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RESUMO 
 

Para a descoberta de novas ligas com alta tendência de formação de estrutura 

amorfa (TFA) capazes de apresentar estrutura amorfa em dimensões de milímetros, 

diversos modelos semi-empíricos têm sido desenvolvidos. No presente trabalho, a 

nova liga Ni50Nb28Zr22 foi selecionada pela aplicação do critério lambda (λ) de insta-

bilidade topológica combinado com o modelo baseado na diferença de 

eletronegatividade entre os elementos (Δe). A liga foi solidificada rapidamente por 

fundição por sucção em molde de cobre com formato de cunha, a fim de investigar 

sua amorfização. Foi feita caracterização por microscopia eletrônica de varredura, 

difratometria de raios X e calorimetria diferencial de varredura. Para a espessura 

mínima de ~200μm, observou-se que as amostras não se encontram totalmente a-

morfizadas.  Fatores como baixa taxa de resfriamento e presença de óxidos na su-

perfície dos elementos utilizados e  de oxigênio na atmosfera dos equipamentos im-

possibilitaram o alcance de maior espessura amorfa. 

 

 

 

Palavras-chaves: metais amorfos; metais vítreos de grande volume; fundição em 

molde de cobre; processamento, Ni-Nb-Zr. 
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INTRODUÇÃO 
Desde 1960, quando Klement, Willens e Duwez (1) obtiveram a primeira liga 

amorfa, Au75Si25, por meio de resfriamento rápido do metal líquido, esse novo mate-

rial denominado “metal amorfo” tem despertado grande interesse científico e tecno-

lógico, por apresentar interessantes propriedades físicas, químicas e mecânicas. 

Mais recentemente, tem sido reportada uma nova família de ligas formadoras de vi-

dro, denominada metais vítreos de grande volume (MVGV), cuja taxa crítica de res-

friamento de 1-100 K/s permite a fabricação de ligas vítreas com diâmetro ou espes-

sura na escala de milímetro ou centímetro. A formação de MVGV em vários siste-

mas de ligas, por exemplo, ligas à base de Pd, Mg, La, Zr, Ti, Fe, Co, Cu ou Ni, é 

discutida por Wang et al.(2).  Particularmente, os MVGV à base de Ni apresentam 

elevadas estabilidade térmica, resistência e dureza e boa ductilidade, além de pos-

suir excelente resistência à corrosão. A combinação destas propriedades com o bai-

xo custo torna esses materiais promissores para aplicações de engenharia tais como 

sensores de pressão e micro-engrenagens de motores (3,4). 

A fim de desenvolver novas ligas com alta tendência de formação de estrutura 

amorfa (TFA), diversos modelos semi-empíricos têm sido desenvolvidos. Recente-

mente, Kiminami e colaboradores (5) propuseram o “critério λ”, que é um critério de 

instabilidade topológica para seleção de composições com alta TFA. Esse critério 

tem sido combinado com a diferença de eletronegatividade entre os elementos (Δe). 

No presente trabalho, a composição Ni50Nb28Zr22 (% atômica) foi selecionada 

pela combinação do “critério λ” com a diferença de eletronegatividade entre os ele-

mentos (Δe) (6). Amostras de grande volume com formato de cunha foram produzidas 

por fundição por injeção em molde de cobre a fim de verificar a amorfização da liga. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 Na elaboração da liga Ni50Nb28Zr22 

(6)
 utilizaram-se elementos de alta pureza 

(mínimo de 99,5%), que foram previamente decapados e, posteriormente, fundidos 

em forno a arco elétrico em atmosfera de argônio ultrapuro, utilizando getters de Ti 

de alta pureza. Os lingotes foram fundidos no mínimo três vezes visando à homoge-

neidade química. Três amostras de grande volume, identificadas neste trabalho por  

A1, A2 e A3, foram processadas através de fundição por sucção do lingote em mol-
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de de cobre com formato de cunha. As dimensões do molde utilizado estão indica-

das na Fig 1.  

 

 
Figura 1. Esquema do molde em forma de cunha utilizado na produção de amostras 

de grande volume.  
 

Na técnica de fundição por sucção, o vácuo atingido mecanicamente foi de até 

10-2 mbar, seguido de injeção de argônio acima de 2x103 mbar. O lingote foi fundido 

por plasma sobre um substrato de cobre em atmosfera de argônio e succionado pa-

ra dentro do molde de cobre pela diferença de pressão de 2000 mbar. 

 O processamento em forma de cunha permite o estudo de amostras coqui-

lhadas com diferentes espessuras, uma vez que a taxa de resfriamento aumenta 

com a diminuição da espessura da amostra.  

 As amostras foram caracterizadas, em suas diversas espessuras, por difração 

de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O comportamento 

térmico das amostras, incluindo temperatura de transição vítrea e cristalização, foi 

analisado por calorimetria diferencial de varredura (DSC), a 40K/mim, em fluxo de 

argônio. Os termogramas foram obtidos após um pré-aquecimento da amostra a 

40K/min para promover relaxação estrutural até 550ºC a 40K/min seguido de resfri-

amento. Um terceiro aquecimento foi realizado sem abrir o equipamento para corrigir 

a linha base. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tab. 1 apresenta a composição química das amostras da liga Ni50Nb28Zr22 

analisadas por EDS.  

Tabela 1 – Composição química, obtida por EDS, das amostras em forma de cunha 

da liga Ni50Nb28Zr22. 
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Liga Amostra 
Composição Química (% at.) 

