, ao segregar-se em contomos de grão, 

suprimia a fratura intergranular frágil. Demonstrou-se também que a ductilidade do 

C03V era acentuadamente melhorada com a macroadição de ferro [12], mediante a 

transformação da estrutura ordenada hexagonal complexa original (de baixa simetria) 

para a cúbica LI2 (de maior simetria). Desde então esforços significativos têm sido 

feitos tanto no projeto de ligas, como no processamento de outras fases 

intermetálicas [13, 14, 15, 16]. Aluminetos e silicetos estão entre aqueles 

intermetálicos mais agressivamente estudados até o momento (tabela 1.3) [9]. 

Propriedades atraentes como alta resistência à oxidação e à corrosão em 



temperaturas elevadas, bem como alta resistência mecânica combinada com baixa 

densidade, explicam tal interesse. Neste aspecto vale ressaltar que os compostos 

intemietálicos situam-se num terreno intermediário entre as superligas e as 

cerâmicas. As superligas, com boa combinação de resistência mecânica e 

tenacidade, têm utilização limitada à temperaturas de até 1100°C. As cerâmicas 

avançadas podem resistir a temperaturas muito maiores, porém são inerentemente 

frágeis (ligação atômica covalente). A posição intermediária dos intermetálicos deve-

se, portanto, não apenas à faixa de temperaturas de serviço pertinente a tais 

materiais, mas também às suas propriedades: maior resistência do que as superligas 

(ligações atômicas fortes) e menor fragilidade do que as cerâmicas (ligação é ainda 

metálica) [4]. 

Deve ser ressaltado ainda que, no desenvolvimento no campo de 

intermetalicos, há uma forte interação entre a ciência e a tecnologia. O prognóstico 

de oportunidade tecnológica, proveniente da determinação de alguma propriedade 

em particular, estimula a investigação científica nesta área. Entretanto, as aplicações 

bem sucedidas de intermetálicos não resultam do mero conhecimento de sua 

composição, estrutura cristalina e propriedades intrínsecas, mas requerem 

igualmente um controle hábil e inteligente do seu processamento [3]. 

1.1.1.2 - Barreiras 

As barreiras que devem ser suplantadas para a introdução de materiais 

intermetálicos em uso efetivo, seja na substituição de materiais, seja no 

desenvolvimento de um novo produto, não são apenas de natureza técnica, mas 

também econômica e, sobretudo, cultural. 

1.1.1.2.1 - Barreiras técnicas 

A maioria dos intermetálicos citados na tabela anterior é vítima de fratura frágil 

e de baixa ductilidade à temperatura ambiente. Vários são os fatores que afetam a 

ductilidade. Eles podem ser agrupados em duas categorias: extrínsecos e intrínsecos 

[9]. 

Dentre os fatores extrínsecos pode-se citar: 
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• atmosfera ambiente: pode diminuir a ductilidade à temperatura ambiente. Como 

exemplo, tem-se a reação do vapor de água com o alumínio, produzindo 

hidrogênio que fragiliza o FeaAI; 

• impurezas: algumas impurezas, quando segregadas em contomos de grão, 

podem fragilizá-los, diminuindo ainda mais a já baixa ductilidade intrínseca; 

• acabamento superficial: a má qualidade do acabamento (usinagem) reduz a 

ductilidade; 

• taxa de resfriamento: o resfriamento rápido a partir de uma temperatura elevada 

pode aumentar a dureza e o limite de escoamento, diminuindo a ductilidade, em 

relação ao mesmo material resfriado lentamente. 

A maioria dos fatores extrínsecos citados refere-se ao processamento, 

particularmente difícil no caso de intermetálicos de elevada resistência. Em razão da 

sua fragilidade, o desenvolvimento de técnicas de processamento é uma atividade 

mandatória. Eliminados ou contornados os fatores extrínsecos, resta ainda uma série 

de fatores que afetam intrinsecamente a ductilidade dos compostos intermetálicos, a 

saber: 

• vetor de Burgers grande: associado com uma célula unitária também grande e de 

baixa simetria; 

• número limitado de sistemas de esconregamento, ou seja, menos do que cinco 

sistemas independentes de escorregamento: ocorre com freqüência em células 

cristalinas de baixa simetria (não cúbicas); 

• difícil nucleação de discordâncias, conseqüência do grande vetor de Burgers; 

• intenso escorregamento planar, provocando escoamento localizado e baixa 

ductilidade, mesmo em monocristais com cinco sistemas de escorregamento 

independentes; 

• escorregamento com desvio restrito: pode provocar intenso escorregamento 

planar; 

• alta sensibilidade ao entalhe: alguns intermetálicos podem parecer dúcteis, porém 

fraturam-se de maneira frágil na presença de trincas; 

• dificuldade de transmissão do escon-egamento através dos contornos de grão: as 

redes ordenadas possuem poucas reações possíveis entre discordâncias, 

necessárias para que uma discordância possa atravessar um contorno de grão; 



contornos de grão com baixa resistência de coesão; 

baixa resistência à clivagem; 

discordâncias imóveis: produzidas por reações entre discordâncias móveis, tais 

discordâncias podem atuar como locais preferenciais para nucleação de trincas. 

Deve-se enfatizar que soluções para estes problemas têm sido desenvolvidas 

com maior ou menor sucesso para cada composto ou liga intermetálica em particular. 

Uma revisão destes procedimentos, entretanto, não é pertinente ao contexto deste 

trabalho. 

1.1.1.2.2 - Barreiras econômicas [17] 

O desenvolvimento e introdução de um novo material consiste de três fases: 

1. Desenvolvimento e definição da composição e estrutura desejadas, bem como 

aquisição de dados preliminares representativos das propriedades; 

2. Resolução de questões técnicas específicas de aplicação, e desenvolvimento de 

dados de qualidade suficientemente elevada para o uso preliminar em projetos de 

componentes; 

3. Levantamento de uma base de dados de projeto bem como a demonstração de 

que os componentes do material em questão podem ser feitos numa escala de 

produção representativa e a custos aceitáveis. 

Cada uma destas etapas é responsável por um aumento de custo de um fator 

da ordem de 5 a 10 vezes. A maioria das atividades da fase 1 são realizadas, no 

exterior, em universidades e instituições de pesquisa (laboratórios nacionais) com 

base em fundos governamentais, insuficientes para conduzir o processo para a fase 

2. As atividades da fase 2 envolvem um risco suficientemente elevado para ser 

assumido pelas organizações produtivas. Nesta fase de transição, as barreiras de 

ordem cultural parecem ser decisivas à continuidade do processo. As barreiras na 

transição da fase 2 para a fase 3 são essencialmente econômicas. As limitações são 

dependentes do tipo do intermetálico em particular. No caso dos aluminetos de titânio 

(a2 e y) e do NijAI, de maior potencial de aplicação e investigados mais 

agressivamente, a infra-estrutura convencional existente de fundição e confonnação 

é adequada. Já no caso de compostos como o NiAI, o NbAb, e o M0SÍ2, não há infra-



10 

estrutura para produção em escala disponível, dada a imaturidade do 

desenvolvimento destes compostos. As barreiras ainda seriam significativas mesmo 

se houvesse uma boa perspectiva de comercialização. É difícil predizer se mesmo 

com a existência de nichos de mercado haveria capital disponível para investir na 

infra-estrutura necessária. 

1.1.1.2.3 - Barreiras culturais 

A cultura organizacional é fruto da história, da tradição e de atitudes 

arraigadas de empregados e líderes de uma organização. Ela tem a ver com a 

aceitação de mudanças, o desejo de assumir riscos moderados, de se engajar numa 

cooperação ou parceria tecnológica, etc. A velocidade com que uma organização 

reconhece a necessidade de mudança é uma questão cultural. Isto está relacionado 

ao modo de como o sucesso ou a falha são recompensados ou punidos. Num 

ambiente cultural progressista, um resultado negativo, advindo de um esforço e da 

iniciativa dos empregados, não deve ser considerado uma falha, mas sim uma 

significativa contribuição ao aprendizado. As organizações que agem apenas na 

certeza estão destinadas a ser seguidoras. O grau com que a conformidade (ou 

conformismo) é encorajada ou recompensada é outro aspecto da cultura 

organizacional. Excetuando-se questões que envolvem aspectos legais ou 

nomnativos, a conformidade sufoca a criatividade [17]. 

Além disso, há uma forte relação entre a cultura organizacional e a natureza e 

persistência de paradigmas. Se por exemplo, uma organização que permite que o 

paradigma da ductilidade da liga metálica impeça a avaliação de um material menos 

dúctil, porém atrativo, ela ficará aquém daquelas organizações que perseguem o 

desenvolvimento do material em questão. A chave para se ir além dos domínios 

impostos por paradigmas é ter lideranças com visão e que fortaleçam iniciativas de 

empregados, bem como ter empregados criativos, enérgicos e que se excitam em 

assumir riscos calculados. Assim procedendo, as organizações serão mais bem 

sucedidas na implementação de novos materiais como os intermetálicos, obtendo os 

benefícios de novos materiais com diferentes características em seus produtos. 
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1.2 - O Processo SHS e a Síntese por Combustão 

As reações químicas que liberam calor são conhecidas como reações 

exotérmicas. O termo combustão é aplicado naqueles casos onde as reações são 

fortemente exotérmicas e bastante rápidas. Uma vez iniciadas, muitas destas 

reações são auto-sustentáveis até que os reagentes que dela participam sejam 

totalmente consumidos. Reações deste tipo têm feito parte do cotidiano da 

humanidade desde os seus primórdios (combustão da madeira). Talvez a primeira 

reação de combustão, realizada a partir de reagentes artificialmente produzidos (com 

exceção do oxigênio do ar), tenha sido a queima do "pó negro" ou pólvora 

(KNO3 + S + C) pelos chineses há cerca de 2000 anos [18]. Entretanto, só a partir do 

século passado é que as reações de combustão começaram a ser empregadas para 

a síntese de uma grande variedade de materiais [19]. Na tabela 1.4 estão resumidos 

os principais trabalhos pioneiros realizados desde o século passado até meados do 

atual. 

Nos últimos trinta anos, e particularmente na última década, o número de 

investigações práticas e teóricas sobre a síntese de materiais por combustão 

aumentou significativamente. A sigla "SHS" {Self-Propagating High Temperature 

Synthesis), introduzida nos anos 60 pela então escola soviética [20], passou a 

designar desde então este tipo de processamento. O significativo número de 

revisões disponíveis na literatura [18 -29 ] atesta o interesse sobre este assunto. 

Cabe aqui ressaltar o esforço dos soviéticos no desenvolvimento desta tecnologia 

tanto do ponto vista teórico como prático. Os trabalhos iniciaram-se em 1967 com a 

síntese de materiais cerâmicos. No fim da década de 70, mais de 200 compostos 

refratários e cerâmicos haviam sido produzidos [21], o que permitiu que a técnica 

saísse do campo da mera curiosidade científica e passasse a ser considerada viável 

para a produção industrial. Na tabela 1.5 apresenta-se um levantamento de patentes 

e trabalhos publicados pelos soviéticos na década de 70 [19]. Hoje o interesse pelo 

processamento baseado em reações exotérmicas está generalizado no mundo, 

principalmente a partir de avanços tecnológicos verificados em programas de 

pesquisa e desenvolvimento no Japão e nos Estados Unidos [18]. Tais esforços têm 

contribuído para a diminuição das barreiras de natureza cultural. 
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Tabela 1.4 - Trabalhos pioneiros realizados no século passado e no atual [19]. 

Evento Ano (autores) 

Óxido de zircônio a partir da oxidaçâo do zircônio metálico 
amorfo. 

1825 (Berzelius) 

Constatação de que o zircônio metálico, embora aquecido, requer 
uma "chama" para entrar em combustão. 

1860 (St. Deville e Troost) 

Nitreto de titânio a partir do aquecimento do pó de titânio (800°C) 
numa con-ente de nitrogênio. 

1892 (Moissan) 

Nitreto e hidreto de cério a partir de pó de cério aquecido sob 
atmosfera de nitrogênio e hidrogênio, respectivamente. 

1902 (Muthmanne Kraft) 

Redução de óxidos de vários metais, aquecendoos na presença 
de pó de alumínio (reações termitas), obtendo-se o metal 
respectivo ou ligas metálicas do metal com alumínio. 

1895 (Goldschmidt) 

Preparação de fosfetos, arsenetos, silicetos, e boretos por 
redução simultânea de dois óxidos por reações tennitas. 

1900 -1905 (Colani; Matignon 
e Trannoy; Fonzes -Diacon) 

Produção de ligas de alumínio a partir de reações temiitas 
1902 (Moissan; Wedekind; 
Stavenhagen e Shuchard) 

Investigação sistemática da obtenção de hidretos e nitretos de 
metais alcalinos via síntese por combustão. 

1943-1949 (Alexander) 

Síntese de "cemnets" a partir de reações aluminotémnicas ou 
magnesiotérmicas. 

1955-60 (Walton e Poulos) 

Síntese por combustão do fosfato de alumínio utilizando-se dos 
princípios de autopropagação; uma mistura de pó de alumínio 
("flakes") e fósforo vennelho, cuja ignição foi realizada a partir da 
combustão de uma tira de magnesio inserida na mistura. 

1953 (White e Bushley) 

Obtenção de pó de tántalo por meio da reação entre o K2TaF7 e o 
sódio metálico. 

1956 (Titterington e Simpson) 

Síntese do dissiliceto de molibdênio a partir da combustão entre 
os pós elementares. 

1960 (Huffadine) 

Patente da "prensa química a quente" para a produção de 
materiais cerâmicos; uma mistura de pós é inserida na matriz de 
uma prensa e submetida a passagem de uma corrente elétrica 
que faz com que a mistura entre em ignição e logo após seja 
prensada formando um corpo denso. 

1964(Krapf) 

Prensagem por reação de compostos intermetálicos e de 
compostos metal-metalóide a partir de seus elementos 
constituintes. 

1967 (Stringer e Williams) 

O método consiste em provocar uma reação química numa mistura de 

reagentes (sólidos, líquidos ou gasosos), tipicamente pela elevação da temperatura, 

de modo que o calor liberado é suficiente para sustentar a reação até que os 

reagentes tenham sido consumidos. As reações são tipicamente disparadas por um 

transiente de alta temperatura, sendo menos comum o uso de elevadas pressões 

[18]. Para tal podem ser utilizados filamentos metálicos eletricamente aquecidos, 

faíscas elétricas, pulsos de raios laser, microondas, outras reações de combustão 

("fomo químico"), aquecimento rápido em fomos convencionais, etc. [18, 22, 26]. 
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Tabela 1.5 - Retrospectiva da síntese por combustão de materiais inorgânicos na 

então União Soviética [19]. 

Ano Autor Reação 

1971/1972 Merzhanov et al. Síntese de compostos inorgânicos refratários 

1973 Merzhanov et al. 
Reação dos elementos dos grupos IV, V, e VI com C, B, Si e 
para a formação de carbetos, boretos, silicetos e nitretos 

1976 Dolukhanian Reação dos metais de transição com H2 

1977 Merzhanov etal. 
Reação entre Ti e C utilizada como "booster" de reações 
fracamente exotérmicas (configuração do "fomo químico) 

1977 itin et al. Reação entre Ti e Ni 

1977 Merzhanov etal. 
Reação entre Ti e C numa matriz de compactação (Prensagem a 
quente química) para obtenção de "bits" de fen-amentas de corte 

1978 Prokudina et al. Reação entre W ou Mo e S 

1980 Merzhanov et al. 
Reação alumínotérmica num campo de alta gravidade para a 
produção de tubos de dupla camada 

Há dois modos básicos pelos quais a reação pode ser conduzida (figura 1.2). 

No primeiro, a reação é iniciada localmente, sendo capaz de se autopropagar como 

uma onda de combustão através da mistura de reagentes em questão, convertendo-

os no produto à medida da sua passagem. É o modo SHS propriamente dito. Na 

segunda, chamada comumente de "explosão térmica" [22], a mistura é aquecida 

globalmente até a temperatura de ignição, a partir da qual a reação de combustão 

ocorre de maneira espontânea em toda a mistura. O termo "combustão simultânea" 

[27], talvez mais apropriado, também se aplica neste caso. A combustão simultânea, 

ou seja, o pré-aquecimento dos reagentes, se faz necessária naqueles casos onde 

as reações envolvidas tem baixa exotermia, tornando difícil ou até impossível a 

autopropagação [22]. É o que oconre geralmente com reações entre metais, como 

A + B -> AB + AHf 

A + B 
A + B A + B / 

frente (onda) de reação Antes da reação ^ ^ ¡ ^ ^ ' ^ depois da 

(a) (b) 

Figura 1.2 - Modos de combustão: a) Propagação (SHS); b) Combustão simultânea 
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aquelas verificadas na síntese de compostos ou fases intermetálicas [23], objeto 

deste estudo. 

1.2.1 - Tipos de reação 

As reações podem ser, de modo simples, classificadas em três tipos [28]: 

• reações de formação de compostos a partir dos seus elementos; 

• reações "temnitas"; 

• reações que são uma combinação das anteriores. 

A formação de compostos pode ser descrita por uma reação de combustão 

generalizada, conforme se segue [20, 26]: 

ta^X, + tb/j Z (1.1) 
/=i j=i 

Elemento Elemento Produto 
(Combustível) (Comburente) 

ex. Nb + 3AI NbAls 

o n d e X = Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, etc. e 7 = B ( Z = boretos), C (Z = carbetos), N 

(Z= nitretos), Al (Z= aluminetos), Si (Z= silicetos), S (Z= sulfetos), etc. 

"Combustível" e "Comburente", são termos empregados para enfatizar a similaridade 

deste tipo de reação com reações de combustão convencionais. Compostos mistos 

são obtidos quando m e n são maiores do que a unidade (por exemplo, NbxZri.xN, 

NbxZri.xCyNz, etc). 

As reações denominadas de "termitas", foram assim chamadas inicialmente 

por GOLDSCHMIDT [30] para descrever reações exotérmicas de redução de óxidos 

metálicos por alumínio, obtendo-se o óxido de alumínio e o metal ou liga metálica. A 

denominação "temriita" é aplicada hoje, de maneira mais abrangente, àquelas 

reações exoténnicas que envolvem um metal reagindo com um óxido metálico ou 

não metálico para formar um óxido mais estável e o correspondente metal ou não 

metal do reagente óxido [29]. As reações de redução metalotérmicas (aluminotermia, 

magnesiotermia, etc.) estão nesta categoria. Genericamente, elas podem ser escritas 

como: 

AO + Me ^ A + MeO (1.2) 
Óxidopara Agente Produto Sub-produto 
a redução redutor requerido 

ex. FezOa + 2AI -> Fe + AI2O3 

onde Me é um metal e A pode ser um metal ou um não-metal {Xou Y). 
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A cx)mbinaçâo de reações metalotérmicas com (1.1) proporciona dois tipos de 

reação, discriminadas a seguir [26]: 

(a) 

Ex. 

(b) 

Ex. 

+ XO 
óxido para 
a redução 

Agente 
redutor 

XY 
Produto 

requerido 

+ YO 
Sub-produto 

W O 3 + 3B 

XO 
óxido para 
a redução 

+ Me 
Agente 
redutor 

+ Y 
Comburente 

WB + B2O3 

XY + 
Produto 

requerido 

MeO 
Sub-produto 

M0O3 + 2AI + 2Si M0SÍ2 + AI2O3 

(1.3) 

(1.4) 

Cada uma das reações anteriores envolve na verdade uma seqüência de reações. 

Oconre, primeiramente, a redução do óxido. Em seguida, o elemento reduzido reage 

com o excesso do agente redutor (1.3) ou com um terceiro elemento (1.4). 

1.2.2 - Apl icações 

Os várias materiais que podem ser sintetizados a partir de reações de 

combustão (SHS) estão discriminados na tabela 1.6 [18, 20, 22]. 

Tabela 1.6 - Relação de alguns materiais sintetizados a partir de reações SHS. 

Materiais Exemplos 

Boretos 
MgBz, TÍB2, TiB, ZrBj, HfB, HfBz. VB, NbB2, NbB, 

TaB2, CrB2, MoB, M0B2, MnB, FeB, LaBe, 

Carbetos TiC, ZrC, HfC, NbC, TaC, SiC, B 4 C , WC, Cr3C2 

Carbonitretos TiC-TiN, NbC-NbN, TaC-TaN 

Carbetos cementados TiC-Ni, TiC-(Ni, Mo), Wc-Co. Cr3C2-(Ni, Mo) 

Calcogenetos MgS, CdS, TaSez, NbSz, M0S2, WSe2, CoS 

Hidretos VH2, ScH2. TÍH2, ZrH2, NbHz, 

Nitretos BN, AIN, TiN, ZrN, SÍ3N4, HfN, VN, NbN. CrN 

Silicetos TiSi, TÍ5SÍ3, ZrSÍ2, NbSÍ2, TaSÍ2, M0SÍ2, WSÍ2 

Aluminetos 
TiAI, Nb2AI, NbAb, NbAb, M0AI2, NiAI, CoAI, 
CuAI, Fe3AI; FeAI, 

Outros intermetálicos* NbGe, NbGe2, NiTi, FeTi, CoTi 

Compósitos 
TiC-TiBz, TÍB2-AI2O3, TÍN-AI2O3, B4C-AI2O3, 

SiC- AI2O3, SiC - SÍ3N4, SiC-C, SiC-MgO 
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Os materiais produzidos por SHS, na fornia de pós ou consolidada, 

apresentam um leque de aplicações bastante diversificado, conforme pode-se 

constatar a seguir [23]: 

• Abrasivos, ferramentas de corte, pós para polimento (e.g. TiC, carbetos 

cementados e cartDonitretos); 

• Elementos resistivos de fornos elétricos (e.g. M0SÍ2); 

• Lubrificantes para temperaturas elevadas (e.g. calcogenetos de Mo); 

• Moderadores de nêutrons (e.g. hidretos de metais refratários); 

• Ligas de memória de forma (e.g. NiTi); 

• Componentes estruturais para o trabalho a temperaturas elevadas (e.g. 

aluminetos de níquel; SÍ3N4); 

• Aditivos para fusão do aço (e.g. ferro-ligas nitretadas); 

• Eletrodos para eletrólise de meios corrosivos (e.g. TiN, TÍB2); 

• Revestimentos protetores de recipientes de amnazenagem de metais líquidos e 

meios corrosivos (e.g. produtos de reações térmitas entre alumínio e óxido de 

fen-o). 

