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S U H O I O

Estudou-se a fratura dütil do lat io alfa tipo 65/35 ensaiado em tração

i temperatura ambiente no interior da câmara de ultra alto vícuo de um equipamen

to de espectroscopia de elétrons AUGER dotado de sist i de vídeo observação de

varredura e mlcro-sondagem quantitativa (AUGER/SCANNING/MICRO-PROBE). Através de

um acessório especialmente construído, pequenos corpos de prova fora» rompidos e

suas características de fratura registradas em seus aspectos morfolõgicos e par-

ticipação quantitativa de elementos.

Verificou-se que a fntura dútil está associada a inclusões de ZnS que

se separam da Interface da liga rica em Pb. Regiões sem inclusões mas com segregs

çio de Pb são possíveis locais favoráveis ã propagação da fratura.
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INTROOUÇXO

Os latos* alfa» ligas de cobre COM zinco em solução solida são notada-

mente conhecidas por sua resistência a corrosão tanto marinha quanto atmosférica

associada a M M boa resistência mecânica e um custo relativamente baixo. A «atriz

cúbica de face centrada» CFC, dos Ia toes alfa confere dutilidade elevada desde

baixas temperaturas até por volta de 25O°C. Isto garante boa conformabilIdade na

fabri cacto de componentes mecânicos e peças estruturais. Estudos recentes sobre

as propriedades mecânicas e características estruturais de um latio tipo 65/35

(1-3) nostrara» que a deformação plástica deste material 5 temperatura ambiente

esta associada aos seguintes aspectos:

- bandas planares» devido I baixa energia da falha de empilhamento» con elevada

densidade de discordancies formando redes cruzadas nos planos [ill}.

- • natureza destas bandas para elevadas deformações, está associada I participa-

ção de macias e de falhas de empilhamento.

- efeitos de envelhecimento dinâmico resultantes da Interação entre discordincias

• ittjos solutos.

Além disso a variação do encruamento do/dc com a deformação c nesta li-

ga i temperatura ambiente (3) mostra um efeito surpreendentemente elevado de re-

sistência ao escoamento plástico para deformações acima de 5t- Na realidade a cur

Vê a t versus c * de tração do Tatão 65/35 nesta condição apresenta-se praticamen-

tt retilínea Indicando um processo efetivo de endurecimento até elevadas deforma*

ções. Este mesmo comportamento* em graus pouco diferentes, í observado desde -196°C

até 25O°C (3). Para ilustrar* a figura 1(a) apresenta a curva de tração do latão

65/35 i temperatura ambiente. í Interessante notar-se o trecho linear após 5t de

deformação plástica e as serriInações características do envelhecimento dinâmico,

Ke figura l(b) í apresentado o gráfico correspondente da variação logarftmica do

encruamento, log do/dc versus log e , sem levar em conta as descontinuidades cau-

sadas pelai strrilhaçóes). Neste gráfico fica melhor definida a mudança na taxa de



encruamento por volta de 5% de deformação plástica passando para um trecho quase

horizontal que corresponde a uma linha reta na curva o versus e .

0 fato de se manter um elevado encruamento a medida que prossegue o es-

coamento plástico, retarda o início da deformação localizada, pois demora-se em

•t ing i r o Critério de Considere: do/de = o , que caracteriza o fim da deformação

uniforme. Assim, é possível alcançar-se elevados níveis de dutilidade, acima de

50X, para o Iatão 65/35 desde -196°C a t i 250°C. A razão para o encruamento deste

material ser mantido elevado esta aparentemente associada ao bloqueio planar das

macias e falhas de empilhamento no movimento das discordincias. Uma substrutura

bloque, da, por macias e falhas de empilhamento, como mostra a figura 2 , di f icul -

ta o desenvolvimento de células de discordãncias que se associam ao processo de

anoiecimento e recuperação dos metais, diminuindo o encruamento e permitindo que

cedo seja alcançada a {'.fricção.

FRATURA DUTIL DO LA ft

0 process 4r deformação plástica culmina com a fratura do material que

no caso do latão 6V/;5 i tipicamente duti l a t i 250°C associando-se a micro-cavidai

des (dimples). Os * -canfsnvs genéricos de nucleação e propagação da fratura dutil

m metais e ligas •*" foi objeto de muitos estudos (4 ,5 ) . A formação de micro-cavi-

dade na superfície fr fratura i atribuída i poros resultantes do escoamento de me-

tal das interfaces le Inclusões com pequeno íngulo diédrico (não molhadas) com a

•a t r i z ( 6 ) . No caso de metais ou ligas puras, a nucleação dos poros ocorreria pela

aglomeração de discordincias (7 ) .

No caso do Ia t ío 65/35 com razoável pureza não existe ainda um estudo

qvc Identifique a natureza dos mecanismos causadores das micro-cavidades. 0 fato

de exist i r U M razoável complexidade no processo de deformação plástica envolvendo

deslizamento de discordãncias, macias, falhas de empilhamento e efeitos de envelhe-

cimento dinâmico poderia igualmente acarretar u... processo de fratura dependente
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de muitos fatores,

0 objetivo deste trabalho é Investigar os mecanismos de fratura dütil

no latio 65/35 utilizando a técnica de espectroscopia de elétrons AUGER que per-

mite associar microscopfa eletrônica de varredura. MEV, com microsondagem a par-

tir da analise de elétrons de baixa energia provenientes de camadas superficiais

de aproximadamente 25* de espessura.

