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JVeste trabalho relatamos estudos microestruturais da solidificação ripida da l~L-
ga Zr-30X at Cu, composicão-linite rica em Zr para obtenção da fas? anorfa. As fit-~s
foram preparadas pelo método "melt spinning" onde a taxa de resfrisreito é i a orde-:
de 10° K/s. Utilizando-se microscopia eletrônica da tronsnis. -xo, ocnstatcu-se a pre-
sença cte regiões anorfas e cristalinas. A microestrutura còseroadz z?reseK-~jt crãos
finos (0,5 \m) cujo crescimento fsi radial zcn tensões ÍKÜ

INTRODUÇÃO

0 interesse pelos materiais solidificados rápida
rente tem crescido substancialmente nesta última déca~
da. Nestes anos, os estudos de suas propriedades mecâ
nicas, magnéticas, elétricas, térmicas, etc revelaram
que esses materiais são dotados de grande importância
científica e tecnológica. Importante lembrar que vá-
rias de suas propriedades superam as dos materiais
cristalinos atualmente empregados em diversos campos
de atividade [1].

A necessidade de se entender a estrutura e pro-
priedades de sólidos nio cristalinos está aumentando
devido ao importante papel que eles desempenham no d£
senvolvimento desta nova classe de materiais. Conse-
quentemente, a caracterização estrutural de sistemas
desordenados tem-se tornado em um campo que está se e_x
paridindo rapidamente nos últimos anos.

l/m dos aspectos básicos e bastante crítico é o
próprio processo de solidificação rápida dos materiais
que pode ser realizado utilizando-se variadas técnicas
f'sputtering", "splat cooling", "melt spinning", etc).

Neste trabalho apresentamos os resultados dos es
cudos microestruCurais, por microscopia eletrônica de
transmissão, da solidificação rápida da liga Zr-Cu que
cê a mais estudada dpntre as ligas metal-metal, proJuzj_
das por tempera líquida no estado amorfo [2], A compo-
sição escolhida para este estudo, Zr-30£ at Cu, está
próxima da composição limite para obtenção da fase
J.̂ orfa [3], daí o interesse das análises microestrutu-
rais realizadas, observando-se o surgimento ou não de
regiões cristalinas durante a solidificação propriamen
to dita.

DtITALHES EXPERIMENTAIS

Convenientes quantidades de Cu e Zr foram fundi-
das em uni forno de fusão a arco voltáico, em atmosfera
de argõnio de pureza elevada, para produzir a composi-
ção Zr-30Z ;it Cu. 0 lingote foi fundido várias vezes
para assegurar homogeneidade. Deste lingote homogenei-
zado foram preparadas as fitas de vidro metálico, pelo
método "oelt spinning", com o qual conseguimos taxas
de resfriamento da ordem de 10° K/s. A espessura média
cias fitas foi de 50 /*m. Foram realizadas cedidas de dí
:-aç"u> de ratos-X (radiação Cu KA, nonocron.idor de
jtrafite) para veríiicar a cristalinidude d.i isô tr.1. A
partir das fitas, foram preparadas as amostra* para ob
servação no microscópio eletrônico de transmissão, ut^
lizando-se polimento eletrolítico con jato duplo^ As
observações foram feitas em um microscópio eletrônico
de transmissão (MET) JEM-200 C (200 kV).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nós encontramos por MET que supostas amostras
cuja falta de crir.talinidade havia sido verificada pr£

viamente por medidas de raios-X, na realidade apresenta
vam microgrãos em algumas partes da fica solidificada
rapidamente. As vezes, um material apresenta microcris-
talinidade que nem senpre a anális* cristalográfica por
difração de raios-X consegue detectar, eu razão do com-
primento de onda envolvido (para raios—X, ê da ordem d*
1,5 %; para elétrons, é da ordem de 0,05 % ) .

A microestrutura da figura Ia é uma região da
amostra onde nós pndenos constatar regiões cristalinas
( C ) e amorfas ( A ). Os correspondentes padrões de dji
fração eletrônica são oostrados nas figuras lb e lc. Na
região da roicroestrutura correspondence a estrutura
amorfa pode-se observar alguns cristalitos bem pequenos
que mudam localmente o contraste da imagem corresponded
te ã microestrutura. Estes cristalito» daria» lugar a
prováveis núcleos de solidificação.

Figura Ia. Micrografia eletrônica em campo claro da li-
ga Zr-30% at Cu mostrando regiõ** cristalina
e amorfa.
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Figura lb. Padrão <le difração da região cristalina ob-
servada.

