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SUMÁRIO

Por difusão de ferro cm lâminas finas de zircônio

a

875°C, produziu-se uma série, de ligas binárias na faixa

de

concentrações de 3 a 21% em peso de ferro. A análise das amostras por espectrometria Mflssbauer c metalografia
indicou a presença das fases Zr2Fe e Zr.Fe,

ótica,

provavelmente

formadas, na maior parte, durante a difusão. Estas fases fo
ram confirmadas por nicro-sondagem. Os espectros Mflssbauer
apresentaram dubletes quadripolares com parâmetros de
ração hiperfina idênticos nas duas fases, porém com

inte
assime

trias nitidamente diferentes, A variação da assimetria

com

as composições das ligas, permitiu avaliar as duas fases pre
sentes. Fm ambos os casos, a dependência da assimetria

cm

relação ao ângulo de incidência da radiação sobre a supcrfi
cie das amostras, indicou orientação preferencial dos grãos.
Isto foi atribuido ao método de preparação das amostras.

IV

ABSTRACT

Binary alloys of zirconium with 3 to 231 of iron by
weight, were made by diffusion at 875°C of iron onto thin
plates of zirconium. MHssbauer spectroscopy and optic
metallography indicated the phases Zr 2 Fe and Zr^Fe, the
bulk of which probably formed during the diffusion. These
phases were confirmed by electron probe tiiicroanalysis.
Mtfssbauer spectra showed quadrupole doublets with the same
hyperfine interaction parameters in both phases, but with
clearly distinct asymmetries. The variation of the
asymmetries ..ith the composition of alloys, permited the
evaluation of the two phases present. In both cases,
asymmetries dependence on the angle of incidence

the

of

radiation, indicated preferred grain orientation. This was
attributed to the sample fabrication method.
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I - INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivos
O desenvolvimento da tecnologia nuclear nas três úl_
timas décadas, impulsionou grandemente a utilização

c

o estudo do zircônio em virtude de suas qualidades

co

mo material estrutural em reatores nucleares.
Como vantagens de sua utilização podemos citar : 1)
a baixa seção de choque de absorção de neutrons — 0 , 1 8
barns para neutrons térmicos — , permitindo o
em reatores a urânio natural , 2) relativa

emprego

abundância

na crosta terrestre, inclusive no Brasil, onde é encon
trado nos estados da Bahia, Espírito Santo, São

Paulo

e Minas Gerais , sendo ate mais abundante do que metais
como vanádio, cromo, zinco, níquel, cobre

e outros ,

3) possibilidade de redução dos custos com o

aumento

da produção, 4) boa resistência — dependendo do
de pureza —

ã corrosão, mesmo em temperaturas

das , 5) boas propriedades mecânicas

grau
eleva-

a temperaturas *

não superiores a 400°C.
Um dos problemas mais graves que ocorre COR O zircô
nio em reatores, devido a sua utilização mais comum ser
em revestimento de combustíveis, é causado pela

absor

ção de hidrogênio. Este é liberado pela ação corrosiva

* Em Kta.tox.t6 a água pitòòuAizada, poit txtmplo,
a
timpe/iatuia na AupeJi^Zcit do uvtotimznto do combuòtZ
vtl Í da oxdvii de 250°C.

da água ou vapor d'água sobre o metal. Na temperatura
de operação do reator, o hidrogênio difunde-se em par
te, se não totalmente , no zircônio,

precipitando-se

na forma de hidreto deste metal por ocasião do resfri
amento. Isto deve ser evitado uma vez que pequenos te
ores de hidrogênio —

10 a 30 p.p.ih. —

são suficien-

tes para fragilizar o metal , alterando suas características mecânicas.
Para r»elhorar as propriedades mecânicas a temperaturas elevadas, e diminuir a avidez pelo hidrogênio ,
elementos de liga têm sido adicionados ao zircônio.Os
mais comuns são estanho, ferro, níquel e crorno,qu

em

pequenos teores compõem as chamadas zircaloys.
0 conhecimento dos diagramas de equilíbrio de

fa

ses do zircônio com seus elementos de liga, ê fundam
tal para o estudo das propriedades físicas e químicas
destes compostos uma vez que evidenciam graficamente
as relações entre as composições —

ou sejam as

fases

de equilíbrio — , e as temperaturas.
O presente trabalho, a par de ser uma contribuição
ao estudo do sistema Zr-Fe, é também a etapa

inicial

para uma analise por espectrometria MOssbauer

de com

postos intermetãlicos Zr-Fe-H, obtidos por

hidrogena

ção das amostras ora fabricadas.

1 . 2 - 0 sistema Zr-Fe
Em ligas Zr-Fe ricas em zircônio, discute-se a e-

xistência, em condições de equilíbrio, das fases

in

termediárias Zr^Fe e Zr-jFe. A fase Zr 2 Fe jã foi pràti^
camente estabelecida, tendo sido detectada na naioria
das pesquisas efetuadas sobre o assunto.
0 diagrama de equilíbrio de fases atualmente aceito é o apresentado por Shunk , similar ao da figura 1,
onde pode-se observar a quase totalidade de linhas tra_
cejadas, demonstrando incerteza nus dados. Segundo
quele autor, "estudos de raios-X, metalografia e

£
ini

cro-sondagem, mostraram a provável existência de três
fases ricas em zircônio : Zr^Fe, Zr.Fe e Zr*Fe.