PROCEDIMENTO EXPERIMENT*!

0 latio empregado neste estudo foi fundido em placas e apresentou a

seguinte composição química em percentage» em peso:

MEMENTOS

W

Cu

66.0

Zn

34.0

Pb

0.125

S

0.05

Fe

0.037

C

0.011

e traços de outros elementos.

0 material fundido foi laminado e tratado termicamente a 400°C por 1(uma)

bora. Nesta última condição resultou um tamanho de grão equiaxial de aproxtmadamen

te 10».

Preparou-se então pequenos corpos de prova de tração com espessura de

0.2*m. comprimento útil de lOm e largura variando de tal forma que seu menor va-

lor, 0,5M». encontra-se no meio do corpo de prova. Desta forma tinha-se a menor

irt* resistente com 0,1aar na região central do corpo de prova onde localizava-se

o ftixe de elétrons para observações e analise do processo de fratura.

Cstts corpos dt prova foram ensaiados em um aparelho especialmente proje-

tado para a câmara dt vácuo do equipamento AUGER. Consiste em um sistema remoto de

tração manipulado externamente t que* girando uma base circular produz extensão da

9trra superior do corpo dt prova m alavanca com parafuse do tipo sen fim. Durante

• processo dt deformação plístici o corpo de prova pode ser observado por MEV acom-

panhando-se assim a formação do pescoço e o início da fratura como Ilustra a figu-
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ra 3 . Nesta figura observa-se em maior detalhe a priaeira trinca fornada e asso-

ciada a uma inclusão.

Apôs a fratura qualquer das duas partes do corpo de prova pode ser em-

purradas, remotamente, contra um batente rígido que, dobrando a pontas» coloca a

superf íc ie de fratura de frente para o MEV e \>ir» os detetores de elétrons AUGER.

Desta forma I possível estudar-se com detalhes a superfície e sondar-se quantita-

tivamente a superfície dos corpos de prova.

0 aparelho AUGER uti l izado e de fabricação da Physical Electronics t i -

po SAN 590. As condições de operação foram as seguintes:

- vácuo de 10 torr

- corrente de 50 mA

- energia de 5 keV

- resolução de aproximadamente lym

RESULTADOS

Os resultados apresentados a seguir baseiam-se em observações s istemáti-

cas desde o in í c io da deformação plást ica dos pequenos corpo de prova de tração a-

t i a rutura e posicionamento da superfície de fratura para observação e anál ise .

Todas es tas etapas realizadas na câmara de ultra a l to vácuo do equipamento AUGER.

A figura 4 i lustra o aspecto geral da superfície de fratura revelando

as suas caracter ís t icas dateis associadas às micro-cavidades. Essas micro-cavida-

des cm muitos casos continham evidencias de precipitados com coloração mais clara

e em outros casos apresentava sua "cratera" vazia e escura. Um exemplo, de micro-

cavidade com precipitados está mostrado na figura 5 , enquanto micro-cavidades va-

zias são i lustradas na figura 6.

As curvas apresentadas na figura 7 mostram a derivada i» contagem de

elétrons AUGER em função da variação da energia c inét ica . Os picos nestas curvas

associam-se Indistintamente aos elementos existentes em uma camada delgada i* su-

perf íc ie de fratura. Na figura 7 (a ) , correspondente a anil 1 se em uma das Inclusões
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da figura 5. observa-se que al ia de Cu e Zn, existe um elevado teor de S. Análises

químicas locais revelara» que a composição atômica do S é bem prõxiaa do Zn, da

ordem de 40*£,enquanto o Cu contribui com pouco mais de TO */0 existindo ainda pou-

cos porcentos de Pb. tam varredura linear." line scan" através das micro-cavidades

da figura 5 «ostra UM sensível aumento no teor de S (pontinhos brancos) ao passar-

se por sobre as inclusões. Por outro lado, dentro das micro-cavidades vazias da f i -

gura 6, além de Cu e Zn ocorre também Pb como mostra a curva da figura 7(b). Não

foi detetado nenhum pico de S e as quantidades residuais de C e 0 também presentes

nesta curva podem ser interpretadas como contaminações localizadas pois em outros

casos similares não foram observadas. Análises químicas locais revelaram que nas

micro-cavidades vazias os teores de Cu e Zn se aproximam dos valores relativos na

liga enquanto o Pb participa com aproximadamente 108 /_.

A varredura linear através das micro-cavidades da figura 6 mostra picos

no teor de Pb (pontinhos brancos} ao passar-se pelas bordas das "crateras". Isto

MO necessariamente significa que no centro das micro-cavidades inexista Pb mas

possivelmente a profundidade impede que a emissão de elétrons AUGER alcance os

contadores.

