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onde:

EAB é força eletromotriz gerada pelo ar A8.
SI" S6 são as potências termoelétricas absolutas dos termo
elementos A e B.

a A, o 6 são os coeficientes de Thomson dos termoelementos
Ae 8.

O coeficiente de Thomson, ou calor específico da eletri
cidade, o , tem sido utilizado na abordagem da termoeletrici
dade pela física do estado sólido, para a derivação de rela
ções entre a potôncia termoelétrica absoluta de um condutor
e o eleito qualitativo de elementos de liga na distribuição ele
trônica.

A obtenção de valores experimentais do coeficiente de
Thomson apresenta dificuldades operacionais, enquanto a
potência lermoelétrica absoluta pode ser obtida a partir de
medidas de força eletromotriz, por meio da expressão 1, des
de que seja conhecida a potência termoe!éir;ca absoluta de
um dos termoelomentos.

Poliock desenvolveu(5,6l, a partir da teoria de termoeletri
cidade de Motl e Jones{7), a expressão da potência termoe!é
trica absoluta que leva em conta a estrutura eletrônica de ele
mentos de transição, com orbitais d nãc "Aalmente preen
chidos.

dE AB TOA Ta B
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rado ou absorvido num único condutor submetido a um gra
diente térmico quando uma corrente elétrica flui em direção
idêntica ou oposta ao fluxo do calor.

A contribuição de Thomson à termoelctricidade é parti
cularmente importante por ter proposto uma propriedade ine
rente a cada condutor, a potência termoefétrica absoluta (S),
e por mostrar que a força eletromotriz de um termopar pode
ser expressa como a soma algébrica de propriedades de
cada termoelemento(4):

2. - FUNDAMENTOS o;;: TER~J:OELETR~ClDADE

Efeito de manganês
e ferro na força eletromotriz

térmica de constantan

A medida de temperatura por meio de termop3~~s ba
seia-se no efeito Seeback (1821), onde dois metais dissimi
lares conectados num circuito eiétrico fechado, geram uma
força eletromotriz quando as duas junções são mantidas em
temperaturas diferentes. Esse efeito é fruto de dois fenôme
nos térmicos, o efeito Peltier (1834) e o eíeito Thomson
(1854), o primeiro tratando da liberação ou absorção de calor
Quando uma corrente elótrica flui pela junç5.o do dois condu
tcresdissimilares, e o segur,do mostrando que o calor élibe-
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A força eletromo/riz térmica de constantan para termopares depende do correto balanceamento de sua composi
ção química. O trabalho experimental realizado mostrou a possibilidade de utilizar conceitos e dados de teoria
da termoeletricidade na previsão da força efetromotriz em função dos teores de manganés e ferro.

o termopar ferro-constantan tem sido uti:izado pela in
dústria desde o século passado, e a correlação entre a força
eletromotriz e a temperatura constante das normas interna
cionais atuais(1), é fruto da adaptação e da síntese das múlti
plas correlações existentes no início do século. Não existem
especificações de composição química de ferro e constantan
paía termopares, senco comum a prática de pareação. ou
seja, a partir de um lote de ferro buscar um lote de constan
tan de maneira que ambos pareados gerem uma f.e.m. con
forme a especificada(2,3l. A seleção de materiais baseia-se
na f.e.m. de pares ferro-platina e platina-constantan, que so
mados, correspondem à f.e.m. do par ferro-constantan.

A I:ga conhecida internacionalmente como constantan
tem por composição nominal 55% de cobre e 45~/ode níquel,
mas sem a introdução de outros elementos de liga é impos
sível obter a força e!etromotrlz desejada. As adições mais
freqüentemente citadas são ferro e manganês(2,3l, mas não
há na literatura intormações sobre composições adequadas
e seu comp::>rtamento termoelétrico.

O desenvolvimento de materiais para tcrmopares ferro
constantan, realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas do Estado de São Paulo, por solicitação da ECIL S.A. 
Produtos e Sistemas de Medição e Controle - envolveu in
vestigação experimental e aplicações de íundamentos da
termoeletricidade em várias ligas, entre as quais o sistema
CU-Ni-Mn-Fe, aqui apresentado.

1. INTRODUÇÃO

Contr,'!x'çfu Tt::ní::a ."19195:1. Apresent:1ca ao 409 Car.grasso AnuZi/ da AB,\f; ."lia do Janeiro RJ; jutrlO de 1985.
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Identificação %Cu%Ni%Mn%Fe

1

55,043,40,900,63

2

56,242,40,050,43

3

54,743,80,980,48

4

55,642,81,130,44I
5

55,043.4I1,28 0,30

6

55,143,31,370,20

7

55,043,11,450,40

8

54,943,21,700,18

trefilação até diâmetro de 3,25 mm e recozimento a 1.0000C
por 60 minutos sob vácuo.