Não

foi ainda estabelecido se Zr,Fe existe ou não". Shunk
fundamenta-se nas pesquisas de Rhines e Gould .Sweeney
7

8

e Batt , Rittenhouse e Picklesimer

e num trabalho de

D.W.Levinson, aparentemente não publicado, que detec
tou as três fases por micro-sondagem.
• Rhines e Gould

fabricaram por fusão amostras

com

teores de ferro variando de 5 a 55,31 em peso*, que £
pós serem recozida* a 900°C durante 65 horas, e resfriadas lentamente, permitiram identificar os

seguin

tes constituintes uetalogrãficos :
A) Agregado mecânico de Zr-o com a fase Zr^Fe. £ o
produto do resfriamento do Zr-6 e apareceu até a com-

* AA peActnt.age.nA qut apaKe.ce.iio no itgmtnto do pit
ht.ntt tiabalho ião Ktltitntti ao ptòo Ktlativo do it\
fio, 6alvo quando tòptci&ic&do em contKÕKÍo.
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posição 201
B) Fase intermediária Zr^Fe (estequiomètricamente
13,21), observada na faixa de 5 a 291. Nas composições
13, 17 e 201 aparece envolvendo as partículas do cons
tituinte do item (C), e sempre separando-o do (A). É,
segundo aqueles autores, o produto da reação

perite-

toide Zr-B • Zr2Fe que ocorreria entre 800 e 900°C.
C) Fase intermediária Zr2Fe (estequiomètricamente
23,41) observada em ligas de composições 13, 17, 20,
23 e 291, sendo predominante nas três últimas.
D) Fase intermediária Zr Fe 2 (estequiomètricamente
54,91) aparece nas composições 29, 38, e 5S1,

sendo

nitidamente predominante nesta última.
Nas ligas com 38 e 551 aparece ainda um constituin
te que segundo Rhines e Gould ê "obviamente polifásico", sendo "presumivelmente uma mistura de Zr^Fe
Zr*Fe, a qual foi gerada por transformação da

e

reação

eutética" a 947°C (ver figura 1 ) .
Quanto â análise por difração de raios-X, os

auto

res reconhecem que a "maioria das reflexões exibe mais
do que um máximo de intensidade quando a composição da
liga varia. Isto indica que tais reflexões representam
a superposição de linhas de duas ou mais fases".Apesar
disso e da constatação de que a maioria das ligas não
estava em equilíbrio, pois apresentava simultaneamente três ou mais fases 'sólidas, a combinação do estudo
metalográfico com o de raios-X permitiu, segundo

os

autores, obter uma "identificação única das fases pre

sentes em cada faixa de composição".
Devido à inexistência de evidências em contrário ,
e ao fato de que Zr^Fe e ZrjFe ausentas em quantidade
quando o resfriamento é feito mais lentamente, ccnclu
iram que estas fases são estáveis a temperatura
ente. Indícios da formação de precipitados nestas
ses, permitiraiB supor uma faixa de solubilidade

ambi
fa
sóli

da em ambas.
Finalmente, em face de algumas reflexões

adicio-

nais de raios-X em ligas com 201, fundamentaram a sus.
peita da existência de uma outra fase intermediária ,
não detectada pela metalografia.

Sweeney e Batt

7

estudaram as fases formadas por di^

fusão em pares zircônio com crorno, ferro, níquel, co
bre e molibdênio. No caso do par Zr-Fe, a difusão foi
feita a 875°C durante 113 horas, e não teve o objetivo de atingir o equilíbrio, mas apenas de mostrar

os

diferentes constituintes. A metalografia indicou

a

presença de três fases, e a micro-sondagem apre.tentou
composições bastante próximas das estequiometricas de
Zr-jFe, Zr2Fe e ZrFe,.
Rittenhouse e Picklesimer

procuraram determinar se

numa liga com 0,91 existem três fases a B00°C, Amostras foram recozidas durante 1/2 hora em diversas tem
peraturas, seguindo-se resfriamento em ãgua. Tratadas
acima de 810°C as amostras apresentaram Zr-0 e Zr-o ,

ou apenas este último. Entre 750 e 770°C constatou-se
a presença de Zr-a

finamente recristalizado e grande

quantidade de um precipitado difícil de

resolver

a

1.000X por microscopia ótica. Entre 780 e 795°C,a méis
ma matriz Zr-a apareceu, embora com precipitados apre
ciavelmente maiores. Anodização mostrou "conclusivanm
te" que, neste caso, três fases estavam presentes, e
em face do diagrama de equilíbrio

de fases então

a-

ceito, os autores sugeriram que as duas fases precipjL
tadas seriam Zr-fl e Zr^Fe.
o
Em trabalho mais recente, Babikova e Filippov ,uti
lizando espectrometria Mtissbauer.pesquisaram ligas va
riando de 0,4 a 57%, fabricadas por fusão e homogenei^
zadas. Deis tipos de espectro foram obtidos: 1) de in
teração quadripolar pura, com parâmetros

invariáveis

— desdobramento quadripolar áe » 0,89 - 0,01 mm/seg e
deslocamento isomérico relativo a fonte de
6*0,685-0,005 mm/seg a 300°K —

Co em Pt

até a composição

de

241 e 2) de superposição do espectro anterior com es_
pectro de interação magnética pura —
—

H

ef*

204-10 Kos

na faixa de 24 a 551, sendo que nesta última

con

centração, apenas as linhas originadas pela interação
magnética foram observadas. Variações no

tratamento

térmico das amostras, bem como nas temperaturas de ob
tenção dos espectros Mttssbauer não alteraram o conjun
to de informações, em face do que, os autores conclujl
ram, que na faixa de composições estudadas, existem a

penas a fase paramagnética Zr»Fe com teor de 241 e a
magnética ZrFe 2 com 551, aproximadamente.
Vistos resumidamente os principais trabalhos so
re o sistema Zr-Fe, apresentar-se-â em seguida

uma

abordagem sucinta sobre as noções básicas da espectro
metria Mbssbauer.

