
li

ESTUDO DA CRISTAL I iACAO DH UM VÍDRO METAl.ICO POR RtSSONANCIA
FERRONAGNCTICA H MICROSCOFIA HLETRONICA DL TRANSMISSÃO

Ronaldo S. do Biasi, Ricardo W.D. Rodrigues, Roberto
Pascual e Celso S. Pessoa

Seção de Engenharia e Ciência dos Materiais, Ins
tituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ

S U M A R I O

A cristalização do vidro metálico METGLAS 2S26A foi in
vestigada por ressonância ferromagnética c microscopia ele-
trônica de transmissão. A largura de linh. da primeira deri
vada da curva de absorção foi medida para vários tempos de
tratamento isotérmico a 37S°C. Observou-se que após uma ái
minuição, atribuída â relaxaçáo de tensões, a largura de li
nha passa a aumentar linearmente com a fração transformada da
primeira fase de cristalização. A comparação com os resul-
tados de microscopia eletrônica mostra que o método da resso
nância ferromagnética e* particularmente indicado para peque
nos e médios tempos de envelhecimento.

A B S T R A C T

The cr/stallization of the metal glass METGLAS 2826A
has been studied with the ferromagnetic resonance and electron
transmission microscopy techniques. The first-derivative
linewidth of the absorption curve was measured for several
times of isothermal treatments at 37S°C. After an initial
decrease, attributed to stress rela>:**ion, the linewidth
increases linearly with the transformed fraction of the
first crystallization phase. Comparison with the electron
microscopy results shows that the ferromagnetic resonance
technique is particularly useful for short and medium aging
times.
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1. INTRODUÇÃO

Ao se resfriar um metal a partir da fase líquida, os
átomos tendem a encontrar uma posição de equilíbrio dentro de
U M estrutura regular, formando assim um cristal. A maioria
das ligas metálicas utilizadas atualmente possui uma estrutu
ra cristalina. Recentemente, porém, alguns pesquisadores [1]
desenvolveram métodos para a obtençio de sólidos metálicos
cuja estrutura é semelhante à dos vidros, isto é, uma estru
tura nâo-cristalina. Ao contrário dos sólidos cristalinos,
cujos átomos estio dispostos em um arranjo periódico, os vî
dros apresentam uma estrutura que é caracterizada pela dis
tribuicáo irregular das posições atômicas. Os vidros podem
apresentar diferentes tipos de ligação química, como a cova
lente (vidros comuns de silicato) e a metálica (vidros meta
licos).

Para um material se solidificar no estado vítreo, deve
ser resfriado abaixo de uma temperatura de transição chamada
temperatura de vidro, T , que varia de uma substância para
outra. Acima de T , os átomos estão livres para executar íwnri
mentos de translação; abaixo de T , os átomos estão imobili-
zados, só podendo executar movimentos de vibração em torno de
suas posições de equilíbrio. Assim, é na temperatura T que
• configuração dos átomos é "congelada" eu uma estrutura só
lida não-cristalina. Aparentemente, seria muito simples fa
bricar um vidro, bastando para isso resfriar o material fun
dido até abaixo de sua temperatura de vidro. 0 problema com
este procedimento é que para todas as substâncias conhecidas
a temperatura de vidro está abaixo da temperatura de fusão,
na qual as fases líquidaecristalina coexistem em equilíbrio.
Assim, quando um líquido é resfriado lentamente, ele se cris-
taliza antes que o vidro possa se formar. Por outro lado,
se o líquido for resíriado COB una velocidade suficientemen-
te 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



53

diferença entre os vidros de silicato e os vidros metálicos
está na taxa de resfriamento necessária para que não ocorra
a cristalização. Enquanto que nos vidros comuns esta taxa á
da ordem de 10** K/s, para os vidros metálicos é preciso res
friar o material fundido a uma taxa de 10s K/s ou mais (1).
Isto explica por que o vidro comum é conhecido desde a anti^
guidade, enquanto que os primeiros vidros metálicos foram fe
briçados há menos de ZS anos.

Os vidros metálicos apresentam várias propriedades in
teressantes [2 - 4 J do ponto de vista técnico, tais como pe-
quena anisotropia magnética, boa resistência i corrosão, ele
vada resistência mecânica, etc. Eles têm aplicações poten-
ciais em diferentes áreas da indústria, como matéria-prima pa
ra a fabricação de transformadores, motores elétricos, blin
dagens e filtros aar*?ticos, como revestimentos protetores do
ferramentas e instr • ratos cirúrgicos, como elementos de re
forço em pneumaticr e materiais conjugados, etc. Entretanto,
um dos fatores qti" i aitam o seu uso é a cristalização, que
ocorre aproximadaaov.e na metade da temperatura absoluta de
fusio • pode causa, uma degradação das propriedades mecáni
cas e magnéticas * material.

