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SUMARIO 

A cristalização do vidro metálico METGLAS 2826A 

foi investigada por ressonância ferromagnêtica. A largura 

de linha da primeira derivada da curva de absorção foi me 

dida para vários tempos e temperaturas de tratamento iso-

térmico, na faixa de 350-375°C. Observou-se que após uma 

diminuição, atribuída ã relaxação de tensões, a largura 

de linha passa a aumentar linearmente com a fração trans

formada da primeira fase de cristalização. A energia de 

ativação aparente medida para esta primeira fase c de 306 

kJ/mol. Os resultados obtidos para maiores tempos de enve 

lheciraento mostram que, para todas as temperaturas de trja 

tamento investigadas, a segunda fase de cristalização co

meça a se formar quando a fração transformada da primeira 

fase ê da ordem de 501. 
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ABSTRACT 

The crystallization of the metal glass METGLAS 

2826A has been studied with the ferromagnetic resonance 

technique. The first-derivative linewidth of the absorption 

curve was measured for several times and temperatures of 

isothermal treatments, in the range 350°C-375°C. After 

an initial decrease, attributed to stress relaxation, the 

linewidth increases linearly with the transformed fraction 

of the first crystallization phase. The measured apparent 

activation energy for this first phase is 306 kJ/mol. The 

experimental results for larger aging times show that, 

for all aging temperatures, the second crystallization 

phase starts to form when the transformed fraction of the 

first phase is of the order of 501. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Ao se resfriar um metal a partir da fase líquida, 

os átomos tendem a encontrar uma posição de equilíbrio den

tro de uma estrutura regular, formando assim um cristal. 

A maioria das ligas metálicas utilizadas atualmente pos

sui uma estrutura cristalina. Recentemente, porém, alguns 

pesquisadores desenvolveram métodos para a obtenção de 

sólidos metálicos cuja estrutura ê semelhante ã dos vi

dros, isto é, uma estrutura não-cristalina. Estes mate-

2-5 
riais são chamados de vidros metálicos e apresentam 

ft — R 

várias propriedades interessantes do ponto de vista tec

nológico, tais como pequena anisotropia magnética, boa re 

sistência ã corrosão, elevada dureza mecânica, etc. Os vi 

dros metálicos têm aplicações potenciais em diferentes ã-

reas da indústria. Entretanto, um dos fatores que limitam 

o seu uso é a cristalização, que ocorre aproximadamente 

na metade da temperatura absoluta de fusão e pode causar 

uma degradação das propriedades mecânicas e magnéticas do 

material. 

Neste trabalho foi feito um estudo da cinética 

de cristalização do vidro metálico comercial METGLAS 2826A, 

utilizando-se a técnica da ressonância ferromagnêtica. 

1 
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CAPITULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Vidros e Cristais 

O termo "vidro" se refere usualmente a um sólido 

não cristalino obtido por resfriamento contínuo de um lí

quido. Ao contrário dos sólidos cristalinos, cujos átomos 

estão dispostos em um arranjo periódico.os vidros apresen 

tam uma estrutura que é* caracterizada pela distribuição ir

regular das posições atômicas. Os vidros podem apresentar 

diferentes tipos de ligação química, como a covalente (vi 

dros comuns de silicato) e a metálica (vidros metálicos). 

Para um material se formar no estado vítreo, de

ve ser resfriado abaixo de uma temperatura de transição 

chamada temperatura de vidro, T , que varia de uma subs

tância para outra. Acima de T os átomos estão livres pa

ra fazer movimentos de translação; abaixo de T os átomos 

estão imobilizados, só podendo executar movimentos de vi

bração em torno de suas posições de equilíbrio. Portanto, 

é em T que a configuração dos átomos é "congelada" em uma 

estrutura sólida não cristalina.Aparentemente,portanto,se 

ria muito simples fabricav um vidro,bastando para isso re£ 

friar o material fundido até abaixo de sua temperatura de 

vidro. 0 problema com este procedimento é que para todas 

as substâncias conhecidas a temperatura de vidro se situa 

! 2 
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abaixo da temperatura ôe fusão, onde & fase líquida e a 

fase cristalina do material podem existir em equilíbrio. 

Assim, quando um líquido é resfriado lentamente, - ele se 

cristaliza antes que o vidro possa se formar. Por outro 

lado, se o líquido for resfriado com uma velocidade sufi

cientemente grande, desde acima da temperatura de fusão 

até abaixo da temperatura de vidro, não haverá tempo para 

que os cristais se formem. 

No que diz respeito ao método de preparação, a 

grande diferença entre os vidros comuns de silicato e os 

vidros metálicos está na taxa de resfriamento necessária 

para que não ocorra a cristalização. Enquanto que nos vi-

- -2 

dros comuns esta taxa e da ordem de 10 K/s, para os vi

dros metálicos é preciso resfriar o material fundido a 

uma taxa de 10 K/s ou mais . Isto explica por que o vi

dro comum é conhecido desde a antigüidade, enquanto que 

os primeiros vidros metálicos foram fabricados há menos 

de 25 anos. 

0 grau de solidificação de um líquido, formando 

um cristal ou um vidro metálico, pode ser medido através 

da viscosidade, que expressa a resistência de um fluido a 

uma mudança de forma. A Figura ' mostra o logaritmo da vis 

cosidade em função do inverso da temperatura absoluta pa

ra uma liga de Pd-.CugSi..-. Se a liga é resfriada lenta

mente (Curva A) , a viscosidade aumenta desccntinuamente de 

várias ordens de grandeza na temperatura de fusão, T, , 



4 

io 1 5 

(P
O

IS
E

) 

LÜ 
O 

ãio5 

VI
SC

O
SI

 

10° 

i 

-

_ V 

1 

1 

CRISTAL / 

A / 

/ TY 

i 

i 

VIOÇO / 
METÁLICO / 

B / 

1 

TF/T 

Figura 1: Variação da viscosidade com a temperatura para 

uma liga de Pd_7Cu6Si..~ (Adaptado da Referência J). 
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formando-se um cristal. Quando o resfriamento é muito rá

pido (Curva B), a viscosidade aumenta continuamente até a 

temperatura de vidro, formando-se um vidro metálico. 

2.2 - Fabricação de Vidros Metálicos 

Como foi visto no item anterior, para que se ob

tenha um vidro metálico é necessário resfriar o material 

rapidamente da fase líquida para a fase sólida, impedindo 

a formação e crescimento de centros de nucleação com es

trutura cristalina. As altas velocidades de resfriamento 

são obtidas colocando-se uma fina camada de líquido em con 

tato com uma superfície de elevada condutividade térmica. 

0 primeiro vidro metálico, Au^Si-c» foi obtido em 1960 
g 

por Klement, Willens e Duwez , que resfriaram uma gota do 

material fundido em uma superfície de cobre. Atualmente, 

o método empregado na fabricação comercial de vidros meta 

licos consiste em dirigir um jato de metal fundido contra 

a superfície de um cilindro giratório. Este método permi

te a fabricação contínua de vidros metálicos, formando fi 

tas com espessura da ordem de 50 vm a uma razão de 2000 

metros por minuto . Outros métodos , como condensação ato 

mica e fusão por laser, têm sido pesquisados e podem abrir 

novos caminhos para a produção de vidros metálicos. 