Ni Nb Zr 

Ni50Nb28Zr22 

A1 52,4 23,6 24,0 

A2 50,3 23,4 26,3 

A3 53,5 22,7 23,8 

 

Pela Tab. 1, observa-se que a composição das amostras apresenta um peque-

no desvio em relação à composição nominal: os teores de Nb e Zr estão, respecti-

vamente, abaixo e acima dos valores nominais, mesmo considerando o caráter se-

miquantitativo da microanálise por EDS. 

A Fig. 2 apresenta as imagens por MEV das amostras em forma de cunha da 

liga Ni50Nb28Zr22 produzidas por fundição por sucção.  

 

Figura 2. Micrografia por elétrons retroespalhados da liga Ni50Nb28Zr22 processada 

por fundição por sucção. As espessuras das amostras estão indicadas nas imagens. 

(a, b) amostra A1; (c, d) amostra A2; (e, f) amostra A3. 

 

200µm 400µm 

200µm 500µm 

a  b

c  d
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Figura 2 (continuação). Micrografia por elétrons retroespalhados da liga Ni50Nb28Zr22 

processada por fundição por sucção. As espessuras das amostras estão indicadas 

nas imagens. (a, b) amostra A1; (c, d) amostra A2; (e, f) amostra A3. 

 
Pelas micrografias apresentadas nas Fig. 2a e 2e, que representam, respecti-

vamente, as amostras A1 e A3, não é perceptível o contraste químico que revela a 

presença de fases cristalinas para a espessura de 200 µm. No entanto, para espes-

suras maiores, 400 µm para amostra A1 (Fig. 2b) e 325 µm para a amostra A3 (Fig. 

2f), nota-se claramente a presença de fases cristalinas dispersas numa matriz possi-

velmente amorfa. Já as micrografias da amostra A2 (Fig. 2c, 2d) apresentam con-

traste químico tanto para espessuras de 200 µm quanto para 500 µm, o que revela a 

presença de cristalinidade. 

Os difratogramas da Fig. 3 mostram que as amostras A1-440 µm, A2-500 µm e 

A3-300 µm possuem picos de Bragg que indicam a presença de fases cristalinas.  

No entanto, as amostras A1-200 µm e A3-200 µm apresentam um pico de difração 

difuso entre, aproximadamente, 35 e 45o, típico de estrutura amorfa. A amostra A2- 

220 µm apresentou picos de Bragg de baixa intensidade juntamente com o halo típi-

co de estrutura amorfa, indicando que esta amostra possui uma pequena fração de 

fases cristalinas.  

325µm 200µm fe 
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Figura 3. Difratogramas das diferentes amostras da liga Ni50Nb28Zr22 com diferentes 

espessuras. 

 
 A Fig. 4 ilustra o comportamento térmico da liga Ni50Nb28Zr22. Pelos termogra-

mas podem-se observar picos exotérmicos de cristalização indicando a presença de 

fase amorfa nas amostras de fita e de cunha. Pode-se observar na Fig. 4b, também, 

que apenas a amostra na forma de fita e a amostra em cunha A3 apresentaram 

temperatura de transição vítrea (Tg). Além disso, comparando-se as áreas dos picos 

de cristalização (Fig, 4a) tem-se que as áreas dos picos das cunhas são menores 

que a área do pico da fita. Como a área está diretamente relacionada com o calor 

liberado na cristalização, considerando que a fita encontra-se totalmente amorfizada 
(6), conclui-se que nenhuma das amostras de grande volume apresentou-se total-

mente amorfa.  

Dentre as amostras de grande volume tem-se que a amostra 3 (A3), com 200 

μm de espessura, é a que apresentou maior fração de fase amorfa, pois a área do 

pico de cristalização é a maior entre elas.  
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Figura 4. Curvas de DSC das amostras em forma de cunha liga Ni50Nb28Zr22. Taxa 

de aquecimento: 40K/min. 

 
CONCLUSÃO 

O máximo diâmetro amorfo da liga Ni50Nb28Zr22 obtido por fundição por sucção 

foi de 200 µm. O desvio composicional e fatores como baixa taxa de resfriamento e 

presença de óxidos na superfície dos elementos utilizados, além de oxigênio na at-

mosfera dos equipamentos - levando a alterações composicionais e à nucleação 

heterogênea – impossibilitaram o alcance de maior espessura amorfa. 
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RAPID SOLIDIFICATION OF Ni50Nb28Zr22 GLASS FORMER ALLOY THROUGH 
SUCTION-CASTING 

 
ABSTRACT 

To select new alloys with high glass forming ability (GFA) to present amorphous 

structure in millimeter scale, several semi-empirical models have been developed. In 

the present work, a new alloy, Ni50Nb28Zr22d, was designed based on the combina-

tion of topological instability lambda (λ) criterion and electronegativity difference (Δe).  

The alloy was rapidly solidified in a bulk wedge sample by cooper mold suction-

casting in order to investigate its amorphization. The sample was characterized by 

the combination of scanning electron microscopy (MEV), X-ray diffraction (XRD) and 

differential scanning calorimeter (DSC). For the minimum thickness of 200 μm ana-

lyzed, it was found that the alloy did not show a totally amorphous structure. Factor 

such as low cooling rate, existence of oxides on the surface of the elements and 

presence of oxygen in the atmosphere of equipments did not allowed the achieve-

ment of higher amorphous thickness. 

 

 

 

Keywords: amorphous metals; bulk metallic glasses; copper-mold casting; 

processing, Ni-Nb-Zr 
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