1.2.3 - Vantagens 

Dentre as vantagens do processo SHS [18,22,23], a mais importante é, 

indubitavelmente, a autogeração de energia advinda da reação de síntese. A 

economia não é apenas energética, mas também infraestrutural, pois o 

processamento pode ser conduzido em equipamentos mais simples e baratos (baixo 

investimento aliado a um baixo custo operacional), além de envolver um tempo de 

processamento relativamente rápido. Deve-se mencionar, entretanto, que se os pós 

de partida forem caros ou se houver a necessidade de utilização de equipamentos 

complexos para o processamento, os custos finais serão comparáveis ou 

eventualmente maiores do que os das técnicas convencionais. Como conseqüência 

das elevadas temperaturas associadas à combustão, os produtos assim obtidos têm 

um grau de pureza relativamente maior do que o dos materiais originais, uma vez 

que impurezas voláteis são expulsas. Em alguns casos, tem sido verificado que pós 

produzidos por SHS são superiores aos produzidos de maneira convencional, no que 

se refere à sinterabilidade. Além da diversidade de materiais que pode ser produzida 

por esse método, outra vantagem está na possibilidade de se promover 

simultaneamente a síntese e a densificaçâo de um compactado obtido por tecnologia 
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do pó, tema do próximo tópico. 

É preciso ressaltar que, a fim de que o processo SHS adquira um sucesso 

generalizado, a sua superioridade deve ser demonstrada claramente, em termos de 

desempenho, confiabilidade e, especialmente, custos em relação aos métodos 

convencionais de processamento. Uma vez que a tecnologia SHS tem um caráter 

multidisciplinar, pois deriva da engenharia de combustão, da engenharia química e 

das técnicas de processamento de materiais, os esforços para se otimizar o 

processo SHS com fins industriais requerem uma unificação destes três campos. 

1.2.4 - Síntese por combustão e densificaçâo 

Os pós são reagentes cnjciais para a obtenção de quase todos os produtos 

por SHS, desde pós até corpos porosos ou peças maciças, o que torna similares os 

propósitos deste processo e da tecnologia do pó [31]. Isto talvez explique o uso, por 

parte de alguns autores, do termo sinterização por reação ou reativa ("reactive 

sintering") [32], quando o objetivo for a densificaçâo, uma vez que o calor gerado 

pela reação, numa mistura de pós compactada, pode elevar a temperatura do 

material reagido ao nível necessário para que a sinterização ocon-a. Tal termo, 

entretanto, será evitado neste trabalho, pois não contempla ou dissimula o fenômeno 

principal, que é a síntese do composto. Portanto, será aqui empregado o temno 

síntese por combustão ("combustion synthesis"), seguindo a tendência internacional. 

Obter um produto denso seja talvez a maior dificuldade deste processo, 

sobretudo quando a reação é conduzida sem a aplicação extema de pressão, e 

apesar da eventual presença de fase líquida, contribuir para a densificaçâo. Um dos 

fatores que dificultam a densificaçâo está relacionado ao tempo de permanência do 

pnDduto em temperaturas elevadas, que é da ordem de apenas alguns segundos. 

Outros tantos fatores podem colaborar para a geração de poros num produto obtido 

via combustão [33, 34], entre os quais ressalta-se: 
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a) porosidade no compactado a verde 

Urna vez que a mistura dos reagentes é, geralmente, compactada, a porosidade 

inicial do compactado a verde pode ser "transferida" ao produto devido a falta de 

forças, tais como aquelas geradas por uma prensagem, para causar contração. 

Pode-se argumentar que este fator poderia ser facilmente contomado mediante o 

aumento da densidade do compactado. Entretanto, assim procedendo, a taxa de 

transferência de calor aumentaría, aumentando as perdas térmicas para o meio, o 

que pedería conduzir á extinção da reação num caso extremo. Em relação a este 

aspecto há que se encontrar urna densidade ótima. 

b) Impurezas 

Em razão das altas temperaturas envolvidas na combustão, ocorre a evaporação de 

impurezas voláteis ou a desgaseificação de gases adsorvidos. Numa mistura de 

reagentes compactada, a retenção destes gases causa a formação de vazios ou 

bolhas e, consequentemente, o inchamento do produto. 

c) Redução do volume molar 

Uma vez que as reações de combustão são fortemente exotérmicas, conseqüência 

da elevada estabilidade termodinâmica dos produtos em relação aos reagentes, é de 

se prever ligações atômicas não apenas mais fortes mas também envolvendo 

distâncias mais curtas. O resultado é a diminuição do volume molar dos produtos e 

portanto um aumento da densidade. A menos que haja um contração dos produtos, 

acompanhando este decréscimo intrínseco de volume provocado pela reação, ter-se-

á a geração da chamada porosidade intrínseca. 

d) Transferência incompleta de ânions gasosos 

Ocorre quando se tem uma reação incompleta envolvendo a transferência de um 

ánion gasoso de um detemiinado reagente para outro. Um exemplo típico são as 

reações aluminotérmicas. Não se aplica, portanto, à síntese de intermetálicos, pois 

os reagentes são seus constituintes elementares. 

e) Migração témiica 

Gradientes térmicos acentuados podem provocar um significativo transporte de 

massa por migração térmica. A formação de poros é ocasionada pela coalescência 

de vacâncias. Apesar de possível, a constatação experimental deste efeito é 

dificultada pela atuação dos fatores apresentados anteriormente. 
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Para contornar estes problemas, alguns procedimentos têm sido adotados. A 

desgaseificação prévia à combustão dos reagentes [22, 31] é empregada para 

diminuir a evolução de impurezas voláteis. A densificaçâo completa só é atingida, 

entretanto, com a aplicação de pressão imediatamente após a combustão, o que 

pode ser feito mediante compactação uniaxial [22, 24], dinâmica (explosiva) [35, 36] 

ou isostática a quente [37, 38, 39], extrusão [31], laminação [26, 31, 34, 40], e 

forjamento [34]. 

A síntese por reação tem sido empregada no processamento de uma série de 

materiais, particularmente os intermetálicos a base de alumínio, ou aluminetos, 

dentre os quais podem ser citados os aluminetos de níquel [38, 39, 41 - 46], de cobre 

[47], de fen-o [48-50 ] , de titânio [36, 51, 52], bem como compósitos de matriz 

intennetálica [37, 38, 53, 54]. 

1.2.5 - Variáveis de processo 

Serão analisadas a seguir a influência das principais variáveis pertinentes à 

síntese por combustão, particularmente no modo explosão térmica, empregado em 

geral no processamento de aluminetos via síntese por reação. 

a)Tamanho de partícula 

Em reações no estado sólido a cinética é dependente do grau de dispersão dos 

reagentes, por afetar diretamente as distâncias de transporte envolvidas. O tamanho 

de partícula não apenas influencia a velocidade de reação, mas também a natureza 

dos produtos formados (reação completa ou não) [22], ou ainda os estágios de uma 

reação (reações de um único estágio são favorecidas por pós mais finos [50]. 

Verifica-se também que o aumento do tamanho de partícula pode diminuir a 

temperatura de ignição, o que é particulannente verdade no caso da síntese do NiAI [41, 

45]. Ainda no que concerne à síntese de aluminetos, constata-se que a diminuição do 

tamanho de partícula do alumínio contribui para o aumento da densidade final do 

produto, como no caso de aluminetos de níquel [43] e de fen-o [49]. 

b)Taxa de aquecimento 

Na explosão térmica, os reagentes são geralmente aquecidos a uma taxa constante, 

muito menor que aquela verificada no modo SHS propriamente dito. Há que se 
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considerar, portanto, a possibilidade de formação de fases por difusão, ainda no 

estado sólido, antes da combustão [23]. Neste sentido, o aumento da taxa de 

aquecimento é preferível por diminuir tal possibilidade, o que implica em maiores 

temperaturas de combustão [41, 47], bem como num aumento da densidade final 

obtida [41, 53, 49, 47]. 

c) Formação de fase líquida 

A formação de fase líquida durante o aquecimento é especialmente importante no 

caso de aluminetos. Tem-se atribuido à formação de fase líquida a melhoria na 

densificaçâo, pois a ação capilar do líquido favorece o contato entre os reagentes 

[53]. Desta forma, pode-se prever que taxas de aquecimento extremamente elevadas 

serão prejudiciais à densificaçâo, pois poderá não haver tempo suficiente para que a 

reação capilar tenha efeito. 

d) Composição 

A composição da mistura desempenha um papel determinante na síntese por 

combustão. Conforme a composição inicial, fases de entalpia mais ou menos 

negativa poderão ser formadas, possibilitando ou não a ignição da mistura e também 

influindo na temperatura máxima de combustão [41]. No caso dos aluminetos de 

ferro, cobalto, níquel e cobre, os maiores calores de formação são verificados em 

composições aproximadamente equiatômicas [55]. Alguns aspectos temnodinâmicos, 

particularmente a entalpia das reações, serão discutidos no item 1.2.6. 

d) densidade a verde 

Dois aspectos devem ser considerados quando se analisa o efeito da porosidade 

inicial da mistura de reagentes. O primeiro deles, diz respeito ao aumento das perdas 

térmicas com a redução da porosidade inicial, provocando uma diminuição da 

temperatura de combustão [34]. O segundo se refere a desgaseificação, empregada 

como meio para reduzir a evolução de gases durante a combustão. O aumento da 

densidade a verde seria prejudicial à retirada de gases, evidentemente no caso de se 

efetuar a desgaseificação no compactado. 
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1.2.6 - Considerações termodinâmicas 

O caráter altamente exotémnico das reações de combustão faz com que 

temperaturas extremamente elevadas sejam atingidas num curto espaço de tempo 

(Figura 1.3). A partir disto, é válido considerar desprezíveis as perdas térmicas e, 

portanto, o sistema isolado temnicamente (adiabático). Dessa forma, a temperatura 

dita adiabática, Tad, é a temperatura máxima (teórica) capaz de ser atingida pelo 

sistema, servindo como um indicador do grau exotérmico da reação. Daí o interesse 

pela sua determinação. 

Por simplicidade, considera-se a síntese do produto AB a partir da reação 

entre dois pós misturados AeB: 

A + B AB + AHreação (1.5) 

onde AZ/reação é o calor gerado pela reação de síntese do produto AB. De acordo 

com a figura 1.4, a variação de entalpia {AH¡.3) entre To (Temperatura de referência) 

e Tad pode ser expressa como: 

AH]-3 = AH 1.2 + AH2.3 (1.6) 

Uma vez que as condições são adiabáticas, A / / ; . 5 = 0; logo 

- AH 1.2 = AH2.3 (1.7) 

ou ainda [24, 56] 

Temperatura 
de combustão 

Tempo 

Figura 1.3 - Representação esquemática do perfil de temperatura associado com a 

passagem da frente de combustão [22]. 



-AH,^=ly^{AB)dT (1.8) 

onde AHt^ é a variação de entalpia em To, associada à reação, e Cp {AB) é a 

capacidade térmica do produto AB. Em (1.8) assume-se que o ponto de fusão do 

composto AB é superior à Tad e que não há transformações de fase no intervalo de 

temperatura considerado. Caso contrário, bastará acrescentar os termos de variação 

de entalpia pertinentes. 

É oportuno observar que se To = 298K (modo SHS propriamente dito), ou 

seja, não há pré-aquecimento dos reagentes, parte do calor gerado pela reação será 

necessário para aquecê-los até Tjg (temperatura de ignição). A variação de entalpia 

associada, AH (A + B), será 

AH (A + 5 ) = £ [C,{A) + C^{B)]dT (1.9) 

onde Cp{A) Cp{B) e são as capacidades ténnicas dos reagentes A e B , 

respectivamente. A outra parte, AH (AB), será absorvida pelos produtos, elevando 

sua temperatura de Tig para Tad(298) conforme: 

AH{AB) = f { A B ) d T (1.10) 

A temperatura adiabática nesse caso, TadQçs), será menor do que aquela onde os 

reagentes são aquecidos até r,g, TadfTig), no modo explosão témiica, pois à medida 

que To se aproxima de Tig, AH {A + B) tende a zero, de modo que todo o calor 

gerado pela reação pode ser absorvido pelo produto. A figura 1.5 [57] ilustra este 

aspecto. Portanto, é imprescindível, ao se considerar a temperatura adiabática, 

mencionar a temperatura To associada. Os cálculos de Tad são nomrialmente 

efetuados com To = 298K, pois os calores de reação tabelados são os calores 

padrão de formação a 298K [58]. Pelo conhecimento de Tad é possível prever o 

caráter auto sustentável da reação. Foi verificado empiricamente que isso ocorre 

quando Tad ^ 1800K, o que con-esponde a uma razão AH2Q^Cp2Qs ^ 2 . lO^K. 



23 

'o. 

LU 

Temperatura 

Figura 1.4 - Esquema de variação de entalpia na combustão empregado no cálculo 

de Tad. 

A+B / 

^ ^ ^ ^ 

AB 

ísHíAB} 

AH298 

a. 
m 
LU 

r<,=298 K 
Temperatura — • 

Tai (TI,) 

Figura 1.5-Variações de entalpia dos reagentes, aH(A+B), e do produto áH{AB), 

associadas à combustão, mostrando a alteração de Tad enn função de 

To(298K) e Tig. 
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1.3 - O Trialumineto de Nióbio, NbAls 

O sistema binario Nióbio-Alumínio, mostrado na figura 1.6 [59] contém três 

fases intermetálicas: NbsAI, Nb2AI e NbAU. O NbAb é o único que se funde 

congruentemente e, ao contrário dos demais, apresenta uma faixa de variação de 

composição desprezível, podendo ser considerado um composto de linha. O NbAls é 

um dos aluminetos de menor densidade (4,54 g/cm^) [60] e de alto ponto de fusão 

(1680X) [59], conforme pode ser verificado na tabela 1.3. Em razão do seu alto teor 

de alumínio, este composto foi estudado no passado em virtude do seu emprego 

como camada resistente à oxidaçâo no nióbio e suas ligas [61, 62]. Mais 

recentemente, assim como outros intermetálicos mais conhecidos e objeto de 

desenvolvimentos mais intensos, como o N Í 3 A I , o NiAI, o TÍ3AI e o TiAI, sua aplicação 

passou a ser considerada em sistemas aeropropulsores [63, 64]. Apesar disto, o 

fator inicial motivador deste trabalho foi tão somente a possibilidade de difundir o 

emprego do nióbio entre nós, num país que detém as maiores reservas mundiais 

deste elemento [65]. Trata-se também de nuclear uma tecnologia agora, da qual se 

poderá lançar mão no futuro, sem as inconveniências do imediatismo ainda 

predominante em nossa cultura. 

1.3.1 - O NbAls e a síntese por combustão 

Dentre as rotas de processamento seguidas para a obtenção do NbAla na 

forma maciça ressaltam-se a fusão a arco ou à indução [66, 67, 68, 69], 

freqüentemente combinada com a metalurgia do pó [64, 70, 71, 72, 73]. No que se 

refere à síntese por reação, são poucos os trabalhos publicados [74, 75, 76, 77]. 

Algumas dificuldades das técnicas convencionais, acrescidas das vantagens já 

mencionadas da síntese por combustão, tornam-na especialmente atraente. Lingotes 

fundidos de NbAb apresentam trincas, tamanho de grão grosseiro e 

heterogeneidades na composição química, uma vez que o composto é de linha. 

Estes inconvenientes podem ser contornados mediante a conjugação das técnicas 

da metalurgia do pó com a fusão. O processo, entretanto, além de extenso, é caro, 

pois envolve o emprego de altas temperaturas associadas à prensagem a quente do 

pó do composto. 
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Figura 1.6 - Diagrama de equilíbrio de fases do sistema Nb - Al [59]. 

Na síntese por combustão do NbAls, a exemplo do comentado anteriormente, 

dois procedimentos são adotados para a diminuição ou eliminação de poros: 

A pré-desgaseificação dos reagentes combinada com a otimização de parâmetros 

como o tamanho de partícula dos pós dos elementos envolvidos, a densidade a 

verde do compactado, a velocidade de aquecimento, e o tempo e temperatura de 

sinterização convencional [76]; 

A aplicação de pressão simultânea à reação, seja por prensagem isostática a 

quente [76], seja por compactação dinâmica [75]. 

O maior obstáculo, entretanto, para a utilização do NbAb como material 

estrutural, é sua elevada fragilidade à temperatura ambiente, resultante de sua 
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estrutura cristalina de baixa simetria DO22 (tetragonal de corpo centrado), com oito 

átomos por célula unitária (figura 1.7). No sentido de contornar este problema, a 

adição de um terceiro elemento de liga tem sido investigada segundo duas 

abordagens. Uma delas envolve a substituição parcial do Nb por outro elemento, de 

modo a induzir a cristalização de uma estrutura de maior simetria. Entretanto, há 

evidências de que no NbAb, ao contrário do TiAb, a estrutura DO22 não pode ser 

convertido à LI2 pela adição de Cu, Fe, ou Ni [67]. A outra abordagem, apoiada na 

formação de uma segunda fase tem tido mais sucesso. De fato, verificou-se que ligas 

de NbAb-NiAI apresentam uma plasticidade superior ao NbAb monofásico, à mesma 

temperatura [73, 78]. Também a defomiação primária sob fluencia das ligas NbAb-

NiAI é menor em relação ao NbAb [79]. A adição de níquel, por outro lado, promove 

também uma melhoria significativa na resistência à oxidaçâo do NbAls [80]. 

Assim como o NbAb, o NiAI também pode ser sintetizado por reação [38, 39, 

45]. A síntese por reação no sistema temario Nb-Ni-AI, entretanto, não é 

documentada na literatura, fato que será explorado neste trabalho. 

Nb 

Al 

Figura 1.7 - Representação da estrutura DO22 do NbAls. 
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1.3.2 - Síntese por combustão do NbAb - trabalhos anteriores 

A síntese por combustão do NbAls tem sido muito pouco investigada. Alguns 

estudos dão prioridade à influência das variáveis de processo nas temperaturas de 

ignição e de combustão, enquanto que em outros, há uma preocupação maior com a 

densificaçâo do produto reagido. 

MASLOV et. al. [74] investigaram o sistema Nb-AI com o intuito de verificar de 

que maneira a temperatura de combustão e a velocidade de reação (propagação) 

são afetadas pela composição (20 a 80 % at. de Al). As amostras foram reagidas 

pelo modo SHS, mediante o seu pré-aquecimento a 850°C (nesta temperatura as 

amostras não sofriam auto-ignição). A temperatura de combustão variou de 1400''C 

(20 % at de Al), passando para 1600°C (40% at. de Al), atingindo seu valor máximo 

(1650°C) quando a concentração de alumínio é de 75 % at., e caindo para 1610°C, 

no caso de 80 % at. de Al. A velocidade de reação, entre 20 e 75 % at. de Al, variou 

continuamente de 0,4 a 1,2 cm/s, caindo ligeiramente com 80 % at. de Al. Os autores 

verificaram também que o NbAb é a única fase presente na amostra contendo 75% 

at. de Al, enquanto que, nas composições relativas ao NbaAI (33 % at. de Al) e ao 

NbaAI (25 % at. de Al), várias fases foram identificadas, incluindo o NbAb, o Nb2AI, e 

o nióbio não reagido. Dois casos foram considerados a partir de tais resultados. No 

primeiro, a temperatura de combustão está acima da temperatura de fusão de um 

dos componentes (Al) e um pouco abaixo da temperatura de fusão do produto. Este 

é o caso da reação para a formação do NbAb, cuja velocidade de propagação, que é 

máxima em relação às demais composições, foi explicada pelo fato de que, na frente 

de combustão, o composto estaria parcialmente líquido. No segundo caso, a 

temperatura de combustão é maior do que a temperatura de fusão do alumínio, 

porém bem abaixo da temperatura de fusão do produto final. Este é o caso 

correspondente à formação dos compostos Nb2AI e NbaAI. Baseados em 

experimentos realizados em pares de difusão Nb/AI [81], a partir dos quais se verifica 

que o NbAb é a fase que cresce mais rapidamente do que as demais, os autores 

propuseram um mecanismo de reação para o caso con-espondente ao NbsAI, sobre o 

qual depositaram maior interesse. Com base na identificação de fases de amostras 

resfriadas rapidamente, os autores verificaram que o NbAb é formado na frente de 

combustão, enquanto que a maior parte do nióbio atua como um diluente inerte. 

Dessa forma, na combustão da mistura 3Nb + Al, a seguinte reação foi proposta: 
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9Nb + 3AI NbAl3 + 8Nb (1.11) 

As demais feses, Nb2AI e NbaAI, crescem na interface Nb-NbAls, e em razão da baixa 

taxa de crescimento, formam-se apenas após a passagem da onda de combustão. 