Os fios assim obtidos ensaiados na forma de pares
platina x constantan, conforme procedimento descrito em
norma ASTM E-220-8(X10l; A junção do par platina x cons
tantan é soldada por chama oxiacetilênica a um termopar de
referência platina rodio x platina. Esse conjunto, devida
mente isolado eletricamente, a não ser na junta soldada, é
introduzido em um forno tubular de aquecimento resistivo
com as quatro pontas (platina, constantan, platina rodio e
platina) mergulhadas em mercúrio contido em quatro tubos
de ensaio, por sua vez mergulhados em banho de gêlo para
garantir junta de referência a ao Celsius, cor.f::;rme mostra
a figura 1.

Tabela B - Composição qufmica dos materiais ensaiados.

Fig. 1 - Esquema do arranjo experimental de medida de t.e.rn.

O íorno é aquecido a 7500C e o resfriamento iniciado
em velocidade controlada, ajustando a temperatura da junta
soldada através da leitura do sinal gerado pelo termopar de
referência platina rodio x platina, e registrando o sinal gerado

-pelo termopar platina x constatan por meio de dois poter.
ci6motros e dois gavan6metros de precisão.

A força_e!etromotriz térmica gerada pelos o:to pares
platina x constantan (E) em várias tempeíaturas está apre
sentada na tabeJa 111, com precisão de ± 50fJ.V. A publicaç§.o
NBS125(2) fornece f.e.m. de referGncia de par p!ati;J2 x cans
tantan (Erl e assim pode-se sa!cular o desvio de cad& um
dos pares ensaiados em relação à referência, por meio dê
expressão!::. E=E-Er. conforme apresentado na tabela IV e
figura 2.

COEFICIENTE (eV/aVo

0,0005

0,0057

0.0138

0,0246

0,0465

0,0090

0,0197

0.0109

0.0066

0,0459

0,0038

0,0098

Si
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ção de uma relação matemática do efeito de ter
OeirOS e:5.llel1Íos na força eletromotriz de pm platina x cons
t2Jlla., a ~r ca expressão 1 é prejudicada pela existência
ce daeos conf[1antes de potência termoelétrica absoluta de
platina~S..5l•• ~a assim, pOde-se buscar uma relação em
p{rica ert:.c; o coeficiente de espalhamento proposto por
Po!locl~ e reslb1ados expeíÍmentais de força eletromotriz
em ~9éS GL~i-Mn-Fe, avaliando sua va!idade cômo cri
tério oe:a o;oje:o de liga.

Ta!:r~ I - Coeficiente de contribuição de diferentes elementos à
PO:éncia Termoelétrica AbsoIUta<4l.

(EO - EF) = 0,0334 + 0,000314 GCu + 0,000124 T + q(E) (3)

A ~abe:a I mostra os coeficientes de contribuição de di
ersos etementos, conforme o citado trabalho.

onde:

CCu é o teor atômico de cobre, válido entre 56 e 59"t/o.

T é temperatura Kelvin (K)

q(E) é o cooficiente de espalhamento (eV)
q(E) = .~(h Cx (4)

qx coeficiente de contribuição do elemento x (eV latia)
-'"':x teor alórruco do elemento x (atlo)

Essa expressão é aplicável à liga constantan, onde os
orbitais d não preenchidos do níquel são ocupados por e16
trons doados pelo cobre, elemento nobre com orbitais d
preenchidos e um elétron disponível no orbital s.

A partir de um trabalho experimental com 64 ligas cobre
níquel-X de composições diferentes, Pol!ok(5) estabeleceu
uma expressão empírica para (Eo - EF), onde nota-se que
seu valor aumenta com a adição de terceiros elementos.

onde:
K - cantante de Bottzmann

T - temperatura Kelvin.
EF - energia de nível do nível de Fermi da liga.
Eo - nível energético mais alto do orbital d.
(Eo - EF) - faixa de energia não preenchida do orbital d.
e - carga do elétron.

Oi:o !;ngotes GG 20 I<g foram elaborados em íorno de
i:-,duçãD " V2CL'O visando um toor relativarnente constante
de CJ-~;e e nique! € ~s~:--esvaritveis do mang~nês e fc~rol
utifiz~o cobm, níque! e manganês e!etro!ftico e aço extra
ecce CO.-:1 baixo 12X C;) residuais. As composições obtidas
SãD apreseflta.cas na tabela 11.

O procedme;;to termor:1ecânico dos materiais foi exata
mente o mesmo, envolvendo fo~amento em martelo para
barra de 20 mm c'e d~.met~o, laminação até fio de 8 mm,
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______________________ força eletromotriztérmica 531

(6)(J.LV)

Identificação q (E)

1

0,0226
2

0,0188
3

0,0202
4

0,0208
5

0,0193
6

0,0180
7

0,0231
8

0,0209

b. E700 = 6450 - 315325.q(E)

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5. CONCLUSÕES

Os materiais utilizados neste trabalho têm teores de
cobre entre 52 e 54a1/o, e portanto fora dos limites de valida
de da expressão 3. Pode ser demontrado, entretanto, que o
efeito dessa diferença de teor de cobre na potência termoelé
trica absoluta é duas ordens de grandeza menor que o intro
duzido pelos terceiros elementos nos teores investigados.