As ligas mais usadas na fabricação de vidros me

tálicos podem ser divididas em três grupos; 



(i) Metais-metalôides : Fe_2Ni_,Cr..P-.B,, Fe8,P-3C7 

(ii) Metais de transição: Cu,02r40, Ni,0Nb-0 

(iii) Metais simples : Ca_0Mg-0, Ca,5Al-5 

2.3 - Características Gerais dos Vidros Metálicos 

2.3.1 - Propriedades Físico-Químicas 

Os vidros metálicos possuem propriedades únicas, 

como conseqüência da ausência de periodicidade atômica e 

homogeneidade de composição. As ligas de Fe-B-Si,por exem 

pio, têm uma tensão de fratura em torno de 3500 MPa, exce 

dendo os valores dos fios de aço severamente laminados a 

frio * . Apesar desta alta dureza, a fratura ocorre com a 

formação de deformação cisalhante, ao contrário da fratu

ra frágil mostrada pelos vidros de silicato e aços de al-

2 ta dureza . A Tabela 1 mostra algumas propriedades mecani 

cas de vários vidros metálicos, comparadas com as de um 

aço de alta dureza. 

Os vidros metálicos também mostram algumas pro

priedades químicas interessantes. Alguns são altamente r£ 

sistentes à corrosão, enquanto outros se comportam como 

catalisadores. Alguns vidros metálicos contendo Fe se cons 

tituem em bons catalisadores para a hidrogenação de monó-

xido de carbono . Os vidros metálicos que contem crorno e 

fósforo possuem uma resistência ã corrosão extremamente 
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alta (Tabela 2), que tem sido atribuída à rápida formação 
2 

de filmes passivos com espessura uniforme . 

TA3ELA 1: Propriedades mecânicas de vidros metálicos e do 

aço inoxidável 304. 

(Adaptado da Referência 8) 

Material Dureza Tensão de Fratura Tensão de Escoamento 
(DFH) (MPa) Aparente (MPa) 

P d 80 S Í 20 

C u60Z r40 

Fe80P13C7 

F e60N l20P13C7 

Aço inoxidável 304 

3200 

5300 

7500 

6500 

1700 

1360 

2000 

3100 

2500 

1300 

850 

1350 

2300 

1900 

530 

TABELA 2: Dados r e l a t i v o s ã corrosão de vidros metálicos 
e l i g a s c r i s t a l i n a s . 
(Adaptado da Referência 8) 

Material Agente Corrosivo Taxa de Corrosão 
(mm/ano) 

Cu50ZrS0(cristal) 

CUeflZr50(vidro metálico) 

18Cr-8Ni(aço inoxidável) 

17Cr-14Ni-2,5Mo(aço inoxidável) 

Fe72CrgP13C7(vidro metalico) 

HC1 Molar 

HO Molar 

10** FeCl3(60°C) 

W% FeCl3(60°C) 

10* FeCl3(60°C) 

1,2 

0 ,15 

120 

29 

< 0,0001 

Fe65Cr1£jNi5P1-C7(vidro metálico) 101 FeClj(60 Q < 0 ,0001 
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A resistividade em um metal depende de defeitos 

estruturais, átomos de impurezas e vibrações da rede. Nos 

metais cristalinos, o efeito de vibrações da rede, que de 

pende da temperatura, é predominante. Em um vidro metáli

co, entretanto, a resistividade é causada principalmente 

pela desordem estrutural, que é um efeito muito maior que 

o das vibrações da rede. Consequentemente, a resistivida

de de um vidro metálico é maior e menos sensível ã tempe

ratura que a de um metal cristalino de mesma composição. 

As propriedades magnéticas dos vidros metálicos 

são as que mais têm despertado interesse científico e tec 
*7 (\ — ft 

nolõgico ' " , pois muitos são ferromagnéticos ã tempera

tura ambiente , como o FeoQB2o (temperatura de Curie T « 

* 374°C), Fe4-Ni40P14B6 (T = 247°C), etc.A estrutura não 

cristalina faz com que estes vidros metálicos tenham uma 

awisotropia magnética muito pequena, o que resulta em uma 

força coercitiva muito pequena e em baixas perdas por his 

terese. A Tabela 3 mostra algumas propriedades magnéticas 

de vidros metálicos comparadas com as do Supermalloy. 



c 

TABELA 3: Propriedades magnéticas de vidros metálicos com 

paradas com as do Supermalloy. 

M = magnetização remanente 

H - força coercitiva 

u * permeabilidade magnética 

4ITM = magnetização de saturação 

(Adaptado da Referência 2) 

Material 4irMs(kG) Mr(kG) Hc(mOe) u(103) 

Fe40Ni40P14B6 

Fe72CogSi5B15 

Supermalloy 

8,3 

16 

8,0 

7,0 

15 

6,5 

8 

7 

30 

12 

45 

2.3.2 - Estabilidade Térmica 

A temperatura ambiente, muitos vidros metálicos 

permanecem indefinidamente no estado não cristalino.No en 

tanto, se forem aquecidos a uma temperatura próxima â tem 

peratura cinêtica de cristalização, podem se cristalizar 

através de processos de nucleação e crescimento. A tempe

ratura cinêtica de cristalização, ou simplesmente tempera 

tura de cristalização, T , depende da taxa de aquecimento 

e do número de centros de nucleação presentes no material. 

Baixas taxas de aquecimento diminuem T , pois há mais tem 

po para o crescimento dos cristalitos. 

A cristalização de um vidro metálico é um efeito 

que limita a sua utilização, pois produz uma deterioração 
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das suas propriedades mecânicas, tornando-o quebradiço, e 

das suas propriedades magnéticas, causando um aumento na 

força coercitiva . A resistência de um vidro metálico à 

2 

cristalização pode ser aproximadamente avaliada pela di

ferença AT = T -T . Como regra, no entanto, quanto mais 

facilmente um vidro metálico é obtido, mais estável ele 

será. Esta observação se baseia no fato de que o maior obs 

tãculo ã formação de um vidro metálico é a intervenção da 

cristalização durante o resfriamento do líquido, assunto 

que foi discutido no item 2.1. 

2.4 - Características do Vidro Metálico METGLAS 2826A 

2.4.1 - Propriedades 

0 vidro metálico METGLAS 2826A, de composição n£ 

minai Fe--Ni — Cr.. .P-2B,, é descrito pelo fabricante como 

um material de alta dureza e excepcional resistência ã cor 

rosão. As aplicações sugeridas vão desde o revestimento 

externo de cabos e pontas de prova até o uso em peças de 

cutelaria e ferramentas resistentes ã abrasão. A Tabela 4, 

baseada nas referências 7 e 10, mostra algumas das propri. 

edades deste vidro metálico. 
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TABELA 4: Propriedades do vidro metali o METGLAS 2826A. 

Valor Típico 

Propriedades Mecânicas 

Limite de Resistência 275x10 psi 

Módulo de Elasticidade em Tração 20x10 psi 

Deformação em Tração 1,5 I 

Dureza, DPH 8633 MPa 

Fluência em Tração (200°C; 1,38 GPa) 0,651/1000 h 

Propriedades Elétricas e Magnéticas 

Resistividade 1,8 yí2 . m 

Coeficiente de Temperatura de Resistência -32 ppm/K 

Magnetização de Saturação (77 K) 4600 Oe 

Temperatura de Curie 240 K 

Propriedades Físicas 

Densidade 7460 kg/m3 

Condutividade Térmica 11,8 W/m.K 

Coeficiente de Dilatação Térmica 10,5x10 K 

2.4.2 - Cinética e Fases de Cristalização 

11 12 
Heimendahl e Maussner ' mostraram por micros-

copia eletrônica de transmissão que a primeira cristaliza 

ção do vidro metálico METGLAS 2826A é um processo de dois 

estágios que resulta na formação de duas fases metaestá-

veis, MSI e MSII. 



