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RESUMO 

 

Vidros metálicos maciços fazem parte de um novo grupo de materiais de características 

distintas das ligas metálicas convencionais. O processamento dessas ligas ainda não foi bem 

consolidado nos centros de pesquisa brasileiros devido à dificuldade de processamento. Este 

trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema de síntese e coquilhamento para a 

obtenção de vidros metálicos maciços. O sistema foi avaliado quanto ao desempenho e 

repetibilidade das amostras. A liga Cu46Zr42Al7Y5, formadora de vidro, foi processada e 

analisada através da caracterização por difração de raios-X (DRX), calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram obtidas duas amostras 

com estrutura totalmente amorfa em espessuras médias de até 1,5 mm e uma amostra com 

aproximadamente 5,5 mm de espessura amorfa. A temperatura de transição vítrea observada 

foi igual às relatadas na literatura científica. Assim, o sistema desenvolvido mostrou-se 

eficiente para o controle da atmosfera, resfriamento rápido das amostras e outras variáveis que 

são obrigatórias para o sucesso na formação de estruturas amorfas em ligas por fundição.  

 

 

Palavras-chave: Síntese. Fundição. Metais vítreos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PRODUCTION PROCESS OF BULK METALLIC GLASSES 

 

Bulk metallic glasses are new materials with different features in comparison with 

conventional metallic alloys. The processing techniques of such alloys are still not 

consolidated in Brazilian research centers because of inherent processing difficulties. This 

work describes the development of a system for the synthesis and casting of bulk metallic 

glassy samples. The system was evaluated by its performance and alloys repeatability. The 

Cu46Zr42Al7Y5 alloy was processed and analyzed for the formation of amorphous structure 

through X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC) and scanning 

electron microscopy (SEM). It was produced two samples with fully amorphous structure at 

average thickness of 1.5 mm and one sample reaching around 5.5 mm of fully glassy 

structure. The same glass transition temperature reported on scientific literature was found in 

the alloys processed in the present work. Thus, the system has shown efficiency on 

atmosphere control, sample quenching and others important variables that are, by default, 

necessary to succeed in amorphous structure formation. 

 

 

Keywords: Synthesis. Casting. Metallic glasses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Uma das grandes apostas, dentro da comunidade científica, para materiais de 

engenharia do futuro são as ligas de vidros metálicos maciços (VMM), conhecidas do inglês 

como bulk metallic glasses. Vidros metálicos já eram preparados por deposição de vapor 

antes de 1940, mas foi a partir de 1960, em universidades americanas, que os primeiros vidros 

metálicos por resfriamento rápido de suas ligas líquidas foram produzidos. É de senso comum 

na comunidade científica que o primeiro vidro metálico obtido por resfriamento rápido do 

líquido foi concebido em 1960, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, por Duwez et al.  

(1)com uma liga binária Au80Si20 sob taxas de resfriamento tão altas quanto10
6 

K/s. Esta 

descoberta despertou o interesse de muitos pesquisadores com o objetivo de produzir ligas 

mais espessas e que pudessem ser produzidas sob taxas de resfriamento menores. No final da 

década de 80 um grupo de pesquisa japonês, liderado pelo professor Akihisa Inoue, mudou 

totalmente o desenvolvimento dos vidros metálicos com a introdução de ligas multi-

componentes com taxas de resfriamento próximas às taxas de alguns vidros óxidos (1 a 

100K/s) criando assim os VMM. Os VMM são materiais de alta resistência ao desgaste, 

grande limite de elasticidade, de resistência à corrosão e de propriedades magnéticas 

especiais. Os elementos constituintes dos VMM são caracterizados pelas grandes diferenças 

entre os raios atômicos, entalpia de mistura negativa entre os principais elementos e alta 

densidade de empacotamento atômico, que dificultam a cristalização por motivos 

termodinâmicos e cinéticos (2). Essas ligas são caracterizadas pela existência de um estado de 

líquido super-resfriado (LSR) bem definido. Durante o aquecimento ocorrem várias reações 

conhecidas. A primeira é a mudança de um comportamento vítreo para um líquido super-

resfriado seguido por uma ou mais reações de cristalização. Essa região de LSR é 

termodinamicamente instável (3) e leva à rápida cristalização e alteração drástica nas 
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propriedades mecânicas. Quando uma liga de estrutura amorfa convencional é aquecida a 

região de líquido super-resfriado não é observada porque a temperatura de cristalização, Tx, é 

menor do que a temperatura de transição vítrea, Tg, e a liga acaba cristalizando antes de ser 

observada a região de LSR. Em vidros metálicos maciços a temperatura de transição vítrea é 

menor que a temperatura de cristalização (4) e quanto maior for a diferença entre Tx e Tg 

mais estável é a região de LSR, principalmente em temperaturas próximas de Tg.  

Outra característica dos VMM é o seu comportamento quando deformados. À 

temperatura ambiente seu comportamento de deformação, na grande maioria dos casos já 

reportados, apresenta a formação de bandas de cisalhamento (5) seguida de uma falha 

catastrófica. Com o aumento da temperatura o modo de deformação passa de bandas de 

cisalhamento para um escoamento viscoso a aproximadamente 0,7Tg e, acima, o vidro 

metálico apresenta uma plasticidade significativa. O aquecimento dentro da região de LSR 

resulta em uma diminuição drástica na viscosidade do material o que torna possível a 

superplasticidade, característica da região de LSR. O comportamento de deformação de vidros 

metálicos em altas temperaturas é observado como o mesmo fenômeno de relaxação de tensão 

em polímeros através do modelo de Maxwell e Nguyen (6). 

O desenvolvimento dos VMM ainda é um desafio para muitos laboratórios e indústrias 

visto as dificuldades no processamento, a ocorrência de precipitação de fases cristalinas, 

tratamento térmico, os efeitos degradantes das impurezas, o custo das ligas, as reservas 

minerais, o uso de elementos tóxicos e a reprodutibilidade das peças.  

O oxigênio é um elemento prejudicial para os VMM porque a presença dele nas ligas 

diminui a tendência de formação vítrea (TFV), do inglês glass forming ability (GFA), que é 

um parâmetro, podendo ser quantitativo ou qualitativo, que mede a facilidade de uma liga ter, 

ou não, estruturalmente amorfa quando solidificada. É de senso comum que a dificuldade no 

processamento e a degradação das propriedades nos VMM estão associadas com a 
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contaminação de oxigênio (7) na liga e são atribuídas à nucleação heterogênea e estabilização 

de fases cristalinas. Em VMMs de Zr-Al-Cu-Ni pequenas quantidades de oxigênio reduzem a 

estabilidade térmica e promovem a formação de quasicristais ou fases metaestáveis do tipo 

Zr2Ni (8). Mesmo baixas concentrações de oxigênio, alguns ppm, têm uma alta influência na 

TFV devido a sua alta afinidade com o Zr e o Ti. 

Dentro das aplicações dos VMM pode-se citar a utilização em sensores, micro-

engrenagens, jóias, armazenagem de hidrogênio (9), espumas metálicas (10), compósitos 

nanocristalinos (11), equipamentos esportivos, em biomateriais, etc.  

As ligas amorfas comerciais mais disponíveis no mercado são à base de Zr com Be 

como elemento de liga. Sua resistência mecânica é de 2 GPa, a deformação elástica chega a 

aproximadamente 2% e no caso da liga Zr41Ti14Cu12,5Ni10Be22,5 possui taxa crítica de 

resfriamento de apenas 1K/s (12). Essa liga não é amplamente usada porque o Be é um 

elemento altamente tóxico.  

Ligas vítreas baseadas em Pd e Pt têm grande potencial para serem usadas como 

eletrodos, jóias e materiais médicos (13). Dentro do ramo de joalheria os VMM de Pt 

possuem temperatura de fusão, Tm de aproximadamente 522ºC (14) enquanto a liga 

comercial Pt85Ir15 (% em peso) possui Tm igual a 1800ºC. Essa temperatura de fusão baixa é 

uma propriedade atrativa para a fundição de ligas. Outro atrativo dos VMM é que não 

apresentam um grande problema de retração na fundição podendo ser tão baixo quanto 0,1%. 

Foram produzidos, por exemplo, sensores de pressão baseados em ligas vítreas de Ni e 

Zr. É esperado que essas ligas sejam utilizadas para novos tipos de sensores de pressão com 

capacidade de operar com maiores pressões e maior sensibilidade (15). Em um automóvel são 

usados pelo menos dez tipos de sensores de pressão como controle de injeção, controle da 

pressão de óleo, ar condicionado, controle do breque, etc. Se o sistema de célula de 

combustível for empregado é esperado que o número de sensores dobre indicando uma 
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possibilidade significante de aumento no mercado de sensores para automóveis em um futuro 

próximo. 

Micro-engrenagens a base de ligas VMM de Ni apresentaram uma durabilidade maior, 

da ordem de 313 vezes, quando comparadas com as convencionais de aço (15). Essas micro-

engrenagens de vidros metálicos maciços possuem baixíssima perda por desgaste mesmo após 

um número de rotações de 1875 milhões de vezes. 

Em equipamentos esportivos as primeiras aplicações foram com os tacos de golfe. 

Duas vezes mais duras e quatro vezes mais elásticas que os tacos de Ti; 99% da energia de 

impacto é transferida de uma ponta de VMM para a bola em comparação aos 70% em pontas 

de Ti (1).  

Um pré-requisito importante para aplicações industriais dos VMM é o 

desenvolvimento de processos de junção entre materiais. Em processos de soldagem, como 

soldagem por arco, a cristalização na zona termicamente afetada (ZTA) é inevitável (16). O 

sucesso da soldagem de um VMM depende da ausência de cristalização na solda, uma vez 

que, a fase cristalina reduz drasticamente a resistência desses materiais. Algumas 

possibilidades promissoras são a soldagem por feixes de elétrons, laser e soldagem por fricção 

(17), que mostram a possibilidade de evitar a cristalização dos VMM durante o processo. 

Mesmo evitando a cristalização nesses processos outros efeitos indesejáveis podem ocorrer 

como a incorporação de oxigênio na liga e a perda de massa da liga por evaporação, 

principalmente dos elementos de alta pressão de vapor. 