1.3 - Fundamentos teóricos da espectrometria MOssbauer
0 efeito Mdssbauer, ou fluorescência nuclear resso
nante sem recuo, descoberto por R.L.Mtfssbauer em 1958,
abriu campo ao surgimento de uma nova espectrometria,
capaz de observar fenômenos no núcleo atômico.origina
dos por interações entre o núcleo e os elétrons que o
circundam.
A espectrometria MOssbauer mostrou ser uma imporen
te técnica complementar em muitas disciplinas.No cam
po da Ciência dos Materiais, conforme Gonser

e Rcn ,

podemos citar : pesquisas sobre populações de

sítios

e sub-malhas, determinação de defeitos em redes cristalinas, cinética de transformações de fases, deternrf
nação qualitativa e quantitativa de fases, e etc...
0 efeito MOssbauer ocorre quando uma radiação y ê
emitida por um núcleo atômico —

fonte — , e absorvi-

da por outro núcleo isomérico —

absorvedor —

sem

provocar recuo— deslocamento— em nenhum dos dois.
Em virtude da lei de conservação dos momentos,a

e

missão ou absorção de radiação impõe una energia, dita de recuo, a um núcleo isolado. Portanto, na emissão parte da energia da transição nuclear é

"tirada"

da radiação, enquanto que na absorção exipe-se ao
uma energia maior do que a da transição a fim de

y
com

pensar o recuo do núcleo, impedindo desta forma a res
sonância.
Por outro lado, se os átomos em questão

estiverem

rigidamente alojados numa rede cristalina, haverá una
certi probabilidade de que o momento de recuo seja ab
sorvido pelo cristal como um todo, com energia
uma vez que sua massa pode ser considerada

infinita.

Desta forma, desde que energia de vibração —
—

nula,

fonons

não seja transferida â rede cristalina, a radiação

terá exatamente a energia da transição nuclear,

e a

ressonância será possível.
A relação entre o número de fotons y emitidos ou ab
sorvidos sem recuo e o número total de fotons é a fra
ção MOssbauer (f) também chamada fator Debye-Waller.
A dispersão da radiação em torno da energia da tian
sição nuclear c é extremamente pequena —
10 ev — , se comparada com e Q , que para o

cerca

de

Fe.isõto

po considerado no presente estudo, é 14,4 Kev.
A probabilidade relativa

W(e) de que a

radiação

Y emitida ou absorvida tenha energia e ê dada

pela

distribuição Lorentziana

-

)2
T f ,
(c-e0) •(-jr-)
(

F

(1)

onde r« "h/x é a largura da linha a meia altura,e r a
vida média do estado excitado.
Nos experimentos deseja-se obter o espectro

dos

raios absorvidos. Isto é conseguido na prática, movimentando-se a fonte em relação ao absorvedor com

uma

velocidade (v), que varia linearmente entre dois valo
res máximos, aproximando-se (+v) ou afastando-se (-v)
do absorvedor. Devido ao efeito Doppler, este movimen
to acelerado modula de um valor X a energia da radiação,

sendo

X - -£-e0

(2)

onde c ê a velocidade da luz no vácuo.
A probabilidade relativa para os y emitidos ficam
tão

W

fe.X) -

(

X

r

)2

_«~

Da combinação de (1) e (3) obtem-se n(X) —

(3)
proba-

bilidade do Y emitido sofrer absorção ressonante — ,
que descreve os espectros obtidos na prática, c c ex
pressa por 12 :

" ff" í Wem(e,X)|l-exp[-a(e)n]Jde

(4)

válida para fontes de pequena espessura, onde :
o(e) : seção de choque de absorção ressonante
n

: número de núcleos ressonantes por cm
de absorvedor.

No caso de absorveJores finos —

o(e)n<<l — , a ex

pressão (4) simplifica-se :
W em (c.X)o(e)n de

(5)

uma vez que*
o(e)=o(e o )W ab (e)

(6)

temos
de

(7)

e finalmente
0

l

)n

»

«

(8)

2 [l*(£*

que também é uma Lorentziana com largura de linha 2V
e máximo em X » 0.
Este tipo de espectro,cuja forma observa-se na f_i
gura 2, ocorre quando os átomos emissores são alojados
em rede cúbica de maneira absolutamente idêntica

aos

absorvedores.
Em geral a espectrometria Mtissbauer utiliza isõtopo estável —

ou quase estável — , cujo primeiro

ní

vel excitado, além da baixa energia, possua vida

mé-

dia suficientemente longa —

e portanto,

largura

de

* a[t ) 2 pxopoKcional a T /T que é a probabilida
dl de, quz a tian&ição nutltOLK OCOKKO. poA tminão y t
não pilo pKotiòòo eoncofifLintt de. conviuão intima
;
r/r»f/(/•«*) ondi ato
C-Otiidtnte. dt conviAiio intttina..

linha suficientemente estreita — , para permitir a r£
solução das interações hiperfinas. Um fator Debye-U'al_
ler elevado, bem como abundância natural, são
desejáveis. A combinação mais vantajosa destes
res é encontrada

no

também
fato-

Fe. Sua abundância ê de

2,21

do ferro natural, e o esquema de decaimento c o

apre

sentado na figura 3.
Intensidade
Relativa

-v
fígu\a 2 - Eòptctio Hõ&tbauei dt abòoKção paia
e abòOKve.doK com a mcòma Aede. cúbica.

1.3.1 - Parâmetros de interações hiperfinas
Em espectrometria Müssbauer, os principais
parâmetros decorrem das chamadas interações M
perfinas, e são o deslocamento isomérico(I.S),
o desdobramento qundripolar (Q.S.) e o desdobramento magnético (M.S.)

0 deslocamento isomerico resulta da intera
ção coulombiana entre as cargas nuclear e ele
trÔnica. Apenas os elétrons Ja camada s

pos-

NÍvol Excitado

-T .

T,, = 10

Nível Fundamental it—*

*

Fe.
3 - Ejçuema de c/ecaimento do

Fonte

Fe, >ie44a£tanrfo a

Absorvodor

•»

4-a.) QZA lo cam into do* nlviíò di znzigia, e
6) dt&locamtnto ihomt.Ki.to do eipec-tto

suem densidade de carga não nula na região nu
clear, mas os da camada d podem alterar

esta

densidade através de blindagem*. Se os átomos
Mtfsshauer tiverem ligações químicas

diferen-

tes na fonte e no absorvedor, isto se refleti_
rá na estrutura das camadas de Valencia dos e
letrons externos, e em conseqüência, nas den
sidades eletrônicas no núcleo, provocando uma
diferença entre as energias de emissão e absorção. Ocorre então um deslocamento no espec
tro, como pode ser observado na figura 4.
0 deslocamento isomerico (í) ê

expresso

por

onde
e : carga elementar
z : número atômico
R : raio nuclear
|f(0)| : densidade de probabilidade de e
letrons no núcleo.
~
* ?OK exemplo, c*i*tai6

iônico* de
t

í

I

6

2

à

campo IKCLCO — divalente
I U t* Ip 3* 3f
6
5
3d ) e txlvaltntt
( 3d ) apJie.4e.ntam J.S. di
itxtnte.it aptòa*. de &Õ di&txiitm em um ele.tH.on
d. 0 efeito ocoiKe indiietamtntt
devido
ao*
etetKon* 3A pa&òaxtm paKte do tempo mail
ton
ge do núcleo do que 01 3d. A pneiença do 69 e
letKon d contAibui pana KeduziK o
potencial
coulombiano atiativo
tobxe oi elefioni
i,
di
minuindo a densidade de caKga eletrônica
no nu
cleo.