MURRAY e GERMAN [76] verificaram inicialmente que a temperatura de 

ignição de amostras de composição Nb75AI, determinada por analise térmica 

diferencial e por dilatometria (sob atmosfera de argônio), estava compreendida entre 

750 e 800°C. Quando a reação foi realizada ao ar, os autores verificaram que gotas 

de alumínio se formavam na superfície da amostra, a partir de aproximadamente 

700°C, e a cerca de 900°C, instantes antes da auto-ignição, tais gotas eram 

reabsorvidas. A formação das gotas foi atribuída à oxidação do alumínio, 

prejudicando a molhabilidade no nióbio. Os autores também investigaram a influência 

de algumas vaháveis de processamento, como a taxa de aquecimento, o tamanho de 

partícula do alumínio e a temperatura de sinterização sobre a densidade e a 

homogeneidade microestrutural do produto reagido. Os experimentos foram 

conduzidos sob vácuo, de modo que no ciclo de aquecimento foi realizado um 

tratamento de desgaseificação a 500°C durante 10 horas. Variando a taxa de 

aquecimento entre 5 e 95°C/min, foi verificado que amostras aquecidas a 15°C/min 

apresentaram densidade mais elevada e melhor retenção do fonnato cilíndrico 

original. Com taxas menores, as amostras sofriam uma expansão, adquirindo um 

aspecto esponjoso, o que foi justificado pela lentidão da reação. Com taxas maiores, 

as amostras sofriam colapso, atribuído à excessiva formação de líquido, e continham 

grandes poros oriundos do aprisionamento de gases. Os autores também 

observaram que a densidade final do produto era melhorada mediante um tratamento 

convencional de sinterização, ou seja, após a ignição, a temperatura do fomo era 

mantida num certo nível durante 1 h. O melhor resultado foi obtido a 1200°C. 

Temperaturas menores proporcionavam densificaçâo insuficiente, enquanto que 

temperaturas maiores provocavam uma diminuição da densidade (em relação à 

obtida a 1200°C) aparentemente em razão da expansão de gases aprisionados. Na 

investigação do efeito do tamanho de partícula, foi fixado o tamanho de partícula do 

pó de nióbio (10 i^m) e variado o tamanho de partícula do pó de alumínio (3, 15, 30 e 

95 |Lim). O melhor resultado foi obtido com o pó de alumínio de 30 ^im. Argumentou-
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se que, com a relação de 1:3 entre os tamanhos médios de partícula de nióbio e 

aluminio, a interconectividade das duas fases, segundo um modelo teórico [82], é 

obtida, o que facilitaría a ação capilar do líquido antes da ignição da reação, 

promovendo uma melhor densificaçâo. Com os pós de 3, 15 e 95 j im, foram 

observados grandes poros intergranulares, presumivelmente formados quando poças 

de alumínio desconectadas foram consumidas pela reação. O procedimento ótimo 

propiciou amostras com cerca de 95 % da densidade teórica. 

KACHELMYER et al. [77] investigaram o efeito da taxa de aquecimento e da 

densidade a verde na síntese do NbAb pelo modo explosão térmica, sob atmosfera 

de argônio. A taxa de aquecimento, de pastilhas com 97 % da densidade teórica, 

variou de 10 a 200°C/min. A reação foi completa apenas quando a taxa foi igual a 

50°C/min ou superior (pastilhas de 0 = 10 mm e h= 10 mm). A temperatura de 

ignição foi aproximadamente constante (»880°C), com exceção da amostra aquecida 

com 10°C/min, onde não houve ignição. Com taxas iguais ou superiores a 20°C/min, 

a temperatura de combustão foi aproximadamente constante, atingindo o valor de 

1680°C, ou seja, a temperatura de fusão do NbAb. Os autores atribuíram tal 

resultado ao fato de que, com a menor taxa de aquecimento, as perdas térmicas pela 

superfície da pastilha são maiores do que o calor fornecido à amostra. A investigação 

da densidade a verde foi realizada em amostras aquecidas a uma taxa constante de 

200°C/min. As densidades variaram entre 57 e 97 % da densidade teórica. 

Temperaturas de ignição e de combustão similares ao do caso anterior foram 

medidas, com exceção da amostra menos densa, cuja temperatura de combustão foi 

de 1590°C. A reação só foi completa naquelas amostras de densidade superior a 

66 % da densidade teórica. Argumentou-se de que quanto maior a densidade a 

verde, maior é a quantidade de alumínio fundido (calculada com base no tempo de 

fusão do alumínio, medido gráficamente) em razão da maior condutividade térmica 

das amostras mais densas. Uma vez que o alumínio líquido contata de modo mais 

eficiente o nióbio sólido, em relação ao alumínio sólido, espera-se que a reação seja 

mais completa. Nesta investigação, os autores verificaram também que a densidade 

do produto final (avaliada apenas qualitativamente) diminuía com o aumento da 

densidade a verde, fato atribuído à maior dificuldade de escape dos gases 

adsorvidos. Por último, os autores observaram, a exemplo de MURRAY e GERMÁN 

[76], a fonnação de gotas de alumínio líquido na superfície das pastilhas, diferindo. 
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porém, quanto à causa apresentada para o fenômeno. Experimentos realizados com 

partículas de alumínio sobre uma folha de nióbio revelaram que o alumínio líquido 

não molha inicialmente o nióbio, o que só ocorre a partir de uma certa temperatura 

mais alta. A diminuição do ângulo de contato com o aumento da temperatura 

coincide com a formação de um composto intermetálico (não identificado), após o 

que o molhamento é observado. A não molhabilidade do alumínio sobre o nióbio 

pode explicar, portanto, o tempo decorrido entre a fusão do alumínio e a ignição em 

temperaturas maiores. 

Uma análise crítica dos trabalhos citados anteriormente permite concluir que: 

• houve uma investigação ampla do efeito de variáveis de processamento na 

temperatura de ignição e de combustão do NbAb [74, 771, não acompanhada, 

entretanto, de uma preocupação com a obtenção de um produto denso. Embora 

KACHELMYER et al. [77] tenham mencionado o efeito da densidade a verde na 

densificaçâo do produto final, tal efeito não foi investigado sistematicamente com 

o objetivo de se atingir uma densificaçâo máxima; 

o quando houve uma preocupação maior com a densidade [76], os autores 

obtiveram melhores densidades (95% da densidade teórica), com o auxílio de um 

tratamento de sinterização convencional, menos interessante por representar uma 

etapa adicional a um processo, que, em princípio, deveria prescindir deste 

artifício; 

• nada foi realizado em termos de síntese por combustão de misturas de três 

elementos (por exemplo Nb, Al e Ni), em decon-ência de uma preocupação de se 

obter um produto (a base de NbAb) mais tenaz. 

Tais observações substanciaram a proposta deste trabalho, detalhada a seguir. 
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1.4 - Objetivos Propostos 

Os objetivos propostos para o presente trabalho subdividem-se em duas 

áreas de estudo. Na primeira, investiga-se a síntese por combustão nos sistemas 

Nb-AI e Nb-Ni-AI, com ênfase na determinação da influência de variáveis de 

processo nas características do produto final. Na segunda, procede-se a uma 

investigação de aspectos mais básicos, relacionados a como ocorrem as reações e 

os micromecanismos pertinentes. 

1.4.1 - Processamento 

1. Investigação da influência das variáveis de processo na síntese por combustão 

de pastilhas cilíndricas de NbAb, a partir de seus elementos constituintes. 

A intenção é realizar uma investigação mais sistemática das variáveis 

importantes de processamento, a saber: 

• tamanho de partícula dos pós envolvidos; 

• tratamento de desgaseificação; 

• taxa de aquecimento; 

• densidade a verde da mistura compactada; 

Neste contexto, há dois aspectos distintos envolvidos, ou seja, a densificaçâo e a 

produção de pós. O primeiro deles se refere à busca de uma maior densificaçâo 

das pastilhas de NbAb (mínimo de 95 % da densidade teórica). No âmbito da 

metalurgia do pó, isto é fundamental para a tecnologia de consolidação de peças 

com dimensões próximas às finais ("near net shape"). Embora a aplicação de 

pressão, durante ou após a reação de combustão, seja um procedimento útil, 

deste ponto de vista, não se pretende utilizá-la nesta investigação, a fim de que o 

papel das variáveis possa ser claramente identificado. Além disso, a prensagem 

não elimina a necessidade de investigação prévia e otimização das variáveis de 

processamento. O outro aspecto a considerar é inteiramente diverso. Trata-se da 

obtenção do pó do composto intermetálico para posterior consolidação. O que se 

procura agora são condições que favoreçam a obtenção de um produto poroso, 

de modo a facilitar a cominuição. 
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2. Síntese por combustão de ligas intermetálicas bifásicas (NbAb-NbaAI). 

Embora se faça menção na literatura da combustão de misturas de pós de 

composição Nb/AI diferentes da estequiométríca (NbAb) [74], a investigação se 

justifica, pois não há informações quanto ao modo como a reação ocon-eu 

(completa ou não), tão pouco quanto à homogeneidade microestrutural das ligas 

assim obtidas. Em assim procedendo, verifica-se também o efeito da alteração de 

composição tendo como referência a síntese do NbAb. 

3. Síntese por combustão de misturas de pós de Al, Nb e Ni 

O que se visa aqui é a síntese de ligas de NbAb-NiAI com diferentes 

proporções das duas fases. A investigação da síntese por combustão no sistema 

temario Nb-Ni-AI é uma aspecto inteiramente inédito deste trabalho. A 

possibilidade de reações distintas ocorrerem de modo simultâneo ou seqüencial 

pode abrir uma nova perspectiva em tennos de processamento de aluminetos via 

combustão, seja em temios de economia energética, seja pela flexibilidade na 

obtenção de materiais multifásicos. A investigação portanto constitui-se num 

campo fértil para a formulação de questões, tais como: 

• Ocorrerão reações entre os pós de alumínio, nióbio e níquel? 

• Quais serão as fases presentes na microestmtura do produto bruto de 

reação? 

• Como ocorrem tais reações, tendo em vista que o alumínio reage tanto 

com o nióbio como com o níquel? 

Como ponto de partida, serão consideradas neste estudo composições 

incidentes sobre uma linha reta no diagrama temario, unindo os pontos 

correspondentes às composições estequiométricas do NbAb e do NiAI. 
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1.4.2 - Mecanismo de reações 

4. Entendimento da seqüência de reação de síntese do NbAla 

A verificação de como a reação ocorre a partir da mistura compactada de pós 

de Al e Nb na proporção correspondente ao NbAb não foi suficientemente 

investigada na literatura pertinente. Para tal, pretende-se inten-omper a reação de 

combustão do NbAb por resfriamento rápido, de modo a se poder acompanhar a 

evolução microestnjtural entre regiões reagidas e não reagidas. Os experimentos 

serão conduzidos numa escala maior, em ban-as paralelepipédicas, de modo que 

a reação possa ser interrompida durante sua propagação, ao longo do 

comprimento das barras. 

5. Entendimento da seqüência das reações de síntese de ligas do sistema Nb-Ni-AI 

A investigação será conduzida de maneira idêntica à anterior, acrescida da 

caracterização microestrutural de amostras semi-reagidas num equipamento 

termoanalítico. 
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IL PARTE EXPERIMENTAL 

11.1 - Pós utilizados neste estudo 

Os pós de alumínio e nióbio aqui processados são de origem nacional. O pó 

de alumínio, de pureza comercial, foi produzido por atomização gasosa (ALCOA), 

enquanto que o pó de Nb (CBMM) foi obtido por hidretação, seguida de moagem, e 

posterior desidretação (Fundação de Tecnologia Industrial - FTI). O pó de níquel é 

de origem alemã (Riedel-de-Haèn). Os teores das principais impurezas de cada um 

dos pós estão discriminados na tabela 2.1. O pó de alumínio foi fornecido na faixa 

granulometrica passante na peneira de malha 200 mesh (-200#). O pó de nióbio foi 

fomecido já classificado em duas faixas granulométricas, ou seja, passante na 

peneira de 200 mesh e retido na peneira de 325 mesh (-200#+325#), e passante na 

peneira de 325 mesh (-325#). Faixas granulométricas distintas foram obtidas 

mediante peneiramento vibratório a seco. Desse modo o pó de alumínio foi 

classificado nas faixas -200#+325#, -325# e -400#, e o pó de nióbio classificado 

adicionalmente na faixa de -400#. O pó de níquel foi empregado na condição de 

recebimento. A distribuição de tamanho e o tamanho médio das partículas dos pós 

em cada faixa granulometrica utilizada foi determinada por espalhamento de raios 

laser. Na tabela 2.2 estão indicados os tamanhos médios de partícula de cada faixa 

empregada. A forma das partículas dos pós foi observada no microscópio eletrônico 

de varredura (figura 2.1). 

Tabela 2.1 - Análise química de impurezas nos pós utilizados neste estudo (ppm) 

Elemento Pó de Alumínio Pó de Nióbio Pó de Níquel 

Fe 150 70 300 

Si 100 80 75 

Al 30 75 

Cu 20 60 100 

Ta 1700 

H 41 16 

0 350 4200 

N 34 570 
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Tabela 2.2 - Tamanhos médios de partícula dos pós classificados (|j,m). 

Faixa granulometrica Pó de Al Pó de Nb Pó de Ni 

-200# +325# 60 59 

-325# 31 25 

-400# 29 9 

bruto de recebimento — 10 

mmm 
(a) (b) 

(c) 

Figura 2.1 - Aspecto morfológico das partículas dos pós (microscopía eletrônica de 

varredura): (a) Alumínio (-200#); (b) Nióbio (-325#); c) Níquel (bruto). 
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11.2 - Síntese por Combustão 

Na figura 2.2 está apresentado de maneira esquemática o procedimento 

experimental geral adotado neste trabalho. Detalhes de cada etapa serão 

apresentados no decorrer do texto. 

11.2.1 - Síntese do NbAls - variáveis de processamento 

Pastilhas cilíndricas foram preparadas a partir da mistura mecânica a seco 

dos pós, realizada num misturador Turbula® (movimento duplo vorticoso altemado), 

girando a 35 rpm durante 10 minutos. As cargas de cada pastilha foram pesadas 

individualmente segundo a proporção desejada. Assim, no caso do NbAb, os pós 

foram pesados na proporção estequiométríca, ou seja Nb-75AI (% at.), o que 

corresponde a 46,6% e 53,4% em peso de alumínio e nióbio, respectivamente. Após 

a homogeneização da mistura, os pós foram compactados uniaxialmente (prensa 

hidráulica) em matriz flutuante (0=14mm), lubrificada com uma solução de ácido 

esteárico em acetona. A densidade a verde das pastilhas compactadas foi obtida a 

partir da determinação das massas e das dimensões ("densidade geométrica"). 

A reação das pastilhas foi realizada num forno resistivo tubular, inicialmente 

de aquecimento manual e mais tarde de aquecimento automático. Como retorta, 

utilizou-se um tubo de quartzo selado em uma das extremidades. As reações foram 

conduzidas sob vácuo (10'^ a 10"^ Pa) produzido por um sistema de bombas 

mecânica e difusora. Além do termopar de controle do fomo, um termopar adicional 

foi posicionado do lado externo do tubo, junto à pastilha, possibilitando uma 

monitoração mais realista da temperatura. Foi possível constatar a ocorrência da 

reação de síntese do lado externo do forno, a partir de três eventos praticamente 

simultâneos. Primeiro, pela queda do nível de vácuo, lenta a princípio e logo depois 

intensa e rápida. Segundo, pela luz procedente da pastilha no interior do tubo de 

quartzo no momento da reação (coincidindo com a queda brusca do nível de vácuo) 

Por último, por uma pequena elevação da temperatura, detectada pelo termopar 

extemo. O aquecimento do fomo, após a reação, prolongou-se apenas até 900°C, 

desligando-se o fomo em seguida. As pastilhas foram resfriadas no interior da 

retorta, então extraída do forno. 

A caracterização das pastilhas reagidas constituiu-se das seguintes etapas: 
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Pó de Nióbio 

Caracterização 

r 

Pesagem 

Mistura e 
Homogeneização 

r 

Compactação 

Caracterização 

(amostras compactadas) 

Reação de Síntese 

(Combustão) 

Caracterização 

(amostras reagidas) 

Pó de Níquel 

Figura 2.2 - Procedimento experimental geral adotado neste trabalho. 
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a) Inspeção visual para verificação da integridade, eventual presença de bolhas, 

inchamento e aspecto (oxidação; brilho; cor) superficial; 

b) Determinação da densidade aparente segundo o método de Arquimedes (imersão 

em água), doravante denominada densidade hidrostática. Para isto foi 

desenvolvido um procedimento de selagem da superfície da pastilha reagida, para 

evitar a penetração de água pela porosidade aberta. Como solante, cuja 

densidade foi pré-determinada, foi utilizado um vemiz, aplicado mediante 

pulverização (camada dupla). Com tal procedimento, o desvio padrão das 

medidas foi da ordem de 0,01 g/cm^. 

c) Caracterização macroestruturai por estereomicroscopia da secção longitudinal 

central; 

d) Caracterização microestrutural por microscopia óptica (luz normal e polarizada), 

difração de raios-X, e microscopia eletrônica de van-edura (análise dispersiva de 

raios-X - EDS). 

A investigação constituiu-se de duas fases. Uma primeira avaliação foi feita 

para se definir as melhores condições de processamento no que se refere à 

necessidade ou não de um patamar de temperatura durante o aquecimento das 

pastilhas para permitir a desgaseificação, e também no que concerne às faixas 

granulométricas dos pós de alumínio e nióbio. O critério adotado para a definição foi 

a densidade das pastilhas reagidas. Nesta fase, a taxa de aquecimento foi mantida 

constante (15°C/min), bem como a pressão de compactação (300 MPa). Definidas 

as melhores condições, avaliou-se inicialmente, o efeito da taxa de aquecimento (8, 

15 e 30°C/min). Posteriormente, variou-se a pressão de compactação (50, 100, 200 

e 300 MPa) em conjunto com a temperatura de desgaseificação, mantendo-se 

constante a taxa de aquecimento e o tempo de desgaseificação. 

A densificaçâo. D, foi definida como a variação da densidade das pastilhas 

sintetizadas em relação à máxima variação de densidade possível. O seu cálculo foi 

realizado segundo a expressão seguinte [49]: 

D . ^ ^ (2.1) 
P , - P , 
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onde Pr é a densidade da pastilha reagida, pg é a densidade a verde do 

compactado, pr é a densidade teórica do composto. Este parâmetro é útil para a 

comparação, uma vez que são levadas em conta diferenças de densidade a verde 

ou de densidade teórica, resultantes do processamento ou de variação de 

composição. 

11.2.2 -Combustão de misturas Nb-AI (efeito da composição) 

Os pós de nióbio e alumínio foram misturados nas proporções equivalentes a 

70, 65, 54 e 42 % at. de Al, ou seja, nas composições hipoestequiométricas em 

relação ao NbAU (campo bifásico Nb2AI-NbAl3). A faixa granulometrica de ambos os 

pós foi a de -400#. A pressão de compactação foi de 300 MPa. A temperatura e o 

tempo de desgaseificação foram de 500°C e 4 horas, respectivamente. Os demais 

procedimentos foram idênticos aos adotados no item anterior. 

11.2.3 - Reações no sistema Nb-Ni-AI 

As misturas contendo níquel foram preparadas com as seguintes 

composições nominais: Nb-10Ni-70AI, Nb-20Ni-65AI e Nb-30Ni-60AI (% at.). A 

exemplo do item anterior, a faixa granulometrica dos pós de alumínio e nióbio foi de 

-^00#. O pó de níquel foi utilizado como recebido. A pressão de compactação foi de 

300 MPa. A temperatura e o tempo de desgaseificação foram de 400''C e 4 horas, 

respectivamente. Os demais procedimentos foram idênticos aos adotados no item 

11.2.1. Partes seccionadas das pastilhas reagidas foram submetidas a um tratamento 

térmico a 1140''C durante 6 horas sob vácuo. Tal procedimento visou a comparação 

das fases presentes, e eventualmente transformadas, após o tratamento térmico, 

com aquelas previstas pelo diagrama de equilíbrio de fases nesta temperatura. 

11.3 - Seqüência de Reações 

Para a realização dos experimentos de interrupção da reação, barras 

paralelepipédicas foram confeccionadas com secção quadrada de 10 mm de lado e 

60 mm de comprimento. O procedimento para compactação das ban-as foi 

semelhante ao utilizado na obtenção de pastilhas cilíndricas. Pós de nióbio e 

alumínio, ambos na faixa de -400#, foram pesados na proporção estequiométríca do 

NbAla. A pressão de compactação foi de 100 MPa. Foi construído um dispositivo que 

permitisse a ignição da reação em uma das extremidades da ban-a. Ele consiste de 
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um tubo de quartzo em tomo do qual foi enrolada uma resistência de Kanthal® A1 

por uma extensão de cerca de 40 mm. Os terminais da resistência foram acoplados 

num variador de tensão. As espiras foram isoladas com miçangas de alumina e todo 

o conjunto foi envolto com uma manta de alumina para diminuir a perda de calor. 

Com este pequeno fomo resistivo, temperaturas da ordem de 1000°C puderam ser 

facilmente atingidas com uma corrente de 8 A. As experiências foram realizadas com 

a passagem de argônio (vazão de 2 l/min) no interior do tubo, para que fosse 

evitada uma oxidaçâo grosseira. O dispositivo foi concebido originalmente para 

operar na vertical, de modo a permitir que a barra, sustentada por um fio metálico, 

pudesse ser resfriada rapidamente num recipiente contendo água, posicionado na 

saída do tubo. Testes preliminares, no entanto, indicaram que tal artifício não era 

necessário, uma vez que a reação se extinguía, depois de se propagar por alguma 

extensão, antes de atingir a extremidade fria da ban-a. Portanto, neste caso, as 

reações puderam ser disparadas na horizontal, o que facilitou sua obsen/ação. 

O procedimento para a ignição consistiu do aquecimento inicial do forno, 

seguido da introdução de cerca da metade da barra na zona compreendida pelo 

fomo. Após alguns minutos, necessários para o aquecimento da barra, a reação era 

disparada. A propagação da reação foi lenta o suficiente para poder ser 

acompanhada visualmente. Extinguida a reação, a barra foi resfriada em água, 

apenas para prevenir a oxidaçâo da porção não reagida, particularmente do nióbio 

não reagido. Após inspeção visual e registro fotográfico (macrografia), procedeu-se 

ao corte da secção longitudinal da barra, para a obtenção de amostras 

metalográficas. A caracterização microestrutural consistiu de microscopía óptica e 

eletrônica de van-edura, por meio da qual efetuou-se a microanálise baseada na 

energia dispersiva dos raios-X para a verificação da composição das fases 

presentes. 