 

Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de um processo de 

fusão e coquilhamento que garantisse as condições necessárias para a produção de vidros 

metálicos maciços.  
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Hoje, no Brasil, o estudo, e mesmo o desenvolvimento de produtos, baseados nesses 

materiais, fica bastante limitado devido à grande dificuldade técnica na produção de peças 

volumosas. A metodologia empregada neste trabalho consistiu na construção do sistema de 

fusão (síntese) e fundição das ligas, no caso, um forno de fusão a arco elétrico dotado de um 

sistema de fundição por sucção a vácuo, além do estudo e controle das variáveis que afetam a 

tendência de formação vítrea. A repetibilidade na produção de amostras vítreas foi o fator 

principal de avaliação do sucesso deste trabalho. 
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2 SOBRE A ESTRUTURA AMORFA 

 

Desde o descobrimento das ligas de estrutura amorfa, várias tentativas foram feitas 

para compreender os mecanismos de formação vítrea e prever as composições de ligas com 

melhores TFV. Foram definidas três regras empíricas para os sistemas de ligas de VMM com 

alta TFV  (18): (a) necessidade de três ou mais elementos; (b) diferença significativa entre os 

raios atômicos, de pelo menos 12%, dos principais elementos constituintes; e (c) calor de 

mistura negativa entre os três principais constituintes. Além disso, as composições que 

formam vidros normalmente estão próximas da região eutética  (19). Embora essas três regras 

empíricas ajudem na direção do desenvolvimento de novas ligas, em geral, o trabalho de 

desenvolvimento continua dispendioso e acaba consumindo muito tempo. A formação vítrea 

em um sistema metálico é essencialmente reter a estrutura líquida e evitar a cristalização, para 

isso pode-se diminuir a difusão atômica e reduzir a diferença de energia entre o líquido super-

resfriado e o cristal  (20). Foi demonstrado que esses dois componentes, isto é, a estabilidade 

do líquido e a resistência à cristalização, devem ser considerados para avaliar a TFV da liga. 

A estabilidade do líquido possui dois aspectos  (21): a estabilidade termodinâmica da fase 

líquido/amorfo e a estabilidade relativa da fase amorfa em comparação com a fase cristalina. 

A resistência à cristalização é determinada pelos mecanismos de cristalização, isto é, 

nucleação e crescimento. A complexidade topológica também é considerada como uma das 

causas da dificuldade de cristalização em ligas multicomponentes. 

Existem vários parâmetros empíricos para mensurar a TFV de uma liga que vão de 

parâmetros térmicos até a influência da estrutura eletrônica  (22). Os mais usados são  (23): 

Trg e , uma vez que esses parâmetros são facilmente determinados por análise térmica e 

apresentam uma correlação bem estabelecida com a TFV de vários VMM. Trg = Tg/Tl (1)e  

= Tx/(Tg + Tl) (2), onde, Tg  é a temperatura de transição vítrea da liga, Tx é a temperatura 
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de cristalização da liga e Tl é a temperatura liquidus da liga. Porém, em alguns casos Trg e 

não refletem apropriadamente a tendência de formação vítrea das ligas. Outros experimentos 

mais diretos e quantitativos de avaliar a TFV como a taxa crítica de resfriamento, Rc, que é a 

taxa mínima de resfriamento para a liga se tornar vítrea, ou como o diâmetro máximo de fase 

vítrea formada em uma liga, Zc, são mais precisos, porém, normalmente, mais dispendiosos e 

requerem muito tempo para serem concluídos. 

As ligas mais usadas na preparação de VMMs são à base de Cu  (24), Zr  (25) e 

possuem adições de elementos como Al  (26) e terras raras  (27) para melhorarem a TFV. 

Essas ligas possuem algumas vantagens como  (28): 

 

1. Alta TFV, peças de VMM com diâmetros acima de 3 mm; 

2. Grande região de líquido super-resfriado excedendo 70 K; 

3. Boas propriedades mecânicas, alta resistência à fratura e alta dureza; 

4. Boa resistência à corrosão; 

5. Resistência ao desgaste  (29). 

 

Também é observado que as ligas de VMM retêm as suas características mesmo em 

amostras com diferentes espessuras  (30). Os valores de Tg, Tx e Tx estão de acordo com os 

valores encontrados nas amostras de melt-spinning  (31) sugerindo que não existem 

diferenças significativas na estrutura e estabilidade térmica do líquido super-resfriado entre os 

diferentes métodos de fundição, mesmo com a diferença de espessura que chega a ser de três 

ordens de grandeza. 
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2.1 CRITÉRIO CINÉTICO PARA A TFV 

 

A formação de vidros é sempre um processo competitivo entre o super-resfriamento 

do fundido e a formação de fases cristalinas. Três fatores cinéticos importantes devem ser 

considerados na preparação de formulações para os VMM: 1) a estabilidade da fase líquida; 

2) o empacotamento da fase líquida; 3) a resistência à cristalização. Esses três fatores estão 

relacionados, mas possuem aspectos diferentes. A estabilidade do líquido  (32) está 

relacionada com a ordenação estrutural e química de curto alcance do líquido que reflete 

diretamente na viscosidade do mesmo. O empacotamento do líquido determina o volume livre  

(33) da estrutura, quanto maior o volume livre na estrutura maior é a mobilidade dos átomos e 

seu rearranjo facilita, assim, a cristalização. A resistência à cristalização está relacionada com 

as taxas de nucleação e crescimento das fases cristalinas que devem ser suficientemente 

baixas para que seja suprimida a cristalização durante o resfriamento da liga fundida até a 

temperatura de transição vítrea, Tg.  

Com base na teoria clássica de nucleação e crescimento, a taxa de nucleação, I, e a 

taxa de crescimento, U, de uma fase cristalina formada a partir de um líquido sob resfriamento 

podem ser expressas por  (23): 
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onde η é a viscosidade do líquido, f  a fração de núcleos na interface de crescimento, *  é o 

fator que depende do alinhamento atômico na interface e tem valor próximo à unidade, fS  a 

variação da entropia por mol da liga durante a fusão, T a temperatura do líquido 

superaquecido, lT  a temperatura liquidus da liga  e R a constante universal dos gases. 

Pelas equações (1) e (2) as taxas de nucleação e crescimento são controladas 

principalmente por três parâmetros: η, fS  e T/(Tl-T), e são inversamente proporcionais a 

eles. Por outro lado, a TFV da liga é inversamente proporcional às taxas de nucleação e 

crescimento de fases cristalinas que tendem a se formar durante o resfriamento. Portanto, a 

TFV é diretamente proporcional a η, fS  e T/(Tl-T). Sabe-se que a contribuição da fS  é 

pequena para ligas metálicas de VMM, assim, pode-se assumir como constante  (23,34). 

Portanto, os principais parâmetros que controlam a tendência de formação vítrea são η e 

T/(Tl-T). Considerando que a formação vítrea ocorre em Tg pode-se assumir: 

 (5) 

Pela, Figura 1, tem-se que quanto maior a viscosidade maior é a diferença xT  = Tx-

Tg. (6) O aumento na viscosidade durante o resfriamento reflete no aumento da dificuldade de 

rearranjos estruturais do líquido super-resfriado. Se a viscosidade atinge um valor de 10
12

 Pa o 

líquido geralmente vitrifica  (35).  
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Figura 1.  Gráfico TTT para ligas de VMM, adaptado MATTERN, N (2). 

 

É considerado que quanto maior a diferença xT  maior é a estabilidade do líquido 

super-resfriado.  Apesar de que a TFV de muitas ligas aumente com o aumento de xT  nem 

sempre isso se verifica.  

Outro fator que pode ser obtido através do gráfico é a razão Trg que é a razão entre a 

temperatura de transição vítrea, Tg, e a temperatura liquidus, Tl. Quando Trg > 2/3 a estrutura 

amorfa é facilmente obtida  (36), porque Tg está estritamente correlacionada com a 

viscosidade do líquido super-resfriado. Um maior valor de Trg significa um aumento rápido 

da viscosidade do fundido com o resfriamento desde Tl até Tg o que resulta na supressão da 

nucleação e crescimento do líquido super-resfriado. 

A TFV de uma liga pode ser avaliada eficientemente pelo diâmetro máximo de 

formação de vidro, Zc, que é o tamanho máximo de um fundido com estrutura amorfa sem a 

precipitação de cristais durante a solidificação. Quanto maior o Zc maior é a TFV do material. 

Entretanto, o parâmetro Zc não pode ser obtido antes do resfriamento da liga formadora de 
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vidro  (37) e só pode ser determinado uma vez que a composição e a técnica de fabricação são 

conhecidas, bem como Rc, taxa crítica de resfriamento, definida como a tangente do nariz das 

curvas CCT, que é o inverso de Zc. A Figura 2 relaciona Rc e Trg de vidros de diferentes 

estruturas. Quanto maior a viscosidade maior é o deslocamento da curva para a direita o que 

corresponde diretamente a uma menor Rc e, portanto, maior TFV. 

 
Figura 2. Gráfico Rc X Trg; Comparação entre vidros de óxido e vidros metálicos 

convencionais e VMM, adaptado MATTERN, N  (2). 

 

2.2 CRITÉRIO TERMODINÂMICO PARA A TFV 

 

Termodinamicamente a formação de estrutura amorfa no estado sólido é obtida numa 

condição de pequena mudança de energia livre, G, na transformação entre a fase líquida para 

a fase cristalina, ou seja, quanto menor for a força motriz para a transformação líquido  

sólido (cristalino) maior será a estabilidade do líquido em temperaturas mais baixas sem que 

ocorra a cristalização. Pelo ponto de vista teórico a transformação de líquido  sólido (vidro) 

é considerada uma transformação de segunda ordem  (38).  
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De acordo com a teoria clássica da termodinâmica em temperatura abaixo da 

temperatura liquidus para um metal puro, tem-se  (39): 

 

ffx STHG  1  (7) 

e a entropia de fusão fS  é dada por 

f

f

f
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 (8) 

onde lT  é a temperatura liquidus. 