Indices a, s, e, b : referem-se a absorvedor, fonte, estado excitado e estado fundamen
tal.
0 desdobramento quadripolar deriva da inte
ração entre o momento de quadripolo

elétrico

do núcleo e o gradiente do campo elétrico. Es»
te é gerado não só pelos elétrons do átomo a
que pertence o núcleo como pelas cargas vizi_
nhas.
A energia ( W ) associada a esta

interação

é expressa por
3

onde
If : derivada 2? do potencial em relação a va
riável x a (gradiente do campo

elétrico

na direção x ) no ponto x^» x~ • x, » 0
p(x,, x~, X 3 ^ : densidade de carga nuclear no
ponto (x., x-, x_)
r 2 - x 2 * x\* X 2
Se o campo elétrico no núcleo possuir sime
tria cúbica [uu*lI22"U33J

o u se a car

^ a nucle

ar tiver simetria esférica fp(x,, X2, Xj)

•

p(r)], a energia W serã nula.
No importante caso de simetria axial doca»

po elétrico, a expressão (10) reduz-se a
, e Q
^
Z
zz
3I -I(I*1)
onde
z : eixo de simetria do campo elétrico
Q : momento quadripolar do núcleo
I : spin nuclear
m : número quântico magnético
Uma vez que m pode assumir (21*1) valores *
e que W (*m)»W f-m), os estados degenerados dos
níveis de energia nuclear ficam

parcialmente

resolvidos. O desdobramento do nível
do

excitado

Fe em dois subníveis em presença de

um

0/0 é indicado na figura 5.
0 desdobramento magnético, ou efeito Zeeman
nuclear

deriva da interação entre o momento

de dipolo magnético do núcleo (u) e um

campo

magnético (fi).Este campo pode ter sua origem no
próprio átomo através da interação de intercim
bio ("exchange interaction") com os átomos que
o cercam na rede cristalina, ou ser um

campo

externo aplicado ao material. A energia

(W )

associada ã interação é

ft Ç «H

(12)

*õâ valoK&A de. m hão : -I ,-!•/,... ,Z-f,I.

"m*t

•i1 I
i/l
t-w

5 - a) SzpaKação paKcla.1 doi iubnZvti*
e.ne.igttic.06 e
b) eapec-t/to (fe Xntexação quaduipoU K do 5 7 Fe
Como W (m)« -W (-»), ficam resolvidos
dos os (21*1) estados degenerados, e de

toaçor

do com n regra de seleção Am • 0,1,-1,as tran
siçoes possíveis para o
na figura

Fe são as mostradas

6

1.3.2 * Assimetria dos duhletes quadripolares
Freqüentemente o espectro de interação qua
dripolar apresenta assimetria das linhas.A

H

•AA inttntidadtt ie.lativa.4 da* línhaò IA tão
tacionadaò ao ângulo tntKt a díKzção do
dl Y e o vitoK H. St tttí í o campo interno dt
um policKiital com oKitntação at tato fita, a nt
lacão àtn.5. como na liaunatlinha* 1 e 6,linha*
2 t 5 e linha* 3 t 4 *âo xi*ptctivamtntt
poKdonai* a 3, t t 1.

in

• 3/?.

IE

Zfi-

s 6

y

V

E.
b

- a) Sepaiação do&
tlcoò e
b) tòpcctKo de inteiação magnética
do 57 Fe

teratura apresenta como causas que podem

cs_

tar isoladamente ou em conjunto na origem d es.
ta assimetria: 1) rede cristalina com oriento_
ção preferencial, 2) anisotropia do fatorDet)eWaller (f) ou efeito Goldanskü-Karyagin e

3)

tempo de relaxação do spin eletrônico da ordem
de grandeza do tempo de precessão nuclear 14
ou efeito Blume

.

Como foi visto anteriormente, o fator DdyeWaller (f), é a relação entre o número de fotons Y emitidos ou absorvidos sem recuo, e

o

número total de y. Ocorre porém que se uma in
teração —

no caso a quadripolar —

separa os

suhníveis energéticos, cada subnível terá

o

seu próprio fator (F) de acordo com a expressão :
F (I.m-r.nT) = f B(I ,m-r .m1)
onde 3(1,m+I*,m') é a probabilidade

(13)
relativa

de uma transição entre os subníveis nr+m'
niveis l e i

dos

1

Por definição
f - ^ F(I.m->I\m')

(14)

No caso da interação quadripolar (ver figura 5) tem-se :
,±1/2-3/2,±3/2)«f6(1/2,±1/2*3/2,3
(15)
,±l/2)»fg(l/2,±1/2*3/2,±l/2)«fB j
As probabilidades 6 são funções dos ângulos
que o feixe incidente faz com os eixos principais do gradiente do campo elétrico. Para

um

sítio cristalográfico, estas relr ões são

:

pcos 0-1+nsen 0cos2*
(16)
$, ( 0 , » ) » ~ T —
1
*

gn
8

F3cos 2 0-l+nsen 2 0cos2*|
L
J

onde :
n : parâmetro que define o tensor gradiente de
campo elétrico referido aos eixos princi—
pais X, Y, Z
4 : ângulo entre a projeção dey no plano XY e
o eixo X
9 : ângulo entre a radiação y e o eixo Z
Havendo simetria axial do gradiente do campo elétrico em relação ao eixo Z, podemos con
siderar n=0, e as expressões (16) ficam simpH
ficadas :
B j C e)

(17)

Para um monocristal, a relação entre as ãreas sob os picos, ou seja a assimetria será da
da por :
£8.(0)

UVne^A
5

A(0)- -2
- +5cos,9
f í )
5-3cos*0

(18)

Uma amostra policristalina apresentará esta
assimetria atenuada, ou será simétrica, confor
me haja ou não orientação preferencial dos giãos.
Como será visto posteriormente, as assimetrias
surgidas no presente trabalho enquadram-se ne£
te caso.