í: 

A fase MSI, observada após tratamentos isotérmi-

cos entre 350 e 375°C, ê uma solução sólida de N*53Fe47 

com estrutura cfc (a= 0,359 nm). Os cristalitos têm cres

cimento limitado, com um tamanho de até 30 nm, mas a nu-

cleaçlo é abundante. A energia de ativação medida foi de 

270 kj/mol. 

A fase MSII, observada após tratamentos isotérmi 

cos entre 390 e 420°C, ê composta de (Fe,Ni,Cr),(P,B) com 

uma estrutura tec, tetragonal de corpo centrado (a=0,895nm, 

c= 0,438 nm). Os cristalitos da fase MSI que nuclearam pri 

meiro não se dissolvem, mas são envolvidos pelos cristali^ 

tos da fase MSII, que são muito maiores, com um tamanho 

de até 500 nm. A energia de ativação medida para a fase 

MSII foi de 450 kJ/mol. 

A fase MSI foi estudada com mais detalhe por 
13 14 Heimendahl e outros ' . Na formação dos cristais de MSI 

há uma difusão de fósforo e boro para a matriz vítrea e u 

ma difusão de ferro e níquel para a fase cristalina . Fo 

14 ram determinadas experimentalmente as energias de ativí» 

ção para a nucleação, E = 354 kJ/mol, e para o crescimen 

to, E = 252 kJ/mol. A energia de 

foi calculada através da relação: 

to, E = 252 kj/mol. A energia de ativação aparente, E , 
C £1 

aE • bp E 
E » -* SL (1) 

a + bp 
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onde a = 1 (taxa de nucleação constante), b = 3 (crescimen

to tridimensional) e p=1/2 (crescimento parabólico). 0 

valor encontrado foi E « 293 kJ/mol, que está bem próximo 

dos valores experimentais determinados por Heimendahl , 

E = 270 kJ/mol, e por Antonione , E, * 286 kJ/mol. 0 ex 

poente de Avrami, n, para a fase MSI tem o valor experi

mental de 1,7. 

Em uma temperatura acima de 600°C, ocorre uma re 

cristalização de toda a estrutura, levando a um produto 

final estável, chamado SIII, que apresenta uma estrutura 

complexa . Alguns grãos possuem uma estrutura cfc (a = 

9,357 nm), similar à fase MSI, enquanto outros possuem uma 

estrutura tcc (a = 0,900 nm, c = 0,444 nm), similar ã fase 

MSII. Uma terceira estrutura aparece como inclusões alon

gadas ricas em crorno e fósforo. A fase SIII possui grãos 

de tamanho entre 1 e 3 ym e tem uma energia de ativação 

aparente de 180 kJ/mol. 

2.5 - Ressonância Magnética de Substâncias Ferromagne-

ticas Não Cristalinas 

A ressonância ferTomagnética é um dos métodos 

mais sensíveis para a investigação de materiais magnéti

cos. Nas experiências de ressonância, uma amostra é colo

cada em uma cavidade ressonante, onde é submetida a um 

campo magnético alternado de freqüência fixa, v, e baixa 



amplitude. Um campo constante e homogêneo, H , é aplicado 

perpendicularmente ao campo alternado. Se hv = gBH, onde 

h é a constante de Planck, g é o fator de desdobramento 

espectroscópico, 6 é o magneton de Bohr e H ê o campo in

terno efetivo, então o campo alternado irá causar transi

ções entre os subníveis de Zeeman do sistema ferromagnéti^ 

co, dando origem a uma absorção ressonante que pode ser 

medida experimentalmente. Nestas condições, a magnetiza

çao de uma amostra pode ser descrita pela equação de Lan-

dau-Lifshitz : 

m - Y(MJCH) - - ^ - [M x CMxH)] (2) 
dt Ms 

•+ 

onde M é o vetor magnetização, y « ge/2m é a razão giromag_ 

nética, e é a carga do elétion, m é a massa do elétron, X 

é a freqüência de relaxação e M é a magnetização de satu 

ração. A equação (2) pode ser resolvida na condição de 

ressonância para fornecer informações a respeito da largu 

ra de linha da curva de absorção. A largura de linha pi-

co-a-pico da primeira derivada da curva de absorção, cal-

culada a partir da equação (2), e dada por : 

•PP LL ^ y2 

18 No caso de m a t e r i a i s amorfos , um termo indepen 

dente da freqüência, AH,, devido ã não-homogeneidade do 

campo in t e rno , deve ser acrescentado â equação ( 3 ) . Em v i 
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dros metálicos tratados termicamente, este termo está re-

, , . 19,20 
lacionado a dois processos ' : 

a] Para pequenos tempos de envelhecimento, ocor

re uma reorientação dos dipolos magnéticos em 

direção a uma configuração de menor energia, 

o que reduz a não-homogeneidade do campo in

terno e, consequentemente, o valor de AH,. 

b) Para tempos maiores de envelhecimento, núcleos 

de cristalização começam a se formar e a cres_ 

cer, tornando o campo interno menos homogêneo. 

Assim, AH, tende a aumentar. 

18 Observa-se experimentalmente que o alargamento 

causado pela relaxação, AH.., e o alargamento causado pe

la não-homogeneidade do campo interno, AH,, são aditivos, 

isto é, que a largura de linha medida é dada por: 

AHPP - AHLL + AHd C4) 

Para tempos de envelhecimento suficientemente lon 

gos, o efeito dos núcleos de cristalização se torna muito 

maior que o da reorientação dos dipolos magnéticos. Nesse 

caso, o valor de AH , = AHpp - AH,, passa a ser função ape

nas da fração cristalina da amostra. 
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2.6 - Tratamento Fenomenológico de Transformações Iso-

térmicas 

Para uma reação da forma 

a,A, + a,A-, + ... + a A •* b.B, + b,B, + ... + b B„ l i Z i. mm li cl nn 

(5) 

onde as letras maiúsculas representam as espécies envolvi, 

das e as letras minúsculas os coeficientes da reação, po

de-se definir f(t), a fração transformada em um instante 

- „ - 21 t qualquer, através da equação : 

c.(o) - c.(t) 
f (t) = -! i (6) 

c^o) - CjC*») 

onde c ( o ) , c-(t) e c. {<*>) são, respectivamente, as concen 

trações de uma espécie qualquer envolvida na reação no ins 

tante inicial, no instante t e após a reação ter-se com

pletado. A velocidade de uma reação pode ser definida co

mo a taxa de variação temporal da fração transformada. A 

relação funcional existente sob condições isotérmicas en

tre a velocidade da reação e o valor instantâneo da fra

ção transformada estabelece a equação cinética válida pa

ra aquela reação, que pode ser expressa na forma: 

M , kG [f(t)] (7) 
dt 

onde k é a constante da reação e G é uma função da fra

ção transformada. 
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Com raras exceções, a velocidade de uma reação 

aumenta rapidamente com a elevação da temperatura. Se o 

intervalo de temperaturas não é excessivamente grande, va_ 

le para a maioria das reações uma equação proposta por 

Arrhenius: 

k - S exp (- E /RT) (8) 

onde S é chamado de fator de freqüência e E de energia 

de ativação aparente. R i a constante dos gases perfeitos 

e T a temperatura absoluta na qual se processa a reação. 