11.4 - Termoanálise 

Os experimentos de termoanálise (DSC - "Differential Scanning Calorimetry") 

foram conduzidos sob atmosfera de argônio com vazão de 100ml/min (equipamento 

Netzsch - STA 409). As amostras para a análise constituíram-se de fragmentos de 

pastilhas compactadas, com cerca de 100 mg. As composições nominais 

investigadas foram Nb75AI, Nb10Ni70AI, Nb20Ni65AI e Nb30Ni60AI (% at.). Alguns 

experimentos foram conduzidos de maneira parcial, de modo que se pudesse avaliar 
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as reações que ocorreram até uma determinada temperatura em particular, mediante 

a caracterização microestnjtural das amostras semi-reagidas. 

11.5 - Medidas de Temperatura de Combustão 

Para a medição da temperatura de combustão (temperatura máxima atingida 

pela amostra) foi utilizado o mesmo dispositivo utilizado para o disparo e inten-upção 

de reações em barras paralelepipédicas, descrito anteriormente (item 11.3). As 

medidas de temperatura foram realizadas de duas maneiras independentes, ou seja, 

com um termopar e com um pirômetro óptico. Utilizou-se um termopar do tipo R 

(Pt / Pt-13%Rh). Para propiciar uma medida mais realista da temperatura, a cabeça 

do tennopar foi introduzida em um orifício, usinado nas amostras com uma pequena 

broca. Tentativas preliminares de medição indicaram que o termopar reagia 

invariavelmente com a amostra, de modo que foi necessário protegê-lo. Para tanto, 

foi preparada uma lama de alumina, água e álcool polivinílico. A lama foi aplicada 

sobre a cabeça do tennopar, e secada naturalmente. Trincas da camada protetora 

durante a secagem demandaram uma proteção adicional, realizada com a mesma 

lama, aplicada agora sobre as paredes internas do orifício. Após a secagem, o 

termopar foi introduzido no orifício, no qual ainda se realizou uma secagem de lama, 

preenchendo-o totalmente para permitir uma melhor fixação. 

As amostras utilizadas nos experimentos foram obtidas a partir da mistura de 

pós de nióbio e alumínio, ambos na faixa de -400#, na proporção Nb75AI, segundo 

procedimento já descrito. Foram compactadas pastilhas cilíndricas ( 0 = 14 mm) com 

massas de 4 e 8 g (alturas de 7 e 13 mm, respectivamente), e barras paralelepipé

dicas de 25 g (10 x 1 0 x 6 0 mm). As pastilhas foram compactadas com 300 MPa 

para assegurar uma melhor resistência a verde. O fen-amental empregado na 

compactação das barras limitou a pressão a 100 MPa. As pastilhas foram 

inteiramente introduzidas na região compreendida pelo forno do dispositivo montado. 

Já as barras, em razão do seu comprimento, foram apenas parcialmente 

introduzidas (cerca de 1/3). O sinal do termopar foi monitorado por um registrador 

gráfico e por um multímetro digital capaz de reter no visor a leitura de milivoltagem 

máxima. 

Em paralelo, mediu-se também a temperatura da superfície das amostras com 

um pirômetro ótico. 
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11.6 - Análise de Rietveld 

No método de Rietveld [83, 84], o perfil de um difratograma de raios-X 

experimental, obtido a partir de uma amostra policristalina, é comparado ao perfil de 

um difratograma teórico, calculado segundo um modelo de estrutura cristalina 

assumido para cada fase do material em questão. As diferenças entre os perfis são 

minimizadas pelo método dos mínimos quadrados. O objetivo principal desta análise 

neste trabalho foi a determinação da concentração de fases das ligas Nb-Ni-AI. Para 

tanto foi utilizado o programa de computador DBWS-9411 [85], que permite também 

o refinamento estrutural das fases. O método foi utilizado em razão de dificuldades 

quanto à identificação inequívoca de fases, seja na análise convencional do 

difratograma de raios-X, seja na análise microestrutural por microscopía óptica ou 

eletrônica de varredura. Testes preliminares indicaram que as amostras deveriam 

ser pulverizadas, de modo que fosse diminuído o efeito da textura. As análises foram 

realizadas inicialmente num equipamento Rigaku (D-MAX 2000) e posteriormente 

num equipamento Philips (MPD 1880). 

11.7 - Propriedades Mecânicas 

Com o intuito de realizar algum tipo de avaliação da resistência mecânica à 

temperatura ambiente dos diversos materiais processados neste trabalho, foram 

determinadas a microdureza e a tenacidade. As medidas para a determinação de 

ambas foram realizadas sobre a secção longitudinal das pastilhas reagidas. A 

microdureza Vickers foi medida com cargas de 100 e 200 g, num microdurômetro 

Otto Wolpert (M-TESTOR), segundo a norma ASTM E 384-73 [86]. A tenacidade 

também foi determinada a partir de impressões de microdureza, técnica 

normalmente empregada em materiais cerâmicos [87]. Segundo este método, a 

impressão de microdureza (penetrador Vickers) deve ser realizada de modo que 

trincas radiais sejam provocadas a partir das diagonais da impressão. Para tanto, foi 

necessária neste trabalho a aplicação de uma carga de 1500 g. 

Duas equações podem ser utilizadas para o cálculo da tenacidade à fratura 

= 0 , 1 6 / / , a 1/2 £_ (2.2) 
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= 0,0732 Hm 1/2 C (2.3) 

nas quais, é o módulo de elasticidade, " / / v " é o valor de dureza Vickers calculado 

com base na impressão que provocou as trincas, "a é a metade da diagonal da 

impressão e "c" é a metade do comprimento total da trinca (incluindo a impressão). 

Quando o módulo de elasticidade não é conhecido, a equação (2.2) pode ser 

utilizada com um nível de confiança de 20 a 30 %. Caso contrário, valores mais 

precisos são obtidos com a equação (2.3). 

Uma avaliação da resistência a compressão de algumas pastilhas reagidas foi 

realizada com o intuito de verificar variações desta propriedade com a composição. 

Os ensaios foram realizados numa máquina universal de ensaios Instron 1115, com 

velocidade de deslocamento constante. As pastilhas foram lixadas de modo a 

estabelecer a planicidade e o paralelismo das faces de apoio. 

Para identificar o mecanismo de fratura atuante, a superfície de fratura de 

fragmentos de pastilhas reagidas foi analisada por microscopia eletrônica de 

vanredura (microscópio Philips XL-30). 
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III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira parte (item são 

apresentados os resultados do processamento de pastilhas de NbAb, bem como de 

experimentos para verificação das etapas de reação envolvidas na sua síntese. Na 

segunda parte (item III.2) encontram-se os resultados referentes à síntese de ligas 

Nb-Ni-AI, além do estudo das etapas de reação. 

III.1 - Síntese por Combustão do NbAb 

Inicialmente foi verificada a influência de variáveis de processamento, como a 

desgaseificação, o tamanho de partícula dos pós, a taxa de aquecimento, a pressão 

de compactação (densidade a verde) e a temperatura de desgaseificação, tendo em 

vista a densificaçâo das pastilhas reagidas. Parte dos experimentos foi conduzida de 

forma semelhante à encontrada em trabalhos previamente publicados, com a 

intenção de verificar a reprodutibilidade dos dados e compará-los com os de outros 

autores. Outra parte dos experimentos foi realizada em condições diversas com o 

intuito de verificar a possibilidade de se atingir uma densificaçâo superior à relatada 

em publicações prévias. 

Posteriormente, são analisados os resultados da reação de misturas Nb-AI, 

nas quais foi variada a composição em relação à estequiometria do trialumineto de 

nióbio (Nb75AI), e os resultados de evolução da reação (mistura Nb75AI) ao longo 

de uma barra paralelepipédica semi-reagida. 

III.1.1 - Influência da desgaseificação e do tamanho de partícula dos pós 

Na tabela 3.1 estão discriminadas as densidades das pastilhas reagidas a 

partir de misturas Nb-75AI (expressas em porcentagem da densidade teórica), bem 

como o parâmetro de densificaçâo D. As pastilhas foram agrupadas de acordo com 

a combinação de faixas granulométricas empregadas e com a adoção ou não do 

procedimento de desgaseificação. A compactação a 300 MPa resultou em pastilhas 

com densidades a verde compreendidas entre 9 1 % e 94% da densidade teórica da 

mistura (4,27 g/cm^). Tal variação foi devida ás diferentes faixas granulométricas 

empregadas. As pastilhas dos grupos A e B foram reagidas sem desgaseificação 

prévia, enquanto que nos grupos C, D, E e F a desgaseificação foi realizada a 500°C 

durante 4 horas. A taxa de aquecimento foi de 1 S'C/min. 
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Na figura 3.1, são apresentadas macrografias ópticas das secções 

longitudinais de pastilhas representativas de cada grupo. Nos grupos A e B é típico o 

inchamento das pastilhas. No grupo A (Nb -200+325#), a expansão volumétrica 

ocorreu de maneira homogênea, originando a estrutura de aspecto esponjoso 

observado. No grupo B (Nb-325#), foi evidente a formação de grandes vazios internos, 

características de aprisionamento de gases. A grande expansão volumétrica dificultou a 

selagem da superfície, inviabilizando as medidas de densidade hidrostática. A 

influência da desgaseificação prévia sobre a densificaçâo pode ser avaliada 

mediante comparação visual com as pastilhas dos grupos C e D, confeccionadas de 

modo semelhante, ou seja, mantendo-se a faixa granulometrica do pó de Al (-325#) 

e variando a do pó de Nb. A desgaseificação provocou uma redução considerável do 

inchamento nas pastilhas dos grupo C (Nb -200+325#), nas quais a expansão, a 

exemplo do observado no grupo A, também foi homogênea. No grupo D (Nb-325#), 

houve densificaçâo, porém ainda se observam poros resultantes do aprisionamento 

de gases. O mesmo se observa com as pastilhas do grupo E, que diferem das do 

grupo D, pela faixa granulometrica mais grossa do pó de Al utilizado (-200+325#). A 

densificaçâo no grupo E foi ligeiramente maior do que no grupo D, entretanto, a 

dispersão acentuada dos resultados do grupo D prejudica uma comparação com os 

resultados dos demais grupos. A melhor densificaçâo foi obtida nas pastilhas do 

grupo F, onde foram empregados pós de Al e Nb mais finos (-400#). Em algumas 

pastilhas deste grupo (não exibidas) constatou-se porém a presença de alguns 

poros grosseiros, típicos de aprisionamento de gases. A microporosidade das 

pastilhas do grupo F é mostrada na micrografia óptica da figura 3.2a. A distribuição 

de poros é bimodal. Os poros maiores apresentam um tamanho médio entre 50 e 

100 um, enquanto que os menores são da ordem de 2 ^im e localizam-se 

preferencialmente junto aos contornos de grão. A esfericidade de vários poros 

observados sugere que sua formação foi resultante da retenção de gases. 

Não foi possível observar a reação de síntese nas pastilhas dos grupos A e C, 

o mesmo não ocorrendo com as pastilhas dos grupos B, D, E e F, cuja reação 

manifestou-se principalmente por uma forte e breve luminosidade. As temperaturas 

de ignição estiveram compreendidas na faixa de 845 a 860°C. A análise 

microestrutural das pastilhas reagidas destes grupos revelou o NbAb como fase 

majoritária, conforme o observado na micrografia da figura 3.2b (grupo F), cujos 

grãos são contrastados por polarização. Detectou-se também a presença do eutético 

NbzAI - NbAb em alguns contornos de grão (figura 3.2c). Já nas pastilhas dos grupos 
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Tabela 3.1 - Densidades das pastilhas reagidas (% pt) em cada um dos grupos, 

discriminados quanto à granulação dos pós e à desgaseificação. 

Grupo Pó de Al Pó de Nb Oesgaseificação % P . * D (densificaçâo) 

A -325# -200# +325# Não 

B -325# -325# Não — 
C -325# -200# +325# Sim — 
D -325 -325# Sim 89,6 ± 5,2 0,26 ±0,40 

E -200# +325# -325# Sim 90,7 ± 2,7 0,39 ± 0,23 

F -400# -400# Sim 92,2 ±2 ,2 0,44 ±0,14 

* Os dados são relativos a média e o desvio padrão de pelo menos três pastilhas 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

B 

5 mm 

Figura 3.1 - Secções longitudinais das pastilhas dos grupos A a F (macrografias 

ópticas). 
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A e C, a reação foi incompleta, conforme se deduz da presença de nióbio não 

reagido, envolto por finos grãos de NbAb, além do alumínio não reagido (figura 

3.2d). A elevada porosidade das pastilhas desses grupos dificultou a preparação 

metalográfica, sobretudo do grupo A. Uma vez que a reação foi incompleta, o cálculo 

da porcentagem de densidade teóríca das pastilhas do grupo C não foi realizado. 

III.1.2 -Termoanálise 

A curva termoanalítica referente à amostra de composição Nb75AI 

(equivalente ao NbAb), aquecida a 15°C/min é mostrada na figura 3.3. O prímeiro 

evento significativo é de caráter endotérmico. O pico inicia-se a cerca de 640''C e 

atinge o máximo a aproximadamente STCC, o que permite associá-lo à fusão do 

alumínio. O segundo evento, agora exotérmico, inicia-se por volta de STõ^C e tem o 

máximo de liberação de energia a cerca de SSO^C. A análise microestrutural 

realizada em amostras ensaiadas confirmou a formação de NbAb associada a este 

pico exotérmico, confirmando resultados de outros autores [76]. 

I 
50 -

O -

o -50 -

2 -100 
.0) 

-150 

15<»C/min 

953°C 

_L 
200 400 600 800 

Temperatura (°C) 

1000 1200 1400 

Figura 3.3 - Curva termoanalítica (análise exploratóría diferencial) da amostra de 

composição Nb75AI. 
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A maior temperatura de ignição obtida neste tipo de análise, em comparação 

com a observada na reação de pastilhas, no item anterior, é atribuída às diferentes 

condições de reação. O fluxo de argônio (lOOmI/min) empregado na termoanálise, é 

responsável por uma retirada de calor do sistema, retardando o início da reação. O 

mesmo não ocorre quando a reação é efetuada sob vácuo. 

III.1.3 - Temperatura de combustão 

As medidas de temperatura de combustão das pastilhas reagidas de NbAls, 

processadas de maneira similar às do grupo F, estão apresentadas na tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Medidas de temperatura de combustão de pastilhas de NbAU. 

Experimento Massa 
Temperatura (°C) 

Experimento Massa 
Multímetro Registrador Pirômetro 

1 4g 1502 1478 1473 

2 8g 1614 1565 1476 

As leituras do multímetro e do registrador gráfico indicam que a temperatura 

máxima medida cresce com a massa da amostra. Duas podem ser as causas de tal 

comportamento. Primeiramente, espera-se que na pastilha de 4 g (7 mm de altura) 

as perdas térmicas pelo orifício por onde o termopar foi introduzido ( 0 « 3 mm e 

h « 2,7 mm) sejam relativamente maiores, em relação à massa da amostra, do que 

no caso da pastilha de 8 g (furo de 0 « 3 mm e h » 4,6 mm). Em segundo lugar, a 

maior altura da pastilha de 8 g permitiu a confecção de um orifício mais profundo 

(sem risco de perda de integridade da pastilha) e, portanto, uma leitura mais próxima 

da real. Já a leitura do pirômetro manteve-se praticamente invariável com a massa, 

pois reflete a temperatura da superfície da amostra, ao lado do orifício, onde a 

focalização foi realizada. Os valores menores de temperatura, quando comparados 

com as leituras do termopar, justificam-se pelas maiores perdas térmicas que 

ocorrem na superfície. As medidas realizadas com o termopar são, portanto, mais 

fiéis. Dentre elas, a leitura de milivoltagem do multímetro é considerada mais 

realista, pois não sofre os efeitos de inércia mecânica característica do registrador 

gráfico. O registro gráfico, entretanto, é útil para se verificar a temperatura de 

ignição, que, em ambos os casos (pastilhas de 4 e 8 g), foi da ordem de 815°C. Tal 
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valor é menor do que o relatado previamente (item III.1.1) em razão do procedimento 

adotado anteriormente para verificação da ignição (item 11.5). Na realidade, a 

temperatura da amostra se eleva em relação à do forno antes que uma emissão 

luminosa considerável (pico de temperatura) seja percebida visualmente. 

A maior temperatura medida (1614°C) é inferior ao ponto de fusão do NbAb 

(1680°C), o que explica a manutenção da forma geométrica do compactado. Esta 

medida é um pouco inferior ás reportadas por outros autores, cujos valores variaram 

entre 1650°C [74] e 1680°C [77]. Amostras com dimensões distintas e 

procedimentos diferentes quanto ao contato do termopar com a amostra podem 

explicar tal discrepância. 

A temperatura de combustão do NbAb pode ser calculada mediante raciocinio 

similar ao exposto no item 1.2.5. Assumindo condições adiabáticas, considerando 

que a temperatura de combustão Tc não excede a temperatura de fusão do NbAb, e 

lembrando que a temperatura de ignição Tig excede a temperatura de fusão do 

aluminio, a seguinte expressão é válida [52]: 

- A//;(298) = JC^(NbAl3)¿/r + J A C / r - A//^' (3.1) 
r „ 298 

na qual, Cp(NbAl3) é a capacidade térmica do NbAb, é a diferença entre as 

capacidades térmicas do NbAb e dos reagentes, e MlJ^^ é o calor de fusão do 

aluminio. Uma vez que a capacidade térmica do NbAb não é conhecida, seu valor 

pode ser calculado a partir da soma das capacidades térmicas dos seus elementos 

constituintes, segundo a regra de Neumann-Kopp [88]. Em assim procedendo, a 

segunda integral do segundo membro da equação 3.1 é igual a zero, uma vez que 

ACp = 0. Assumindo que o calor de formação do NbAb, AHf (298K), é de 32,6 

kJ mol'^ K'̂  [89], e que o calor de fusão do aluminio é 10,76 kJ mol'^ K'̂  [90], calcula

se que a temperatura adiabática é pelo menos igual à temperatura de fusão do 

NbAb, 1680°C. Um valor definido poderia ser calculado a partir do conhecimento da 

entalpia de fusão do NbAb, que deveria ser adicionada ao segundo membro da 

mesma equação. No caso deste trabalho, niveis de temperatura tão elevados não 

foram atingidos, uma vez que a integridade e a forma geométrica da pastilha foram 

mantidas após a reação. 
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III.1.4 - Comentários 

Os resultados apresentados até aqui encerram a primeira fase do trabalho, 

onde se procurou avaliar resultados publicados previamente por outros autores. 

A primeira constatação é de que um tratamento de desgaseificação prévio é 

imprescindível para a densificaçâo das pastilhas, confirmando o acerto na adoção 

deste procedimento por outros autores [76]. Gases e substâncias voláteis devem ser 

retirados antes que a reação sele sua passagem para fora da pastilha. A ocorrência 

de pequenas bolhas nas pastilhas onde houve a desgaseificação significa que ela 

não foi completa. Talvez um procedimento mais adequado fosse a desgaseificação 

prévia dos pós. Entretanto, isto demandaria cuidados especiais com o manuseio dos 

pós desgaseificados, durante a pesagem, mistura e compactação. Uma alternativa 

seria a adoção de um tempo maior de desgaseificação, como por exemplo 12 horas 

[76]. Esta opção, entretanto, foi descartada neste trabalho, em razão do aumento 

expressivo do tempo de processamento. Outras alternativas mais simples e menos 

dispendiosas foram então consideradas, como a diminuição da densidade a verde 

(mediante redução da pressão de compactação) e a alteração da temperatura de 

desgaseificação. Ambas foram o objeto da etapa seguinte (item III.1.5). 

Uma vez que a reação de síntese do NbAb inicia-se numa temperatura 

superior à da fusão do alumínio, o processo pode ser considerado como um caso 

especial de sinterização por fase líquida transiente, a exemplo do observado na 

síntese por combustão de outros aluminetos [43, 83, 52]. Na sinterização por fase 

líquida transiente clássica, a densificaçâo (contração) é controlada pela duração, 

quantidade e distribuição da fase líquida [32]. Na síntese por combustão, a fase 

líquida tem uma duração bastante efêmera, dada a rapidez típica do processo. A 

quantidade de líquido disponível depende essencialmente da composição do 

compactado, sendo determinada também por outros fatores, como a temperatura de 

ignição e o tipo de fases intermediárias formadas durante a reação [91]. A 

distribuição da fase líquida é fortemente dependente da interconectividade das fases 

envolvidas. A interconectividade favorece a ação capilar do líquido, fundamental 

para promover o rearranjo de partículas e o preenchimento de poros necessários à 

densificaçâo. A interconectividade é determinada pela razão entre os diâmetros, 0 , 

de partícula do pós envolvidos no processo, ou seja, Nb e Al (0Nb/0AI), neste caso 

em particular, e pela quantidade de cada uma das fases. Segundo o modelo 

proposto por KUSY [82], a interconectividade das fases nióbio e alumínio, para o 
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caso do NbAb (73 % em volume de Al) é obtida quando a razão 0Nb:0AI é igual a 

1:3. Os valores desta razão nos diferentes grupos de pastilhas estudados são: 1:0,5 

(grupos A e C); 1:1,2 (grupos B e D); 1:2,4 (grupo E) e 1:3,2 (grupo F). A melhor 

densificaçâo obtida nas pastilhas do grupo F justifica-se em razão da combinação 

mais adequada de tamanhos de partículas dos pós de Nb e Al. Os resultados 

atestam, portanto, a importância da interconectividade para a densificaçâo. 