O segundo tipo de assimetria ocorre
o fator f é anisotrõpico* —

quando

efeito Goldanddi-

Karyagin — , e pode ser melhor observado em a
mostras policristalinas com orientação

dos

grãos completamente aleatorea. Neste caso,a a£
simetria independe da direção do feixe, e é ex
pressa por :

f(o)B1(©)de
0

*

Tal como descrita até aqui, a assimetria

é

integral, ou seja, refere-se à diferença entre
as áreas sob os picos, e provoca um deslocamen
to do "centro de gravidade" do espectro.
0 terceiro tipo de assimetria refere-se

a

amplitude e largura dos picos, permanecendo si.
métricas as áreas, isto é, não ha deslocamento
do "centro de gravidade do espectro". Esta assimetria é devida ã presença simultânea no nu
cleo, de uma interação magnética hiperfina
uma interação quadripolar, quando esta

e

última

*A anil otiopia do ^atoK i oconne poique a amplitude, da* vibKaçõíò nuctztuiu numa. moltcula
e de. uma moltcula num distai molitula\,e. ei&tn
cialmtnte. função de tua* pKÔpKiah ditzçõe*
Eita aniiotuopia, e poKtanto a a*6ime.tKÍa deXa
diioiKtnti, aumenta com a tempviatuKa.

e predominante. Trata-se do efeito Plume, e es
tá relacionado ao tempo de relaxação do

spin

eletrônico. Esta assimetria decresce con o

au

mento da temperatura, uma vez que o tempo

de

relaxação do spin eletrônico torna-se desprez£
vel em comparação com o tempo de precessão
clear.

nu

II - MÉTODO EXPERIMENTAL

Nos trabalhos com ligas Zr-Fe, observam-se como

pontos

fundamentais na preparação das amostras, além da necessidade de alto vãcuo c de prolongados tempos de homogeneização,
o cuidado de não contaminar o material por ocasião do trat£
mento térmico.
0 ponto crítico reside na obtenção do equilíbrio,através
de tratamentos tão prolongados, e resfriamentos tão lentos
quanto possível, Em geral o processo utilizado envolve a fu
são dos componentes, porém, a despeito de todos os cuidados,
é dificil alcançar o equilíbrio em todas as composições. Is»
to se deve .talvez, ã lenta formação da fase pcritetoide

de

baixo teor de ferro (ver figura 1)
Neste trabalho, mesmo sabendo tratar-se de um processo
presumivelmente menos eficiente do que a fusão, optou-se pe
Ia difusão do ferro pelos seguintes motivos :
1) De acordo com o diagrama de equilíbrio de fases atual^
mente aceito (figura 1), nas ligas de baixo teor de ferro fa
bricadas por fusão, ocorre a reação sólida Zr-g+Z^Fe+Zr.Fe
cuja cinética é provavelmente muito lenta, dificultando

a

obtenção do equilíbrio. A fabricação por difusão a uma temperatura inferior â daquela reação, é uma alternativa

que

evita a reação solida. Embora não se possa afirmar que a ei.
nética da difusão seja mais favorável, os dados disponíveis
para o coeficiente de difusão* do ferro em Zr-a sugerem

um

*P«3,5XJ0"7 e 3,7XJ0"* cm2/òíg a Itt e 700°C WòpLctívamtnte. paia amottKaò policií*latina*
e. P-7X70
cm UIQ & S4<fc
pafia monocKi&taii
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processo relativamente rápido.
2) Ha menor probabilidade de contaminação das amostras ,
pois o tratamento térmico exige temperaturas bem inferiores
a da fusão dos elementos, e pode ser efetuado sob alto vácuo, em cápsulas seladas, contendo apenas os materiais a se
rem difundidos.
3) A interpretação das observações metalogrãficas fica a
prcciàvelmente facilitada, uma vez que as diversas fases se
apresentam em faixas bem definidas, e ordenadas segundo

o

teor de ferro.
4) Ao término da fabricação das ligas, não há necessidade de laminar ou pulverizar as amostras para a obtenção do
espectro Mtissbauer, uma vez que a forma original —

laminar

— permanece inalterada durante o processo.

A preparação das amostras e execução dos ensaios

seguiu

o diagrama de blocos da figura 7, onde P indica pesagem dos
espécimes.
Partiu-se de lâminas de zircônio 99,71 puro, com espessu
ra de 145u, contendo carbono precipitado como carbonetos ,
que foram laminadas em aparelho de ourivesaria para aproximadamente 35u, sem recozimento intermediário. Uma parte do
material foi mantida com a espessura original para

posteri

or comparação, e para a análise com micro-sonda.
A seguir, as amostras cortadas* na forma quadrada,