A determinação da energia de ativação pode ser 

21 
feita por dois processos. No primeiro, admite-se uma for 

ma específica para a função G e integra-se a equação (7). 

Assim, por exemplo, em uma reação dita homogênea de pri

meira ordem, a variação da concentração de uma espécie é 

dada por: 

dcA 
— * kA CA C9) 

dt A A 

Integrando-se, obtem-se, em termos de f, 

in (1 - f) * - kt (10) 

Ajustando-se esta equação aos pontos experimen

tais, pode-se determinar a constante da reação, k, em fun 

ção de t. 
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O segundo processo permite a determinação da e-

nergia de ativação aparente sem a necessidade de supor em 

(7) uma forma específica para a função G. Reescrevendo a-

quela equação na forma 

dt * — í — df (11) 
kG(f) 

o tempo necessário para que a fração transformada chegue 

a um valor pré-determinado, x, é dado por: 

x k Jf-
f=x _df. ( 1 2 ) 

o G(f) 

Se a forma da função G não varia no intervalo de 

temperaturas considerado, o valor da integral em (12), I, 

é constante, e pode-se escrever, de acordo com a equação 

(8): 

t - I . — = I . — exp CE/RT) (13) 
x k S a 

Assim, existe uma relação linear entre o logarit̂  

roo natural de t e o inverso da temperatura absoluta da 

reação. 0 coeficiente angular desta reta é E /R. A única 

restrição a este método é que o processo deve ser isociné 

tico, isto é", nem a forma funcional da equação (7) deve 

depender da temperatura nem a constante da reação deve de 

pender do valor da fração transformada. 

Na analise dos dados experimentais de uma reação, 
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é bastante freqüente o emprego de uma equação proposta 

21 por Avrami, que e da forma : 

& = nkV^O-f) CM) 
dt 

A constante k na equação Cl4) tem a dimensão de 

(tempo)' , mas não é, a rigor, a constante da reação, pois 

a equação (14) não se enquadra no tipo geral da equação 

cinetica, equação (7). A forma integrada da equação de 

Avrami e: 

f - 1 - exp I-(kt)n] (15) 

A equação (15) também pode ser escrita na forma: 

£n[- £n(1-f)] - n£nk + nlnt (16) 

Ajustando-se esta equação aos pontos experimen

tais, pode-se determinar os valores de n e k. 



CAPITULO III 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

3.1 - Material Utilizado 

A matéria-prima usada no presente trabalho foi o 

vidro metálico METGLAS 2826A, de composição nominal 

Fe3?Ni36Cr 14^12^6' Pro<*uzido pela Allied Chemical Corpora 

tion, Morristown, New Jersey, U.S.A.. 0 produto ê forneci 

do pelo fabricante na forma de longas fitas com 2 mm de 

largura e 70 um de espessura. 

3.2 - Preparação das Amostras 

Amostras com cerca de 2 a 4 mm de comprimento fo 

ram cortadas da fita original. Depois de submetidas a um 

tratamento térmico (vide item 3.3) as amostras foram divî  

didas em dois grupos. As amostras do primeiro grupo, des

tinadas as medidas de Ressonância Ferromagnêtica (REM) não 

sofreram nenhum tratamento adicional. A preparação das 

amostras do segundo grupo, usadas para as medidas de Mi-

croscopia Eletrônica de Transmissão (MET), envolveu as se 

guintes etapas: (i) obtenção de uma depressão no centro 

da amostra através de polimento com jato, usando uma solu 

ção de 75% HCfc- 25* H20 e uma tensão de 40 V; (ii) obten

ção de uma camada fina de material através de eletropoli-

20 
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mento,usando uma solução de 42» H,PO.- 34» H^SO.- 241 H~0 

e uma tensão de 9 v. 

3.3 - Tratamentos Térmicos 

Dois tipos diferentes de tratamento térmico fo

ram usados no presente trabalho. Para pequenos e nédios 

tempos de tratamento, foi utilizado um forno de banho de 

sal, que permite um aquecimento mais rápido das amostras 

até a temperatura de tratamento. Essas amostras foram tra 

tadas pelo Dr. M.von Heimendahl e pelo Sr. P.D.Portella na 

Universidade de Erlangen-Nuremberg, Alemanha Ocidental. 

Para grandes tempos de tratamento, caso em que o tempo de 

aquecimento das amostras não é significativo, foi utiliza 

do um forno de mufla do Laboratório de Ressonância Magné

tica do IME. Esses tratamento? foram executados em atmos

fera ambiente. Em ambos os casos, o erro na temperatura 

foi estimado em +_ 1°C. 

As características das amostras tratadas térmica 

mente usadas no presente trabalho aparecem no Apêndice A. 

3.4 - Medidas de Ressonância Ferromagnética 

As medidas de RFM foram executadas ã temperatura 

do nitrogênio líquido (77 K) porque o vidro metálico METGLAS 

2826A é paramagnético ã temperatura ambiente (T • 240 K). 
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Para isso, as amostras foram montadas com graxa de silico 

ne na extremidade de um tubo de quartzo, que foi mergulha 

do em um recipiente contendo nitrogênio líquido. Todas as 

medidas foram tomadas cora o plano da fita paralelo à dire 

ção do campo magnético estático e o eixo maior da fita pa 

ralelo â direção do campo. 

3.5 - Equipamento Utilizado 

As medidas de RFM fora» executadas em um espec-

trômetro Varian £-12 trabalhando na banda X (9,5 GHz). A 

freqüência de microondas foi medida com um frequencímetro 

HP 5340A e o campo magnético externo aplicado foi medido 

com um gaussímetro de NMR Systron-Donner 3193. 

As medidas de MET foram feitas em um microscópio 

JEOL JEM 100B. 

Os tratamentos térmicos das amostras foram execu 

tados em um forno de banho de sal construído na Universi

dade de Erlangen-Nuremberg, Alemanha, e em um forno 

Marshall 1135 do Laboratório de Ressonância Magnética do 

IME calibrado com um pirômetro constituído por um termo-

par de cromel-alumel e um potenciômetro YEN 2727. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

4.1 - Ressonância Ferromagnética 

4.1.1 - Aspecto Geral do Espectro de RFM para Vários Tem 

pos de Envelhecimento 

Os espectros de RFM de uma amostra não-tratada e 

de amostras tratadas por vários tempos a 375 C aparecem nas 

Figuras 2 a 6. A curva de ressonância da fase amorfa (AB 

nas Figuras 2 a 5) é a única presente para pequenos tem

pos de envelhecimento. Para tempos de envelhecimento maio 

res que 50 minutos a 375 C, ê observada uma segunda curva, 

cujo pico positivo está indicado pela letra C nas Figuras 

4 e 5. O pico negativo não pode ser observado porque se 

superpõe ao pico E da fase amorfa. A amplitude e a largu

ra de linha desta segunda curva aumentam rapidamente com 

o tempo de envelhecimento. Para tempos de envelhecimento 

muito grandes, ela mascara totalmente a curva da fase amor 

fa, que deixa de ser observada. Ao mesmo tempo, torna-se 

tão larga que o pico positivo deixa de ser observado. O 

pico negativo, entretanto, passa a ser visível. Este pico 

está indicado pela letra D na Figura 6. 