A equação pode ser escrita como: 
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se T< fT  então 1-T/ fT  >0. Portanto, quanto menor o valor absoluto de fH  menor é a força 

motriz para nucleação xG  1 . Um fato interessante observado é que quanto mais vezes a liga 

é fundida menor é o valor absoluto de fH   (39). Assim, a força motriz de nucleação diminui 

a cada vez que o processo de fundição é executado, tendendo a um valor mínimo. Isso auxilia 

na homogeneidade e supressão da formação de fases cristalinas durante o resfriamento na 

liga. Outra variável que pode exercer influência na cristalização, transição vítrea e relaxação 

estrutural dos vidros metálicos, é a pressão externa  (40) porque reduz a mobilidade atômica.  

Inoue e pesquisadores  (41) propuseram um modelo termodinâmico para determinar as 

composições de formação vítrea para as regras empíricas. Eles calcularam a entalpia de 

mistura ( H ) e a entropia ( S ) e relacionaram com os sistemas de maior TFV. Nesse caso é 

aceito que a contribuição da entropia é muito menor  (34) quando comparada com a entalpia 

de formação dos componentes sólidos e pode ser negligenciada. Entretanto, como a formação 

vítrea é um processo competitivo entre o líquido super-resfriado e as fases cristalinas 
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resultantes deve-se levar em consideração as entalpias de formação das fases cristalinas. As 

ligas podem ser amorfas quando amorH < SSH , onde amorH  é a entalpia de formação de 

estrutura amorfa e SSH  é a entalpia de formação de solução sólida. Assim, sob um ponto de 

vista termodinâmico, a formação de um estado amorfo metaestável deve envolver dois 

aspectos: (1) a força motriz (- amorH ) para a formação do vidro e (2) a resistência ( amorH -

interH ) da formação de vidro contra a cristalização, que é a diferença da força motriz entre o 

vidro e o componente intermetálico. A entalpia de formação de intermetálicos, interH , em 

uma composição entre dois intermetálicos adjacentes é calculada através da regra da alavanca. 

Através desses princípios foi criado o parâmetro de TFV, 
* ,descrito por: 

*

int int

amor amor

amor er er amor

H H
TFV

H H H H


 
  

   
. (10) 

 

2.3 CRITÉRIO TOPOLÓGICO PARA A TFV 

 

O critério topológico em estruturas amorfas como em líquidos e materiais não 

cristalinos, neste caso os VMM, começou a ser discutido em 1960 por John Bernal na revista 

Nature, volume 185. Esse artigo descreve, através do modelo de esferas rígidas, um 

empacotamento atômico aleatório nos líquidos. Nesse modelo os átomos de solvente, que são 

maiores, estão densamente empacotados e os átomos de soluto, menores, são espremidos nas 

cavidades disponíveis de acordo com seu tamanho. Portanto, a estrutura do líquido é 

determinada por exclusão de volume. Esse modelo está de acordo com várias observações 

empíricas nas ligas de VMM. Acredita-se que deve existir, pelo menos, um átomo “grande” e 

um átomo “pequeno” como elementos da liga  (13). Também é verificado que a diferença de 

tamanhos atômicos influencia na viscosidade do líquido e, portanto, na formação de fase 

amorfa. O alto grau de empacotamento atômico no líquido possibilita alcançar uma alta 
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energia interfacial líquido/sólido dificultando o rearranjo atômico, suprimindo a nucleação de 

fases cristalinas, apresentando uma maior viscosidade, diminuindo a difusividade atômica e, 

portanto, uma alta tendência de formação vítrea. 

Foi observado que as ligas com o elemento de maior concentração sendo o de maior 

tamanho e o segundo elemento de maior concentração sendo o de menor tamanho possuem 

uma maior TFV  (18).  

Em estudos mais recentes Miracle  (42) desenvolveu o modelo de empacotamento 

eficiente de clusters, EEC, para a validação das estruturas dos vidros metálicos. Quatro regras 

resumem as principais características do modelo EEC: 

 

1. A estrutura básica formada é caracterizada por um cluster atômico de empacotamento 

eficiente com um soluto centrado, α, envolvido por átomos de solvente, Ω, na primeira 

camada de coordenação. De acordo com dados experimentais gera-se um 

empacotamento de clusters na forma de uma célula CFC quando existem mais de 12 

átomos de solvente  na primeira camada de coordenação. Quando existem menos de 

12 átomos de solvente  na primeira camada de coordenação um empacotamento na 

forma de uma célula CS é preferencialmente formado. Os clusters formados possuem 

sítios octaédricos, , e tetraédricos, , onde outros átomos podem preencher os espaços 

aumentando o empacotamento dos clusters. 

 

2. Clusters adjacentes se sobrepõem nas camadas de coordenação. O compartilhamento 

de vértices é preferencial para minimizar as tensões internas. O compartilhamento de 

arrestas e vértices existe entre clusters diferentes. 
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3. Não existe ordem orientacional entre os clusters. Essa regra reforça a aleatoriedade 

dos átomos de solventes que é uma característica básica dos vidros metálicos. 

 

4. Todos os átomos de solutos possuem um raio relativo aos átomos de solvente, *R , e, 

portanto todos os solutos são centrais em clusters altamente empacotados. Átomos 

com diferenças de raios na ordem de 2% são considerados como topologicamente 

equivalentes. 

 

Em escala nanométrica os clusters de átomos dos VMM estão interconectados 

formando uma estrutura conhecida como superclusters  (43). Cada cluster, com um soluto 

central, compartilha seus átomos de solvente com outros 12 vizinhos formando um super 

icosaedro de 70 a 80 átomos que tem um comprimento de aproximadamente 1,5 nm. Nesse 

modelo de empacotamento os icosaedros geram cavidades similares àquelas descritas por 

Bernal onde outros solutos possam ocupá-las. Para manter uma desordem em longo alcance 

um fator de tensão foi introduzido o que limita a coerência da rede a uma escala de 1 à 1,5 

nm.  

 

2.4 INFLUÊNCIA DO OXIGÊNIO 

 

Os critérios mencionados acima sustentam a base teórica para a formação dos VMM, 

porém deve-se levar em conta que esses critérios, por si só, não são condições exclusivas na 

obtenção da estrutura amorfa em ligas metálicas. A nucleação de fases cristalinas pode ser 

substancialmente facilitada com o auxílio de heterogeneidades que atuem como agentes 

nucleantes. Nesse caso, é notada a influência negativa que o oxigênio exerce na TFV dessas 

ligas (44) que induz à formação de cristais (45). O oxigênio pode ser proveniente de três 
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fontes distintas durante o processo de síntese da liga: 1) presente nos elementos de 

composição da liga; 2) presente na atmosfera em contato com a liga e 3) presente no material 

em contato direto com a liga, base ou molde onde os elementos são depositados. A cinética de 

oxidação pode ser reduzida tanto pela redução da força-motriz quanto pelo controle da taxa de 

mobilidade das espécies envolvidas. Uma baixa difusividade térmica do metal fundido e do 

líquido super-resfriado reduz o diâmetro crítico dos VMM (46). A fase amorfa possui maior 

energia livre do que a fase cristalina (47), portanto, possui uma maior força-motriz para a 

oxidação. Acredita-se que o oxigênio dentro do líquido dos VMM baseados em Zr dispara a 

nucleação e crescimento de várias fases como Zr2Ni, Zr2Cu, Zr4Ni2O e outras (48,49). O 

produto da cristalização é uma fase CFC metaestável e sua célula unitária cúbica é igual a, 

a=1,214 nm, e é identificada como fase “cubo grande” do inglês “big cube” (50). Acredita-se 

que a formação dessa fase metaestável é auxiliada pelo oxigênio devido a alta solubilidade 

que existe na fase CFC e pela alta força motriz existente. A cristalização assistida pelo 

oxigênio em ligas amorfas baseadas em Zr leva à formação de cristais dendríticos (51) nas 

ligas.  

Para contornar o problema que o oxigênio gera na formação de estrutura amorfa em 

VMM são utilizados elementos que atuam como “getters” de oxigênio retirando-o de solução 

na liga. Esses “getters” são geralmente elementos como o Ítrio (52) e o Titânio (53), pois 

apresentam uma afinidade preferencial com o oxigênio em relação à maioria dos elementos 

existentes sob o ponto de vista termodinâmico. Por essa razão uma pequena quantidade de 

Ítrio (54) é suficiente para atuar como getter de oxigênio na liga durante a fusão e 

solidificação, através da formação da fase estável de Y2O3.  
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3 FORNOS 

 

Pode-se citar o forno como um dos dispositivos de maior diversidade de aplicações 

que é baseado na transferência de energia em forma de calor. Sua finalidade, geralmente, é 

promover o meio para que ocorram reações físicas e químicas nos materiais submetidos aos 

processos que ocorrem dentro do forno. São inúmeras as aplicações possíveis de um forno: 

cozer o pão, produzir cerâmicas como louças e telhas, converter energia térmica em energia 

elétrica, meio para vários processos metalúrgicos, etc. O tipo de processo que ocorre dentro de 

um forno é o que caracteriza a sua finalidade. 

O presente projeto visou a construção de um forno de fusão, de escala laboratorial, 

para a produção de ligas metálicas de estrutura amorfa. Essas ligas são geralmente 

constituídas de elementos refratários e muito reativos como o zircônio e o titânio. Embora a 

fusão de materiais em fornos tenha a principal intenção de ser um processo físico, reações 

químicas entre a carga e os objetos ao redor não podem ser evitadas, porém, devem ser 

reduzidas o máximo possível, uma vez que, ligas de estrutura amorfa não podem apresentar 

inclusões que auxiliem a cristalização. As reações químicas, como regra, ocorrem mais 

rapidamente em temperaturas elevadas que à temperatura ambiente.  

Um ponto importante do projeto foi o controle da atmosfera do forno que é o meio 

gasoso dentro dele. Alguns materiais sólidos liberam gases que a altas temperaturas 

“produzem” uma atmosfera. A utilização de fornos a vácuo ou atmosfera inerte é explicada 

pela necessidade de processar materiais mais puros, com menos inclusões, e materiais muito 

reativos. Além do que, a ausência de gases nas ligas pode significar um aumento substancial 

na resistência mecânica do material. 

O processo de aquecimento em que o produto visado é de alta qualidade e baixo custo 

deve planejar os seguintes aspectos: design do forno, controle de temperatura, controle de 
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atmosfera, seleção da fonte e energia de calor e os modos de aquecimento. Todos estes 

contribuem para o resultado final. Os fornos podem ser classificados por dois critérios da 

seguinte maneira  (55): 

 

 Tipo de calor gerado: 

 Por combustão; 

 Por conversão de energia elétrica em calor. 

