


EFEITO DC PEQUENAS ADIÇÕES DE NlOBIO E TITATÍIO SOBRE O LIMITE

DE P.RSrSTRNCIA A TRAÇÃO K CONDUTI3ILIDADK ELfiTRICA DO ALUMÍNIO

COMERCIAL (1)

Maria Helena Robert (2)

Nivaldo Lemos Cupini (2)

R E S U M O

Para o Alumínio Comercial, normalmente utilizado na

produção de cabos condutores, foram inoculados em porcentagens

atômicas entre 0,02% e 0,2% os elementos Titânio e Nióbio. O

Titânio-Boro, de uso corrente como refinador de grão. O Nióbio

foi inoculado na forma de liga-mãe e de sal halogênio. Q—traba

lhe—d-tsetrt-̂ Aõs efeitos de tais elementos sobre o tamanho de

grão, sobre a condutibilidade elétrica e sobre o limite de re

sistência ã tração do Alumínio Comercial utilizado. ?».<

(1) Contribuição Técnica apresentada no XXXVI Congresso fnual

ABM; Recife, PE, julho de 1981.

(2) Membros da ABM, professores e pesquisadores do Setor de

Fabricação do Departamento de Engenharia Mecânica da 1'EC/

UNICAMP, Campinas, SP.
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?

Maria Helena Robert

Nivaldo Lemos Cupini

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade mecânica

do alumínio, utiliza-se amplamente a técnica de promoção do refi

no da estrutura do fundido através da adição de compostos â base

de Titânio-Boro.

Esta prática, no entanto, produz um efeito nocivo no qie

diz respeito ãs propriedades elétricas do alumínio, uma vez que

a presença do titânio reduz significativamente a sua condutibiljL

dade(1'2'3).

Tal efeito pode ser aplicado quando se verifica que o

titânio apresenta alta solubilidade no alumínio, quando adiciona

do com a finalidade de refinar sua estrutura, permanecendo no fui

dido totalmente em solução ou parcialmente na forma de precipita-

dos TiAl, finamente distribuídos na matriz, conforme observado

(4)em trabalho recente .(Esta situação ocorre tanto quando o titã

nio é adicionado na forma de compostos dissociãveis no liquido

como quando ê adicionado através de ligas-nuno: neste caso o que

se esta introduzindo são partículas grosseiros de TiAl- o prova-

velmente Tilíj).

Com o objetivo de se obter boa trabaInabilidade irocôni

co sem comprometer a condutibilidado elétrica ilo alumínio, novos

refinodoros do estruturas tem sidos pesquisados ' .
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Neutau pesquisas viabil.izou-se a utilização do niõbio como ^

üíJcJfMto lufinudor do alumínio comercial. Alem dieso, no txabalho

(4)citado acima constatou-se que o niõbio apresenta menor solubilída

de no alumínio do que a apresentada pelo titânio, comparecendo na

estrutura final do fundido na forma de partículas grosseiras de

NbAl-.

Este fato leva a supor a menor interferência do nióbio na

condutibilidade elétrica do alumínio, o que aliado â sua capacidade,

já constatada, em produzir estruturas refinadas, poderá levar o niõ

bio a ser interessante opção no campo de refinadores para alumínio

destinados a fios condutores.

S objetivo deste trabalho verificar o efeito de pequenas a

dições de titânio e niõbio (adicionado nas formas de sal dissociãvel

e de liga-mãe) no limite de resistência â tração e condutibilidade

elétrica do alumínio.

2. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

O alumínio comercial (99,4% djB_pjire?aJ_ foi fundido em cadi-

nhos Salamander de Carboneto de Silício em forno elétrico de resis

tência "tipo poço". O metal líquido previamente ao vazamento, foi

desgaseifiçado e inoculado con diferentes refinadores de grão(Niõbio

na forma de sal halogênio e na forma de liga-mãe contendo 5% em pe

so desse elemento e titânio-boro na forma de composto comercial).Fo

ram utilizados os seguintes teores de Niõbio e de titânio em porcen

tagem atômica: 0,02%, 0,04%, 0,07%, 0,1%, 0,2%.