Resultados similares foram obtidos por MURRAY e GERMÁN [76] com uma razão 

0 N b : 0 A I « 1 : 3 . Entretanto, o tamanho absoluto das partículas deve também ser 

levado em consideração, particularmente, o tamanho de partícula da fase sólida 

(nióbio, neste caso) por afetar a cinética da reação [22]. De fato, ao considerar as 

pastilhas dos grupos C e D, compactadas com o mesmo pó de alumínio (-325#), 

observa-se que o aumento do tamanho médio de partícula do pó de Nb (sólido na 

temperatura de ignição), de 25 \xm (grupo D) para 59 iim (grupo C), é prejudicial à 

realização completa da reação, bem como ao caldeamente das partículas reagidas. 

Nas pastilhas do grupo C, bem como nas do grupo A, a reação deve ter ocorrido, 

portanto, de maneira mais lenta, sendo menor também a temperatura máxima 

atingida. A menor elevação da temperatura explica a inobservância da luminosidade 

típica de tais reações (item III. 1.1). A expansão observada nas pastilhas do grupo A 

e C também pode ser explicada com base em fenômenos ocon-idos na sinterização 

por fase líquida transiente [32]. Em alguns sistemas, espera-se que a contração seja 

precedida por uma expansão volumétrica, de modo que a densificaçâo final é o 

resultado destes dois fenômenos [49]. Uma das causas que estabelece a expansão 

ocorre antes da formação da fase líquida. Trata-se da geração de poros pelo efeito 

"Kirkendair, uma vez que a difusividade do alumínio no nióbio é maior do que a 

difusividade do nióbio no alumínio [81]. Uma outra causa, atuante sobretudo nos 

estágios iniciais da reação [92], pode advir da diferença de volume entre o composto 

formado (mais denso) e a mistura de seus constituintes [33]. No presente caso, a 

densidade teórica da mistura dos reagentes é 4,27 Mg/m^, enquanto que a 

densidade do NbAb é 4,54 g/cm^. A análise dilatométrica, realizada por outros 

autores [76] em amostras de NbAb, indicou que, com o início da reação, ocorria uma 

expansão. A contração posterior não foi verificada, segundo os mesmos autores, em 

razão do experimento ter sido conduzido sob argônio e não sob vácuo. No presente 

trabalho, pode-se argumentar que, nas pastilhas do grupos A e C, após uma 

expansão inicial, não houve contração (pelo menos não a ponto de suplantar o 
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inchamento prévio) por razões diversas. Primeiro, a menor elevação da temperatura 

(grupos A e C) em decorrência da reação incompleta. Em segundo, a não adoção da 

desgaseificação prévia, o que acarretou um maior inchamento nas pastilhas do 

grupo A. 

III.1.5 - Influência da taxa de aquecimento, da pressão de compactação, e da 

temperatura de desgaseificação 

Inicialmente, procedeu-se à variação da taxa de aquecimento (8, 15 e 

SO^C/min), mantendo-se a temperatura (500°C) e o tempo de desgaseificação (4h). 

Posteriormente, foram reagidos compactados com diferentes densidades, vanándo

se a temperatura de desgaseificação (400, 500 e 600°C) e mantendo-se a taxa de 

aquecimento (15°C/min) e o tempo de desgaseificação (4h). 

III.1.5.1 - Taxa de aquecimento 

As pastilhas reagidas com diferentes taxas de aquecimento se apresentaram 

de maneira bastante distinta entre si. De um modo geral, as pastilhas sofreram uma 

expansão homogênea, quando aquecidas sob taxa de 8°C/min, independentemente 

da pressão de compactação. A porosidade destas pastilhas foi tão elevada (cerca de 

50 %, segundo determinação geométrica), que impossibilitou as medidas de 

densidade por imersão (figura 3.4a). Sob taxa de 30°C/min, as pastilhas 

apresentaram grandes bolhas internas, ficando igualmente prejudicada a verificação 

da influência da pressão de compactação. Em alguns casos mais extremos, as 

bolhas afloraram à superfície, impossibilitando a determinação da densidade 

aparente (figura 3.4c) por qualquer método. Os resultados referentes à taxa de 

aquecimento de 15°C/min, serão comentados no próximo item. Para fins de 

comparação, a pastilha correspondente, compactada com a mesma pressão 

(100 MPa), é mostrada na figura 3.4b. A melhor densificaçâo obtida com esta taxa é 

evidente. A manifestação visual das reações, neste caso, também foi bastante 

distinta. Mediante a taxa de aquecimento de 8°C/min, as reações foram de baixa 

intensidade, e em alguns casos não puderam ser obsen/adas. Com taxas maiores, 

as reações foram bem percebidas, particularmente com 30°C/min. 

Estes resultados evidenciam a importância desta variável para a densificaçâo, 

e confirmam observações de MURRAY e GERMÁN [76]. Tanto naquele caso, como 
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neste trabalho, as pastilhas reagidas com 5 e 8°C/min, respectivamente, apresentaram 

uma estmtura esponjosa (elevada porosidade aberta), similares às pastilhas reagidas 

com o pó de Nb grosseiro (gmpo A e C - seção III. 1). Foi verificado também que as 

pastilhas reagiram incompletamente, o que se deduziu pela presença de nióbio e 

alumínio não reagidos em sua microestrutura. Segundo aqueles autores [76], a taxa 

de aquecimento deve ser suficientemente elevada para promover a rápida fusão do 

alumínio, de modo que a ação capilar do líquido promova uma contração da amostra 

(verificada por dilatometria) antes do início da reação. Uma taxa de aquecimento 

baixa prejudica este aspecto, pois retarda a fusão. As baixas taxas de aquecimento 

também devem ser evitadas, pois facilitam a formação de uma quantidade maior do 

composto por difusão. Como conseqüência, tem-se uma diminuição da temperatura 

de combustão e da densidade final [41, 53, 83, 47], conforme o resultado aqui obtido 

sob taxa de 8°C/min. Taxas elevadas de aquecimento, embora favoreçam a cinética 

da reação, de modo que seja completa, não proporcionaram um aumento da 

densidade final, conforme o que se verificou mediante a taxa de 30°C/min. O fato 

pode ser explicado, tendo em vista que uma maior taxa de aquecimento proporciona 

menor oportunidade (menos tempo) para a retirada de gases, que supostamente 

ocorre mesmo após o patamar isotérmico de desgaseificação (500°C/4h) até a 

temperatura de ignição (« 850°C). Além disso, a maior taxa de aquecimento pode 

gerar um gradiente de temperatura mais acentuado na amostra, de forma que a 

reação se inicia na superfície, por ser mais quente, selando a passagem de gases 

oriundos das regiões internas mais frias, que reagem posteriormente, provocando 

um inchamento catastrófico. Este foi o caso das pastilhas reagidas a 30°C/min. 

Portanto, a taxa de 15°C/min é a melhor dentre as estudadas, representando um 

balanço mais apropriado dos fatores discutidos. 
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(a) (b) (c) 

5 mm) 

Figura 3.4 - Secções longitudinais das pastilhas reagidas com diferentes taxas de 

aquecimento (pressão de compactação: 100 MPa; desgaseificação: 

500°C-4h): (a) 8°C/min; (b) 15°C/min; (c) 30°C/min. 

Tabela 3.3 - Densidade aparente (%pt), densificaçâo (D) e temperatura de ignição 

(Tig) das pastilhas reagidas a 15°C/min, em função da temperatura de 

desgaseificação e da pressão de compactação (Pcomp). 

Temperatura de Desgaseificação 

Pcomp 400 °C 500 °C 600 °C 

(MPa) D Tig(°C) %p, D Th,(°C) %P, D 

60 98.5 ±0.6 0.g6±0.02 890-910 98.2 ±0.3 0.95±0.01 875-885 95.5 ±1.2 0.86±0.03 875-880 

100 94.3 ±1.7 0.80±0.07 870-885 91.8 ±2.8 0.71±0.10 855-885 93.1 ±1.9 0.76±0.06 870-885 

200 89.7 ±1.5 0.44±0.03 850-865 80.3 ± 3.3 0.07±0.09 850-865 87.5 ±2.0 0.39±0.11 850-855 

300 88.1 ±6.8 0.15±0.47 845-855 92.2 ± 2.2 0.44±0.14 845-855 90.3 ±2.7 0.29±0.15 865-875 
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III.1.5.2 - Temperatura de desgaseificação e pressão de compactação 

Na tabela 3.3 são apresentados a temperatura de ignição, a densidade 

aparente após a reação e o parâmetro de densificaçâo (D) das pastilhas reagidas, 

conforme a pressão de compactação (Pcomp) e a temperatura de desgaseificação 

(Tdesg) • Há uma tendência geral, mais evidente com a desgaseificação a 400°C, de 

diminuição da temperatura de ignição com o aumento de pressão de compactação, 

ou seja com o aumento da densidade a verde do compactado. Isto sugere que, nas 

pastilhas compactadas com maior pressão, a menor quantidade de poros favorece a 

condutividade térmica do compactado, além do contato mais íntimo dos reagentes, o 

que acarreta menores temperaturas de ignição. A 600°C esta tendência já não é tão 

clara, talvez porque a sinterização do alumínio, durante a desgaseificação, mais 

acentuada nesta temperatura, compense diferenças de porosidade inicial entre 

pastilhas compactadas com diferentes pressões. 

Quando a temperatura de desgaseificação (Tdesg) é de 400°C, nota-se 

claramente uma diminuição da densidade com o aumento da pressão de 

compactação. Com 50 l\^Pa obteve-se a densidade mais alta (98,5 % de pt) 

correspondendo a uma densificaçâo de 96%. Com 300 MPa a densificaçâo em 

algumas pastilhas foi negativa, ou seja, houve um aumento da porosidade em 

relação ao compactado. Macrografias das secções longitudinais de pastilhas 

compactadas com 50 e 300 MPa, desgaseificadas a 400°C, são mostradas na 

figura 3.5 (a, d). Quando Tdesg = 500°C nota-se um efeito similar até 200 MPa, após 

o que a densidade volta a subir. O mesmo ocorre quando Tdesg = 600°C, porém de 

maneira não tão acentuada. 

Quando Pcomp = 50 MPa, observa-se uma diminuição da densidade com o 

aumento da temperatura de desgaseificação, (figura 3.5 a, b, c). Nas demais 

pressões há uma oscilação nas densidades, que ora diminuem, ora aumentam com 

a temperatura. Particularmente, quando Pcomp = 300 MPa, as densidades são 

menores a 400 e eoo^C e maiores a 500°C. Note-se a grande dispersão dos 

resultados a 400°C. Para efeito de comparação, são apresentadas as macrografias 

das pastilhas reagidas, compactadas com 300 MPa (figura 3.5 d, e, f). Apesar deste 

comportamento oscilatório, obteve-se maior densificaçâo quando Pcomp = 50MPa, 

válido para as três temperaturas de desgaseificação estudadas (tabela 3.3). 
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(a) (b) (c) 

(e) (f) 

5 m m 

Figura 3.5 - Secções longitudinais das pastilhas reagidas a 15°C/níiin: (a), (b), e (c) -

compactação com 50MPa e desgaseificação a 400, 500 e 600°C, 

respectivamente; (d), (e), e (f) - compactação com 300MPa e 

desgaseificação a 400, 500 e 600°C, respectivamente. 

(a) 
100 ^im 

(b) 

Figuras 3.6 - Micrograflas ópticas de pastilhas reagidas à 15°C/min: 

(a) 50 MPa e (b) 300 MPa; (Tdesg = 400°C). 
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Em relação à microestrutura, as pastilhas mais densas apresentaram grãos 

mais finos em relação às pastilhas mais porosas, conforme observado na figura 3.6 

(a, b), referentes às pastilhas compactadas com 50 MPa e 300 MPa, 

respectivamente, e desgaseificadas a 400°C. Note-se também a presença de poros 

bem finos em ambos os casos (talvez mais intensamente no primeiro caso), 

localizados nos contornos e no interior dos grãos. 

Os resultados indicam que, de modo geral, a densificaçâo pode ser 

sensivelmente melhorada com a diminuição da densidade a verde das pastilhas. Isto 

confirma a proposição feita anteriormente, de que a menor densidade a verde 

poderia melhorar a desgaseificação. Esta tendência foi mais evidente quando a 

temperatura de desgaseificação foi de 400°C. Os benefícios da baixa densidade a 

verde para a eficiência de desgaseificação foram reduzidos quando se aumentou a 

temperatura de desgaseificação (mantendo constante a densidade a verde), fato 

mais evidente com a pressão de compactação de 50 MPa. As oscilações na 

tendência dos resultados, quanto à densificaçâo em pressões e temperaturas 

maiores, podem ser explicadas pela atuação de dois fenômenos competitivos, ou 

seja a sinterização (durante o patamar de desgaseificação) e a desgaseificação. 

Ambos são favorecidos pelo aumento da temperatura. A predominância ora de um, 

ora de outro fenômeno, influenciada também pela pressão de compactação, provoca 

o aumento ou diminuição da densificaçâo. Uma análise envolvendo não apenas a 

porosidade total, mas também a determinação da porosidade fechada e aberta, após 

a desgaseificação, poderá elucidar as oscilações observadas. 

O menor tamanho de grão obtido em pastilhas reagidas de maior densidade 

pode ser provavelmente atribuído à maior taxa de resfriamento. Pastilhas mais 

densas conduzem melhor o calor, resfriando-se mais rapidamente após a elevação 

de temperatura provocada pela reação. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para 

explicar a variação do tamanho de grão de uma mesma pastilha, sendo maior na 

região central, onde a taxa de resfriamento é menor. Uma outra possibilidade a 

considerar, não excluindo a anterior, é que a temperatura de combustão teria sido 

maior nas pastilhas compactadas com maior pressão, permitindo assim uma maior 

crescimento de grão. 
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III.1.6 - Efeito da composição 

O efeito da composição inicial na combustão de misturas Nb/Al foi avaliado 

sempre tendo como referência os resultados obtidos com as pastilhas reagidas de 

composição estequiométrica (NbAb). Os aspectos considerados nesta comparação 

foram a porosidade, a densificaçâo e as fases presentes após a reação. Algumas 

propriedades mecânicas, como a microdureza e a resistência à compressão, 

também foram avaliadas, bem como o mecanismo de fratura a temperatura 

ambiente. 

Pastilhas cilíndricas, com o teor de alumínio variando entre 70 e 42%at . , 

foram compactadas com 300 MPa a partir da mistura dos pós de Al e Nb, ambos 

passantes na malha de 400#. As pastilhas foram desgaseificadas a 500°C por 4 

horas e aquecidas a 15°C/min. 

Na figura 3.7a são apresentados graficamente os valores de porosidade total 

e fechada em função do teor de alumínio nominal das pastilhas reagidas. A 

porosidade total foi calculada com base na densidade hidrostática e na densidade 

teórica calculada para cada composição. A porosidade fechada foi determinada por 

picnometria de hélio. A porosidade total decresce continuamente de cerca de 30% 

para valores em tomo de 5 % em volume, conforme o teor de alumínio cresce de 42 

a 75 % at.. Em composições mais ricas em alumínio do que a eutética (54 % at.), a 

maior parte dos poros é fechada, enquanto que, com um menor teor de alumínio, a 

porosidade aberta predomina. 

A microestrutura típica das pastilhas reagidas é apresentada nas micrografias 

ópticas (luz normal) e eletrônicas de varredura da figura 3.8. A estrutura de poros, 

observada na pastilha com 7 0 % at.de Al (micrografia óptica da figura 3.8 a) 

apresenta um caráter bimodal, similar ao que ocorre com pastilhas contendo 

75 % at. de Al. Observam-se poros maiores, de formato aredondado, e poros 

bastante menores. À medida que o teor de alumínio é diminuído, verifica-se uma 

tendência de aumento da quantidade e do tamanho dos pequenos poros, 

culminando com a estrutura "esponjosa" da pastilha com 42 % at. de Al. Nas 

micrografias de van-edura nota-se que o NbAb (fase cinza escuro) e o Nb2AI (fase 

clara) foram formados em todas as composições em quantidades variáveis. À 

medida que o teor de alumínio é reduzido, verifica-se um decréscimo da fração 

volumétrica do NbAb em relação à fração do Nb2AI. Com 70% at. de Al, o NbaAI 

apresenta-se nos contornos de grão da fase NbAb, majoritária, ocupando regiões. 

http://at.de
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Figura 3.7 - Resultados de medidas realizadas em pastilhas reagidas, expressos em 

função do teor de alumínio: (a) porosidade total, fechada e tamanho de 

grão do NbAb; (b) microdureza e resistência à compressão. 
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microscopia óptica microscopia eletrônica de van-edura 

Figura 3.8 - Microestrutura típica de pastilhas reagidas com as composições: (a) 70; 

(b) 65; (c) 54; (d) 42 (% at. de Al), (pós de Nb e Al: -400#; compactação: 

300 MPa; aquecimento: 15°C/min;) 
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não raramente, bastante estreitas (figura 3.8a). Com 65 % at. de Al, a fase NbaAI 

torna-se contínua e os grãos de NbAb adquirem uma forma arredondada 

(figura 3.8 b). Ambas as observações constituem evidências de que o Nb2AI esteve 

líquido durante algum tempo. Nestes dois casos é possível averiguar que os poros 

pequenos localizam-se preferencialmente na fase Nb2AI e podem ser atribuídos a 

algum rechupe ocorrido durante a solidificação. Com 54% at. de Al (composição 

eutética) e com 42 % at. de Al, a fase Nb2AI passa a ser majoritária ocupando áreas 

contíguas entremeadas pelos grãos de NbAU (figura 3.8 c, d). Nota-se também uma 

diminuição do tamanho de grão do NbAb à medida que o teor de alumínio decresce, 

cuja variação pode ser melhor avaliada no gráfico da figura 3.7a. 

A porosidade crescente observada com a diminuição do teor de alumínio 

pode advir do fato de que o tamanho de partícula dos pós foi otimizado para a 

formação do NbAb (75 % at. de Al). Alterando-se a composição é necessário alterar 

também o tamanho de partícula dos pós para que as áreas de contato sejam 

maximizadas (interconectividade). Uma outra razão pode estar relacionada com a 

temperatura de sinterização do Nb2AI, superior à do NbAb, uma vez que o NbaAI 

funde-se numa temperatura maior. A sinterização insuficiente pode explicar, por 

exemplo, o fato de que praticamente toda a porosidade da pastilha contendo 

42 % at. de Al é aberta. Não se deparou aqui com indícios de reação incompleta, a 

exemplo do verificado por outros autores [74], provavelmente em razão do modo de 

combustão aqui adotado (explosão térmica). 

A variação da microdureza (carga de 100 g) e da resistência à compressão de 

pastilhas reagidas das diferentes composições estudadas é apresentada 

graficamente na figura 3.7b. Os resultados referentes ao NbAb (Nb75AI), 

processado de maneira similar, também são apresentados para comparação. A 

elevada porosidade presente em pastilhas com 42 % at. de Al pode explicar a queda 

brusca de dureza e de resistência à compressão, conforme evidenciado no gráfico. 

Por outro lado, os resultados referentes às composições compreendidas entre 54 e 

75 % at. de Al podem ser comparados, uma vez que a porosidade neste intervalo 

não variou de modo significativo. Portanto, quando o teor de alumínio decresce, 

nota-se um aumento da dureza e da resistência à compressão. Tal tendência pode 

ser explicada pelo aumento da fração volumétrica de Nb2AI, de dureza superior 

(820 HV) [68], bem como pela diminuição do tamanho de grão de NbAb. 

Medidas de microdureza em amostras de NbAb mais densas (98,5 % de pt) 
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foram realizadas para comparação com os resultados do gráfico da figura 3.7b. As 

pastilhas mais densas apresentaram uma dureza de 689 ± 6 9 MPa, valor 

ligeiramente superior, ao encontrado nas pastilhas menos densas (650 ± 65 MPa), 

provavelmente em razão da menor porosidade. Trabalhos anteriores reportam 

valores de microdureza do NbAU de 509 HV [76] e de 580 HV [68], referentes a 

amostras obtidas por compactação isostática a quente, seja dos pós elementares, 

como no primeiro caso, seja do pó do composto, como no segundo trabalho. Uma 

avaliação crítica destes valores, em comparação com o valor aqui obtido, não pode 

ser realizada, entretanto, uma vez que dados importantes, como a precisão das 

medidas, o tamanho de grão, no primeiro caso, e também a densidade, no segundo, 

não foram reportados. 

É importante observar que em todas as pastilhas ensaiadas sob compressão, 

a ruptura ocorreu na zona elástica da curva tensão deformação, isto é, sem 

deformação plástica mensurável. Tal fato reflete a fragilidade do NbAb e do NbaAI à 

temperatura ambiente. No que se refere ao NbAb, outros autores [73] determinaram 

uma resistência à compressão da ordem de 900 MPa em amostras praticamente 

isentas de porosidade, com um tamanho de grão da ordem 100 ^im preparadas por 

prensagem isostática a quente a partir do pó de NbAb. A discrepância com o valor 

obtido aqui (121 MPa) pode ser atribuída principalmente à porosidade das pastilhas 

de NbAb ensaiadas. 