 

 Como o material é processado: 

 Por lote ou intermitente; 

 Forno contínuo. 

 

3.1 FORNOS ELÉTRICOS 

 

No caso do processo de aquecimento elétrico pode-se classificar o aquecimento como 

mais ou menos superficial, isto é, se o aquecimento ocorre primeiramente no interior ou na 

superfície da peça. No caso de fornos à resistência elétrica ou arco indireto o calor é 

transferido por radiação e convecção, assim, o aquecimento é de fora para dentro. No caso de 

arco direto ou por indução o aquecimento ocorre de dentro para fora. O forno elétrico pode 

trabalhar no vácuo o que é inviável em fornos de combustão. No aquecimento elétrico são 

possíveis menores gradientes de temperatura entre o elemento gerador de calor e o corpo 

aquecido, conseqüentemente menores perdas de calor por radiação. 

A energia elétrica pode obedecer a um refinamento de controle incomparável. O calor 

elétrico pode ser aplicado exatamente no lugar desejado e sem muita dificuldade. Termostatos 

operando chaves liga-desliga realizam um comando preciso de temperaturas uma vez que é 
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invariável o calor produzido pela eletricidade  (56). Essa invariabilidade de conversão da 

eletricidade em calor permite segura automação nos casos de operação intermitente. 

Existem três modos em que uma corrente elétrica pode ser usada para o aquecimento: 

por resistência, por indução eletromagnética e pela aplicação de um arco elétrico. O 

aquecimento por resistência é um método indireto em que a peça é aquecida por radiação e 

condução através de resistores onde a corrente passa, ou um método direto, onde a corrente 

passa através de um banho de metal. O método indireto é normalmente associado com fornos 

de tratamentos térmicos do que fornos de fusão. O método direto, entretanto, em que uma 

corrente de alta voltagem é transformada em baixa voltagem e alta amperagem, é empregado 

em fornos de fusão preferencialmente. Nesse último método a peça, ou banho, forma o 

circuito para a corrente de alta amperagem. 

Dois métodos são também aplicados no uso de arcos elétricos para aquecimento; o 

aquecimento a arco indireto, onde arcos são formados entre eletrodos que ficam acima do 

metal e o aquecimento do metal é feito por radiação, esse tipo de aquecimento também é 

conhecido como aquecimento a plasma. No segundo método, conhecido como aquecimento a 

arco direto, a corrente precisa passar pelo metal para que ocorra o aquecimento do metal 

através de sua resistência, embora, em pequena quantidade, é somada ao resultado do arco. 

Esse método possibilitou os engenheiros a desenvolverem dois tipos de fornos de fundição 

conhecidos por possuírem um fundo não condutivo ou um fundo condutivo. Além disso, 

alguns fornos combinam aquecimento tanto de arco como resistivo, onde o arco e a resistência 

do material de fundo refratário são usados para aquecer a peça. Esses fornos são construídos 

para operarem com eletrodos de topo, longos o suficiente para que possibilitem o 

aquecimento do fundo para tornarem-se condutores. 

Fornos elétricos são normalmente construídos para que exista praticamente nenhuma 

corrente de ar dentro do forno ou circulação de ar através dele. O forno como um todo é 
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selado e todas as possíveis precauções são tomadas para que haja uniões muito justas. 

Qualquer oxigênio que exista no forno no começo do processo de aquecimento é logo 

consumido e, praticamente, nenhum novo oxigênio é permitido à entrada, exceto uma 

quantidade ínfima que vaza devido aos gases previamente adsorvidos nas superfícies internas 

da câmara ou gases dissolvidos na carga a ser fundida. 

 

3.2 FORNOS A ARCO 

 

O uso do arco elétrico como fonte de calor em vácuo ou em atmosfera inerte foi 

desenvolvido para a fusão de metais refratários como o titânio, zircônio, molibdênio, 

tungstênio, etc. Estes materiais apresentam um comportamento muito reativo e alto ponto de 

fusão, portanto, não podem ser fundidos em materiais refratários convencionais. O 

compartimento refratário, então, é substituído por um cadinho de cobre resfriado à água, 

devido à sua excelente condutividade térmica, ficam possíveis fusões a temperaturas 

superiores a 4000ºC  (57) sem contaminar o fundido com cobre. 

A primeira aparição de um forno a arco utilizando uma atmosfera inerte foi relatada 

por R. Hare em 1839  (57) e os primeiros fornos a vácuo de produção comercial foram 

produzidos na Alemanha, em 1923, o vácuo era de baixa pressão de poucos milímetros sendo 

produzido por bombas mecânicas rotatórias. 

Desde o começo da Segunda Guerra Mundial o rápido crescimento da indústria 

aeronáutica e o desenvolvimento da energia atômica criaram a demanda de novas e melhores 

ligas metálicas. Para satisfazer essa demanda os metalurgistas levaram os tratamentos de 

baixa pressão para o campo dos tratamentos de alto vácuo. Isso significa operações que 

requerem pressões abaixo da região de mícrons (10
-3

 mm) de mercúrio, aproximadamente um 
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milionésimo da atmosfera. Para atingir tais níveis de vácuo era necessária a utilização de 

bombas difusoras em conjunto com as bombas mecânicas. 

Nos fornos a arco o calor é gerado pela passagem de uma corrente elétrica através do 

gás ionizado que separa os dois pontos entre os quais o arco é formado. O arco pode saltar de 

um eletrodo para outro eletrodo ou de um eletrodo para o material que está sendo aquecido. 

No caso do arco elétrico entre eletrodos, o calor é transferido para o material por radiação. 

São geradores de calor o arco, os eletrodos e o banho. O arco situa-se entre a ponta do 

eletrodo e a superfície do banho. A região intermediária do arco é constituída pela coluna 

gasosa ionizada , ou plasma, onde se desenvolve a maior porção de energia térmica. O fundo 

do banho só recebe calor por um processo de condução térmica exigindo um gradiente de 

temperatura. Por isso, a profundidade tem que ser mínima para que fique assegurada a fusão 

plena da carga. 

O movimento controlado do arco possibilita a estabilização do arco e a operação em 

fontes de energia alternadas e contínuas. Além do mais, um fluxo magnético é criado pelo 

eletrodo e o caminho da corrente, provocando a mistura (agitação) do fundido. 

De um modo geral a tensão necessária para manter um arco elétrico num meio 

ionizável a uma distância l constante segue uma curva característica Volt-Amperes negativa, 

isto é, a tensão decresce com o aumento da corrente. A corrente crescente aumenta o grau de 

ionização do meio e a resistência conseqüentemente diminui. Em conseqüência, pode-se 

admitir, nos fornos a arco, a variação linear da potência com a corrente para cada valor fixo da 

distância l. Para valores fixos de I (corrente) tem-se tensão de arco variando linearmente com 

a distância. Os gráficos, figura 3, abaixo exemplificam as relações descritas. 
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Figura 3. a) Tensão X Corrente; b) Potência X Corrente; c) Potência X Distância; d) Tensão X 

Distância. 

 

Uma característica importante do arco é a grande concentração de potência num 

pequeno volume. A temperatura média da câmara de calor se conserva muito abaixo da 

temperatura do arco. O enorme gradiente de temperatura que se estabelece entre o arco e a 

carga trabalhada não é prejudicial no processo de fusão de metais. 

No caso de fornos a arco pode-se classificá-los em relação ao tipo de eletrodo 

utilizado. No primeiro tipo de forno o metal é diretamente fundido por calor direto, o pólo 

positivo sendo o cadinho de cobre resfriado e por um eletrodo não consumível (tungstênio ou 

grafita) conectado ao pólo negativo do gerador d.c.. A fusão ocorre em uma atmosfera inerte 

de argônio ou hélio, pois a presença de um gás ionizado é necessária para manter o arco 

estável.  

No segundo tipo é utilizado um eletrodo consumível onde o arco ocorre dentro do 

cadinho de cobre resfriado. Nesse mecanismo não é necessária a presença de um gás inerte, 

a) b) 

c) d) 
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pois, o arco é mantido pelo vapor metálico proveniente do eletrodo para a carga, nesse caso o 

forno pode operar sob um alto vácuo. Esse tipo de fusão possibilita peças livres de gases. Para 

estabilizar o eletrodo e agitar o fundido são posicionadas espiras magnéticas ao redor da 

posição da poça de fusão. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CONSTRUÇÃO DO FORNO A ARCO PARA A PRODUÇÃO DE AMOSTRAS 

 

A elaboração e desenvolvimento da dissertação proposta fez parte do projeto: 

“Desenvolvimento de um sistema de produção de peças metálicas amorfas de grande volume” 

concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 

2006/00607-4 pertencente ao programa auxílio à pesquisa – projeto regular e sob a 

responsabilidade do Prof. Dr. Marcelo Falcão de Oliveira. 

O sistema referido acima foi desenvolvido e executado durante o mesmo período de 

atividades deste projeto. A figura 4 mostra o sistema já construído e instalado no laboratório 

de pesquisas. Como colaboradores na sua construção: Flavio Soares Pereira, Georges 

Peripato, Marcelo Falcão de Oliveira, Marcelo Juni, oficina mecânica do instituto de física de 

São Carlos, o departamento de Engenharia Aeronáutica, Automobilística e de Materiais da 

Escola de Engenharia da USP – São Carlos e o departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de São Carlos. 
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Figura 4. Sistema completo para a produção de amostras. 

 

Para exemplificar o funcionamento do sistema, este foi dividido nos seguintes 

subsistemas: 

 

 Câmara de Fusão: 

 Parte superior; 

 Câmara principal; 

 Parte inferior. 