4.1.2 - Variação da Largura de Linha com o Tempo de Enve 

lhecimento 

As Figuras 7 e 8 mostram a variação com o tempo 

23 
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Figura 2: Curva de ressonância de uma amostra não tratada. 
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Figura 3: Curva de ressonância de uma amostra t r a t ada a 
375°C por 5 minutos. 
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Figura 4: Curva de ressonância de uma amostra tratada a 

375°C por 50 minutos. 



Figura 5: Curv- de ressonância de uma amostra tratada a 

375°C por 4 horas. 
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O.'l 0,2 0,3 
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Figura 6: Curva de ressonância de uma amostra tratada a 

375°C por 24 horas. 
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Figura 7: Variação da largura de linha com o tempo de en

velhecimento para amostras tratadas por pequenos tempos 

a 350 a 359°C. 
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TEMPO DE TRATAMENTO, t (MINUTOS) 

Figura 8: Variação da largura de linha com o tempo de en

velhecimento para amostras tratadas por pequenos tempos a 

367 e 375°C. 



de envelhecimento da largura de linha pico-a-pico da cur

va AB, AHpp, para várias temperaturas de tratamento e pa

ra pequenos tempos de envelhecimento. Como se pode ver nas 

figuras, a largura de linha a princípio diminui com o tem 

po de tratamento. Depois de passar por um mínimo de cerca 

de 11,5 mT, passa a aumentar de forma aproximadamente li

near. 

A variação da largura de linha com o tempo de en 

velhecimento para médios e grandes tempos de tratamento 

aparece nas Figura 9 e 10. Para tempos médios, AHpp aumen 

ta rapidamente com o tempo de envelhecimento. Para tempos 

maiores, a largura de linha passa a aumentar mais lenta

mente, tendendo para um valor constante de aproximadamen

te 70 mT. 

4.2 - Microscopia Eletrônica de Transmissão 

4.2.1 - Micrografias e Figuras de Difração para Vários 

Tempos de Envelhecimento 

As micrografias e respectivas figuras de difra-

ção de uma amostra não tratada e de amostras tratadas por 

vários tempos a 375°C aparecem nas Figuras 11 a 15. As jní 

crografias da amostra não tratada e da amostra tratada por 

cinco minutos (Figuras 11 e 12) não revelam a presença de 

precipitados. As figuras de difração são semelhantes, a-

presentando anéis difusos, atribuídos à ordem de curto al̂  
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Figura 9: Variação da largura de linha com o tempo de en

velhecimento para amostras tratadas por grandes tempos a 

350 e 359°C. 
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Figura 10: Variação da largura de linha com o tempo de en 

velhecimento para amostras tratadas por grandes tempos a 

367 e 375°C. 
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Figura 11: Micrografia e figura de difração de uma amos

tra não tratada. 
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Figura 12: Micrografia e figura de difração de uma amos

tra tratada a 375 C por 5 minutos. 
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Figura 13: Micrografia e figuTa de difraçao de uma amos

tra tratada a 375°C por 50 minutos. 
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Figura 14: Micrografia e figura de difração de 

tra tratada a 375°C por 4 horas. 
uma amos-
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Figura 15: Micrografia e figura de difração de uma amos

tra tratada a 375°C por 24 horas. 



cance em um material não cristalino. A ausência de con

trastes nas micrografias das Figuras 11 e 12 mostra que não 

houve ataque químico preferencial durante a preparação das 

amostras para microscopia eletrônica. Nas micrografias das 

amostras tratadas por 50 minutos e por 4 horas (Figuras 13 

e 14) são observados precipitados muito pequenos, com di

mensões da ordem de 10 a 40 nm. Estes precipitados são a-

tribuídos a uma primeira fase de cristalização, já que as 

figuras de difraçao correspondentes mostram anéis não-difu 

sos, característicos de uma fase cristalina. Os resulta

dos da análise da figura de difraçao da amostra tratada 

por 4 horas (Figura 14) aparecem no item 4.2.2. A microgra 

fia da amostra tratada por 24 horas (Figura 15) mostra, a-

lém dos pequenos precipitados já mencionados, uma partícu

la de dimensões muito maiores, da ordem de 500 nm. A figu

ra de difraçao correspondente mostra, além dos> anéis asso

ciados às partículas menores, uma série de pontos que não 

estão localizados sobre os anéis. Per esse motivo, a parti 

cuia maior ê atribuída a uma segunda fase de cristalização. 

A Figura 16 mostra as micrografias em campo claro e campo 

escuro da mesma região que aparece na Figura 15, porém com 

um aumento menor. Na microgiafia em campo claro são visí

veis várias partículas semelhantes à mostrada na Figura 15. 

A micrografia em campo escuro, obtida utilizando-se o fei

xe difratado associado a um dos pontos fora dos anéis da 

figura de difraçao (Figura 15), mostra que as partículas 

pequenas, atribuídas ã fase MSI, não difratam na mesma di

reção que as partículas grandes, confirmando que estas ül-
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Figura 16: Micrografias em campo claro (acima) e em campo 

escuro (abaixo) de uma amostra tratada a 375°C por 24 ho

ras. 



timas estão associadas a uma segunda fase. Esta segunda fa_ 

se não foi investigada em profundidade no presente traba

lho, embora existam indicações (vide item 6.3) de que se 

trata da fase MSII observada por Heimendalil e Maussner 

para temperaturas de tratamento maiores que 400°C. 

4.2.2 - Identificação da Primeira Fase de Cristalização 

A figura de difração que aparece na Figura 14 

foi analisada com o objetivo de identificar a primeira fa_ 

se de cristalização. Os resultados aparecem na Tabela 5, 

onde r ê o raio de cada anel, d (di ;tãncia interplanar) = 

= A L/r, onde X. ê o comprimento de onda do feixe eletrô

nico e L a distância entre a amostra e o plano do filme, 

I 2 2~ 2 e a (constante de rede) = dvh + k + 1 , onde h, k e 1 

22 
são os índices de Miller 

Os resultados da Tabela 5 mostram que a fase tem 

estrutura cristalina cúbica de faces centradas. A constan 
o 

te de rede a e de aproximadamente 3,5 A. Estes dados ,ter 

mitem concluir que se trata da mesma fase observada por 

Heimendahl e Maussner para temperaturas de tratamento 

entre 350 e 375°C e denominada MSI. 



TABELA 5: Resultados da análise da figura de difração de 

uma amostra tratada por 4 horas a 375°C 

Anel r(mm) à{%) hkl a (A) 

1 13,5 2,07 111 3,59 

2 22,5 1,24 220 3,51 

3 17,5 1,06 311 3,52 

4 36,5 0,77 420 3,44 



CAPITULO V 

ANALISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.1 - Pequenos Tempos de Envelhecimento 

Como foi visto no capítulo anterior (vide Figu

ras 7 e 8), a largura de linha da curva AB diminui para 

pequenos tempos de envelhecimento, fenômeno também obser

vado em outros vidros metálicos (vide item 2.5). Para es

ses pequenos tempos de envelhecimento, nenhuma fase cris

talina pode ser observada nas figuras de difração (vide 

Figura 12); assim, a variação da largura de linha é atri

buída a um processo de relaxações de tensões no material 
7 

nao cristalino" que afeta a largura de. linha por um efei-
19 to de magnetoestrição . Em outros vidros metálicos, como 

o METGLAS 2826, de composição Fe.-Ni.«Pj.B, (Referência 23) 

e a liga amorfa Fe4nN*40^20 (Re^er^ncia 24)» este proces

so de relaxaçao ocorre em duas etapas, uma inicial, mais 

rápida, seguida por uma segunda, mais lenta. 