*Todo6 o* cotit&i em amoAtia* falam ifaituoLdok com

com

LAM I MACAO
DO Zr

CORTE

LIMf

'c-A

P
i

DEPOSIÇÃO DO Fc
POR ELETRdLISE

PRÉ-DIFUSAO

«EPOSIÇAO DO F e
'OR EVAPORAÇÃO

P
1

DIFUSÃO

ESPHCTROMtTRIA
MOSSBAUEK

METALO(;R\FIA
F.
MICRO-»1»VI»ACEM

Figu.A.0. 7 - Eòqutma do tiabalho

\zalizado

KOKDOS HX,ViIN.\tiOS

figuia I - ConAi dai amoòtiaò paia mttalogl

1,5 cm de lado, deixando-se sempre um apêndice para

servir

como contato elétrico por ocasião da eletrolise.
Efetuou-se então o seguinte ciclo de limpeza :
1) remoção da camada grosseira oleosa com algodão erabebi^
do em tetracloreto de carbono, 2) agitação ultrasônica

em

sabão líquido — dois tempos de 15 min., 3) idem em água des
tilada, 4) imersão em ãgua oxigenada fervente durante 10s.,
5) agitação ultrasônica em ãgua deionizada a 70°C durante 15
min. e 6) idem em álcool isopropílico ã temperatura ambiente.
Após pesagem, as amostras foram inteiramente recobertas
com uma fina camada de ferro marz grade 99,991 puro, em eva
porador a vácuo —

10~ torr — marca JEOL, modelo JEE-4C.0

objetivo desta operação foi possibilitar a posterior execução da deposição eletrolítica, extremamente difícil e irregular se efetuada diretamente sobre catodo de zircônio.
Em seguida, a fim de aumentar a aderência da camada

de

ferro, as amostras foram submetidas a uma pré-difusão, a a
proximadamente 500°C, durante 10 minutos, em cápsula de quart
zo, com vácuo melhor do que 2X10* torr. Devido a deficiência no controle desta operação, algumas amostras foram per
didas, uma vez que o ferro, difundindo-se extremamente rãpjL
do, praticamente desapareceu da superfície.
A eletrolise para deposição do ferro
temperatura ambiente, em solução —

, foi efetuada

0,3g/cm — de

â

sulfato

ferroso amoniacal, PH • 5, usando-se como anodo duas placas
de platina de lX3cm cada, dispostas verticalmente a 2 cm de

ambos os lados da amostra. A densidade de corrente usada no
catodo foi 3 mA/cm , e a tensão 1,5 volts. Para acelerar
despreendimento das bolhas de hidrogênio, e evitar que

o
pro

voeassem irregularidades na camada de ferro depositada,o ca
todo foi periodicamente submetido a vibração. Nas ei etrolises mais demoradas, utilizou-se cuba profunda.para que
sulfato férrico, produzido no anodo,se acumulasse nas
tes inferiores da mesma. Os tempos de duração das

o
par-

diversas

eletrólises, foram avaliados cm função das quantidades de feir
ro que se desejava depositar em cada amostra.
Fm seguida, as amostras foram pesadas. A parte do contato —

apêndice — , que não recebeu deposição, foi cortada c

uma repesagem permitiu o cálculo das composições : 3,0 ;6,6;
7,1 ; 10,2 ; 10,5 ; 12,9 ; 13,5 ; 14.5 ; 14,6 ; 17,1 ; 17,4;
20,9 e 23,0%.
Para a difusão, as amostras foram envolvidas em lâminas
de zircônio, tendo-se o cuidado de permitir contato

apenas

nas extremidades, e o conjunto cncapsulado cm ampola
quartzo, com vácuo melhor do que 2X10~

de

torr. Antes da sela

gem, o sistema foi desgaseifiçado a aproximadamente 400°C.
A difusão foi efetuada a 875±3°C durante 230 horas.O res
friamento lento foi feito segundo a seqüência: 15 horas

a

850°C, 12 a 810, 12 a 750, 9 a 600 e o restante ao forno.
Após a remoção, foram cortadas as bordas onde poderia ter
ocorrido uma eventual perda de ferro.
Os espectros MOssbauer de transmissão foram obtidos
espectrômetro marca F.lron de 400 canais, analisador

com

miilti-

2ft
canal marca Nuclear Chicago e fontc dc " <To dc 10 P C tie intensidade cm matriz de crono (ver Anexo 1 ) . A calihração foi
feita com ferro natural c nitro prussiato de forro iH vai ente.
Apôs a espectromotria, as amostras foran cortadas para a
análise metalopráfica, na forma indicada na fi«ura 8, procu
rando-se garantir a representat ÍA'idade das áreas a serem

e

xami nadas.
As cunhas foram fixadas em resina epoxi c, apôs o endure
cinento, o conjunto foi mantido cn haquelite para o

poli

mento metaiof.rafico normal. As amostras com maior teor

de

ferro, não atingiram o grau ideal de polimento devido ã alta fragilidade, o quo no entanto não prejudicou a identificação das fases.
Apenas ;;s amostras com mais de 12,91, inclusive .sofreram
atnque metalojiráfico, uma vez aue os constituintes de baixo
teor de ferro eram evidentes apôs o polimento. Ma impossibi
Jidade, devido ao reduzido tamanho das amostras, de utili zar-se ataque eletroquímico, resultados satisfatórios foram
obtidos com o emprCRO de um reajeente composto de 201 de ãcj[
do fluorídrico, 10% de ácido nftríco e 7nt de plicerina

e

da sepuinto técnica: um fino jato de álcool foi ejetado sobre um chtimaço de algodão embebido na solução, o qua]

foi

imediatamente? aplicado sobre a amostra, e esta lavada ar. á
Rin corrente em seguida. Outros reagentes tentados,

ou

o

mesmo aplicado de maneira diferente, não resultaram cm inaf.ens passíveis de interpretação.
Para evidenciar os grãos, utilizou-se luz polarizada

e

um reagente composto de 51 de ácido fluorídrico, 31 de

IÕ

trato de prata e 92% de água.
As micrografias foram obtidas C O R microscópio ótico
ca Leit: modelo Orthoplan-1'ol, equipado com objetiva PI

mar
e

ocular Periplan.
A micro análise quantitativa foi efetuada nos laboratory
os do Centro Técnico Aeroespacial, en nicrosonda Jeol modelo JXA-S.