 

 Sistema de Vácuo: 

 Bomba mecânica; 

 Instalação de gás. 
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4.2 CÂMARA DE FUSÃO 

 

A câmara de fusão é o principal dispositivo de todo o sistema, pois nela ocorrem todas 

as reações físicas e químicas como a fusão e coquilhamento das amostras. A figura 5 abaixo 

ilustra a câmara de fusão e seus principais componentes. As partes metálicas foram projetadas 

para construção em aço inoxidável AISI 304 com exceção dos componentes que necessitam 

de alta condutividade elétrica ou térmica, que neste caso foram projetados para cobre 

eletrolítico. Os componentes e conexões seguem, o máximo possível, normas internacionais 

para sistemas de vácuo e vasos de pressão. O sistema foi projetado para suportar não só 

vácuo, mas também pressão positiva de até duas atmosferas. As espessuras das paredes e 

componentes foram calculadas segundo as normas específicas e em alguns casos foram 

modelados numericamente para cálculo de esforços e tensões. Em todos os casos as 

dimensões previstas nas normas excedem o mínimo necessário.  

 

 
Figura 5. Visão geral, em corte, da câmara principal do sistema de fusão. 

 

Câmara 

Principal 

Parte Inferior 

Parte Superior 
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4.2.1 PARTE SUPERIOR  

 

A parte superior consiste em um flange maciço de aço inoxidável com um sistema de 

suporte e movimento de um eletrodo.  

O sistema de suporte e movimento, figura 6, consiste numa esfera de 

politetrafluoretileno com dois o’rings internos e dois externos garantindo o isolamento 

elétrico e a estanqueidade. Esse sistema possibilita um movimento em todas as direções e 

vários eixos possibilitando uma grande liberdade de movimento do eletrodo pelo operador.  

 
Figura 6. Corte do flange superior mostrando o sistema de suporte e movimentação do 

eletrodo. 

 

O eletrodo, figura 7, foi baseado nos eletrodos utilizados em soldagem TIG; é 

refrigerado a água e conduz o gás de proteção que é injetado sobre a poça de fusão.  
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Figura 7. Eletrodo de trabalho 

 

O eletrodo é responsável pela abertura do arco elétrico que fornece o calor que funde a 

carga metálica e também pela condução do argônio ultra-puro, figura 8, sobre a poça de fusão. 

Espera-se que essa atmosfera dinâmica e ultra-pura ao redor da amostra fundida permita a 

redução gradual do teor de oxigênio contido no metal. 

 

 
Figura 8. Parte inferior do eletrodo ilustrando a ponta de trabalho e entrega de gás. 

 

 

 

Bocal de sílica 
gás 
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4.2.2 CÂMARA PRINCIPAL 

 

A figura 9 ilustra em maior detalhe o corpo principal da câmara de fusão. Essa região 

pode ser definida como um vaso de pressão cilíndrico com quatro visores laterais. A parte 

inferior é fixada ao “flange inferior” e a parte superior é fixada ao “flange superior”. Os 

quatro visores oferecem uma maior liberdade de trabalho e a possibilidade de alterações como 

a utilização de iluminação e a substituição de um dos visores por um flange contendo uma 

garra que permita a fácil manipulação das amostras dentro da câmara. 

 

 
Figura 9. Desenho do corpo principal da câmara de fusão. 

 

4.2.3 PARTE INFERIOR 

 

As figuras 10 e 11 ilustram a parte inferior do sistema. Esta é composta por um flange 

maciço de aço inoxidável e um conjunto de cobre refrigerado à água. É nessa região do forno 

onde ocorre a fusão e coquilhamento das ligas. A liga é fundida e homogeneizada na região 

central do prato de fusão. Depois disso, a carga é movimentada para a região do cadinho de 
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cobre. Nessa região um molde de cobre adequadamente usinado pode ser alojado no interior 

desse cadinho.  

O coquilhamento ocorre no cadinho de cobre refrigerado. Existe uma abertura inferior 

que permite a conexão direta com o sistema de vácuo. Com a abertura e fechamento das 

válvulas adequadas a pressão cai rapidamente no interior do molde fazendo com que haja uma 

grande diferença de pressão entre a câmara de fusão e a região do cadinho. Utilizando-se 

desta diferença de pressão a liga é então vazada rapidamente por sucção para dentro do 

molde.  

 

 
Figura 10. Base do forno com o prato de fusão e sistema de coquilhamento 
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Figura 11. Corte da base do forno mostrando o sistema de coquilhamento. 

 

4.3 SISTEMA DE VÁCUO 

 

A figura 12 ilustra o esquema do sistema completo incluindo, câmara de fusão, 

sistema de vácuo, sistema de gás e fonte de corrente. Pode-se perceber que todos os sistemas 

estão ligados diretamente à câmara de fusão. As conexões que possibilitam a purga de 

atmosfera, verificação de vácuo e a sucção da amostra para o molde de cobre estão situadas na 

parte inferior da câmara de fusão. O controle do sistema de vácuo é feito através da abertura e 

fechamento das válvulas V1, V2, V3 e V4. A entrada e saída de gás inerte, nesse caso o 

argônio, estão situadas na parte superior do sistema e são controladas através das válvulas V5 

e V6. A fonte de corrente está ligada diretamente ao eletrodo e ao cadinho de cobre. O fluxo 

de elétrons vai da ponta do eletrodo, passa pela amostra que é fundida e escapa pela conexão 

elétrica situada no cadinho de cobre voltando ao sistema da fonte.   

 

Vácuo 

Vácuo 
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Figura 12. Esquema do sistema completo de fusão e coquilhamento (detalhes no texto) 

 

4.3.1 BOMBA MECÂNICA 

 

O sistema de vácuo é composto por uma bomba mecânica de duplo estágio com 

capacidade para vácuo final de 2 x 10
-3

 mbar. O sistema conta ainda com uma pré-câmara de 

vácuo para a sucção rápida do metal fundido e 4 válvulas, incluindo 2 de abertura rápida, 

válvulas V3 e V4. A figura 13 ilustra o sistema acomodado no suporte do forno. Optou-se por 

um suporte móvel permitindo o fácil transporte e trabalho.  

 

 

 
 

 

Câmara de fusão 

Pré-câmara 

Bomba 

de vácuo 

Fonte de 

corrente 

Purificador 

de argônio 

gás 
gás 

Eletrodo 

Câmara 

da 

coquilha 

V1 
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V4 
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V6 
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Figura 13. Desenho ilustrativo do sistema de vácuo. 

 

4.3.2 INSTALAÇÃO DE GÁS E FONTE DE CORRENTE ELÉTRICA 

 

Os sistemas que complementam o aparato principal são a central de gás inerte com 

filtro de purificação e fonte de corrente elétrica que foram adquiridos já prontos, sofrendo 

apenas pequenas adaptações em suas conexões finais. 

A central de gás inerte consiste num cilindro de argônio em alta pressão com uma 

válvula de duplo estágio e uma válvula de segurança contra sobrecarga do sistema. A 

tubulação de argônio segue até uma válvula de trabalho que permite regular a pressão máxima 

de operação, nesse caso até 30 psi (aproximadamente 2 atm). Após a válvula que regula a 

pressão de trabalho encontra-se o purificador de argônio que consiste numa pequena câmara 

contendo o elemento filtrante.  

Base do forno 

Pré-câmara 

Bomba 

de vácuo 

Câmara 

da 

coquilha 
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O sistema utilizado na purificação do gás é capaz de reduzir o teor de oxigênio e água 

do argônio para apenas 2 ppb e 10 ppb, respectivamente. Esse filtro é capaz de purificar mais 

de 50 cilindros de argônio (10 m
3
) com pureza inicial de 99,998% a uma vazão de 30 l/min, 

produzindo argônio ultra-puro.  

 

4.4 O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

Supondo que todo o sistema está fechado, incluindo todas as válvulas, ausência de 

energia fornecida pela fonte elétrica, sem nenhuma amostra contida em seu interior sendo este 

preenchido somente com atmosfera normal, a preparação, síntese, coquilamento e obtenção da 

amostra seguem as seguintes etapas de funcionamento:  

 

1. Abertura e posicionamento dos elementos constituintes da liga no interior do forno. 

Nessa etapa a válvula V6 é aberta para que haja um equilíbrio de pressão entre a 

atmosfera do laboratório e a atmosfera no interior da câmara permitindo, assim, o 

acesso ao interior da câmara através do levantamento de todo o conjunto: câmara 

principal, parte superior e eletrodo. Com o acesso ao interior da câmara os elementos 

constituintes da liga são depositados sobre o prato de fusão de forma aglomerada e 

preferencialmente no centro do prato. Em outras regiões do prato são depositadas 

pequenas esferas de titânio de alta pureza para atuarem como getters. Todo o conjunto 

levantado anteriormente é abaixado, selado e a válvula V6 é fechada; 

 

2. Limpeza de atmosfera. Com os elementos presentes dentro da câmara selada pode-se 

iniciar o procedimento de limpeza da atmosfera no interior da câmara. As válvulas V1, 

V2, V3 e V4 são abertas e a bomba mecânica é ligada retirando todo o ar contido 
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dentro da câmara. Quando é atingido um nível de vácuo na ordem de 5x10
-3

 mbar as 

vávulas V1 e V4 são fechadas resultando no succionamento contínuo na pré-câmara e 

apenas uma atmosfera residual no interior da câmara principal; 

 

3. Injeção de argônio ultra-puro no interior da câmara. A válvula V5 é aberta injetando 

argônio ultra-puro no interior da câmara principal. Essa injeção de argônio ocorre até 

que haja um equilíbrio de pressão entre a válvula de controle de pressão do sistema de 

argônio e o interior da câmara principal, esse equilíbrio é configurado para um pressão 

na ordem de 2 atmosferas; 

 

4. Lavagem do sistema. As etapas 2 e 3 descritas anteriormente são repetidas pelo menos 

duas vezes para que o oxigênio residual, principalmente o oxigênio aderido à 

superfície interna da câmara seja removido obtendo um atmosfera de argônio com 

baixíssima concentração residual de oxigênio. E por último fecha-se a válvula V3 e 

desliga-se a bomba mecânica; 

 

5. Síntese da liga. A fonte de corrente finalmente é ligada. Nessa etapa posiciona-se a 

ponta do eletrodo sobre os elementos de liga e abre-se o arco elétrico sobre os 

mesmos. A energia fornecida pelo arco elétrico é suficiente para que haja a fusão de 

todos os elementos e a sua mistura, após, o arco elétrico é cessado. A massa disforme 

de elementos misturados é virada, giro de 180 graus da superfície da massa que está 

mais próxima à ponta do eletrodo. Os procedimentos de fundir e virar a amostra são 

repetidos pelo menos cinco vezes para que haja homogeneidade na liga. Nesse ponto a 

liga já está sintetizada. Durante toda a etapa a fusão as esferas de titânio são fundidas 

alternadamente com a liga para que o titânio atue como um getter e diminua a 
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concentração de oxigênio no interior da câmara. Com a válvula V6 aberta esse 

procedimento não é realizado pois um fluxo contínuo de argônio ultra-puro sobre a 

amostra garante teores muito baixos de oxigênio. 