Para as temperaturas de tratamento usadas no pre_ 

sente trabalho (350-375°C), a primeira etapa de relaxaçao 

ocorre nos primeiros instantes de tratamento, não sendo 

possível investigá-la em profundidade. A segunda etapa de 

relaxaçao foi analisada supondo-se que o processo possa 

ser descrito por uma equação cinética de primeira ordem, 

2 23 24 como ocorre em outros vidros metálicos ' . Nesse caso, 
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em termos da largura de linha âH_p, a equação cinética de 

primeira ordem, equação (10), pode ser escrita na forma: 

AHPP ~ AHLL £n — — — = c - kt (17) 
AHLL 

ou na forma equivalente: 

fcn (AHpp - AHLL) = c1 - kt (18) 

onde c. » c + £n AH,, é" uma constante e AH, , é a largura 

de linha de Landau-Lifschitz (vide item 2.5). 

0 valor de AH., foi determinado para o melhor a-

juste da equação (18) aos pontos experimentais, para três 

temperaturas de tratamento: 350°C, 359°C e 367°C (para a 

temperatura de 375 C, o processo de relaxação é rápido d£ 

mais para poder ser medido com precisão) . A Figura 17 moŝ  

tra, por exemplo, o ajuste para as amostras tratadas a 

359 C. A Tabela 6 mostra os coeficientes determinados pe

lo ajuste dos pontos experimentais ã equação (18). 0 va

lor encontrado para a largura de linha de Lancuu-Lifschitz 

foi AH., = 11,3 mT. 

A determinação da energia de ativação aparente 

para o segundo estágio do processo de relaxação das ten

sões pode ser feita construindo-se um gráfico do tipo 

Arrhenius [equação (8)] com os coeficientes angulares das 



10 20 
TEMPO D£ TRATAMENTO, t (MINUTOS) 

Figura 17: Variação de £.n(AHpp - AH.,) com o tempo de enve 

Ihecimento para amostras tratadas a 359°C. A reta foi a-

justada por mínimos quadrados. 
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retas obtidas para as três temperaturas, como mostrado na 

Figura 18. Os resultados obtidos para a energia de ativa

ção aparente ER e para o fator de freqüência SR foram : 

ER = 100 kJ/mol; SR = 8,4 x10
6 min"1 (1,4 x IO5 s"1). 

TABELA 6: Valores dos coeficientes obtidos pelo ajuste por 

mínimos quadrados de retas da forma £n(AHpp - AH,, )=c. - kt 

aos pontos experimentais. 

T (°C) c1 

350 1,474 0,03366 

359 1,582 0,03766 

367 1,563 0,05676 

5.2 - Tempos Médios de Envelhecimento 

Para tempos médios de envelhecimento, a largura 

de linha da curva AB aumenta rapidamente (vide Figuras 4, 

5, 9 e 10). Ao mesmo tempo, as micrografias mostram a pre_ 

sença de uma fase cristalina (Figuras 13 e 14), que pode 

seT identificada como a fase MSI descrita por Heimendahle 

11 12 Maussner ' (vide item 4.2.2). 0 alargamento da linha 

AB para tempos médios de envelhecimento é portanto atri

buído ã formação da fase MSI. 

k(min") 



1,55 1,60 1,65 

Figura 18: Gráfico de Arrhenius para o segundo estágio 

do processo de relaxaçao das tensões. 
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Para determinar a energia de ativação da fase MSI 

a partir de medidas de largura de linha, não é possível 

usar um método análogo ao do item anterior, já que se tr«i 

ta de uma reação não-homogênea, envolvendo nucleação e 

crescimento de partículas da fase transformada. Assim, o 

método escolhido foi o de determinar o tempo necessário pa 

ra se atingir um valor fixado da largura de linha em vá

rias temperaturas, como descrito no item 2.6. 

De acordo com a equação (13), se t.„ é o tempo 

necessário para que a largura de linha atinja um valor par 

ticular AH, deve existir uma relação entre o logaritmo na 

tural de t.„ e o inverso da temperatura absoluta da rea

ção. Utilizando-se os resultados descritos no item 4.1.2, 

pode-se obter o gráfico mostrado na Figura 19. 0 ajuste 

por mínimos quadrados das retas aos pontos experimentais 

forneceu os valores de energia de ativação aparente indi

cados na Tabela 7. 

Como se pode ver na Tabela 7, para valores de AH 

até 30 mT, a energia de ativação calculada se mantém cons 

tante, com o valor E ^ 306 kJ/mol. Este é considerado co 

mo o valor da energia de ativação aparente para ? fase 

MSI. A razão para o aumento do valor calculado de E para 

maiores larguras de linha será discutida no próximo capí

tulo (item 6.3) . 
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Figura 19.: Logaritmo do tempo necessário para que a largu 

ra de linha atinja um valor particular AH em função do in 

verso da temperatura absoluta de tratamento. As retas fo

ram ajustadas por mínimos quadrados. 
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TABELA 7: Valores de energia de ativação aparente para a 

fase MSI para vários valores de largura de linha, AH. 

AH (mT) Eg (kJ/mol) 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

309 

303 

305 

306 

334 

397 

433 

5.3 - Grandes Tempos de Envelhecimento 

Para grandes tempos de envelhecimento, a largura 

de linha da curva AB passa a aumentar mais lentamente (vi_ 

de Figuras 5, 9 e 10); ao mesmo tempo, aparece uma nova 

linha no espectro, bem mais larga (Figura 5),que termina 

por ocultar totalmente a curva AB (Figura 6). As microgrsi 

fias mostram a presença de uma segunda fase cristalina (F^ 

gura 15), caracterizada por partículas bem maiores que as 

da fase MSI. Trata-se provavelmente da fase MSII, descri-

11 12 
ta por Heimendahl e Maussner ' . Assim, a curva larga 

que aparece nas Figuras 5 e 6 é atTibuída a uma segunda 



fase cristalina. O método usado para determinar a ener

gia de ativação da fase MSI (vide item anterior) não pode 

ser aplicado a esta nova fase porque a curva de ressonân

cia correspondente ê" tão larga que seu pico positivo não 

pode ser observado (Figura b), a não ser para uma faixa 

muito estreita de tempos de tratamento (em torno de 4 ho

ras a 375°C; vide Figura 5). 



CAPITULO VI 

DISCUSSÃO 

6.1 - Relaxaçao de Tensões 

O processo de relaxaçao de tensões em vidros me

tálicos foi observado por diversos pesquisadores, utili-
7 1Q 70 7^—7^ 

zando várias técnicas experimentais ' ' ' " .A Tab£ 

Ia 8 mostra uma comparação entre a energia de ativação ine 

dida no presente trabalho e a energia de ativação para a 

segunda etapa do processo de relaxaçao em outros vidros 

metálicos. Como se pode ver na tabela, a energia de ativa 

ção medida é ligeiramente maior que para a liga F^ONÍ-QILQ, 

e cerca de duas vezes maior que para a liga Fe .QNÍ.QP, .B, 

(METGLAS 2826). Isto parece indicar que a presença do cro 

mo dificulta e a presença do fósforo facilita a relaxaçao 

de tensões. De qualquer forma, o fato de que a energia de 

ativação medida ê muito menor que a energia de ativação 

para a cristalização de vidros metálicos, que é da ordem 

de 200 kJ/mol ou mais , mostra que o processo observado pa 

ra pequenos tempos de envelhecimento corresponde exclusi

vamente a um processo de relaxaçao de tensões. 
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TABELA 8: Energias de ativação aparente para a segunda et£ 

pa do processo de relaxação em três vidros metálicos. 