Na figura 3.9 são apresentados detalhes da superfície fraturada de pastilhas 

de composição Nb75AI, Nb65AI, Nb54AI e Nb42AI, rompidas no ensaio de 

compressão. O exame da topografia das superfícies revela que a fratura do NbAb 

ocorre por clivagem, confirmando resultados obtidos anteriormente por outros 

autores [70]. Nas demais composições, verifica-se que a presença de Nb2AI não 

altera o mecanismo de fratura, o que ratifica a expectativa originada nos ensaios de 

compressão. 

ill.1.7 - Comentários 

Antes de continuar, é oportuno resumir as observações realizadas até o 

momento, realçando os principais resultados obtidos, a bem da clareza e melhor 

compreensão de vários aspectos discutidos. 
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Figura 3.9 - Superfícies de fratura de pastilhias de Nb-AI com diferentes teores de alumínio (em % at.): (a) 75; (b) 65; (c) 54; (d) 42. 
(microscopia eletrônica de varredura - elétrons secundários). 2 
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Primeiramente, ficou evidente a importância do controle de variáveis de 

processamento (tamanho de partícula, taxa de aquecimento, densidade a verde, 

desgaseificação) pertinentes à síntese por combustão. Se por um lado, as variáveis 

sâo muitas, exigindo um trabalho exaustivo de investigação, por outro, existe uma 

flexibilidade de controle advinda desta própria complexidade. Portanto, quando o 

objetivo for a obtenção de pastilhas de NbAb com máxima densificaçâo, o seguinte 

procedimento deve ser seguido: 

• Classificação dos pós de alumínio e nióbio, de forma que a relação do tamanho 

de partícula entre eles seja da ordem de 1:3 (Nb:AI); Pós grosseiros, sobretudo o 

de nióbio, devem ser evitados pois desaceleram a cinética da reação; 

• compactação da mistura dos pós com baixas pressões (50 MPa); 

• Tratamento isotérmico (400°C - 4 h) para desgaseificação; 

• Taxa de aquecimento de 15°C/min; 

Assim procedendo, foi possível obter, sem a aplicação simultânea de pressão, 

pastilhas de NbAb com cerca de 98,5 % da densidade teórica, acima do valor até 

então considerado limite (95 %), e sem a necessidade de qualquer tratamento 

isotérmico de sinterização convencional (1200°C/1 h) [76]. No contexto da tecnologia 

de consolidação de peças em formato quase final ("near net shape"), este é um dado 

bastante relevante. 

Quando o objetivo for a síntese do pó do composto, o melhor é obter uma 

pastilha porosa, apta à cominuição em qualquer equipamento convencional, 

destinado a este fim (britadores, moinhos, etc). Pastilhas que apresentaram 

expansão homogênea, como aquelas aquecidas a 8°C/min (figura 3.4 a), seriam 

preferidas por serem mais friáveis. Entretanto, a reação incompleta verificada 

demanda uma verificação de uma taxa de aquecimento intermediária, entre 8 e 

15°C/min. 

Outro aspecto que merece ser enfatizado é a síntese por combustão de 

materiais bifásicos, neste caso, as ligas de Nb2AI-NbAl3. Assim como no caso do 

NbAb monolítico, tais materiais podem ser sintetizados em baixas temperaturas, em 

equipamentos convencionais e baratos, o que é uma vantagem em relação ao 

processo convencional (fusão), que demanda altas temperaturas. 
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III.1.8 - Reações de interrupção (barras paralelepipédicas) 

As barras paralelepipédicas foram utilizadas com o objetivo de se verificar as 

etapas de reação ao longo da sua extensão. As barras de composição nominal 

Nb75AI foram compactadas a partir de misturas de pós de Al e Nb, ambos na faixa 

granulometrica de -400#. Uma vez que os experimentos não seriam realizados sob 

vácuo, adotou-se uma pressão de compactação de 100 MPa, e não de 50 MPa, 

como no caso das pastilhas cilíndricas, tão somente com o intuito de aumentar a 

resistência a verde da barra. Pressões maiores não foram empregadas por 

limitações do fen-amental de compactação utilizado. 

III.1.8.1 - Aspectos gerais da reação 

A temperatura da barra foi monitorada com dois termopares. O primeiro, 

inserido na face frontal (orifício de 4 mm de profundidade), monitorou a temperatura 

da região da barra inserida na zona quente do forno utilizado para o disparo da 

reação. O segundo foi inserido na face lateral (orifício de 4 mm de profundidade), 

distante do primeiro cerca de 32 mm. 

Durante o aquecimento, uma vez atingida a temperatura de fusão do 

alumínio, notou-se a formação de pequenas gotas na superfície da barra. Tais gotas 

coalesciam com a continuidade do aquecimento, chegando a formar uma poça na 

região de contato com o tubo de quartzo. Instantes antes da ignição, porém, as 

gotas eram reabsorvidas, o que passou a constituir um indicativo da iminência da 

reação. A temperatura máxima medida pelo termopar frontal foi de 1565°C, 

enquanto na lateral a temperatura foi de 1310°C. 

Observações semelhantes em relação a formação de gotas na superfície das 

de compactados de composição Nb75AI foram feitas por MURRAY e GERMÁN [76] 

e por KACHELMYER et al. [77]. Os primeiros realizaram experimentos com 

fragmentos de amostras compactadas (2g) aquecidos ao ar num cadinho de alumina 

com uma tocha de propano (taxa de aquecimento de várias centenas de graus por 

minuto). A não molhabilidade do nióbio pelo alumínio líquido foi atribuída à formação 

de óxido na superfície do líquido. Segundo estes autores, a molhabilidade seria 

particularmente inibida na superfície externa do compactado, e esta situação seria 

revertida com o consumo de alumínio demandado pelo início da reação. 

KACHELMYER eí al. [77] realizaram experimentos de síntese por combustão mais 

elaborados, sob vácuo. Verificaram que havia um intervalo de tempo entre a fusão 
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do alumínio e a reação de ignição, no qual as gotas eram fomiadas. Os autores, 

mediante análise de imagens de vídeo de uma partícula de alumínio sobre uma 

chapa de nióbio, verificaram que a molhabilidade ocorre somente após ser atingida 

uma certa temperatura crítica, acima da fusão do alumínio. Observou-se também um 

decréscimo do ângulo de contato à medida que um composto intermetálico era 

formado. No presente trabalho, o tempo decorrido entre a fusão do alumínio (660*'C) 

e a reação de ignição (850°C), com a concomitante reabsorção das gotas de 

alumínio fundido pela amostra, favorece a explicação proposta por aqueles autores 

[77]. 

III.1.8.2 - Aspectos macro e microscópicos 

O aspecto externo de uma barra semi-reagida pode ser observado na figura 

3.10. Note-se que a geometria da barra é praticamente mantida durante a reação, 

ocorrendo apenas um leve arredondamento das bordas. Três zonas macroscópicas 

são claramente definidas, e serão doravante denominadas zona I, II e III. A primeira 

zona (zona I), de aspecto brilhante, corresponde à porção da amostra introduzida na 

zona quente do forno, levada à ignição segundo o modo explosão térmica. A zona II, 

caracterizada por uma contração central significativa, é a região onde se deu a 

propagação e a extinção da onda de combustão (fora da extensão compreendida 

pelo fomo). A terceira zona (zona III), destacada do corpo principal da barra, é a 

parte não reagida, com aparência similar à barra compactada. 

zona III zona II zona 1 

1 cm 

Figura 3.10 - Vista geral da barra de composição Nb75AI semi-regida. 
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A macroestrutura interna observada ao longo da secção longitudinal da barra 

reagida (zonas I e II) é mostrada na figura 3.11. Para melhor descrever os resultados 

das observações microestruturais ao longo da barra, foi utilizado um sistema de 

referência com origem no ponto O (figura 3.11). Uma porosidade grosseira ou 

vazios, de formato geralmente esférico (diâmetro médio de 0,5 mm) é observada ao 

longo da região que se estende da origem {x=0 mm) até (x = 30 mm). Na região do 

pescoço a porosidade grosseira desaparece abruptamente, voltando a surgir 

somente na região indicada com a linha tracejada E. 

A análise microestrutural realizada nas três zonas revelou aspectos distintos, 

apresentados a seguir. 

Na porção da barra compreendida no intervalo O < x < 30 mm, observa-se, em 

geral, uma variação contínua da microestrutura ao longo da direção x. A 

microestmtura da zona I, (O < x < 22 mm), é caracterizada pela presença de grãos 

de NbAb envoltos por alumínio puro conforme o evidenciado pelas micrografias da 

figura 3.12 (a, b, c). Nota-se que há um aumento da fração volumétrica de NbAb, 

concomitantemente à redução da fração volumétrica da matriz de alumínio, à medida 

que se caminha da região junto à extremidade da ban-a (x = O mm) para o seu 

interior (aumentando x). Além disso, a forma dos grãos de NbAb varia de esferoidal 

a poliédrica, com o correspondente aumento de tamanho, de ( 1 2 ± 3 ) n m até 

(47 ± 13) fim, conforme aumenta a superfície de contato entre eles. Nas vizinhanças 

da zona II, x = 21 mm, o NbAb é a fase majoritária e o alumínio está presente 

apenas em alguns poucos contornos de grão (figura 3.12c). Parte da zona II, 

correspondente ao intervalo 22 mm < x < 30 mm, é caracterizada pela presença de 

grãos de NbAb e do constituinte eutético Nb2AI-NbAb conforme ilustrado na 

micrografia da figura 3.13a. Nesta região, à medida que x aumenta, a fração 

volumétrica de NbAb decresce com correspondente aumento da fração volumétrica 

do constituinte eutético. Simultaneamente, o tamanho de grão do NbAb decresce de 

(47 ± 13) iam até (21 ± 6) ^im. Tais fatos podem ser verificados nas micrografias da 

figura 3.13 (a-b), para x = 24 mm e x = 28 mm. Para melhor ilustrar estes resultados, 

na figura 3.14 (a-b) estão representados graficamente, em função da posição x, a 

fração volumétrica das várias fases, o tamanho de grão de NbAb e a fração em peso 

do alumínio, das zonas I e II (x< 30 mm). 

Além da região "pescoço", na zona II (x > 30 mm), a microestrutura toma-se 

bastante complexa e heterogênea no plano (yz). Uma representação esquemática 
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Figura 3.12 - Imagem de elétrons retro-espalhados de diferentes regiões da zona I: 
( a ) x = 0,5 mm; ( b ) x = 16 mm; (c )x = 21 mm. 
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Figura 3.13 - Imagem de elétrons retro-espalhados de diferentes regiões da zona II: 

(a) X = 24 mm; (b) x = 28 mm. 
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Figura 3.14 - Fração volumétrica de NbAb, alumínio livre e eutético, e tamanho de 

grão médio de NbAb (a), e fração em peso de alumínio e nióbio (b) ao 

longo da direção longitudinal da barra (x), nas zonas I e II (x < 30 mm). 
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desta região está apresentada na figura 3.15. Os detalhes microestruturais que mais 

chamam a atenção são as regiões de aspecto peculiar, que se assemelham a 

"veios" ou dedos de uma mão, e uma região de transição. Os chamados "veios" 

apontam para o "pescoço", conforme evidenciado pelas áreas claras (A) na 

micrografia da figura 3.11. Os veios se fundem em B ( x « 4 0 m m ) . Exceto pelas 

áreas escuras no interior dos veios, denotadas por C, a microestrutura dos veios é 

caracterizada pela presença de grãos muito finos de NbAb (« 5 ^m), envolvidos por 

uma matriz de alumínio (figura 3.16a). A microestrutura das regiões C consiste de 

partículas de nióbio não reagido, envoltas por grãos de Nb2Al, imersos numa matriz 

do eutético Nb2AI-NbAb. Na micrografia da figura 3.16b, estas regiões são vistas 

como áreas claras (imagem de elétrons retro-espalhados), con-espondendo às áreas 

escuras da micrografia óptica da figura 3.11. Na região entre os veios (denotada por 

D) são observados grãos grandes de NbAb numa matriz de alumínio menos 

contínua (figura 3.17a). 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ B 

região 
entre veios 

D 

\ 
\ 

\ 
\ E 

Figura 3.15 - Representação esquemática da zona II. 
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Figura 3.16 - Imagem de elétrons retro-espalhados: (a) interior dos velos, 

evidenciando os grão finos de NbAb numa matriz de aluminio; (b) 

região escura, C, da figura 3.11. 
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i(b); 

Figura 3.17 - Imagem de elétrons retro-espalhados: (a) detalhe da região entre-veios 

evidenciando grãos grandes de NbAb imersos numa matriz de 

alumínio; (b) dendritas de NbAb envolvidas pelo eutético NbaAI-NbAb. 
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A região de transição, bem definida junto ao pescoço da zona II, é 

caracterizada pela presença de dendritas de NbAb numa matriz contínua do eutético 

NbaAI-NbAb (figura 3.17b). Esta região circunda os veios em alguma extensão e é 

delimitada pela região D (entre veios). 

Uma região bastante porosa é verificada ao longo da linha E (figuras 3.11 e 

3.15), paralela à frente de propagação da reação. A microestrutura à direita da linha 

E consiste de grãos muito finos de NbAb, similares aos observados na figura 3.12a. 

À esquerda da linha E, próxima à frente de reação, nota-se a presença de partículas 

de NbAb semi-reagidas, envoltas por grãos finos de NbAb («4nm) , em meio a 

matriz de alumínio (figura 3.18a). 

A zona III é caracterizada pela presença de partículas de nióbio e alumínio 

típicas do compactado não reagido (figura 3.18b). 
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Figura 3.18 - Imagem de elétrons retro-espalhados: (a) grão finos de NbAb 

presentes na superficie de partículas de niobio semi-reagido, imersos 

numa matriz de aluminio; (b) Particulas de nióbio numa matriz de 

aluminio da região não reagida (zona III). 
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III.1.9 - Mecanismo de reação 

As observações realizadas até aqui referentes à síntese por combustão de 

pastillias de NbAls, e de Nt)2AI-NbAl3, em conjunto com o verificado na barra 

paralelepipédica, particularmente, na figura 3.18a, constituem pistas importantes na 

tentativa de elucidar a maneira de como a reação ocon-e. 

Durante o aquecimento inicial de uma pastilha de Nb-AI, zonas ricas em 

aluminio são preferencialmente formadas junto aos pontos de contato entre o 

aluminio e o nióbio, sobre as partículas sólidas de Nb. Dois fatores justificam esta 

afirmativa. Primeiro, a baixa solubilidade, no estado sólido, do nióbio no aluminio, 

conforme o indicado pelo diagrama de fases da figura 1.6. Segundo, o maior 

coeficiente de difusão do aluminio no nióbio e/ou nos compostos de nióbio do que o 

coeficiente de difusão do nióbio no aluminio [81]. Considera-se, portanto, que a 

nucleação e o crescimento de compostos no estado sólido possa ocorrer durante o 

aquecimento nestes pontos de contato entre a partículas de nióbio e aluminio. 

Estudos de difusão realizados por outros autores [62, 81] mostraram que o NbAb é a 

primeira fase a se formar e também é a que cresce mais rapidamente. Investigações 

onde se inten-ompeu a reação entre pós de alumínio e nióbio comprovaram tal fato 

[74, 93]. Portante, o NbAb é a primeira fase a se nuclear, sobre as particulas de Nb, 

que funcionam como um substrato. É razoável supor que haja um aquecimento 

localizado do alumínio, preferencialmente junto aos primeiros núcleos formados, em 

razão da liberação de calor associada à formação do NbAb. À medida que a 

nucleação e o crescimento prosseguem, o aquecimento localizado é capaz de 

provocar a fusão do alumínio junto aos núcleos, antes mesmo que a temperatura 

geral da pastilha tenha atingido o ponto de fusão do alumínio. Neste estágio 

coexistem os núcleos de NbAb, o alumínio localmente fundido, além do nióbio e 

alumínio sólidos não reagidos. Quando a temperatura geral da pastilha ultrapassa o 

ponto de fusão do alumínio, parte do alumínio líquido, em contato com partículas de 

nióbio onde não houve nucleação, tende a ser "expelida" da pastilha, em razão da 

não molhabilidade do nióbio pelo alumínio líquido [77]. É neste instante que as gotas 

de alumínio são observadas sobre a superfície da amostra, constituída por um 

esqueleto de partículas de nióbio, núcleos de NbAb e alumínio liquido. Tal estrutura 

é a responsável pela manutenção da forma geométrica das amostras. 

À medida que o aquecimento prossegue, a solubilidade do nióbio no alumínio 

líquido aumenta, ocorrendo a dissolução do nióbio. A ação capilar do liquido, e o 
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crescimento dos núcleos de NbAb fazem com que o aluminio expelido retorne para 

alimentar a reação, prestes a se generalizar. O crescimento dos núcleos NbAb pode 

ocorrer simultaneamente pelo consumo de liquido enriquecido em nióbio, ou por 

uma eventual difusão do aluminio na interface Nb-NbAb. A velocidade elevada de 

todo o processo sugere que os núcleo iniciais de NbAb crescem principalmente a 

partir do consumo do liquido enriquecido em nióbio. Uma fotografia "congelada" do 

processo em pleno desenvolvimento é observada na figura 3.18a. Notem-se as 

particulas de nióbio completamente envolvidas por grãos de NbAb, em meio ao 

aluminio liquido (sólido, no momento da observação). Note-se também que alguns 

pequenos grãos (ou particulas) de NbAb aparentemente se destacaram do substrato 

(particulas sólidas de nióbio) e situam-se agora embebidos em meio ao aluminio. A 

esfericidade de vários partículas observadas na figura 3.18a., sugere um processo 

de solução - reprecipitação, típico da sinterização por fase líquida [94]. O processo 

continua até que todos os reagentes tenham sido consumidos. Ocasionalmente, 

podem ser formadas poças de líquido supersaturadas em nióbio, aprisionadas por 

particulas de NbAb contíguas. Tais poças podem ser responsáveis pela estrutura 

eutética (Nb2AI-NbAb) observadas em alguns contornos de grão (figura 3.2d). A 

porosidade fina pode ocorrer nos contornos de grão do NbAb em razão da presença 

de algum líquido aprisionado quando duas particulas (grãos) de NbAb se tocam. 

Quando a quantidade de nióbio é aumentada, dois fatos são esperados. 

Prímeiro, espera-se que o teor de nióbio na fase líquida aumente até a concentração 

necessáría para a formação do Nb2AI, solidificando-se entre os grãos de NbAb já 

formados. A micrograflas das figuras 3.8a (70% at.de Al) e 3.8b (65% at .de Al) 

suportam este raciocínio. Na figura 3.8a é oportuno observar a acomodação dos 

grãos sólidos de NbAb, resultando, em alguns casos, no desenvolvimento de faces 

planas entre grãos vizinhos. Em segundo lugar, ocorre um aumento da área das 

interfaces Nb/AI, e o correspondente aumento do número de núcleos de NbAb nos 

estágios iniciais da reação. A possibilidade de crescimento desses núcleos é menor, 

pois é maior a competição por alumínio, resultando num tamanho final de grão de 

NbAb menor, conforme o ilustrado no gráfico da figura 3.7a. 

http://at.de
http://at.de
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III.1.9.1 - Seqüência dos eventos na barra semi-reagida 

Embora tenha ocorrido um desbalanço composicional na barra, dificultando 

sobremaneira a análise dos eventos, considera-se válida a tentativa de 

entendimento dos fenômenos ocomdos, uma vez que isto é importante para a 

viabilização de reações por SHS em amostras maiores. 

Possíveis etapas da reação podem ser inferidas a partir dos resultados de 

identificação de fases ao longo da barra reagida. Os dados contidos na figura 3.14 

sugerem que, o intervalo O < x < 30 mm da barra reagida, pode ser decomposto 

numa série de lâminas contendo quantidades de nióbio e alumínio, diferentes da 

composição inicial (Nb-75AI). A composição da barra é desbalanceada durante a 

reação por uma migração de alumínio na direção x oposta, isto é, da zona II para a 

zona I. A quantidade de alumínio deslocada de uma determinada lâmina para a 

adjacente, depende da posição particular x da lâmina. 

O fluxo de alumínio pode ser explicado como resultado das características de 

não molhabilidade do nióbio sólido pelo alumínio líquido, na presença de um 

gradiente térmico. De fato, a terça parte da ban^a introduzida no forno no início do 

experimento, evidenciou a formação de gotas de alumínio na sua superfície, tão logo 

a temperatura local superou o ponto de fusão daquele metal. Em razão de um 

gradiente de temperatura ao longo da barra, a região interna, à frente da primeira 

lâmina sob ignição, também conterá algum alumínio fundido. Uma vez ocorrida a 

ignição na primeira lâmina, o alumínio fundido das gotas na superfície, bem como 

aquele presente em áreas internas contíguas, será "sugado" para a zona de reação 

para alimentá-la. Como conseqüência deste transporte de alumínio, a composição 

real da maior parte da zona I, durante a reação, terá um teor de alumínio acima do 

nominal (75% at.). À medida que a reação se propaga através da zona II, fora da 

zona quente do forno, o calor gerado pela combustão elevará a temperatura na 

região adiante da frente de reação, fundindo o alumínio nesta área. O mesmo 

mecanismo se repete, ocorrendo um fluxo de alumínio fundido para a zona de 

reação à medida da sua propagação. 

Na região adiante da frente de reação, o alumínio fundido interagirá com o 

alumínio sólido. No interior desta lâmina em particular, a reação tem início. A 

propagação da reação para a próxima lâmina dependerá da quantidade de calor 

gerado pela reação. Se este calor não for suficiente para elevar a temperatura local 

ao ponto de ignição, a reação será incompleta ou se extinguirá. A heterogeneidade 



81 

microestrutural verificada adiante do pescoço é o resultado de uma ação combinada 

de vários fatores: o desbalanceamento de alumínio, o gradiente de temperatura e a 

menor geração de calor. As regiões dos veios e entre-veios podem resultar de 

subsequentes intrusões de alumínio na zona de reação, devido ao movimento 

continuado da frente de reação na presença de um gradiente de temperatura. A 

definição destas duas regiões pode ser explicada por intrusões de alumínio em 

instantes diferentes (note-se que as duas fases líquidas aí presentes, alumínio 

fundido e o eutético, não se misturaram). Além disso, em ambas as regiões a reação 

não se completou. Portanto, a área adiante do pescoço corresponde a uma vista 

congelada das últimas intrusões de alumínio. A microestrutura destas regiões indica 

que a reação ocorreu de fato em tempos distintos e a níveis deferentes. Se for 

assumido que a velocidade de propagação é praticamente constante, o tempo 

disponível para a evolução da reação será o mesmo para duas lâminas contíguas. A 

região interna dos veios, na qual a máxima temperatura atingida é levemente 

superior a 660°C, mostrará as primeiras etapas da reação. A região entre-veios, 

estando numa temperatura superior, exibirá a reação num estágio mais adiantado, 

em razão da cinética. Isto explicaria a presença de menos alumínio não reagido e 

grãos de NbAb maiores na região entre-veios (figura 3.17a) comparado com o 

interior dos veios (figura 3.16). 