 

6. Sucção da amostra no molde de cobre. A liga sintetizada é posicionada na região sobre 

o cadinho de cobre onde, em seu interior, está acoplado o molde de cobre com o canal 

de preenchimento. A ponta do eletrodo é posicionada sobre a liga sintetizada e o arco 

elétrico é aberto. Quando a liga é fundida, rapidamente, fecha-se a válvula V3 e abre-

se a válvula V4. Lembrando-se que a câmara estava com uma pressão de 

aproximadamente 2 atm e a pré-câmara com uma pressão de 5x10
-3

 mbar a abertura da 

válvula V4 possibilita a sucção da massa fundida da liga através da diferença de 

pressão entre as duas regiões que esta válvula conecta. Após a sucção o arco elétrico é 

imediatamente cessado e a válvula V4 é novamente fechada. 

 

7. Retirada da amostra. Esta última etapa é análoga à primeira etapa; o sistema é aberto e 

o molde de cobre é retirado junto com a amostra solidificada.  

 

4.5 ELEMENTOS QUÍMICOS E SOLUÇÕES 

 

A Tabela 1 lista os elementos químicos, a pureza nominal e a morfologia das matérias-

primas utilizadas na produção das ligas no sistema. Para que uma liga seja sintetizada de 

acordo com sua composição química que é descrita em porcentagem atômica efetua-se a 

conversão de porcentagem atômica em porcentagem em peso e calculou-se a massa de cada 

elemento. As ligas sintetizadas apresentam uma densidade próxima do aço 7,8 g/cm3 e de 
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acordo com o volume do molde de cobre utilizado limitou-se uma massa de 30g para cada 

amostra produzida. 

  

Tabela 1. Pureza nominal e morfologia dos elementos utilizados. 

 

Elemento Pureza nominal (% At.) Morfologia 

Al (Alumínio) 99,999% Lingote 

Cu (Cobre) 99,999% Fio 

Cu (Cobre) 99,9% Esferas 

Fe (Ferro) 99,98% Esferas 

Y (Ítrio) 99,9% Esponja 

Ti (Titânio) 99,99% Cilindro 

Zr (Zircônio) 99,5% Esponja 

Zr (Zircônio) 99,2% Esponja 

 

Cada elemento é previamente desengordurado em uma solução concentrada de álcool 

isopropílico através de ultra-som por aproximadamente 5 minutos, secado e decapado nas 

soluções descritas na Tabela 2 de acordo com cada elemento. 

 

Tabela 2. Soluções utilizadas na dacapagem dos diferentes metais. 

 

Metal Solução de decapagem 

Al (Alumínio) 10% Vol. HF em água 

Cu (Cobre) HCl Concentrado 

Fe (Ferro) 20% H2SO4 em água 

Y (Ítrio) 10% Vol. HF, 50% Vol. HNO3 em água 

Ti (Titânio) 10% Vol. HF, 50% Vol. HNO3 em água 

Zr (Zircônio) 10% Vol. HF, 50% Vol. HNO3 em água 
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4.6 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectrometria por energia dispersiva (EDS) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC). 

As amostras produzidas pelo sistema possuem um formato de cunha. Essas são 

embutidas em resina para que seja possível o seccionamento das mesmas em disco de 

diamante. Várias secções foram efetuadas para que fosse possível a caracterização das 

amostras de acordo com a espessura média da cunha na determinada seção. Seguindo-se um 

mesmo padrão para todas as amostras produzidas, a figura 14 ilustra estas seções. 

 

 
Figura 14. Ilustração das seções de cortes na cunha indicando as espessuras médias. 

 

Para a caracterização por DRX as amostras possuiam uma área de aproximadamente 1 

cm
2
. A superfície que analisada foi previamente preparada por lixamento em lixa de 

granulometria igual a 600 mesh. A radiação utilizada foi a Kα do Cu com 2θ variando entre 

10 e 80 graus a uma velocidade de 1 grau/min. 

 

7,0 mm 

5,5 mm 

3,5 mm 

1,5 mm 
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Para a caracterização por MEV as secções não utilizadas na caracterização por DRX 

foram embutidas em resina epóxi, lixadas em lixas de granulometria de 220, 320, 400, 600 e 

1200 mesh e polidas em suspensão de diamante de 0,25 mícrons O ataque utilizado foi uma 

solução de 0,1%v. de HF em água destilada. O EDS ocorreu em regiões específicas da 

amostra utilizando dead time de aproximadamente 25%, 15 kV de tensão de aceleração e o 

espectro foi percorrido até 10 keV de energia. 

Para as caracterizações por DSC as amostras analisadas eram colocadas em cadinhos 

de alumina sob atmosfera de argônio ultra-puro. A taxa de aquecimento utilizada foi de 

20°C/min. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

 

 A primeira etapa de resultados do projeto visava a avaliação do sistema construído 

para que algumas variáveis do processo pudessem ser compreendidas antes da produção da 

liga proposta.  

Primeiramente o forno desenvolvido passou pelo teste de estanqueidade. Este teste foi 

realizado submetendo o sistema todo em vácuo na ordem de 10
-3

 mbar e sopro de gás hélio 

por toda a extensão das junções, válvulas e soldas. Foi utilizado um detector de gás hélio 

instalado na saída de vácuo e este não acusou a presença do gás. A não presença de gás hélio 

garante a estanqueidade do sistema para moléculas gasosas maiores como o oxigênio. Assim, 

assegura-se que o oxigênio encontrado nas amostras deva ser proveniente das seguintes 

fontes: a) atmosfera da câmara residual ou inerte; b) materiais do forno como o aço inox ou 

cobre; e c) elementos constituintes das ligas. 

O item b logo foi descartado como um possível responsável, pois para a construção 

deste sistema os materiais utilizados foram selecionados com os mais baixos teores de 

oxigênio em sua composição. 

 

5.1.1 TEOR DE OXIGÊNIO EM ZR 

 

Para a avaliação da influência dos itens a e c descritos acima foi realizada a análise de 

oxigênio do zircônio. A escolha do Zr deve-se ao fato de que é o elemento adquirido de 

menor pureza nominal e, principalmente, a alta afinidade e estabilidade química que o Zr tem 

com o oxigênio. A Tabela 3 detalha o procedimento utilizado. Foram utilizas três amostras 
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individuais para cada tempo de fusão, sob atmosfera dinâmica, e duas amostras sob atmosfera 

estática sendo que a origem de cada é o Zr esponja com aproximadamente 2 g.  

 

Tabela 3. Análise de Oxigênio em Zircônio. 

 

Tempo de fusão Teor de O em ppm 

(atmosfera dinâmica) 

Teor de O em ppm 

(atmosfera estática) 

0 s, Fornecimento (esponja) ~ 5400 ~ 5400 

10 s 760 Não avaliado 

2 min 840 863 

5 min 1450 1772 

 

Foram tiradas as seguintes conclusões com base nos dados da Tabela 3: 

 

 O elemento Zr fornecido na forma de esponja apresenta um teor alto de oxigênio em 

sua composição; 

 A primeira fusão reduz significativamente o teor de oxigênio no elemento e deve-se à 

retirada de impurezas inerentes ao processo de obtenção de esponja de Zr; 

 O aumento do teor de oxigênio com o aumento do tempo de fusão revela que existe 

um oxigênio residual na atmosfera do forno e que não é totalmente neutralizado pelos 

getters de Ti em atmosfera estático ou pelo fluxo de argônio purificado em atmosfera 

dinâmica. 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre a fusão sob atmosfera dinâmica 

e sob atmosfera estática. 
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5.2 SÍNTESE E SUCÇÃO 

 

Os primeiros experimentos executados no sistema foram significativos para 

determinar a confiabilidade durante o processo de síntese e sucção das amostras.  

A primeira liga produzida tinha a seguinte composição: Ti43Zr42Fe6Co9; deve-se ressaltar que 

os índices representam porcentagens atômicas dos elementos constituintes. Conforme descrito 

na seção 4.5 essa liga foi obtida através da fusão dos elementos puros. Após a obtenção da 

amostra em formato de cunha foi realizado um embutimento em resina e o corte de seções 

transversais da amostra para a análise com DRX em duas regiões de diferentes espessuras, 

figura 15. A área analisada por DRX foi a face longitudinal da cunha. A espessura média 

desta região  [3], onde Emáx é a espessura máxima da seção transversal e Emín a 

espessura mínima da mesma seção, foi calculada para que pudessem ser feitas comparações 

estruturais da liga levando em consideração a taxa de resfriamento. 
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Figura 15. Difratogramas de raios-X da amostra de Ti43Zr42Fe6Co9 em diferentes espessuras. 

 

 A amostra obtida teve o comportamento esperado durante o processamento. Sua 

síntese ocorreu de forma estável e homogênea e a sucção para dentro o molde de cobre fez 

com que a amostra fosse totalmente transportada preenchendo, assim, toda a cavidade em 

forma de cunha e sofrendo um resfriamento rápido. A figura 15 mostra que o resfriamento 

varia de acordo com a espessura da região solidificada da cunha. Na espessura mínima, linha 

vermelha, existem menos picos e picos mais intensos quando comparados com a região mais 

espessa, linha azul. Isso se deve ao fato de que quanto maior a espessura da amostra mais 

tempo e temperatura foram fornecidos para que aquela região pudesse formar as fases 

termodinamicamente mais estáveis. Em ligas multi-componentes é esperado o aparecimento 

de intermetálicos complexos e estáveis. 