Vidro Metálico ER(kJ/mol) Referência 

Fe32Ni36Cr14P12b6 10° 

(METGLAS 2826A) 

Fe40Ni40P14B6 4 8 

(METGLAS 2826) 

Fe40Ni40B20 9 Ó 

a Este trabalho 

b Referência 23 

c Referência 24 

6.2 - Fase MSI 

6.2.1 - Energia de Ativação 

Como foi visto no item 5.2, o alargamento da cur 

va de ressonância para tempos médios de envelhecimento é 

atribuído ã formação da fase cristalina MSI. A energia de 

ativação aparente determinada para esta fase é comparada 

com a medida por outros pesquisadores na Tabela 9,onde os 

erros indicados foram calculados supondo-se uma impreci

são de _+ 1 C na temperatura de tratamento. Como se pode 

ver, a concordância é bastante razoável. 



TABELA 9: Energias de ativação aparente para a primeira 

cristalização. 

Método de Medida E (kJ/mol) Referência 
3 

RFM 306 + 25 a 

TEM 270 +_ 22 b 

DSC 286 c 

a Este trabalho 

Referência 11 

Referência 15 

6.2.2 - Relação entre Largura de Linha e Fração Transfor_ 

mada 

O fato de que a energia de ativação calculada pa 

ra a fase MSI a partir dos dados da RFM (item 5.2) está 

de acordo com os resultados obtidos por outros pesquisado 

res usando diferentes métodos experimentais (item 6.2.1)é 

uma indicação de que existe realmente uma relação bem de

finida entre a largura de linha da curva AB e a fração 

transformada da fase MSI. Para determinar a forma desta 

relação, a largu::a de linha para vários tempos e tempera

turas de envelhecimento foi comparada com a fração trans

formada da fase MSI, medida diretamente por microscopia 

eletrônica de transmissão em amostras preparadas nas mes

mas condições por Heimendahl e Maussner . 0 resultado a-



parece na Figura 20, que mostra um gráfico da largura de 

linha em função da fração transformada para três tempera

turas de tratamento. Como se pode ver, a relação é aproxi_ 

madamente linear e independe da temperatura de tratamento. 

A reta que aparece na figura foi determinada por mínimos 

quadrados, supondo que para f= 0, AHpp = AH,, = 11,3 mT 

(vide item 5.1). O resultado obtido pode ser expresso pe

la equação: 

AHpp = 11,3 + 57,0 f (19) 

onde f é a fração transformada e AHpp a largura de linha 

em mT. 

6.2.3 - Cinética da Transformação 

Uma vez conhecida a relação entre a largura de 

linha da curva AB e a fração transformada da fase MSI, é 

possível determinar o expoente de Avrami, n, para a trans 

formação (vide item 2.6). Para isso, basta ajustar a equai 

ção (16) aos pontos experimentais, tomando para f os val£ 

res calculados a partir dos valores experimentais da lar

gura de linha com o auxílio da equação (19): 

AH p - 11,3 
f = — Í Z (20) 

57 

Os resultados aparecem na Figura 21 e na Tabela 

10. Como se pode ver na Figura 21, para todas as tempera-
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Figura 21: Gráficos de Avrami para quatro temperaturas de 
tratamento. 
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turas de tratamento a transformação obedece de perto â 

equação de Avrami até uma fração transformada de 50$. As 

retas que aparecem na Figura 21 e os valores de n e k que 

aparecem na Tabela 10 foram determinados por mínimos qua

drados utilizando-se apenas os pontos experimentais para 

f < 0,5. 

TABELA 10: Valores experimentais do expoente de Avrami, n, 

e da taxa de reação, k, para quatro temperaturas de trat£ 

mento. 

T(°C) n kfh"1) 

350 1,66 0,08 

359 1,58 0,18 

367 1,71 0,34 

375 1,66 0,82 

0 valor médio de n para as quatro temperaturas 

de tratamento é de 1,65, bastante próximo do valor de 1,7 

medido por Heimendahl e Maussner e do valor teórico de 

2 ft 
1,67 proposto por Ilschner 

Com base na equação (15) e nos resultados que a-

parecem na Tabela 10, é possível construir curvas teóri

cas para a variação da fração transformada da fase MSI 



com o tempo de tratamento. Essas curvas foram traçadas na 

Figura 2 2 para três temperaturas de tratamento. A figura 

mostra também os resultados experimentais obtidos a par

tir de medidas da largura de linha, utilizando-se a equa

ção (20), e os resultados experimentais obtidos diretamen 

11 

te por MET . Para pequenas e médias frações transforma

das, a concordância entre os dois conjuntos de pontos ex

perimentais é bastante boa. Para grandes frações transfor

madas, porém, observa-se uma discrepância significativa: 

para um dado tempo de envelhecimento, a fração medida é 

menor que a fração calculada teoricamente. A razão para 

essa discrepância será discutida a seguir. 

6.3 - Fase MSII 

Como foi visto no Capítulo IV, para grandes tem

pos de envelhecimento o espectro de RFM apresenta uma se

gunda curva de ressonância bem mais larga que a curva AB 

(vide Figuras 5 e 6). Ao mesmo tempo, a figura de difra

ção da amostra cujo espectro aparece na Figura 6 revela a 

presença de uma segunda fase cristalina (vide Figura 15). 

Esta fase, que é" constituída por partículas bem maiores 

que as da fase MSI, é provavelmente a fase MSII, observa-

11 12 da por Heimendahl e Maussner ' para temperaturas detr£ 

tamento acima de 400 C. O fato de a fase MSII não ser ob

servada para temperaturas de tratamento menores que 400°C 

pode ser atribuído ao fato de que as amostras não foram 

envelhecidas por tempo suficiente. Assim, por exemplo, o 
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tempo máximo de tratamento a 575 C foi de 5 h 30 min (Re

ferência 11). No presente trabalho, a segunda fase crist£ 

lina sõ foi observada nas figuras de difração de amostras 

tratadas por mais de 10 h a 375 C. 

0 método da RFM, sendo intrinsecamente mais sen

sível que o da MET, certamente permitiria a observação da 

fase MSII em menores concentrações, ou seja, em amostras 

tratadas por menos tempo. Assim, é natural supor-se que a 

curva larga que aparece nas Figuras 5 e 6 (e que também é 

observada em amostras tratadas a outras temperaturas) se

ja devida a esta fase, embora ela não seja observada na 

figura de difração correspondente â Figura 5 (Figura 14). 

Em outras palavras, para uma amostra tratada por 4 h a 

375 C, a concentração da fase MSII é suficiente para que 

ela seja observada por RFM (Figura 5), mas não por TEM (Fî  

gura 14). Para uma amostra tratada por 24 h, porém, a con 

centração é suficiente para que ela possa ser observada 

pelos dois métodos (Figuras 6 e 15). 