A aferição dois oito pares de platina x constantan mos
trou que, para teores de cobre e níquel relativamente cons
tantes, a variação de teor de manganês entre 0,90 e 1,70% e
de ferro entre 0,18 e 0,63% produziu consideráveis diferen
ças de força eletromotriz. Tomando como exemplo as te.m.
a 70QOC, a mál.<ima diferença entre pares foi de 1.650 V,
que corresponde a uma diferença de 270C de medida de
temperatura em termopares ferro-cor.::::ntan, enquanto a
norma ASTM E-230-78 estabelece como desvio máximo ad
missível ± 5,250C em relação à f.e.m. especificada a 70QOC.

A tabela IV de desvios de f.e.m., convertida graficamen
te na figura 2 mostra que as composições investigadas pro
duziram f.e.m. tanto abaixo quanto acima da f.e.m. de refe
rência, e comparando os materiais 1 e 7, por exemplo,
nota-se que composições químicas diferentes podem gerar
f.e.m. semelhante.

A figura 2 mostra também que, computando-se o valor
do coeficiente de espalhamento de Pol!ock de cada um dos
materiais, existe uma boa correlação entre o aumento desse
coeficiente e a diminuição da f.e.m., para 7 dos 8 materiais
investigados. Apenas o material identrfi,:;ado como nQ 8
apresenta um comportamento dissonante, e considerando
ser este o de mais alto teor de manganês, pode-se admitir
que a correlação entre coeficiente de espalhamento e f.e.m.
tenha validade dentro de certa faixa de composições. O
própriO autor desse coeficiente indica em outro artigd61 que
o efeito de cada elemento pode variar com seu teor de tem-
peratura. Por outro lado, a inconsistência de comportamento
dos materiais 3 e 4' a 30QOC, está nos limites da precisão
do ensaio.

Tomando-se o desvio de f.e.m. a 7000C pOde-se estabe
lecer uma correlação linear entre coeficiente de espalhamen
to e desvio, pelo método dos mínimos quadrados, desprezan
do o material nQ 8. Obtém-se assim a expressão:

O exame de resultados experimentais de força eletromo
triz térmica de pares platina x constanta!'1 perm~e as seguin-

Tabela V - Coeficiente de espalhamento de PoUock dos materiais
ensaiados.

com coeficiente de correçãao 0.992, sendo que a diferença
entre os valores medidos de b. E e os vaiores calculdos se
gundo a expressão 6 estão próximos aos iimrtes de precisão
da medida da f.e.m ..

Tendo estabelecido essa correlação, pOde-se projetar a
composição química de constantan adequada à pareação
com um determinado lote de ferrO desde que se·conheça a
'f.e.m ..do par ferro x-platina .

(J,) 0.0188

_~O.OI93

Temperatura (OC)
Material 100

300500700

1

3.46911.35120.34929.352

2

3.59911.94121.11930.502

3

351911.74120.78930.042

4

3.49911.77120.69929.912

5

3.539I11.891 21.03930.432

6

3.61912.091I21.429 30.942

7

3.42911.5012027929.302

8

3.34911.47120.14929.382

~-'-

qlE)

roo~

Fig.2 - Gratco de des'IÍo do [e.m. de:diversos matoriais em relação ao
par de relerénd:: pla/ina x cons/antan indicando o cooficiente
do espalhamento de cada material.

Tabela!V - Desvio de f.e.m. em relação ao par de referência platina
x contan~n (I'V).

I
I Temperatura (0C)

Material I

100300500700

1

- 20-110- 350-700
2

I1~O 300420450

3
i30 10090- 10

I
4 I10 130O-140

5
I50 250340380

6
I1:;0 450730890

7

- 60-140-420-750

I
b I-140 -170-550I- e70I

I

q(E) = qMn X eMn + qFe X CFe = 0,0090 X CMn + O,0197.CFe (5)

Tabela Ul - Medidas de f.e.m. de pares platina x constantan em
diversas temperaturas (u V).

o coeficiente de espalhamento de Pollock de cada mate
rial (tabela V) pode ser obtido a partir do cálculo de composi
ção química em porcentagem atômica aplicada à expressão
4, utiUzando os coeficientes de efeito de manganês e ferro
propostos por Pollock na tabela I.

>ou.
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tes conclusões:
1 - Ligas cobre-nfquel com diferentes teores de manganês e

ferro pOdem ter f.e.m. semelhantes.
2 - O coeficiente de espalhamento de Pollock pode ser utili

zado na previsão do efeito de manganês e ferro na f.e.m.
de pares platina x constantan, através da expressão 6.

3 - Essa expressão é vnlida para teores de manganês entre
0,90 e 1,45% e teores de ferro entre 0,18 e 0,63%, e
pm8 o rroc:C'!ss:1mcnto rnccl\nico indicndo no texto.

1\ !\ p~pln'",:i" 1"'1111IIn l'lnjnl:lr n COlllpO'":il,::IO<jllfrllicn rio
\:'lI\~ilclllldll ;1<1'11111:1<1" :\ IHlIIHII,:[\O do dolollliÍlHl(lo loto do
torro com ploprlodndo lorrnoolÓlriC:1 C0I1110cidó1.
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