A ocorrência de Nb2AI e do eutético em pequenas ilhas no interior dos veios 

(figura 3.16b), não pode ser facilmente explicada. Uma razão possível seria o 

encontro da frente de reação com o veios na presença de um gradiente térmico. 

Como resultado da interação de dois líquidos diferentes (imiscíveis ao que tudo 

indica), alguma porção líquida mais pobre em alumínio, proveniente da região de 

transição, poderia ter ficado aprisionada no interior dos veios, e sua solidificação, em 

condições mais críticas, conduziria ao resultado observado. 
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Ni 

Figura 3.19 - Secção isotérmica do diagrama ternario do sistema Nb-Ni-AI a 1140°C. 

(as composições estudadas estão indicadas sobre a linha traçada). 

XMíSSÍO UClCmi DE ENERGIA NUCLEAR/SP tPPk 

111.2 - Síntese de Ligas Nb-Ni-AI 

Na parte anterior (III.1) foram abordados aspectos importantes relativos à 

síntese por combustão do NbAb. Nesta parte, a combustão foi realizada em misturas 

de pós ternárias, adicionando-se o pó de níquel aos pós de alumínio e nióbio 

utilizados anteriormente. Para responder às perguntas previamente formuladas 

(1.4.1), três baterias de experimentos foram realizadas: 

• a síntese por reação segundo o modo explosão térmica, ou combustão 

simultânea, realizada em pastilhas cilíndricas; 

• a termoanálise de fragmentos de pastilhas compactadas; 

• a interrupção da reação durante sua propagação em barras paralelepipédicas. 

As composições empregadas neste estudo foram escolhidas, todas recaindo 

sobre um linha imaginária do diagrama ternario Nb-Ni-AI, unindo os pontos 

referentes as fases NbAb e NiAI, como ilustrado na figura 3.19 [96]. 
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III.2.1 - Pastilhas de Nb-Ni-AI 

O processamento de pastilhas foi conduzido a partir da experiência adquirida 

na etapa anterior. Dessa forma, foram empregados pós de alumínio e nióbio nas 

faixas granulométricas de -400#, além do pó de níquel no estado de recebimento. 

Pastilhas compactadas com 300 MPa foram desgaseificadas a 400°C durante 4 h 

sob vácuo, antes de serem reagidas, sob taxa de aquecimento de 15°C/min. As 

pastilhas brutas de reação foram tratadas térmicamente, sob vácuo, a 1140°C 

durante 6 horas, de modo que se pudesse verificar a estabilidade das fases obtidas 

com a reação. 

A reação de combustão ocorreu nas pastilhas compactadas de todas as 

composições investigadas. Na Tabela 3.4 estão reunidos os resultados referentes à 

temperatura de ignição, á identificação e à concentração de fases das pastilhas 

brutas de reação e tratadas temnicamente. Os resultados de uma pastilha reagida de 

NbAb são apresentados para comparação. A temperatura de ignição variou 

significativamente com a composição. As pastilhas de teor mais elevado de níquel 

(20 e 30 % at.) reagiram a cerca de 500°C, enquanto que nas pastilhas contendo 

10 % at. de Ni a reação só foi percebida em temperaturas significativamente maiores 

(« 850°C). As pastilhas mais ricas em níquel (30 % at.) sofreram tipicamente fortes 

reações e seu formato ín-egular denota que alguma fusão ocorreu. Grandes bolhas 

internas também foram formadas, conforme mostrado na figura 3.20a. As pastilhas 

com 20 % at. de Ni exibiram algum desvio da forma cilíndrica inicial (figura 3.20b). 

Nas demais pastilhas ( 1 0 % at.de Ni) a variação de forma foi desprezível (figura 

3.20c). 

As diferentes temperaturas de ignição observadas revelam, desde já, a 

ocorrência de reações diversas entre os casos estudados. A temperatura de ignição 

da ordem de SOO'C verificada nas pastilhas de composição Nb30Ni60AI e 

Nb20Ni65AI é da mesma magnitude daquelas verificadas na síntese do N Í 3 A I [96,44] 

e do NiAI [45]. Isto é um indício de que a reação é iniciada nas interfaces Ni-AI. Em 

contraste, a temperatura de ignição observada na composição Nb-10Ni-70AI, 850°C, 

é comparável com aquela obtida previamente na síntese do NbAb, indicando que no 

caso desta composição a combustão generalizada apenas pode ser disparada com 

as reações nas interfaces Nb-AI. 

http://at.de
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As microestruturas das pastilhas bmtas de reação e tratadas termicamente 

podem ser apreciadas na figura 3.21. Nas pastilhas brutas de reação, o NbAb foi 

formado em todas as amostras, em quantidade decrescentes com o teor de níquel. 

Nas imagens eletrônicas da figura 3.21, o NbAb é a fase de coloração cinza claro. A 

determinação de composição química desta fase revelou uma pequena alteração em 

relação à estequiometria original (72,6 e 26% at. de alumínio e nióbio, 

respectivamente) e, invariavelmente, a presença de níquel («1,4% at.). Já o NiAI, foi 

formado de maneira apreciável apenas na amostra mais rica em níquel. Esta fase se 

apresenta na imagem eletrônica (figura 3.21) com uma coloração cinza escuro e tem 

um teor de níquel da ordem de 48,4 % at. A presença do NÍ2AI3 foi detectada em 

todas as amostras brutas de reação, conforme o verificado pelas análises de 

difração de raios-X. A sua coloração nas imagens eletrônicas também é cinza 

escuro, o que prejudicou a sua discriminação em relação ao NiAI na amostra mais 

rica em níquel (30 % at.). O NÍ2Ab é majoritário quando o teor de níquel é de 

20 % at. A sua composição média é de cerca de 43,4 % at. de níquel. Algumas 

partículas de nióbio foram apenas parcialmente reagidas, conforme se observa na 

microestrutura das amostras com 20 e 10 % at. de níquel (áreas brancas das figuras 

3.21b e 3.21c, respectivamente). Quando o teor de níquel é de 30 % at., as áreas 

brancas estão como que fragmentadas, (micrografia da figura 3.21a). A composição 

média desta áreas, conforme a microanálise química, é equivalente ao composto 

ternário Nb16Ni51AI. Trata-se da fase de Laves Nb(Nii.xAlx)2, onde x varia de 0,19 a 

0,83, segundo BENJAMIN et. al. [95]. O valor de x neste caso é de 0,76. 

À exceção do NiAI e do NbAb, as demais fases presentes nas pastilhas bmtas 

de reação não estão previstas no diagrama ternário de equilíbrio (figura 3.19) [95], 

encontrando-se portanto num estado metaestável. Por essa razão, foram tratadas 

termicamente a 1140°C durante 6 h, a fim de que as fases resultantes pudessem ser 

comparadas com as previstas no corte isotérmico correspondente. As micrografias de 

van-edura de amostras tratadas temnicamente são apresentadas na figura 3.21 (d, e, f). 
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TABELA 3.4 - Resultados obtidos com pastilhas reagidas com as composições 

estudadas 

Composição 

Nominal (% at.) 

TlgniçâO Condição Fases Identificadas (Concentração em peso) Composição 

Nominal (% at.) CC) NbAla NiAI NÍ2AI3 NbNiAI Nb NbaAI 

Nb75AI 845-860 b.r* 99,0 — — — — 1,0 

Nb10Ni70AI 840-860 
b.r. 78,7 0,1 20,6 0,3 0.3 0,0 

Nb10Ni70AI 840-860 
t f 81,5 16,8 0.6 1.1 0,0 0.0 

Nb20Ni65AI 480-520 
b.r. 46,1 1,0 51,0 0,2 1,7 0,0 

Nb20Ni65AI 480-520 
t.t. 55.8 39,7 0.0 4,5 0.0 0.0 

Nb30Ni60Ai 480-520 
b.r. 30,1 52,1 10,1 7,7 0,0 0,0 

Nb30Ni60Ai 480-520 
t.t. 30,9 61,5 0,0 7.6 0,0 0.0 

* b.r. - bnjta de reação; t.t. - tratada temnicamente (1140'C/6h sob vácuo). 

— 

(b) 

(c) 

5 mm 

Figura 3.20 - Macrografias ópticas de pastilhas reagidas representativas de cada 

composição: (a) Nb30Ni60AI; (b) Nb20Ni65AI; (c) Nb10Ni70AI. 
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pastilhas brutas de reação pastilhas tratadas termicamente 

(a) — 10nm (d) —. I0nm 

(b) — 10^m (e) 10|am 

iiifsRl 

(c) 10|am (f) — 10^m 

Figura 3.21 - Micrografias eletrônicas de van-edura de pastilhas reagidas e tratadas 

termicamente: (a) e (d) Nb30Ni60AI; (b) e (e) Nb20Ni65AI; (c) e (f) 

Nb10Ni70AI (%at.). 
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O tratamento térmico causou profundas alterações na microestrutura, 

conforme se averigua na comparação com as micrografias das amostras 

correspondentes não tratadas. As transformações de fase que ocon-eram também 

estão evidenciadas na Jabela 3.4. Nas amostras com 10 e 2 0 % a t . de níquel, a 

concentração de NíAI sobe, enquanto que o NÍ2AI3 praticamente desaparece. Na 

amostra com 30 % at. de níquel, a concentração de NiAl caí após o tratamento 

ténnico, enquanto sobe a concentração de NbAb. Um aumento da concentração de 

NbAb também é verificado na amostra com 20 % at. de níquel. Na amostra com 

10%at . de níquel, a concentração de NbAb praticamente não se altera com o 

tratamento ténnico. As composições químicas do NiAl e do NbAb mantiveram-se 

praticamente inalteradas. Outra modificação substancial observada refere-se à 

transformação das partículas de nióbio não reagidas. Nas amostras com 10 e 

20 % at. de níquel, não se detectou a presença de partículas de nióbio não reagido 

após o tratamento térmico. Nos locais antes ocupados por tais partículas, constata

se a presença da fase ternária, anteriormente detectada, de coloração branca na 

imagem eletrônica (figuras 3.21 e e 3.21f). A sua forma é arredondada, á 

semelhança de um anel com uma certa espessura (« 5 iam), e contém no seu interior 

grãos muito finos de NbAb. Na amostra com 30 % at. de níquel (figura 3.21 d), esta 

fase apresenta-se como partículas isoladas, porém mantendo uma tendência de 

distribuição circular. A composição química do composto ternário sofreu uma 

pequena alteração, em relação ao verificado antes do tratamento térmico, para 

Nb13Ni51AI(x = 0,80). 

O método de Rietveld [83, 84], aplicado à analise de difração de raios-X, 

demonstrou-se muito útil e oportuno, não apenas por auxiliar a identificação de 

fases, nos casos de difícil discriminação de picos de difração (raios-X) ou de 

incertezas quanto à composição química das fases (microanálise por EDS), mas 

sobretudo por permitir a determinação da composição das amostras. Como exemplo 

de saída de resultado final do programa de computador utilizado [85], apresentam-se 

na figura 3.22 os difratogramas de duas amostras, bruta de reação e tratada 

termicamente (20 % at. de Ni). A qualidade do ajuste pode ser avaliada visualmente 

a partir da curva inferior de cada difratograma, resultante da diferença entre o 

espectro obtido experimentalmente e o calculado. 
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Figura 3.22 - Difratogramas de raios-X de uma amostra (20 % at. de Ni) bruta de 

reação (a) e tratada termicamente (b). As fases identificadas estão 

indicadas por traços verticais coloridos. A curva inferior de cada gráfico 

representa a diferença entre os espectros experimentais e calculados. 
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III.2.1.1 - Termoanálise 

Na figura 3.23 são apresentadas as curvas termoanalíticas referentes às 

amostras das três composições estudadas contendo níquel, além da curva referente 

à composição Nb75AI, adicionada para fins de comparação. 

As observações anteriores, referentes à identificação de fases na 

microestrutura das pastilhas brutas de reação, podem indicar a seqüência de 

reações. As temperaturas de ignição observadas na ignição de misturas contendo 

20 e 30 % at. de níquel podem ser identificadas com a síntese inicial do NÍ2AI3 ou do 

NiAl (calores de formação de 56,48 kJ mol'^ e 58,79 kJ mol ' \ respectivamente) [97]. 

O calor liberado por estas reações em baixas temperaturas foi suficiente para elevar 

a temperatura global até o inicio da reação nas interfaces Nb-AI. Nas pastilhas com 

10 % at. de Ni, o menor número de pontos de contato entre o níquel e o alumínio, 

conseqüência do menor teor de níquel, não foi provavelmente suficiente para gerar o 

calor necessário para iniciar a reação global, o que ocorreu somente numa 

temperatura mais alta, quando se dá a reação nas interfaces Nb-AI. 

A secção disponível do diagrama de equilíbrio de fases do sistema Nb-Ni-AI a 

1140°C [95] (figura 3.19) indica apenas a presença do NbAb e do NiAI, em 

proporções dependentes da composição da liga. Os resultados obtidos com as 

pastilhas tratadas térmicamente mostram que o tratamento de 6 horas, foi suficiente 

para transformar completamente o NÍ2AI3, bem como o nióbio não reagido. A fase 

ternaria obtida, entretanto, não é prevista na secção isotérmica (1140°C) do referido 

diagrama. O tempo de 6 horas pode ter sido insuficiente para que o equilíbrio 

termodinâmico tenha sido atingido. Neste ponto, é oportuno comentar os resultados 

obtidos por REIP e SAUTHOFF [73]. A partir de ligas de Nb-Ni-AI fundidas, cujas 

composições também recaem no campo bifásico aqui tratado, estes autores 

verificaram invariavelmente a formação de uma fase ternaria (Nb53AI14,6Ni), que 

persistia mesmo após tratamento térmicos prolongados (500h a 1200°C). Com base 

nisso sugeriu-se uma modificação do diagrama temario. Os resultados aqui 

apresentados, portanto, estão em franco acordo com os de REIP e SAUTHOFF [73], 

indicando a necessidade de uma revisão do diagrama de BENJAMÍN et. al. [95]. 
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Nas curvas das amostras contendo níquel observam-se duas séries de picos 

em temperaturas bem distintas. Na primeira série, próxima de 600°C, os picos são 

exotérmicos, enquanto que na segunda série, em tomo de 900°C, há um grupo de 

picos endotérmicos seguido de um outro grupo de picos exotérmicos. Ao contrário 

do que ocorre com a mistura Nb75AI, verifica-se a ausência do pico endotérmico 

relativo à fusão do alumínio, o que sugere a participação do alumínio nas reações 

exotérmicas da primeira série de picos. Nesta série contata-se que a intensidade dos 

picos exotérmicos é bastante alterada pela composição, sendo proporcional ao teor 

de níquel. Na segunda série, não há uma correlação direta entre a intensidade do 

primeiro grupo de picos (endotérmicos) e a composição. O pico mais intenso é 

observado na amostra contendo 20 % at. de níquel, menos intenso na amostra com 

30 % at níquel e praticamente inexistente na amostra com 10 % at. de níquel. No 

segundo grupo, a intensidade dos picos exotérmicos aumenta com o decréscimo do 

teor de níquel. 

Com o intuito de identificar as reações associadas aos picos endotérmicos da 

primeira série, amostras das mesmas composições contendo níquel foram 

aquecidas, sob taxa de 15°C/min, até 650°C e em seguida resfriadas. A 

microestrutura destas amostras encontra-se na figura 3.24 (a, b, c). As três amostras 

apresentam nióbio não reagido e a reação de síntese do NbAls foi suprimida, salvo 

alguma pequena formação, junto às partículas de nióbio. As demais fases presentes 

na amostra com 10 % at. de níquel são o alumínio não reagido, e o NiAb, este último 

majoritário. Na amostra com 20 % at. de níquel, constatou-se também a presença de 

NÍAI3 (majoritário) e de uma solução sólida de alumínio contendo níquel em teores 

que variam entre 1 e 3 % at. Na amostra com 30%at . , todo o alumínio foi 

consumido, e observa-se a presença do NÍAI3 (minoritário) e do NÍ2AI3 (majoritário). 

A ausência do pico endotérmico relativo à fusão do alumínio, nas amostras 

contendo níquel, sugere que o alumínio está envolvido no evento exotérmico 

próximo de 600°C. De fato, as fases identificadas nas amostras aquecidas até eso^C 

indicam que as reações associadas à primeira série de picos envolveram apenas o 

níquel e o alumínio. Nesta altura é oportuno lembrar o comportamento de 

compactados, provenientes de misturas com as mesmas composições aqui 

utilizadas, reagidos segundo o modo explosão térmica (III.2.1). Inferiu-se que as 

reações têm início na interface Ni-AI e podem disparar a reação de síntese do NbAb, 

dependendo do teor de Ni. A suposição revelou-se verdadeira, tendo em vista os 
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y 

^ ^ Ai 

Figura 3.24 - Imagens de elétrons retroespalhados de amostras aquecidas até 

650°C no equipamento de termoanálise: (a) Nb30Ni60AI; (b) 

Nb20Ni65AI; (c) Nb10Ni70AI. 
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resultados da termoanálise. Entretanto, as reações da primeira série de picos, 

observadas nas curvas termoanalíticas, não foram suficientes para promover a 

reação entre o Nb e o Al, formando NbAla, pois, caso contrário, os picos exotérmicos 

associados á reação de síntese deste composto numa temperatura mais elevada 

não seriam observados (segunda série de picos). A discriminação dos picos só foi 

possível porque as condições termodinâmicas do ensaio tennoanalítico são 

diferentes daquelas presentes no processamento de pastilhas reagidas pelo modo 

explosão térmica. No ensaio termoanalítico, a superfície de contato da amostra com 

o cadinho é grande frente a massa utilizada, o que acan-eta perdas térmicas, 

sobretudo por condução, não desprezíveis. 

Os picos exotérmicos verificados a aproximadamente 600°C (Figura 3.23b) 

podem ser correlacionados com reações entre o alumínio e o níquel para a formação 

do N Í A I 3 e do N Í 2 A I 3 . As diferentes intensidades dos picos podem ser explicadas a 

partir das entalpias de formação (AH''298) do NÍAI3 e do NÍ2AI3, ou seja, -37,66 

kJ/mol e -56,48 kJ/mol, respectivamente [97]. Na amostra Nb10Ni70AI, o pico é o 

menos intenso em virtude do menor teor de níquel. Na amostra Nb20Ni65AI o pico 

apresenta intensidade maior que o anterior pois quase todo o alumínio foi consumido 

na formação de NÍAI3. O pico da amostra Nb30Ni60AI é o mais intenso em razão da 

maior entalpia de formação de NÍ2AI3, que é majoritário. Neste ponto, duas reações 

podem ser sugeridas: 

Ni + 3AI ^ NÍAI3 (3.1) 

NÍAI3 + Ni ^ NÍ2AI3 (3.2) 

A reação (3.1) ocorreu em todas as amostras sendo preponderante na amostra com 

10 % at. de Ni. A reação (3.2) aconteceu nas amostras com 20 e 30 % at. de Ni, 

nesta última em maior escala. Reações semelhantes, foram também observadas por 

outros autores nos estágios iniciais da síntese do NÍ3AI [41, 46 e 98]. 

Os picos endotérmicos, observados a partir de cerca de 850°C, podem ser 

associados às transformações ocorridas nas fases previamente sintetizadas em 

temperaturas inferiores. Uma vez que nióbio não participa das primeiras reações, 

bastante esclarecedora é a consulta ao diagrama de fases binario Ni-AI (figura 3.25). 

Para a composição Nb10Ni70AI (proporção Ni/Al = 0,143) verifica-se que a cerca de 

830°C todo o NÍAI3 presente é dissolvido num líquido rico em alumínio, não se 

esperando, em condições de equilíbrio, a ocorrência de nenhum pico endotérmico 

associado à fusão de alguma fase. A taxa de aquecimento empregada provavelmente 
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Figura 3.25 - Diagrama de equilíbrio de fases do sistema Ni-AI [99]. 

não permitiu que o equilíbrio estável fosse atingido, restando uma pequena 

quantidade de NÍAI3 que se funde a 854°C, o que explicaria o pequeno pico 

observado. A dissolução NÍAI3 é imediatamente sucedida pela reação de síntese do 

NbAl3 de acordo com a seguinte reação: 

Nb + 3AI(líq.) NbAl3 (3.3) 

Para a composição Nb20Ni65AI (Ni/Al = 0,308), a maior intensidade do pico 

endotérmico pode ser explicada pela maior quantidade de NÍAI3 se fundindo (~84% 

em peso). A 854°C, ocorre a reação: 

NÍAI3 NÍ2AI3 + 3AI(„q.) (3.4) 

Acima de 854°C, coexistem o NÍ2AI3 e um líquido contendo cerca de 15 % at. 

de Ni. A reação (3.3) ocorre então acima desta temperatura. No caso da composição 

Nb30Ni60AI (Ni/Al = 0,5), verifica-se que o NÍ2AI3 e o NÍAI3 são estáveis até 854°C. O 
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picx) relativo à fusão do NÍAI3 é menor do que no caso anterior em razão da menor 

quantidade desta fase (~27% em peso). As reações (3.4) e (3.3) se sucedem. 

Nas curvas da figura 3.23, correspondentes às composições Nb10Ni70AI e 

Nb20Ni65AI, nota-se ainda a ocorrência de dois pequenos picos endotérmicos por 

volta de 1130°C. Tais picos podem ser associados à decomposição do N Í 2 A I 3 , (a 

1133°C, segundo o diagrama de fases da figura 3.25), por meio da reação peritética: 

NÍ2AI3 2NÍAI + Al (3.5) 

A ausência de qualquer pico endotérmico na curva da amostra Nb30Ni60AI, 

onde se verificou maior formação de NÍ2AI3, sugere uma participação deste 

composto nos eventos exotérmicos observados entre 850 e 1000°C. A comprovação 

desta hipótese entretanto não foi realizada. 