A formação de uma segunda fase cristalina pode 

explicar duas discrepincias observadas na análise dos re

sultados para a fase MSI: o aumento da energia de ativa

ção aparente para AH>40 mT (item 5.2) e a diferença en

tre a fração transformada medida experimentalmente e a 

calculada através da equação de Avrami, para f > 0,5 (Fi

gura 22). Com efeito, de acordo com a equação (20), uma 

largura de linha AH * 40 mT corresponde a uma fração trans 



formada de aproximadamente 0,5, de modo que as duas dis

crepancies surgem para frações transformadas da fase MSI 

maiores que 501, independentemente da temperatura de tra

tamento. E é para frações transformadas da ordem de 50fo 

que a linha lsrga das Figuras 5 e 6 começa a ser observa

da nos espectros de RFM, para todas as temperaturas de tr£ 

tamento. 

Tudo indica, portanto, que a formação da faseMSII 

inibe o crescimento das partículas da fase MSI, levando 

aos resultados observados. 

O fato de a fase MSII começar a se formar depois 

que uma certa fração da fase MSI se formou, independente

mente da temperatura de tratamento, provavelmente se deve 

a que as duas fases têm composições diferentes entre si e 
17 11 

diferentes da composição da matriz vítrea *»10, com a for 

mação da fase MSI, que é uma liga de Fe e Ni, a matriz fi 

ca enriquecida em Cr, P e B. A fase MSII presumivelmente 

sõ se forma quando a concentração desses últimos elemen

tos atinge um certo valor crítico. Esta hipótese é corro

borada pelo fato de que, quando a fase MSII começa a se 

formar, os cristalitos da fase MSI não se dissolvem, mas 

são envolvidos pelos cristalitos da fase MSII (vide Refe

rência 12 e Figura 15). 



6.4 - Curva de Ressonância da Fase MSI 

Uma palavra final deve ser dita a respeito dos 

espectros de RFM observados no presente trabalho. 0 espec 

tro observado em amostras não tratadas (curva AB na Figu

ra 2) se deve indubitavelmente a matriz não cristalina.De 

acordo com a interpretação proposta no presente trabalho, 

a curva AB se torna mais estreita (Figura 3) para peque

nos tempos de envelhecimento, devido ao efeito da relaxa-

ção de tensões; para maiores tempos de envelhecimento, a 

curva se torna mais larga, devido ã formação da fase MSI 

(Figuras 4 e 5). Por outro lado, a curva mais larga que 

aparece no espectro para frações transformadas da fase 

MSI maiores que 5<H (Figuras 5 e 6) e atribuída a fase 

MSII. Onde estaria, porém, o espectro das partículas da 

fase MSI? Existem duas explicações possíveis: ou as part^ 

cuias da fase MSI são antiferromagneticas, fracamente ma£ 

néticas ou paramagneticas, caso em que seu sinal seria fra 

co demais para ser detectado, ou a linha AB em amostras 

envelhecidas ê na realidade uma soma dos espectros da fa

se não cristalina e das partículas da fase MSI. A segunda 

hipótese e a mais provável, pois foi observado um aumento 

da intensidade da linha AB até frações transformadas da 

fase MSI da ordem de 50%, o que não ocorreria se esta li

nha se devesse exclusivamente à fase não cristalina. Na 

verdade, ê de se esperar que os campos de ressonância pa

ra a fase não cristalina e para a fase MSI sejam bastante 

próximos, já que as duas fases apresentam a mesma estrutu 

ra de curto alcance, como mostrado nas respectivas figu-



ras de difração (Figuras 11 a 13). Além disso, a não-homo 

geneidade do campo magnético interno, em conseqüência da 

nucleaçao e crescimento dos precipitados, afetaria de for 

ma semelhante as curvas de ressonância da fase não crista 

lina e da fase MSI. 

De qualquer forma, o fato de a curva AB ser a su 

perposiçao de duas curvas de ressonância não invalida a 

observação experimental de que sua largura é diretamente 

proporcional ã fração transformada da fase MSI. 



CAPITULO VII 

RESUMO E CONCLUSÕES 

A cristalização do vidro metálico METGLAS 2826A 

foi estudada em quatro temperaturas na faixa de 350 a 375°C. 

Verificou-se que: 

1) Para pequenos tempos de tratamento, o material 

sofre um processo de relaxação de tensões. 

2) Para tempos médios de tratamento, há formação 

de uma fase cúbica de faces centradas (MSI). 

3) Para grandes tempos de tratamento, há forma

ção de uma segunda fase (MSII). 

4) A segunda fase do processo de relaxação de 

tensões pode ser descrita por uma equação ci-

nética de primeira ordem. A energia de ativa

ção aparente é de 100 kJ/mol. 

5) 0 tempo de incubação para a fase MSI, se exis 

tir, é menor que os menores tempos de trata

mento isotérmico usados neste trabalho (1 a 

1G minutos). 

6) A energia de ativação aparente para a forma

ção da fase MSI é de cerca de 306 kJ/mol. 
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7) O tempo de incubação para a fase MSII é fun

ção da fração transformada da fase MSI. A fa

se MSII começa a se formar quando a fração 

transformada da fase MSI ê da ordem de 50«. 

Os métodos de investigação usados no presente tra_ 

balho podem ser aplicados a outros vidros metálicos ferr£ 

magnéticos. 



APÊNDICE A 

DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

As Tabelas 11 a 14 mostram as características 

(temperatura de tratamento, tempo de tratamento, tipo de 

tratamento e largura de linha) das amostras usadas no pr£ 

sente trabalho. 

TABELA 11: Características das amostras tratadas a 350°C. 

t 
(min) 

10 

30 

60 

120 

180 

240 

300 

360 

600 

1080 

2880 

5760 

AHpp 

(ml) 

15,8 

13,6 

11,8 

14,0 

15,3 

21,5 

22,1 

27,7 

37,6 

45,0 

61,2 

68,0 

T.T. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

A.A. 

A.A. 

A.A. 

A.A. 

T.T.: tipo de tratamento 

B.S.: banho de sal 

A.A.: ao ar 
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TABELA 12: Características das amostras tratadas a 359°C. 

t Mi T.T. 
fminT , Li 

2 

5 

10 

25 

90 

145 

183 

225 

270 

480 

2850 

15,7 

13,4 

13,0 

12,3 

18,3 

24,9 

30,3 

34,8 

41,9 

47,5 

65,4 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

A.A. 

A.A. 

T.T.: tipo de tratamento 

B.S.: banho de sal 

A.A.: ao ar 



TABELA 13: Características das amostras tratadas a 367°C. 

t 
(min) 

1 

3 
30 

60 

120 

150 

463 

960 

AHpp 

(mT) 

13,5 

12,2 

14,2 

18,2 

36,7 

40,7 

64,1 

68,0 

•T.T. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

A.A. 

A.A. 

T.T.: tipo de tratamento 

B.S.: banho de sal 

A.A.: ao ar 

TABELA 14: Características das amostras tratadas a 375°C. 

t 
(min) 

1 

5 

10 

40 

50 

60 

120 

240 

AHpp 

(mT) 

11,9 

11,4 

13,4 

29,6 

35,8 

40,8 

60,7 

68,1 

T.T. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

B.S. 

A.A. 

A.A. 

A.A. 

T.T.: tipo de tratamento 

B.S.: banho de sal 

A.A.: ao ar 
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