 Outra liga processada para a avaliação do sistema foi a de composição química igual a 

Zr55Cu30Al10Ni5. Essa liga foi processada durante o programa de doutorado do Prof. Marcelo 

Falcão de Oliveira onde foi constatada uma matriz amorfa de aproximadamente 83% em uma 
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amostra cilíndrica de diâmetro igual a 5,0 mm. Essa mesma liga foi fundida e succionada no 

sistema construído e, a figura 16, mostra o DRX da amostra na espessura = 1,55 mm.  

 
Figura 16. Difratogramas de raios-X da amostra de Zr55Cu30Al10Ni5. 

 

 O difratograma acima mostra uma curva característica de materiais de matriz de 

estrutura amorfa com algumas fases cristalinas dispersas. O alargamento da curva do DRX é 

conhecido na literatura como banda amorfa e a pequena presença de picos estreitos, discretos 

e distintos reforçam a idéia da matriz de estrutura amorfa.  

 No trabalho de tese de seu doutorado, o Prof. Falcão preparou a liga através de uma 

adaptação no sistema de melt-spinning do laboratório de solidificação do DEMa – UFSCar. 

Essa adaptação consistiu na fusão dos elementos, por indução, em um tubo de quartzo onde 

existia um getter de titânio próximo aos elementos da liga. Após a fusão da liga e ativação do 

getter para o aprisionamento do oxigênio residual a amostra era injetada em um molde de 

cobre refrigerado. A Tabela 4 compara os dois métodos: 
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Tabela 4. Comparações entre o sistema desenvolvido no projeto e adaptação de um melt-

spinnig 

Característica Sistema Atual Melt-spinning adaptado 

Tipo de Fusão Arco elétrico Indução 

Tipo de Resfriamento Rápido, sucção Rápido, injeção 

Atmosfera Argônio Argônio 

 

 Como trata-se de amostras de formatos diferentes e de diferentes espessuras não foi 

possível uma comparação efetiva entre os dois métodos. Pode-se, porém, compará-los com 

relação à qualidade da amostra após a solidificação. No caso do sistema de melt-spinning 

adaptado o cadinho onde a amostra deve ser injetada contém atmosfera em seu interior e 

quando o material fundido é injetado essa atmosfera é forçada a sair pela mesma entrada do 

metal líquido gerando uma amostra com maior porosidade e gás aprisionado. Já no caso do 

sistema desenvolvido nesse projeto a saída da atmosfera contida no interior do molde de cobre 

é contrária à entrada do material fundido, gerando, assim, amostras menos porosas com 

menos gás aprisionado. Além disso o preenchimento é mais rápido pois a pressão utilizada é 

aproximadamente dez vezes maior, 2 bar. 

 

5.3 A LIGA CU46ZR42AL7Y5 

 

Para conclusão do projeto foi necessária a avaliação do comportamento do sistema 

quanto a repetibilidade e qualidade do produto final obtido, nesse caso a quantidade de 

estrutura amorfa com relação à espessura. A escolha da liga Cu46Zr42Al7Y5 deve-se ao fato 

que esta representava o melhor custo benefício para o projeto. Pode-se destacar como 

principais atrativos: a) ser um VMM relatado em diversos artigos científicos (15,23,37,52,58); 

b) liga conhecida pela facilidade de formação vítrea e diâmetros máximos de estrutura amorfa 
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maiores que 5 mm; c) sua composição é a base de elementos não tóxicos ou que pudessem 

causar mal à saúde durante o manuseio ou síntese; d) o preço dos elementos constituintes e o 

valor final para a produção das amostras era favorável à escolha. 

Foram produzidas três amostras para a avaliação do sistema.  Uma amostra produzida 

com a Liga 01 é apresentada pela figura 17. As amostras foram identificadas como Liga 01, 

Liga 02 e Liga 03, onde o número representa a ordem cronológica das amostras. É importante 

ressaltar a ordem cronológica das amostras, pois os resultados indicaram uma melhora 

aparente com relação à estrutura amorfa formada. 

 

 
Figura 17. Foto do perfil da Liga 01, escala em centímetros. 

 

5.3.1 A FORMAÇÃO DE ESCÓRIA 

 

A primeira liga, Liga 01, quando foi produzida, já mostrava características únicas com 

relação às outras ligas que foram processadas no sistema anteriormente. Aparentemente 

durante a síntese da liga podia-se perceber que era formado algum tipo de “escória”, pois, 

depois de fundida, uma mancha escura movimentava-se sobre a massa fundida. O arco 

elétrico quando direcionado diretamente sobre a mancha fazia com que a mesma fosse 

dividida e afastada do raio de ação do arco elétrico, provavelmente devido ao alto ponto de 

fusão desse constituinte formado. Essa característica no processamento das amostras de 

Cu46Zr42Al7Y5 era evidente após a sucção da amostra para dentro do molde de cobre 
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refrigerado. A parte superior do material, que não era succionada para dentro do molde, 

apresentava um aspecto muito mais escuro do que o da amostra solidificada dentro do molde.  

Esse subproduto formado foi chamado de escória e identificado como óxido de ítrio 

Y2O3 após a análise por EDS. Pode-se observar os picos identificados na figura 18, 

principalmente a intensidade dos picos dos elementos ítrio e oxigênio. Além dos picos do 

EDS, para a identificação da escória, foram levados em consideração a estabilidade de 

formação do óxido de ítrio, através de análise no diagrama de Ellingham, e o ponto de fusão 

deste composto que é de aproximadamente 2450 ºC.  

 

 
Figura 18. EDS da superfície mostrada na Figura 18. 15,0 kV DT 30% 

 

 A formação de escória como subproduto das amostras foi observada em todas as ligas 

de Cu46Zr42Al7Y5 processadas nesse projeto. 

 

5.3.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DAS AMOSTRAS  

 

As figuras 19, 20 e 21 são difratogramas de raios-X das ligas 01, 02 e 03, 

respectivamente. Observa-se a evolução do arranjo atômico nas amostras com o aumento da 
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espessura média analisada, onde o material apresenta-se amorfo nas regiões de menor 

espessura e, em regiões de maior espessura média, picos cristalinos foram identificados. Isso 

de fato era esperado, pois regiões de maior espessura possuem mais tempo e temperatura para 

que ocorra o re-ordenamento da estrutura atômica e sejam formadas as fases cristalinas 

esperadas.  

 
Figura 19. Difratogramas de raios-X da Liga 01 para diferentes seções. 

 
Figura 20. Difratogramas de raios-X da Liga 02 para diferentes seções. 
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Figura 21. Difratogramas de raios X da Liga 03 para diferentes seções. 

 

 Quando são comparadas as curvas de raios-X, para uma mesma espessura média, nas 

diferentes amostras fica evidente a melhora significativa no processamento do material para a 

obtenção de estrutura amorfa. Como mencionada anteriormente a ordem cronológica das ligas 

é importante por causa deste fato identificado pela análise de difração de raios-X. A figura 22 

compara os difratogramas para as três ligas em espessuras médias de 1,5 mm e a figura 23 

compara os difratogramas para as três ligas em espessuras médias de 7,0 mm. Para espessuras 

de até 1,5 mm a liga Cu46Zr42Al7Y5 possui estrutura amorfa identificada nas três amostras 

processadas. Essa ordem de grandeza de espessura máxima de estrutura amorfa caracteriza a 

liga como um VMM, pois é pelo menos vinte vezes maior que as espessuras obtidas em 

processamentos através de melt-spinning. 
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Figura 22. Difratogramas de raios-X para as três ligas em seções de 1,5 mm de espessura 

média. 

 
Figura 23. Difratogramas de raios X para as três ligas em seções de 7,0 mm de espessura 

média. 

 

 A figura 23, em especial, revela a influência do processamento do material para a 

obtenção da estrutura amorfa. Para a mesma espessura analisada, 7,0 mm, a Liga 01 e Liga 02 

são majoritariamente cristalinas com a diferença que a Liga 01 possui muito mais picos 

distintos em comparação à Liga 02. No caso da Liga 03 o DRX mostra uma curva 
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característica de um material de matriz de estrutura amorfa com algumas fases cristalinas 

dispersas. A Liga 03, portanto, foi a liga mais estável com relação à formação de estrutura 

amorfa.  

 As seguintes hipóteses foram propostas para que houvesse uma diferença tão 

significativa na TFV entre as ligas: a) diferenças de composição química; b) diferenças na 

taxa de resfriamento; c) diferenças com relação à pureza dos elementos químicos utilizados e 

d) diferenças com relação à técnica de processamento.  

 Como as amostras foram processadas seguindo sempre o mesmo procedimento usando 

as mesmas fontes de matérias primas acredita-se que pequenas diferenças operacionais sejam 

a principal causa desse efeito de aumento da espessura amorfa com o aumento do número de 

amostras processadas. Ou seja, o aprendizado e sensibilidade do operador são muito 

importantes na técnica aplicada. 

 Investigações mais profundas seriam necessárias para que houvesse um entendimento 

maior da influência das variáveis que afetam a TFV da liga Cu46Zr42Al7Y5, porém fogem ao 

escopo deste projeto. Pode-se, entretanto, ressaltar que pelos DRX mostrados a repetibilidade 

de formação de estrutura amorfa para essa liga, no sistema desenvolvido nesse projeto, é 

válida. 

 

5.3.3 DSC DAS AMOSTRAS 

 

A calorimetria exploratória diferencial foi utilizada para avaliar o comportamento de 

cristalização das amostras durante o aquecimento. As figuras 24, 25 e 26 são termogramas 

gerados por DSC para as Ligas 01, 02 e 03, respectivamente. 
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Figura 24. DSC da Liga 01 em diferentes seções. 

 
Figura 25. DSC da Liga 02 em diferentes seções. 
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Figura 26. DSC da Liga 03 em diferentes seções. 

 

 Para as três amostras verifica-se que há pouca influência da espessura da seção 

analisada para o resultado do DSC. Outra observação válida para as três amostras é o 

comportamento do material apresentando um sutil evento endotérmico a aproximadamente 

400°C identificando uma transição vítrea no material e um pico monotônico exotérmico a 

aproximadamente 485°C sendo este um evento de cristalização bem característico. Por não 

ser o objetivo principal, o evento exotérmico entre a transição vítrea e o pico característico de 

cristalização não foi mais explorado. Ele não se reproduz de maneira clara, não parece estar 

associado a uma simples cristalização e poderia ser, por exemplo, um fenômeno de relaxação 

ou de transformação de uma fase metaestável. Poderia estar também associado ao crescimento 

de núcleos cristalinos pré-existentes, já que é menor para as secções de 1,5 mm e que 

sofreram taxas de resfriamento mais elevadas.  