III.2.1.3 - Propriedades mecânicas 

Na tabela 3.5 são apresentados os resultados de dureza e de tenacidade de 

pastilhas reagidas (brutas de reação e tratadas termicamente) das três composições 

estudadas, juntamente com os dados referentes ao NbAls para comparação. As 

impressões de microdureza foram realizadas com uma carga de 200 g, enquanto 

que para a tenacidade foi empregada uma carga de 1500 g. Os dados referentes à 

composição Nb75AI (NbAb) foram obtidos em pastilhas de elevada densidade 

(98,5% de Pt). A adição de 10%at . de Ni causou um pequeno decréscimo na 

dureza em relação à composição Nb75AI. Tal diminuição, na pastilha tratada 

termicamente, pode ser atribuída à presença da fase NiAI, cuja dureza é de 585 HV 

[73]. A queda da dureza referente à condição bruta de reação pode ser explicada 

pela presença da fase NÍ2AI3, de dureza presumivelmente menor do que o NiAI. 

Tabela 3.5 - l\/iicrodureza e tenacidade de pastilhas brutas de reação (b.r.) e tratadas 

termicamente (t.t.). 

Composição Nb75AI Nb10Ni70AI Nb20Ni65AI Nb30Ni60AI 

Condição b.r. b.r. t.t. b.r. t.t. b.r. t.t. 

Microdureza (HV) 689 ± 6 9 623 ±116 639 ± 1 0 3 717 ± 1 0 4 690 ±110 829 ± 80 801 ± 1 0 0 

Kc (MPa Vm) 2,7 ±0 ,7 1,7 ±0,4 1,7 + 0,3 1,6 ±0 ,3 1,4 ±0 ,2 1,4 ±0 ,1 1,8 ± 0 , 3 
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O mesmo raciocínio, entretanto, é fallió para explicar a tendência de aumento da 

dureza com o aumento da concentração de níquel nas demais pastilhas. Nas 

pastilhas tratadas termicamente, a presença da fase ternária NbNiAI, cuja dureza é 

de 1075 HV [73], poderia justificar tal aumento, uma vez que a sua concentração 

cresce com o teor de níquel (tabela 3.4). Nas pastilhas brutas de reação, com 

exceção daquelas com 30 % at. de Ni, que apresentam a fase ternária (7,7 % em 

peso), o aumento de dureza, quando a concentração de níquel varia de 10 para 

20 % at., é de difícil justificativa. 

A tenacidade á fratura da pastilha de NbAb foi calculada com base na 

equação 2.3 (item 11.7), uma vez que foi considerado o valor de 246 GPa para o 

módulo de elasticidade [73]. Medidas de tenacidade de amostras de NbAb obtidas 

por prensagem isostática a quente do pó do composto, realizados por outros 

autores, mediante ensaios de flexão em quatro pontos, variaram entre 1,8 (segundo 

leitura gráfica) [73] e 2,5 (± 0,5) MPa m^'^ [70]. Considera-se, portanto, o resultado 

apresentado na tabela 3.5 bastante satisfatório, tendo em vista a flutuação das 

medidas e a diferença dos métodos empregados. Os valores de tenacidade das 

pastilhas contendo níquel foram calculados com a equação 2.2 (item 11.7), uma vez 

que o módulo das ligas polifásicas não é conhecido. As medidas foram realizadas 

com bastante dificuldade, em razão da porosidade presente em tais pastilhas. Tal 

fato prejudica uma correlação dos valores apresentados com as fases presentes em 

cada caso. A porosidade também pode explicar a discrepância destes resultados 

com valores de tenacidade à fratura previamente publicados, que variam entre 2,0 e 

2,8 MPa m^'^ [73], segundo o determinado pelos ensaio de flexão em quatro pontos 

de amostras de composições semelhantes, obtidas por compactação isostática a 

quente (densas, portanto). A comparação entre os valores de tenacidade das 

pastilhas contendo níquel, tratadas termicamente ou não, e da pastilha de NbAb, 

sugere que não houve aumento da tenacidade com a adição de níquel. Entretanto, 

se a equação 2.2 também for empregada para o cálculo da tenacidade do NbAb, 

encontrar-se-á o valor de 1,3 (± 0,3) MPa m^'^, a partir do qual se verifica uma ligeiro 

aumento da tenacidade com a adição de níquel, conforme o esperado. 

A superfície de fratura das amostras contendo níquel brutas de reação e 

tratadas termicamente são apresentadas na figura 3.26. A fratura por clivagem foi o 

modo dominante em todas as amostras. Algumas evidências de ductilidade foram 

encontradas apenas ocasionalmente em partículas de nióbio não reagidas, em 
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III.2.2 - Barras semi-reagidas 

As barras paralelepipédicas de Nb-Ni-AI foram obtidas de maneira similar à 

das pastilhas cilíndricas, salvo as ressalvas feitas em III.1.8. Nas figuras 3.27 e 3.28 

são apresentadas macrografias do aspecto externo e da secção longitudinal das 

barras semi-reagidas de composição nominal Nb10Ni70AI e Nb20Ni65AI, 

respectivamente. As reações intensas observadas nestas barras, aliadas a uma 

grande velocidade de propagação, demandou um resfriamento em água para a 

interrupção da reação, antes de que fosse atingida a extremidade oposta à da 

ignição. Dificuldades na interrupção da reação na barra de Nb30Ni60AI impediram a 

sua análise neste trabalho. A exemplo da barra de composição Nb75AI, três zonas 

distintas podem ser definidas a partir do aspecto extemo das ban-as: zona I, onde 

houve forte expansão volumétrica, correspondendo a porção introduzida na zona 

quente do fomo resistivo; zona II, onde ocorreu uma pequena contração; zona III, 

onde não houve reação. O formato original das barras foi razoavelmente mantido ao 

longo de sua extensão, com exceção da zona I. Foi adotado um sistema de 

coordenadas, com origem na extremidade da barra introduzida no forno resistivo, 

para facilitar a descrição dos eventos, conforme mostrado nas figuras 3.27b e 3.28b. 

III.2.2.1-Barra Nb10Ni70AI 

A zona I desta ban-a é caracterizada pela presença de grandes vazios, típicos 

de aprisionamento de gases ou vapores. Os vazios estendem-se até cerca de 

X = 26mm. A partir deste, ponto a secção da barra sofre uma contração gradual até 

x « 35mm, readquirindo gradativamente, após este ponto, sua dimensão original. 

As alterações microestruturais ao longo da barra foram graduais. Na figura 

3.29 são apresentadas micrografias (MEV) representativas de regiões da barra onde 

tais alterações microestruturais foram significativas. Na região compreendida entre 

pastilhas brutas de reação, conforme indicado na figura 3.26a (10 % at. de Ni). 

Freqüentemente, o que se observa é o destacamento das partículas de nióbio do 

NbAls que as circunda (figura 3.26b). Tal destacamento não ocorre com a fase 

ternaria NbNiAI, indicando uma melhor coesão com a matriz. 



(a) 

(b) 

10 mm 

x ( m m ) 20 10 

Figura 3.27 - Barra semi-reagida de composição nominal Nb20Ni65AI: 

(a) aspecto externo; (b) secção longitudinal. 
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<a) 

10 mm 

x ( m m ) 

Figura 3.28 - Barra semi-reagida de composição nominal Nb10Ni70AI: 

(a) aspecto externo; (b) secção longitudinal. 
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III.2.2.2 - Barra Nb20Ni65AI 

A zona 1 desta ban^ apresentou uma expansão volumétrica muito intensa, 

com grandes bolhas internas, contidas apenas por uma fina "casca" de material 

reagido. Esta porção da barra não resistiu aos esforços mecânicos impostos pela 

preparação metalográfica, particularmente durante o corte. Por tal razão, a 

macrografia da secção longitudinal (figura 3.28b) não apresenta a porção expandida 

da barra. Na porção exibida, verifica-se que a partir de x = Omm já há uma contração 

da secção, cujo máximo ocon-e por volta de x = 9mm. A secção adquire suas 

dimensões originais a partir de x « 16mm. 

o < x < 17 mm a microestrutura praticamente não se altera. Na micrografia da figura 

3.29a, típica desta região, nota-se a presença de partículas de nióbio não 

completamente reagidas (cor branca, na imagem de elétrons retro-espalhados) 

envoltas por grão de NbAU (cinza claro) e uma terceira fase identificada como NÍ2AI3 

(cinza escuro). A partir de x = 17mm, começa a surgir outra fase, o N Í A I 3 , cuja 

concentração vai crescendo, no sentido positivo de x, enquanto que a fração 

volumétrica de NÍ2AI3 vai diminuindo. Na imagem de elétrons secundários, o NÍAI3 

tem coloração cinza ligeiramente mais escura do que o NÍ2AI3, em razão da menor 

massa atômica, conforme se observa da figura 3.29b (x= 26 mm). Nota-se que o 

NÍ2AI3 é envolvido pelo NÍAI3. Detectou-se também a presença de uma solução 

sólida de níquel em alumínio (« 4 % at.), permeando as demais fases. Nesta altura, a 

microestrutura contém ainda partículas de nióbio parcialmente reagidas e grãos de 

NbAb menores do que na figura 3.29a. A medida que se caminha para a região do 

pescoço, os grãos de NbAb se tornam cada vez mais refinados conforme se observa 

na figura 3.29c (x= 31 mm). O NiAb é o único alumínete de níquel presente, e é 

envolvido por uma matriz de alumínio quase contínua. Junto ao pescoço 

(x = 36 mm) não se verifica mais a presença de NbAb, e é possível perceber mais 

claramente o aspecto dendrítico assumido pelo NiAb em meio a matriz de alumínio 

contendo níquel (figura 3.29d). A partir deste ponto a concentração de NiAb vai 

decrescendo até que, a partir de x « 4 1 m m , partículas semi-reagidas de níquel 

(envoltas por NiAb) são observadas na microestrutura (não mostrada). 

Prosseguindo, no sentido de x positivo, atinge-se a região onde não há sinais de 

qualquer reação entre as partículas de alumínio, níquel e nióbio. 
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a) Barra Nb10Ni70AI 

A primeira etapa é a síntese do NiAb segundo a reação (3.1), consumindo todo o 

níquel presente. A reação global é: 

2Nb + Ni + 7AI 2Nb + NiAb 4AI (3.6) 

As dendritas de NiAb, observadas junto à região do pescoço, indicam que a 

temperatura local esteve próxima dos 854°C. O aquecimento local, porém, não foi 

A exemplo do item anterior, a microestrutura da ban-a varia de maneira 

gradual, sem apresentar descontinuidades. As micrografias da figura 3.30 ilustram 

diferentes etapas da reação, consideradas representativas. Em x = 2 mm (figura 

3.30a), estão presentes na microestrutura partículas semi-reagidas de nióbio, 

envoltas por grãos de NbAb, em meio à matriz de NiaAb. Um pouco mais adiante 

(x = 6 mm) nota-se que a fase NiaAb (cinza mais claro) é envolvida pelo NiAb, de 

coloração ligeiramente mais escura (figura 3.30b). Nesta região os grãos de NbAb 

s a o extremamente finos e observa-se também a presença de aluminio (tonalidade 

mais escura). Na região do pescoço (x = 9 mm), a formação de NbAb é multo 

incipiente, de modo que a microestrutura é constituida de particulas de nióbio não 

reagidas, NÍ2Ab, NiAb e aluminio (figura 3.30c). A partir de x = 15 mm começam a 

ser observadas partículas de níquel envolvidas por NÍ2AI3 e NiAb. As partículas de 

nióbio, nesta altura, não participam mais das reações nesta região (figura 3.30d). Na 

seqüência, a microestrutura vai gradualmente "evoluindo' para a situação onde não 

há mais sinais de reação. 

III.2.2.3 - Seqüência de reações em barras 

A exemplo do que ocorreu com pastilhas reagidas segundo o modo explosão 

térmica, as reações também foram incompletas na zona I das barras semi-reagidas 

de composição Nb10Ni70AI e Nb20Ni65AI. Os resultados também indicam que a 

propagação da onda de reação ocorreu de modo não adiabático, tendo em vista o 

surgimento ou desaparecimento gradual das fases ao longo da ban-a. Isto significa 

dizer que a temperatura máxima atingida ao longo das baras foi sucessivamente 

menor à medida que x aumenta (figuras 3.27 e 3.28). As etapas da reação podem 

ser portanto verificadas no sentido inverso. 
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2Nb+Ni+7AI ->aNbAl3+(2-a)Nb+í—INÍ2AI3 + 
V 2 / 

sujeita às restrições: a < 11/6 e b < [(11-6a)/2). 

(I1-^2b)_^^ NiAlg+bAI (3.8) 

Na zona I da barra (O < x < 20 mm), a uma temperatura bastante superior a 

854°C, verifica-se que o todo o NiAb foi transformado e que o alumínio foi 

completamente consumido pela reação (3.3). A reação geral nesta região da barra é: 

2Nb + Ni + 7AI —NbAlg + - N b + -NÍ2AI3 (3.9) 
6 6 2 

b) Barra Nb20Ni65AI 

Após a formação inicial de NiAb (reação 3), tem-se a formação de NÍ2AI3 

segundo a reação (3.2), conforme evidenciado pela micrografia da figura 3.30d 

( x = 15 mm). Esta reação prossegue até que todo o níquel tenha sido consumido, 

conforme se observa na micrografia da figura 3.30c ( x = 9 m m ) . Nesta região, á 

contração verificada pode ser justificada pela presença de um líquido rico em 

alumínio, não consumido pelas duas reações anteriores. A temperatura, portanto, é 

superior a 640°C, mas não suficientemente elevada para disparar a reação de 

síntese do NbAb. A reação global é: 

suficiente, em razão das perdas térmicas, para disparar a reação (3.3) de síntese do 

NbAl3. Isto só vai acontecer, de modo significativo, a partir do momento em que a 

temperatura local for mais elevada, como por exemplo em x = 31 mm (figura 3.29c). 

O aparecimento do NbAb numa região onde o NÍ2AI3 ainda não se formou indica que 

a reação (3.3) está ocorrendo preferencialmente à reação (3.4), comprovando as 

argumentações anteriores quanto ao pequeno pico endotérmico observado na 

termoanálise da amostra com 10 % at. de Ni. A reação global é: 

2Nb + Ni + 7AI aNbAb + (2-a)Nb + NÍAI3 + (4-3a)AI (3.7) 

com a restrição: a < 4/3. 

A dissociação peritética do NÍAI3, vai ocorrer em regiões mais distantes do 

pescoço, como em x = 26 mm (figura 3.29b). A reação de síntese do NbAb consome 

o alumínio não reagido, bem como o alumínio proveniente da reação peritética 

(reação (3.4), p. 94). A reação global é: 
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- N b + 2Ni + — A l ^ - N b + 
2 2 2 

com a restrições: 1/2 < b < 7/2. 

2b-1 
NÍ2AI3 + 

7-2b^ 

3 ) 
NÍAI3 + bAI (3.10) 

O NbAb começa a ser formado quando a temperatura local é superior a 

854°C. Como no caso anterior, a reação (3.3) consume o alumínio não reagido, bem 

como o alumínio proveniente da decomposição peritética do NÍAI3 (reação 3.4) em 

menor quantidade. A reação global é: 

-Nb+2Ni+—AI ->aNbAl3 + 
2 2 

r3 

v 2 - ^ 
Nb+ a+-

2 b - f 
NÍ2AI3 + 

7-2b ^ 
-í—=^-2a NiAl3 + bAI 

V 3 ) 

com as restrições: a < 7/8 e b < [(7-6a)/2]. 
(3.11) 

Na zona I da barra, como anteriormente, a temperatura máxima atingida 

permitiu a completa dissociação do NÍAI3 e o consumo do alumínio pela reação de 

síntese do NbAb. A reação global é: 

- N b + 2Ni + — A l 
2 2 

Z.NbAl3 + - N b + NÍ2AI3 
6 3 

(3.12) 

III.2.3 - Comentários 

Uma síntese dos resultados da segunda e última parte deste trabalho permite 

focalizar alguns pontos considerados fundamentais, tanto do ponto de vista 

científico, como tecnológico. Em primeiro lugar, demonstrou-se que é possível a 

síntese por combustão de ligas ternárias (Nb-Ni-AI). Um acerto de parâmetros de 

processo, semelhante ao que foi feito com pastilhas de NbAb (III.1), se faz 

necessário, entretanto, a fim de que a reação possa oconrer de maneira completa, 

especialmente nos casos em que o teor de níquel foi de 10 e 20 % at., e também 

para que se possa melhorar a densificaçâo do produto. A potencialidade da técnica, 

contudo, do ponto de vista econômico e tecnológico, é evidente, a julgar pelas 

baixas temperaturas de ignição observadas (»500°C) e pela flexibilidade de síntese 

de ligas de composição díspar. 
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IV. CONCLUSÕES 

A partir do exposto anteriormente, as seguintes conclusões podem ser 

elaboradas: 

1. Foi possível sintetizar o NbAb, via combustão de seus elementos constituintes 

(pós), de forma a obter pastilhas cilíndricas com 98,5 % da densidade teórica, 

sem a aplicação de qualquer pressão para favorecer a densificaçâo. Este valor é 

superior ao encontrado até o momento na literatura (95%), para o caso de 

pastilhas processadas de modo semelhante. Tal intento foi alcançado mediante o 

controle de uma série de variáveis de processo, a saber: 

• tamanho médio de partícula dos pós de alumínio e nióbio - a razão entre os 

tamanhos de partícula dos dois pós deve propiciar condições favoráveis para 

que a interconectividade das duas fases ocorra (Nb:AI = 1:3). O tamanho 

máximo de partícula do nióbio deve ser limitado, caso contrário a reação será 

incompleta; 

• pressão de compactação das pastilhas - deve ser preferencialmente baixas 

para tornar mais eficiente a desgaseificação (50 MPa, neste caso); O limite 

mínimo está atrelado à resistência a verde. 

• desgaseificação - as reações devem ser efetuadas sob vácuo, para 

possibilitar a retirada de gases e substâncias voláteis que, do contrário, 

podem ficar retidos no produto reagido. O tratamento isotérmico deve ser 

realizado em temperaturas suficientemente elevadas para tomar a 

desgaseificação mais eficiente, e suficientemente baixas para a sinterização 

(antes da reação) seja evitada. A melhor temperatura encontrada foi de 

400°C. O tempo de patamar não foi variado (4 h). 

• taxa de aquecimento - por afetar a cinética do processo, a taxa ótima de 

aquecimento é aquela que permite que a reação seja completa (de modo que 

a temperatura de combustão seja suficientemente elevada para sinterizar o 

produto) e que ao mesmo tempo possibilite um certa desgaseificação, após o 

tratamento isotérmico, antes da ignição. 
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2. Foi possível sintetizar, via combustão, ligas do sistema Nb-AI e do sistema 

Nb-Ni-AI, a partir de procedimentos definidos para a síntese do NbAb. Entretanto, 

uma otimização de variáveis, visando densificaçâo máxima e reações completas, 

é necessária em cada caso particular aqui estudado. 

3. A síntese por combustão no sistema Nb-AI, inicia-se a partir da nucleação do 

NbAb sobre as (ou nas) partículas de Nb. Os primeiros núcleos podem ser 

formados por difusão do alumínio no nióbio sólido. A partir da fusão do alumínio, 

os núcleos crescem a partir da dissolução do nióbio e posterior reprecipitação do 

NbAb. Uma vez que a temperatura de ignição (« 850°C) é superior à temperatura 

de fusão do alumínio (660°C), este processo constitui um caso particular de 

sinterização com fase líquida transiente. A elevada temperatura atingida na 

combustão (>1600°C no caso do NbAb), contribui para que a densificaçâo 

ocorra. 

4. A síntese por combustão de ligas do sistema Nb-Ni-AI ocorre em duas etapas. 

Num primeiro momento as reações acontecem nas interfaces Ni/Al em 

temperaturas inferiores à fusão do alumínio. Nas amostras de composição 

Nb20Ni65AI e Nb30Ni70AI, as reações iniciais podem disparar a reação de 

síntese do NbAb. Nas amostras de composição Nb10Ni70AI, a reação, embora 

iniciada, não é suficientemente exotérmica para provocar o mesmo efeito. 

5. As medidas de microdureza e de tenacidade, realizadas em pastilhas de NbAb 

de alta densidade, foram de 689 ± 69 HV e 2,5 ± 0,5 MPa m^'^, respectivamente. 

Tais valores são concordantes com os encontrados na literatura, provenientes de 

amostras de NbAb compactadas isostatícamente a quente. A adição de níquel 

provocou, em geral, um aumento da dureza nas pastilhas tratadas térmicamente. 

As medidas de tenacidade entretanto foram prejudicadas em razão da 

porosidade presente, tornando difícil uma análise comparativa com os valores 

determinados para o NbAb. 
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•'-•'do KLCmn r - r,:rr-^ ...^ 

V. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Investigação de variáveis de processo relativas à síntese por combustão de ligas 

Nb2AI-NbAl3 e de ligas NbAb-NiAI-NbNiAI, visando densificaçâo. Avaliação das 

propriedades mecânicas de amostras densas, assim produzidas, com aquelas 

encontradas na literatura, oriundas de amostras processadas por outros métodos 

(fusão ou compactação isostática a quente). 

2. Síntese por combustão de amostras maiores, objetivando verificar a viabilidade 

da técnica na obtenção de peças de maior porte. 

3. Investigação do diagrama de equilíbrio de fases do sistema Nb-Ni-AI, 

particularmente da secção referente à temperatura de 1140°C. 

4. Determinação da capacidade térmica do NbAls. 
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