A inoculação de sal halogênio â base de Niõbio ocorreu a

9009C e para os demais refinadores ã 7509C. A operação de vazamento

ocorreu sempre ã uma temperatura de 7209C, em lingoteiras de aço de

dimensões 30mm de diâmetro, 60mm de altura e 5mm de espessura de pa

rede, revestidas internamente com alumina dissolvida em água, ;
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A p a r t i r dt*ss«'S l i n g o t e s foram o b t i d o s pnr u s i n a r e m p e

quonosi t<irn«|uf> d o ?Oiun< <l» (iifimotio por 4*)mm d e c o m p r i m e n t o , ofoje

t tviindo- tíi» jH-st.i opt*» .tção, e l i m i n a r o r e c h u p e v a p u t t o m a i s o x

torna do lingote. Sobre is socçòcs transversais localizadas â

lOmm da baso destes tarugos foram reveladas as macroestruturas e

feita a medida do tamanho de grão segundo método Hiliard

Os tarugos foram laminados e trefilados em laboratório

atingindo o diâmetro de 2,5mm (redução de área 98,4%). Nos fios

obtidos foram efetuadas medidas de resistência ã tração e de con

dutibilidade elétrica, no estado encruado e após tratamento ter;

mico a 3209C durante 1 hora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O efeito da adição de niõbio ou titânio-boro na estru-

tura final resultante pode ser observado na figura 1, onde, para

efeito de comparação, é plotado o tamanho médio de grão do aluntf

nio obtido sem qualquer técnica de refino.

Para os três casos observa-se uma evidente dependência

do grau de refino obtido com o teor de niõbio ou titânio adicio

nado. No caso de inoculaçao na forma de um sal halogênio, observa-

se a tendência à manutenção do grau de refino a partir de um cer

to valor de niõbio (em torno de 0,1 At%) e de titânio (em torno

de 0,12 At%).

Observa-se também a maior potência de refino do titâni)

em relação no nióbio, quo pode ser atribuída à* maior facilidade-

(tntinor energia c mais rápida, rinética) de formação da partícula

TiAl. do qut da pattí. ul.i NbAl. . Tais partículas, formadas a

partir do sal inov.uliuk>, s.u- tidas como substratos do nurleação

heterogênea do alumínio c tesponbávois pelo lefino da sua esttu

tura<8'9».



No presente caso, a potência do titânio é ainda acentua

da pela atuação do boro prowente no sal utilizado.

Kra, portanto, de certo modo previsível, a maior efici-

ência do titânio-boro em relação ao niõbio, quando inoculados na

forma de um sal halogênio. Quando, no entanto, a promoção da nu

cleaçao é facilitada pela adição do substrato nucleante já em sua

forma adequada, que ê o que ocorre quando inoculamos niõfcio na

forma de liga-mãe, uma alta potência de refino, comparável â obti

da com titânio-boro, pode agora ser conseguida, Ê O que se obser-

va na figura 1, para baixos teores de niõbio. Para crescentes teo

res de niõbio, o aumento do tamanho de grão com o aumento do teor

de niõbio ê atribuido ao coalescimento de partículas NbAl-, fato

este já observado em trabalho anterior !

Na figura 2 são mostrados os resultados obtidos nos en

saios de condutibilidade elétrica do aluminio em função do teor

de niõbio e titânio adicionados.

No caso do titânio uma queda brusca da condutibilidade,

quando se aumenta a quantidade desse elemento pode ser notada, si

quanto a influência do elemento niõbio não é tão acentuada.

A pior situação do titânio em relação ao niõbio pode ser

atribuída â mais alta cinética de dissolução de partículas TiAli .

Desse modo, apôs solidificação, o titânio tende a se apresentar djs

solvido na matriz de alumínio enquanto o niõbio na forma de partí-

culas NbAl. preferencialmente localizadas em centros de grãos.

Estes fatos podem explicar a maior interferência do titã

nio na resistividado do alumínio e também o melhor resultado obti-

do quando se adiciona o niõbio na forma do liga-mãe: neste caso as

partículas NbAl, introduzidas são de maiores dimensões que as for-

madas a partir do sal halogênio.



Também na figura 2 o mostrada a influência do rccozimon

to na condutibilidade elétrica, nos três casos. Em todos os casos

houve uma sensível melhoria nesta propriedade, resultado este já

conhecido para o caso do titânio o facilmente extrapolado para

o caso do nióbio, que tem suas partículas NbAl_ aumentadas de ta

manho por efeito de coalescência.

O efeito do tratamento térmico é mais acentuado para o ca

so do nióbio adicionado na forma de sal, quando provavelmente oca:

re a coalescência de partículas finamente distribuídas somada ã

precipitação de outras partículas a partir de eventual nióbio dis_

solvido.