A figura 27 correlaciona as três amostras processadas para seções de 1,5 mm. As setas 

identificam a Tg e Tx das três amostras.  

 



66 

 

 
Figura 27. DSC das três ligas processadas em seções de 1,5 mm de espessura. 

 

 A tabela 5 lista as temperaturas Tg, Tx e Tx das três amostras processadas e os 

valores encontrados na literatura. 

 

 

Tabela 5. Resultados da análise térmica por DSC das três ligas processadas e o relatado na 

literatura para liga Cu46Zr42Al7Y5. 

Ligas Tg (°C) Tx (°C) Tx = (Tx –Tg) 

Liga 01 398 484 86 

Liga 02 400 485 85 

Liga 03 398 482 84 

Literatura (37) 399 499 100 

 

 

 A estabilidade dos resultados térmicos nas três amostras e sua excelente correlação 

com os valores encontrados na literatura evidenciam o sucesso da técnica e do dispositivo 

Tg 

Tx 
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desenvolvidos nesse projeto. A pequena diferença de temperatura de cristalização em 

comparação com a literatura provavelmente se deve à uma estabilidade um pouco menor nas 

amostras produzidas devido ao teor de oxigênio mais elevado, embora a literatura não 

apresente esse dado. 

 

5.3.4 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 

A característica mecânica marcante nas ligas de Cu46Zr42Al7Y5 é seu mecanismo de 

fratura extremamente frágil. Fazendo analogia aos vidros de óxido era esperado um 

comportamento semelhante de fratura para os vidros metálicos. Não foi observado nenhum 

plano preferencial de cisalhamento e a superfície fraturada, extremamente espelhada, 

apresentava um formato de calota com um forte brilho metálico. As figuras 28 e 29 são fotos 

retiradas em diferentes regiões dessas calotas formadas nas superfícies de fratura da Liga 01. 

A figura 28 apresenta estruturas semelhantes aos “rios de clivagem” observados em fraturas 

frágeis de metais. Os detalhes observados na figura 29 são a presença de vazios e possíveis 

cristais dispersos na matriz amorfa que atuam como concentradores de tensão. 

 

 
Figura 28. SEI do aspecto da fratura da Liga 01, rios de clivagem. 

 

100m 
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Figura 29. SEI do aspecto da fratura Liga 01, vazios e possíveis cristais. 

 

 A Liga 03 foi utilizada para a caracterização microestrutural por microscopia 

eletrônica de varredura e espectrometria por energia dispersiva. As figuras 30, 31 e 32 são 

fotos de imagens por elétrons secundários nas seções de 1,5 mm, 3,5 mm e 5,5 mm, 

respectivamente. 

 

 
Figura 30. Imagem por elétrons secundários da Liga 03 seção de 1,5 mm. 
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Figura 31. Imagem por elétrons secundários da Liga 03 seção de 3,5 mm. 

 

 
Figura 32. Imagem por elétrons secundários da Liga 03 seção de 5,5 mm. 

 

 Uma característica constante evidente nas três imagens acima é a presença de poros 

dispersos na matriz metálica. A falta de preenchimento da liga pode ser explicada através do 

próprio método de processamento da amostra. Para que a sucção ocorra, o sistema 

desenvolvido necessita que a fusão da liga seja efetuada sob uma pressão de 

aproximadamente 2 atmosferas de argônio ultra-puro. Esse argônio junto com a liga fundida é 

succionado para dentro do molde de cobre refrigerado, uma vez em contato com a parede do 

molde a liga solidifica-se rapidamente e aprisiona o argônio dentro de sua microestrutura. 

Apesar desta explicação ser apenas uma hipótese a morfologia dos poros evidenciados nas 

imagens por elétrons secundários corroboram com a sua validação. Estudos mais detalhados 

100m 

100m 
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sobre a solubilidade de gases na liga ou a utilização de técnicas diferentes de sucção para o 

preenchimento da liga no molde são propostas para a investigação mais detalhada da 

formação desses poros. 

 Na figura 32 pode-se observar a presença de círculos de vários diâmetros espalhados 

na região fotografada. Essa mesma região foi fotografada com a utilização de imagem 

formada por elétrons retroespalhados, figura 33. 

 

 
 

Figura 33. Imagem por elétrons retroespalhados da mesma região fotografada na figura 33, 

secção de 5,5 mm, liga 03. 

 

 O contraste revelado na figura 33 gerou a necessidade de realizar o EDS na matriz 

metálica, figura 34, e na região interna dos círculos, figura 35. 

 

100m 
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Figura 34. EDS da matriz metálica da Liga 03. 

 
Figura 35. EDS da região interna dos círculos encontrados na figura 34. 

 

 Comparativamente os espectros das figuras 34 e 35 são muito parecidos. Mas uma 

análise mais atenta mostra o pico de Ítrio mais delineado e o aparecimento de um pico de 

oxigênio no EDS da região interna dos círculos, figura 35. Essa característica pode sugerir 

que nessas regiões há a presença de óxido de ítrio, Y2O3. Esse resultado em conjunto com os 

difratogramas nas regiões de maior espessura reafirmam a influência do oxigênio como 

agente nucleante em VMMs. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados revelam que foi possível a obtenção de vidros metálicos maciços através 

do sistema de síntese e coquilhamento desenvolvido.  

Mesmo tratando-se de um sistema de baixo custo seu projeto garantiu os elementos 

essenciais para a formação de estrutura amorfa em ligas metálicas vítreas como: a energia 

necessária para a síntese das ligas, o controle da atmosfera de fusão, a sucção para o 

preenchimento do metal no molde de cobre e o resfriamento necessário. Em seus testes 

primários o sistema mostrou-se eficaz para o processamento de ligas pouco usuais e 

compostas de elementos reativos e de alto ponto de fusão. 

O processamento da liga de composição Cu46Zr42Al7Y5 foi bem sucedido como 

método de avaliação para o funcionamento do sistema. As análises de DRX e DSC mostraram 

que a liga apresentou repetibilidade na formação de estrutura amorfa para espessuras médias 

de 1,5 mm e apresentaram temperatura de transição vítrea igual à encontrada na literatura 

científica. Duas amostras apresentaram máxima espessura amorfa de aproximadamente 1,5 

mm e uma amostra com até 5,5 mm. 

A caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura e por EDS 

das amostras de VMM revelou a formação de um tipo de escória composta basicamente por 

óxido de ítrio e a presença desses elementos em regiões onde foi detectada a formação de 

cristais, reforçando, assim, o papel do oxigênio como agente nucleante e a importância de 

elementos de alta afinidade com o oxigênio para neutraliza-lo e prevenir a cristalização na 

liga. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Avaliar o teor de oxigênio nas amostras variando o tempo e a concentração de ítrio. 

Isso poderá permitir a qualificação da influência da pureza da atmosfera e o desempenho do 

ítrio como neutralizador de oxigênio para a formação de estrutura amorfa na liga. 

 

2.  Identificar as fases cristalinas formadas nas seções de maior espessura. Caracterizá-las 

e criar mecanismos que dificultem o rearranjo dos elementos nessas estruturas cristalinas. 

 

3. Estudo da solubilidade de gases na liga Cu46Zr42Al7Y5 para propor o mecanismo de 

formação de vazios durante a sucção da amostra. 

 

4. Estudo da influência da temperatura de superaquecimento das ligas fundidas na 

solidificação da liga. 
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Marcelo Falcão de Oliveira, Flavio S. Pereira, Claudio S. Kiminami, Walter J. Botta Filho, 

Claudemiro Bolfarini, Bruno Ramasco – Formação vítrea em ligas selecionadas pelos 

critérios lambda e eletronegatividade no sistema Ti-Zr-Fe-Co, 18° Congresso brasileiro de 

engenharia e ciência dos materiais – CBECIMAT, Pernambuco, Brasil, 2008. 

 

Marcelo Falcão de Oliveira, Flavio S. Pereira, – Processamento de vidros metálicos maciços 

do sistema Cu-Zr-Al-Y por sucção em cobre refrigerado, 18° Congresso brasileiro de 

engenharia e ciência dos materiais – CBECIMAT, Pernambuco, Brasil, 2008. 

 

Marcelo Falcão de Oliveira, Flavio S. Pereira, Claudio S. Kiminami, Walter J. Botta Filho, 

Claudemiro Bolfarini – Glass formation of alloys selected by lambda and electronegativity 

criteria in the Ti-Zr-Fe-Co system, 15th International Symposium on Metastable, Amorphous 

and Nanostructured Materials – ISMANAM, Buenos Aires, Argentina, 2008. 

 

Flavio S. Pereira, Marcelo Falcão de Oliveira – Obtenção de estrutura amorfa em ligas a base 

de Cu-Zr-Al-Y, 11º. Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais – SICEM, USP, São 

Carlos, 2008. 
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Flavio S. Pereira, Marcelo F. de Oliveira - Process of Production of Bulk Metallic Glasses, 

International Symposium on Advanced Materials and Nanostructures – ISAMN, USP, São 

Carlos, 2007. 

 

Flavio S. Pereira, Marcelo Falcão de Oliveira - Produção de peças metálicas amorfas, 10º. 

Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais – SICEM, USP, São Carlos, 2007. 

 

Flavio S. Pereira, Marcelo Falcão de Oliveira – Projeto para Produção de peças metálicas 

amorfas, 9º. Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais – SICEM, USP, São Carlos, 

2006. 

 

Georges Peripato, Flávio S. Pereira, Marcelo F. de Oliveira - Projeto de forno a arco elétrico 

com atmosfera controlada para produção de peças metálicas amorfas, Simpósio Internacional 

de Iniciação Científica da USP – SIICUSP, 2007. 
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DOI: 10.1080/09500830802375622 

 

de Oliveira, Marcelo Falcão ; Pereira, F. S. ; Bolfarini, Claudemiro ; Botta Filho, W. J., 

Topological instability, average electronegativity difference and glass forming ability of 

alloys. Intermetallics, 2009. (no prelo, DOI:10.1016/j.intermet.2008.09.013 )
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