Várias técnicas têm sido utilizadas para estudar acris
talizaçio dos vidvos metálicos, como as de microscopia ele
trônica [5], difrtvfão de raios-X [6], calorimetria (7] e ou
trás. 0 objetivo do presente trabalho foi investigar a pos
sibilidade do uso da técnica da ressonância ferromagnética pa
ra o estudo da cristalização dos vidros metálicos. As expe
riências foram realizadas no vidro metálico comercial MXGLAS
2826A. Paralelamente, foi realizado um estudo por microsco-
pia eletrônica de transmissão.

2. A TÉCNICA DE RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA

A ressonância ferromagnética (RFM) é um tios métodos mais
sensíveis para a investigação de materiais magnéticos. Nê§
experiências de RFM, uma amostra ferromagnética é colocada
em uma cavidade ressonante. Esta cavidade é uma caixa oca
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que seleciona una dada freqüência, v, de una onda eletromagné
tica incidente. A amostra fica assim submetida a um campo mag
nético alternado de freqüência fixa, v, e baixa amplitude. Um
campo magnético estático, H, é aplicado perpendicularmente ao
campo alternado. Este campo magnético produz um desdobramen-
to dos níveis eletrônicos de energia, conhecido como desdobra
•ento de Zeeman. Nessas condições, o campo magnético alterna
do produz transições entre os subníveis de Zeeman do sistema
ferromagnétlco, contanto que:

hv . AE . g0HA{ (1)

onde h é i constante de Planck, AE é a separação entre os sub
níveis de Zeeman do sistema, H ~ (que é uma função de H) é o
campo magnético no interior da amostra, g é o fator de desdo
bramento espectroscôpico e 6 o magneton de Bohr. Quando a e-
quacío (1) é satisfeita, a amostra absorve energia do campo
eletromagnético. Esta energia pode ser medida em um instru
•ento chamado espectrômetro de ressonância magnética.

Nos equipamentos comerciais de ressonância ferronagnêtj,
ca, a freqüência e intensidade do campo alternado são mantjí
das constantes e se faz variar a intensidade do campo estará
co, o que acarreta uma variação do campo no interior da anof
tra. Nesse caso, o grafico obtido é uma curva de absorção de
energia em função da intensidade do campo magnético aplicado.
Na prática, essa absorção ocorre para uma certa faixa de valo
res do campo aplicado, sendo máxima quando a equação (1) é sa
tisfeita. Por razões técnicas, os equipamentos comerciais re
gistram a primeira derivada da curva de absorção. A figura 1
mostra uma curva típica de ressonância magnética. As curvas de
ressonância magnética são descritas por três parâmetros prin-
cipais: o campo de ressonância. H , que corresponde ao campo
magnético para o qual a amplitude da primeira derivada é nula
(ponto de absorção máxima da curva de absorção); a largura
de linha pico a pico, AH , que corresponde ã distância hori
zontal entre os picos da primeira derivada (pontos de máxima
inflexão da curva de absorção), em unidades de campo magnéti-
co; e a amplitude pico a pico, y' , que corresponde â distân

m ••*
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cia vertical entre os picos da primeira derivada.

No caso de amostras cristalinas, a largura de linha pi-
co a pico ê dada por [8j:

pp LL ^ Y, „

onde X é um parâmetro chamado de freqüência de relaxaçâo,
Y • ge/Zat é a razão giromagnética, e é a carga do elétron, m
é a massa do elétron e M é a magnetização de saturaçio.

No caso de materiais amorfos (9), um termo independente
da freqüência, AH-, devido ã não-homogeneidade do canpo in-
terno, deve ser acrescentado i eruação (2). Em vidros metáH
cos tratados termicamente, este termo está relacionado a dois
processos [10, 11]: a) Para pequenos tempos de envelhecimen
to, ocoTre uma reorientação dos dipolos magnéticos em direção
a una configuração de menor energia, o que reduz a nio-hoaoge
neidade do campo interno e, consequentemente, o valor de AHn;
b) Par» tempos maiores de envelhecimento, núcleos de cristal],
zação começam a se formar e a crescer, tornando o campo inter
no menos homogêneo. Assim, AHn tende a aumentar.