Figura l c . Padrão de dítração da região
da.

orfa observa

Certas regiões da amostra, polida eletrolitica -
cente, revelaram aspectos microestruturais semelhantes
ao da figura 2, oade uma quantidade de pequenos grãos
cobre parte de grãos maiores. Aqui houve sobreposição
dos aicrogrãos raenores aos maiores devido ao próprio
processo de solidificação rápida da fita.

0,2pm

Fi;ura 2. Micrografia eletrônica cm caapo claro mostran
do sobreposição dos microgrãos aos grãos maio
res.

A figura 3 esostra microestrutura onde vírios mi-
crogrâns exibam oorfologia relacionada a ura crescimento
radi .ii, como ir-.íarior tios aicro^r'ion i?r-ri-.niaf.ij cor.
L :•:••„-.* i.:r«ictt»f I3" ico díí tenào^s inte-riui*, que e deviuo
A3 crescimento muito rápido do» referidos grãos além de
passíveis contaminações superficiais durante a solidify
ca;io (oxidação). Verifica-St na região central destes
gr ias ua contra;-.c diferente do resto do grão. A explj.
c=t;riO plausível t que neste lugar iniciou-se a formação
de u!3 núcleo ettúvtl, disponível em qualquer parte da
fita que ettá se solidificando, por una reação políoór-
Íic3 e que ;:?ós isto, novos grãos são nuclcadof e cres-

cem a partir deste grão inicial (a superfície do pri-
meiro cristal forcado ê ua bom local para nucleação de
outros cristais, onde se necessita uma energia de nu-
cleação menor). Assim sendo, dá-s* este crescimento
preferencial, jã que temos auicos crescimentos simultã
neos de subgrãos a partir de na cesTco loca!, limitando
também o tamanho final dos nesmos. No final do proces-
so, tem-se um foraato do tipo esferulitico (4 e 5 ] ,

Figura 3 . Micrografia eU-Crõnici en cairpo c'.iio mos-
trando a =nrfolof$ia de crescinento radia l dos
grãos.

CO.NCÍ.USliES

Os d.idos microestruCiTr.iis ob:id-is no eítudo da
solidifica«.*M <!.i l i^a 7.r-10? at Tu indicar a importân-
c ia dusto n>-'Codo de an. í l ise na cariccrr ízação de ir.ite-
r i a i s Fql id i f içados r:ipíd.iae^:e. F.stcs dnioi supraci t£
dos vão cnmplenentar as inforaagões obtidas ?or oLtraT
t e c n i c i s , t a i s COITO difrnção de raios-X ou ce neutrons .

As reg iões a.-orfas enecatradas na 1ÍK3 Tr-3OÍ üt
Cu apresentaram,alz'335 veze», s í t i o * de r.jclüaçjo p i -
ra formação de novos grãos , ;on.-.tnlãdos p e l l presença
de contraste diferenciado na ín.igín da mícr^-jcrutura
por microscopia e l e t rôn ica dt transmissão e pt-la d i f r a
ção e le trônica . ~

As regiões ci irrocrístali l .as Ia liít.i Zr-3OÍ at Cu
sol id i f icada rapidarente apresentar.ia ^rãos cuja murfo
logia de crescimento é r.idi^l (fornato es ferul í t i c o ) , ~
con ocorrências d? reações dt crescín»nto paiirnõrfiras.
Co^ i sso houve una limitação cio t;a,ir.ho final dos
grãas obtidos (di íretro mid'.o a«;nor <]•!>• 0,3t».r)).

Agrndecenos ?. FAPESP pelo suporte financeiro ao
co-autor deste trabalho (G.H.Bezerra),
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SW91ARY

In this uork ue report microatructural s^tdi
of rapidly solidification of Zr-SOX at Cu alley. This
composition uas shosen because it is the Zr rich
lir.it of glass formation rang». The ribbons t»r*
prepared by melt spinning system (cooling rate is
estimated in 10" K/e) and the average thickness of the
ribbon was SO vn. Specimens for transmission electron
microscopy were prepared by double jet electi'cpolishi
to investigate the micros+rncture of the ribbon. It
ua8 observed amorphous art 'rystalline regions. In
the crystalline regions >. u~red a radial grout*.
morphology uith stress -s r is*. The beginning of
solidification is a pc .' trhous reaction and t'^
S'.zps of the tniyrograr • :• similar to spheruiizi;
form. The average dia r r if the grains an C, i vr.
a.» less.