A fígura 3 mostra os resultados obtidos nos ensaios de tra

ção. Comparando-se estes resultado com as macrografias apresenta-

das na figura 1 observa-se que o fator determinante da resistên -

cia máxima à tração do alumínio inoculado com titânio-boro ou nió

bio, é o tamanho de grão resultante. Assim, o resultado de um al̂

to grau de refino obtido pela adição de titânio, teve como conse-

qüência um alto valor da resistência máxima â tração.

Para o caso do nióbio, apesar do grau de refino considerá-

vel obtido, não se notou uma melhoria sensível no valor da resis-

tência máxima â tração com aumento do teor de Nb. Tsto pode ser

explicado pela presença de partículas insolúveís de NbAl. que, se

gundo Unkel c Ravi, citado por Mondolfo , diminuíram a resistên

cia ã tração do fios de alumínio pela possibilidade de nuclear

trincas. Isto também explica os maiores valores da resistência má

xima â tração para os casos em que se inoculou o nióbio na forma

de sal (partículas de NbAl. pequenas na matriz) em relação aos ca

sos cm que o nióbio foi introduzido na forma de liga-mãe (particu

Ias de NbAl, maiores na matriz).
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Apõo rocozimonto a mc?jina tendência ua mantovo, uma

que, para iguais tempo e temperatura de tratamento, o tamanho de

grão resultante depende do tamanho do grão inicial. Sendo assim,

nos casos em que um alto grau de refino inicial foi obtido, um

alto valor da resistência máxima â tração, apôs recristalização,

também foi obtido.

Nota-se também na figura 3 que após recozimento, o va

lor da resistência maxima â tração para o alumínio inoculado com

nióbio na forma de sal se aproxima do valor obtido para o caso óe

adição na forma de liga-mãe, para altos valores de niõbio inocu-

lado. Este fato fortalece a observação de ünkel e Ravi citadas an,

teriormente, jã que o tratamento térmico provavelmente incenti

vou a coalescência de partículas pequenas de NbAl_.

4. CONCLUSÕES

1. Pode-se obter um grau de refino de estruturas de ali

mínio, pela adição de niõbio na forma de liga-mãe ,

comparável ao obtido com o tradicional refinador à

base de titânio-boro, desde que seja evitada a coa-

lescência de partículas NbAl-.

2. A inoculação de niõbio na forma de ura sal halogônio

resultou num efeito, embora satisfatório, inferior

ao obtido com a adição de titânio. Isto pode ser

atribuído â ainda falta de um controle maior do pro

cesso de inoculação do sal de niõbio.

3. O prejuízo causado pela adição de niõbio, sob qual̂

quer das formas testadas, na condutibilidade elétri

ca do alumínio comercial, é muito menor que o causa

do pela adição de titânio-boro.



" 4 . Tiulament os térmicos podem amenizar o efeito do nxõ

l a o c u o t t t Ti 11 i < • I U I ' ' o r u l u t ll)i 1 i d i i c J c e l é t r i c a .

5. Maiores limites de resistem-in â tração podem ser

obtidos pela adição de Titânio (que provocam o rce-

nor tamanho de grão) que os obtidos pela adição de

nióbio. Isto c válido para teores de niôbio e titã

nlo maiores que 0,10%.
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ESTUDO TflCNICO-FCONflMICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DK

DARUAS CONDUTORAS DE ALUMÍNIO

SINOPSE

As barras de alumínio, quando convenientemente projetadas e in£

taladas, possuem características operacionais iguais às das bar

ras de cobre e, possuindo peso por/unidade de comprimento e cus_

to menor que as de cobce, permite substancial redução do valor î

mobilizado com sua instalação. /Razões de ordem econômica e tam

bem, estratégica indicam gürande vantagem na utilização de barras

de alumínio em lugar das de)çobre, cujo uso c o normal, atualmcn

te. /

ABSTRACT

The aluminum bare, when conveniently designed and installed,

possess operational characteristics same as; those of copper, and

as their weight per unit length, and cost, \ are smaller than

copper's, they will cause the stationary val^e of the installs

tion to be/substantially reduced.

Economical as well as strategical reasons show tftat the applic^

tion of ̂ aluminum bars instead of copper!s - which are the

current practice nowadays - aro greatly advantageous.

Autor: Jair Pinto Ribcird

Companhia Brasileira de Projetos Industriais - CÒDRAPI
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