DISCUSSÃO

Os resultados desta investigação sobre a fratura dútil do latão 65/35

a temperatura ambiente revelaram as possíveis causas para este processo. Aparen-

temente o mecanismo básico nesta liga i a formação de poros na região de deformação

localizada» figura 3» e abertura de trincas associadas a Inclusão resultando na

superfície de fratura com micro-cavidades. Este e o mecanismo clássico de fratura

dútil proposto para metais t ligas (4,5,6).

Nos Ia toes contendo pequenas quantidades de Pb, os precipitados normal-

mente observados por microscopia são partículas arredondadas de Pb que Inclusive

facilitam a usinagem do metal. No presente caso do latão 65/35 Investigado, com
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O.I255! de Pb também se observou Inclusões escuras de Pb por metalografia sem evi-

dências de outros tipos de inclusões. Entretanto, a análise das inclusões da fi-

gura 5 revelou tratar-se de material rico em S e Zn, possivelmente sul feto de zin-

co* ZnS, cuja decoesão com a matriz causaria a nucleação e propagação das trincas,

Além disto o Pb parece também contribuir para o processo de fratura segredando na

interface da matriz com as inclusões de ZnS e facilitando a decoesão. í pouco pro-

vável que precipitados de Pb sozinhos participem da fratura uma vez que na tempe-

ratura ambiente são mais dúteis que o latio 65/35. Entretanto uma vez iniciada a

trinca, esta pode propagar-se em regiões mais ricas em Pb facilitada pela menor

energia de ligação dos átomos de Pb na solução sólida de Zn em Cu.

Assim, o processo de fratura dútil do latão 65/35, figura 4, ensaiado

a temperatura ambiente inicia-se com a formação de poros por decoesão da interfa-

ce entre inclusões de ZnS e a matriz da liga Cu-Zn contendo segregação de Pb como

ilustram as figuras S e 7(a). A coalescência destes poros nuclea a trinca que se

propaga entre poros de outras inclusões ou regiões ricas em Pb, formando micro-ca-

vidades com ou sem inclusões de ZnS. t possível que micro-cavidades sem inclusões

como asdtf figura 6 possam ter tido sua partícula de ZnS arrancada no momento da ru

tura ou então deixadas na outra superfície da fratura. Mas é possível também que

estas micro-cavidades sem inclusões, figura 6, correspondam as regiões de segrega-

ção de Pb como as próprias interfaces dos precipitados de Pb. Este detalhe necessi-

ta una extensão desta investigação.

Finalmente, é Interessante especular qual seria o processo de fratura na

ausência total de Pb e S ou qualquer outra impureza no latão alfa. Neste caso, e

opinião dos autores, que a origem dos poros nucleadores de trinca e geradores das

micro-cavidades, poderia estar associada a aglomerados de discordâncias nas bandas

de deformação características do escoamento plástico do latão alfa. Isto merece ser

pesquisado juntamente com a possível papel das macias e falhas de empilhamento que

também ocorrem nas condições de fratura dútil.
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CONCLUSÕES

A analise por Espectroscopiâ AUGER da fratura dütil de un Iatão 65/35 ã

temperatura ambiente revelou que:

• • fratura se origina e se desenvolve a partir da decoesio da interface de inclu-

sões de ZnS.

- na Interface das inclusões de ZnS existe segregação de Pb que facilita o processo

de decoesao e formação de poros que origina a trinca.

- regiões sea inclusões m s com segregação de Pb são aparentemente locais favorá-

veis i propagação da fratura podendo acarretar raicro-cavidades relativamente gran

des se» vestígios de ZnS.
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A B S T R A C T

The ductile fracture of a type 65/35 alpha brass tested in tension

at room temperature has been studied inside the ultra high vacuum chamber of

an AUGER/SCANNING/MICRO-PROBE equipment.

The fracture characteristics of small specimens tensile deformed in

a specially designed apparatus were registred in terms of the morphological

aspects and quantitative participation of elements.

I t was seen that the ductile fracture i s associated with ZnS inclusions

which separate from the Pb rich alloy interface. Regions without inclusions but

with Pb segregation are possible s i tes favorable to the fracture propagation.
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Figura 1 Curvas de: (a) escoamento e (b) encruanento do latão 6S/3S ensaiado era tração
a una taxa de deformação de c»3,S * 10"4/s



i(18600 x)
Figura 2 Subestrutura de bandas de deformação constituídas de macias e

falhas de anpilhanento no latão 65/35 deformado até a rutura.

(100 x)

Figura 3 Estrição do peoucno corpo de prova de tração defrrnado den-
tro da cirara de alto vácuo AÜCCR até o momento de apareci-
mento da prioeira trinca associada a uma inclusão.



(400 x)

Figura 4 Aspecto geral à» superfície de fratura do latão 6S/3S a tèmpcra-

Figura S Hicrocavidadci com precipitados. (3000 x)

Figura 6 Microcavidodc? *ci precipitados. (2000 x)
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Figure 7 Curvas d« derivada da contagem de elétrons AUCHR en função da variação da enereia
cir.êtica para: (a) inclusão en aicrocavidadena figura S e (b) aicrocavidade ser. in
clusio na figura 6, ~