Ill - RESULTADOS
3.1 - Espectrometria MBssbauer
g
Embora ja tendo sido empregada antes , a utilização
da espectrometria Mtíssbauer foi escolhida, para a pess
quisa do sistema Zr-Fe, tendo em vista que nem
os recursos haviam sido gastos, uma vez que não

todos
foi

feita a complementação com outras técnicas.
Os trabalhos publicados de metalografia, microsondagem e difraçâo de raios-X, indicam a presença de fa
ses que não foram evidenciadas pela espectrometria de
MHssbauer efetuada por Babikova e Filippov , fazendo
supor una superposição das linhas espectrais. Isto o
corre também, até certo ponto, com a difraçâo de raiosX, o que tem prejudicado o emprego desta técnica .Por
outro lado, é sempre recomendável a utilização de

um

método le análise que observe a amostra como um todo,
e não apenas em pequenas áreas como é o caso da metalograf ia e micro-sondagem.
Os espectros Mtfssbauer*, obtidos com a direção

do

feixe de fotons y perpendicular a superfície das amos,
trás (ângulo a»90°), bem como o valor (A) das assime-

* O A upzctKoi apKtòtntado*
xam obtidoi a te.mptxatu.Ka
& tzmpzxatuKa do nitxogtnio
Kam, confirmando Babikova t

no pxtitntt tKabalko 4oambitntt. Oatxoi, tittuadot
liquido, nada acKttctntaFilippov .

trias avaliadas graficnmcnte (ver Anexo 2 ) , pocU;m ser
observados na figura 9. lista assimetria expressa a r£
lação entre as áreas do pico da esquerda e da direita.
A ausência de linhas de interação magnética,

está

de acordo com o atual din^ramn de fases (Figura 1 ) , e
com trabalho anterior", ontfe aquelas linhas só apareceram em concentrações acima de 21*. fsto indica

que

a fase magnética Zr l:o- não ocorre em <|uantidades significativas nas amostras, e que a difusão

*ingiu

um

razoável grau de equilíbrio.
A assimetria das arcas espectrais apresentou

uma

tendência que pode ser relacionaria con as fases

pre-

sentes no atual diagrama, conforme se observa na figu
ra 10. Até a vizinhança da composição do Zr.Pc, perrm
neceu aproximadamente em torno de 0,95*0,15, ocorrendo então uma inversão ni direção de valores na is elevados. Pode-se deduzir que, até cerca de 14»»,

existe

a fase Zr^Fc , que responde pela assimetria A=0,95*0,15,
enquanto que desta composição até 231, ocorre superpo
sição crescente com a fase Zr~Fe, responsável pela as
simetria A=l ,60*0.15.
Para averiguar qual a causn das assimetrias (ver §
1.3.2), os espectros das amostras com 6,6 e 20,91 foram obtidos con r* = 35-2

e 32-2 , respectivamente.

assimetrias praticamente desapareceram (figuras 10

As
e

11), numa evidência de que orientação preferencial dos
grãos ê a causa predominante, tanto na assimetria

da

crj;:(;:riirc.
3.0

f
I I i r

• I

I/

1 il I t. . I»! |!

fi.G

:».?3 i 0 , 1 0

7.Í
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t
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; te.mpe.Mitu.Ka. ambiente

t 0,11

*

0,15

.».•»

fase Zr 4 Fe, como na 2r2Fe. Fstc fato já era esperado,
uma vez que o processo de fabricação das amostras, en
volvendo difusão durante longos tempos em lâminas fi^
nas, c favorável ã orientação dos cristais. Além disso, nenhuma assimetria havia sido detectada em trabalho anterior 9 , significando que as outras causas

nno

são prováveis.
LF.GF.NDA:

f o = 90°
f o » 32 , 35°
1.6
1.4
1.21

0.8

t

i12

16

20

24

TiguA.a 10 - VaKiação da aòòimcthia com a compoò íção

Os valores médios dos parâmetros de interações hiperfinas confirmaram aproximadamente os obtidos por H£
bikova e Filippov", embora tenha ocorrido uma flutuação
que não se conseguiu relacionar ao iliapronto de fases:

I.S. relativo a fonte de
0,02 mm/seg
Q.S.-0,85+0,05 mm/seg

Co em matriz de Cr»-0,18

±

34

Esta dispersão, aparentemente anõmola, é maior

do

que o erro experimental máximo calculado (±0,015mm/
seg para o IS e ± 0,025 mm/seg para o O.S.), indicando que existe um outro fator influindo nessas medidas.

>V A /
-J,2 -ãf. -0,< T

H.4 0.6

U

-1.2 • -Ó.0 -0.4 Í~Õ74 0,'B 1.2

If - E^pect>to4 M0«4baue>t oívf^rfoj ã tempera(u>i<i
ambiente, com d.c^e^en.Ce^ arji]ufo4 a : a) a
moòtua com 6,6%, b) amoòt\a com 20,9%
De fato, os espectros apresentaram-se ligeiramente
distorcidos, possivelmente por serem as somas, em pro
porções variáveis, dos espectros quase

coincidentes

das fases Zr.Fe e Zr^Fe, que possuem assimetrias ncen
tuadamente diferentes. Alem disso, em virtude de

as

assimetrias serem ocasionadas pela orientação prefenn
ciai dos grãos, podem ser afetadas pelo processo

de

formação das fases: difusão ou precipitação*.
Em resumo, cada espectro apresentado na figura 9 ,
é a envolvente da superposição de vários espectros, o
que explicaria a flutuação não só dos parâmetros d e n
teração hiperfina, como também das larguras de linhas
e da própria assimetria. Esta última, ao contrário dos
demais, pôde ser relacionada ao diagrama de fases,por_
que apresentou pronunciada diferença entre os valores
típicos das duas fases presentes —

aproximadamente

0,95 e 1,60 — .