Observa-se experimentalmente [9] que o alargamento ceu
fado pela relaxaçâo, AH.,, e o alargamento causado pela não*
homogeneidade do campo interno, AHp, são aditivos, isto é,que
a largura de linha medida é dada por:

AHpp - AHLL • AHD (3)

Para tempos de envelhecimento suficientemente longos, o
efeito dos núcleos de cristalização se torna muito maior que
o da reorientação dos dipolos magnéticos. Nesse caso, o va
lor de AHp « AH - AHLL passa a ser função de fração cri*
talina da amostra. Este efeito será utilizado no presente tra
balho para o estudo da cristalização de um vidro metálico.

3. MÉTODOS EXPERIMENTAIS

0 material utilizado no presente trabalho fo> o vidro
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metálico METGLAS 2826A. de composição nominal FcIJNi(tCr1,,Pl2B(,
produzido pela Allied Chenical Co. 0 produto ê* fornecido pelo
fabricante na forma de fitas com 2 mm de largura e 70 um de es
pessura.

Amostras com cerca de 2 a 4 am de comprimento foram cor
tadas da fita original. Depois de submetidas a um tratamento
térmico, foram divididas em dois grupos. As amostras do prî
meiro grupo foram destinadas is medidas de ressonância ferro
aagnética (RFM). O segundo grupo foi utilizado para as medji
das de microscopia eletrônica de transmissão (MET). Essas úl_
tiaas amostras foram preparadas pelo método de jato eletroli-
tico, utilizando-se uma solução de*751 HC1 - 251 H,0 e uma
tensão de 45 V, seguindo-se um poliroento eletrolitico em uma
solução de 42t H,PO* - 34t H.SO, - 241 H,0 a uma tensão de 9V.

As amostras foram tratadas teraicamente a 375°C durante
tempos que variaram entre 5 minutos e 24 horas. Para peque
nos teapos foi utilizado um forno de banho de salepara gran-
des tempos um forno de mufla. Em ambos os casos a variação
aáxiaa na temperatura foi estimada em • 1°C.

As aedidas de RFM foram executadas â temperatura do ni_
trogênio líquido (77 K) porque o vidro metálico METGLAS 2826A
e paraaagnético à teaperatura ambiente (Tc - 240

 r). Para is
so, as aaostras foraa montadas com graxa de silicone na extre
aidade de um tubo de quartz? que foi mergulhado em um recipi-
ente contendo nitrogênio líquido. Todas as medidas foram to
aadas coa o plano da fita paralelo i direção do caapo magnêti^
co estático e o eixo maior da fita paralelo i direção do caa
po.

Para as medidas de RFM, foi utilizado um espectrôme -
tro Varian E-12 trabalhando na banda X(9,5 GHz). A freqüên-
cia de microondas foi aedida com un frequencímetro HP S340A e
o campo magnético externo aplicado, com um gaussímetro de NMR
Systron-Donner 3193.

As observações de MET foraa feitas em um microscópio
JEOL JEM 100 B.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os espectros de RFM de uma amostra não-tratada e de n-
mostras tratadas por vários tempos a 37S°C aparecem nas figu-
ras 2 a 6. A curva de ressonância da fase amorfa (AB nas fi
guras 2 a 5) e a única presente para pequenos tempos de enve
lhecimento. Para tempos de envelhecimento maiores que SO m_i
nutos a 375°C, é observada uma segunda curve, cujo pico pos^
tivo está indicado pela letra C nas figuras 4 e 5. 0 pico ne
gativo não pode ser observado porque se superpõe ao pico B da
fase amorfa. A amplitude e a largura de linha desta segunda
curva aumentam rapidamente com o tempo de envelhecimento. Pa
ra tempos de envelhecimento muito grandes, ela mascara total^
mente a curva de fase amorfa, que deixa de ser observada. Ao
•esmo tempo, torna-se tio larga que o pico positivo deixa de
ser observado. 0 pico negativo, entretanto, passa a ser visí
vel. Este pico está indicado pela letra 0 na figura 6.

A figura 7 mostra a variação com o tempo de envelheci -
mento da largura de linha pico-a-pico da curva AB, AH . Como
se pode ver na figura, a largura de linha a princípio diminui
com o tempo de tratamento. Depois dt passar por um mínimo de
cerca de 11,5 mT, passa a aumentar de forma aproximadamente li
near. Para tempos médios» AH aumenta rapidamente com o tem
po de envelhecimento. Para tempos maiores» a largura de linha
passa a aumentar mais lentamente, tendendo para um valor cons
tante de aproximadamente 70 mT.