3.2 - Metalografia e micro-sondagem
Os resultados da metalografia ótica podem ser
observados nas micrografias da figura 12.
Ate 12,91 só é possível distinguir dois cons_
tituintes metalográficos A e R.
0 constituinte A, predominante nas ligas com
baixos teores de ferro, é provavelmente o produ
to do resfriamento do Zr-B, e constitui-se

num

agregado mecânico de Zr-ot com B.
0 constituinte B aumenta com o teor de

Fer

ro, ao contrário do A. A micro-sondagem de B in

'Como òziã vi* to na anãliit mttalogiiiica li 3.2), <u
b&òiò botam hon.mada.6, na maioK pantt, duiante, a di&uòão, ma* há. indicioi d& pitcipitação du.xa.nte. o KU&KÍ
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dicou a presença de 14,01 de ferro e 85,61

de

zircônic, aproxinadamente a composição estequio
métrica do Zr4Fe (13,3$ de Fe e 86,71 de Zr)
Nota-se ainda entre estes dois constituintes
a existência de uma região que aparece nas

mi-

crografias em tom cinza ora mais escuro, ora mais
brilhante. Inicialmente relacionou-se esta

re-

gião ã fase peritetoide identificada por Rhines
e Gould

como Zr^Fe. Todavia, em face das anãlji_

ses com micro-sonda terem apresentado resultados
incompatíveis —

0,211 de Fe e 86,51 de Zr —

,

parece ser meramente uma das fases do constituinte A provavelmente arrancada de sua posição j^
nicial e aí depositada durante o polintento.F.sta
hipótese é viável, visto que as condições do no
limento afetam a sua observação.
Ma composição 12,91, após ataque químico, no_
tou-se nas bordas da amostra, o surgimento, ain
da em quantidade insignificante de um terceiro
constituinte (C), o qual vai aumentando com

o

teor de ferro ate tornar-se predominante na

a-

mostra com 231. Nota-se ainda que a partir

da

composição 13,51, o constituinte A praticamente
inexiste, enquanto que n decresce em proveito ds
C. A micro sondagem neste último indicou

20,6$

de ferro e 75,1$ de zircônio, que se aproximada
composição estequimétrien do Zr-Fc (23,4$ de Fe
e 76,6*. de Zr).

A figura 13 rcfere-sc a amostra que não

foi

laminada*, e nela podem ser observadas todas as
fases do diagrama, inclusive ZrPe- que não apareceu nas micrografias anteriores. A micro-sondagem desta fase indicou 54,21 de ferro e 36,51
de zircônio, contra 55,0 e 45,01 da composição
estequipmétrica. Note-se que aparecem grandes pre
cipitados do constituinte B nos contornos

de

grão do constituinte A, o que sugere uma difusão
preferencial do ferro pelos contornos de A. Estes precipitados, idênticos a alguns menores en
contrados nas micrografias da figura 12, podem
ser explicados pelo fato de que a amostra estava muito distante do equilíbrio quando iniciouse o resfriamento, e havia em conseqüência maior
teor de ferro proximo aos contornos de grão. Es;
ta hipótese não exclui a possibilidade de ter o
corrido crescimento por coaiescimento
tículas de B existentes dentro do

das par-

constituinte

A.
Pndc-se observar ainda nesta figura o grande
tamanho dos grãos obtido durante o tratamento ter
mico, o que e uma indicação de orientação prefe
rencial. Com mais forte razão isto deve ocorrer
nas demais amostras, onde a espessura é conside
*0i tnòaioi de micto-6onda.ge.rn Io iam e^etuadoè Mt_
ta amotina, que, pox &e.i maii ZApeua, boi a que
milho* peimitiu a localização do &iixi de eletKom.

ravelmente menor.
Fm todas as microprnfias, os aspectos das fa
sos H c C indicam formação durante a difusão. A
fase B formou-se também, conforme o diagrama da
figura l, em decorrência da reação eutetoide

a

7PS°, durante o resfriamento. A fase C parece n
nresontar, em seu interior, precipitados

muito

finos, provavelmente de r, uma vez que a

fase

magnética ZrFe- não foi letectada nela espectometria TS 3.1).

í

200 v

/3 - fUcKoonafiai ótica* da amo&tKa não
Zaminadai a) liu não polarizada,A em
ataque... b) Cuz polexizada, com ata
que..

\'a fip.ura.14, pode-se observar uma vista
amostra Tião laminada, oh tida con o

c'.a

equipamento

de micro sends. Tal imap.cn foi obtida

a partir

•Ia radiarão Kot, de 6,403 Krv, característica do
ferro, r» ilustra a variação do teor deste

ele-

mento ao longo da amostra.

C*.Sif*• fr* ^TÍ*

FAOuia 14 - Jmag am da amc&tia nac (amlnada. PadA.ac.ao utiZizada: Kn, do <i

IV - CONCUJSOFS

1) Os ensaios efetuados indicaram a presença das fases Zr.Fe
(B) c Zr 2 Fe (C) nas composições aproximadas de 14 e

231

respectivamente. A fase Zr,Fe não foi detectada.

2) De acordo com o aspecto metalografico, ambas foram forma
das, na maior parte, durante a difusão, indicando q:e

a

temperatura de formação ê superior a 875°C.

3) Precipitados da fase Zr.Fe sugerem que a difusão do ferro se faz preferencialmente pelos contornos de grãos.

4) A fase Z ^ F e parece apresentar finos precipitados no seu
interior, provavelmente da fase Zr*Fe .

5) As fases detectadas apresentaram espectros Mbssbauer

de

interação quadripolar pura, com parâmetros hiperf inos pra_
ticamente coincidentes(I.S. referente -a fonte de 57Co em
matriz de Cr = -0,18 + 0,02 mm/seg; Q.S.= 0,85±0,05 mrn/seg)
indicando que as resultantes do gradiente do campo elétri
co, e as densidades eletrônicas nos ions de ferro,

são

muito semelhantes nestas fases.

6) As assimetrias das linhas espectrais em ambas as fases ,
foram atribuídas a orientação preferencial dos grãos, de
corrente do método utilizado na preparação das amostras.
41

42

7) Estas assimetrias, avaliadas através das relações entre
as íreas sob os picos foram : O,9S*O,1S e l,60±0,15 para Zr^Fe e Zr2Fe, respectivamente.

Finalizando, propõe-se que, na faixa de concentrações ,
estudada , o

diagrama de equilíbrio de fases, seja compl£

tado com as modificações sugeridas na figura 14.
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FíguKa 75 - ModíúicaçÕeò iugeiidat, no diagiama rfe
bxio dz
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