As aicrografias e respectivas figuras de difracio de
uma amostra não tratada e de amostras tratadas por vários tem
pos a 37S°C aparecem nas figuras 8 a 12. As micrografias da
amostra não tratada e da amostra tratada por cinco minutos
(figuras 8 e 9) não revelam a presença de precipitados. As fi
guras de difração são semelhantes, apresentando anéis difusos,
atribuídos a ordem de curto alcance em um material não crista
lino. Nas micrografias das amostras tratadas por SO minutos
e por 4 horas (figuras 10 e 11) são observados precipitados
muito pequenos, com dimensões da ordem de 10 a 40 nm. Estes
precipitados são atribuídos a ura primeira fase de cristalina
ção, já que as figuras de difração correspondentes mostram
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anéis nío difusos, característicos de una fase cristalina. A
•icrografia da amostra tratada por 24 horas (figura 12) mos-
tra, ales dos pequenos precipitados já mencionados, uma parti
cuia de dimensões amito maiores, da ordem de SOO na. A figura
de difração correspondente mostra, além dos anéis associados
as partículas menores, uma série de pontos que não estão loca
lixados sobre os anéis. Por esse motivo, a particula maior é
Atribuída a uma segunda fase de cristalização. A figura 13 moŝ
tra as micrografias em campo claro e campo escuro da mesma ra
giio que aparece na figura 12, porém com um aumento menor. Na
miCTOgrafia em campo claro são visíveis várias partículas se
melhantes i mostrada na figura 12. A microgTafia em campo es
curo, obtida utilizando-se o feixe difratado associado a um
dos pontos fora dos anéis da figura de difração (figura 12),
•ostra que as partículas pequenas, atribuídas ã primeira fase
da cristalização, não difratam na mesma direção qua as parti
cuias grandes, confirmando que estas últimas estão associadas
a uma segunda fase.

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Como foi visto, a largura de linha da curva AB diminui
para pequenos tempos de envelhecimento. Para esses tempos, ne
nhuma fase cristalina pode ser observada nas figuras de difra
ção (figura 9); assim, a variação de largura de linha i atri
buída a um processo de relaxação de tensões no material não
cristalino [12] que afeta a largura de linha por um efeito de
magnetoestrição (10).

Para tempos médios de envelhecimento, a largura de linha
da curva AB aumenta rapidamente. Ao mesmo tempo, as microgra
fias mostram a presença de uma fase cristalina que foi identi
ficada [13] como a fase MSI descrita por Heimendahl e Maussner
[14). 0 alargamento da linha AB para tempos médioséportanto
atribuído ã formação da fase MSI.

Para grandes tempos de envelhecimento, a largura de li
nha da curva AB passa a aumentar mais lentamente (figura 7);
ao mesmo tempo, aparece uma nova linha no espectro, bem mais
larga (figura S) que termina por ocultar totalmente a curva AB.
As micrografias mostram a presença de uma segunda fase crista



59

lina (figura 12). caracterizada por partículas bem maiores
que as de fase MSI. Trata-se provavelmente da fase MSII des
crita por Heimendahl e Maussner [14).

Os resultados mostra» a existência de uva relação en
tre a largura de linha da curva Al e a fração transformada da
fase MSI. Para determinar a forma desta relação, a largura
de linha para vários tempos de envelhecimento foi comparada
com a fração transformada da fase MSI medida diretamente por
microscopia eletrônica de transmissão em amostras preparadas
nas mesmas condições por Heimendahl e Maussner 115]. Os re-
'ultados obtidos aparecem na figura 14. Como se pode ver» a
relação entre a largura de linha e> a fração transformada é
aproximadamente linear e pode ser representada pela equação:

AH - 11,3 • 57.0 f (4)

onde f i e fração transformada e AH a largura de linha em
mT.

Uma comparação entre os resultados obtidos por RFM e
MET revela que: a) para pequenos tempos de envelhecimento ,
o método de RFM se revela superior ao de MET, já que permite
acompanhar o processo de relaxação de tensões na matriz -amor
fa, responsável pela diminuição inicial da largura de linha,
que pode ser observado por dilatometria [16] mas não por mî
croscopia eletrônica convencional; b) para tempos médios de
envelhecimento, os dois métodos são comparáveis, já que per
«item acompanhar a formação da primeira fase de cristaliza -
ção, responsável pelo aumento da largura de linha, sendo que
o método de RFM requer um menor trabalho de preparação das
amostras; c) para grandes tempos de envelhecimento, o meto
do de MET é preferível, já que a largura de linha da curva
associada ã segunda fase de cristalização (cujo pico positi-
vo aparece nas figuras 4 e 5 e cujo pico negativo aparece na
figura 6) não pode ser medida.
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