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RESUMO 

 

Para a ampliação da aplicação dos metais vítreos, o desenvolvimento de 
processos e composições, que permitam a produção de peças com dimensões de 
milímetros ou mesmo centímetros, é importante. O presente trabalho tem o objetivo 
de contribuir com o desenvolvimento tecnológico de processos para produção de 
metais vítreos de grande volume a base de cobre. Amostras na forma de cunha da 
liga Cu46Zr42Al7Y5 (%at.) foram processadas por fundição usando vazamento por 
sucção e por injeção. A caracterização foi feita pela combinação de microscopia 
eletrônica de varredura, difratometria de raios-X e calorimetria diferencial de 
varredura. Essas duas rotas introduziram a formação de diferente espessura 
máxima de estrutura totalmente amorfa. A rota por sucção foi considerada a de 
melhor resultado, obtendo-se espessura amorfa de aproximadamente 8 mm. Esse 
resultado é analisado considerando os diversos parâmetros de processo extrínsecos 
a própria tendência de formação de estrutura amorfa da liga. 

 
Palavras-chave: Metais vítreos, tendência à formação de amorfo, rotas de 
processamento, ligas a base de cobre. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os metais vítreos vêm sendo amplamente estudados devido 

à vasta gama de aplicações potenciais desta classe de materiais possibilitadas por 

suas propriedades únicas [1]. Esses metais, diferentemente dos seus 

correspondentes cristalinos, não apresentam deformação plástica por movimento de 

linhas de discordância, o que limita seu potencial uso como aplicações estruturais 

[2], contudo esforços vêm sendo realizados a fim de aumentar sua plasticidade. Um 

grande problema de se aplicar este tipo de liga está nas altas taxas de refriamento 

necessárias para que a estrutura amorfa se forme ao se solidificar uma liga metálica, 

desta forma existe um grande número de trabalhos que visam obter peças maciças 

obtidas por solidificação rápida. Alguns pesquisadores conseguem peças de 
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dimensões de milímetros e até mesmo centímetros [3-6]. Este é um grande desafio, 

produzir amostras de grande volume que aumentem a gama de aplicações práticas. 

Para a produção de metais amorfos, um aspecto importante é a taxa de 

resfriamento necessária para se obter a estrutura amorfa em resfriamento rápido a 

partir do líquido. Alguns trabalhos [7] estimam que essa taxa, está em torno de 107 

K/s, o que é impraticável nos equipamentos encontrados na maioria dos 

laboratórios. Dessa forma, torna-se necessário selecionar ligas que possuam alta 

tendência de formação de amorfo, i.e., ligas cuja taxa de resfriamento crítica para 

que cristais não se formem no resfriamento seja mais baixa, de forma a permitir o 

uso de técnicas de processamento convencionais de uso geral na indústria para a 

fabricação de peças amorfas.  

No contexto acima apresentado, este trabalho estuda duas rotas de 

processamento distintas: sucção e injeção, promissoras em relação aos aspectos 

citados. A rota por sucção apresenta-se interessante por funcionar pelo processo 

skull de fundição, onde o metal é fundido sobre uma camada dele mesmo, formando 

uma superfície que protege a parte da liga, que será succionada, de contaminação 

com o cadinho de cobre [8]. Essa técnica também oferece um bom contato metal-

molde. A técnica de vazamento por injeção possui a vantagem de possuir um 

rendimento muito maior uma vez que quase todo metal fundido é vazado no molde, 

pouco material fica no cadinho. Nesse caso, o agente que evita a contaminação é 

nitreto de boro, que não reage com a liga e torna desnecessário que se forme uma 

camada de liga “protetora”.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Lingotes da liga Cu46Zr42Al7Y5 foram processados em forno a arco com câmara 

de alto vácuo sob atmosfera de argônio ultra puro e getter de titânio. Foram 

utilizados elementos de alta pureza, Cu – 99,999%, Zr – 99%, Al – 99,999%, Y – 

99,9%. Todos os elementos estavam na forma de pedaços, exceto o Zircônio, que 

estava na forma de esponja. O Zr passou por uma fusão prévia, com a finalidade de 

eliminar impurezas. Já o Cu e o Al foram submetidos a decapagem química para 

remover a camada de óxido superficial, os pedaços de Ítrio utilizados foram lixados. 

As fusões foram realizadas sob atmosfera de argônio de aproximadamente 1 atm. 
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A partir do lingote, foram produzidas duas amostras solidificadas rapidamente 

através de dois processos distintos: sucção e injeção. A sucção foi feita utilizando o 

equipamento Discovery Plasma, baseado no processo skull de fundição. Esse forno 

possui duas câmaras. Na câmara superior o lingote fica sobre um cadinho de cobre 

em atmosfera de Ar. Na câmara inferior fica localizado o molde de cobre para 

solidificação rápida. Em ambas as câmaras é feito vácuo ao se iniciar o processo e 

posteriormente a liga é fundida por um arco elétrico. No momento do vazamento o 

fluxo de argônio da câmara inferior é cortado e a bomba de vácuo é ligada nesta 

câmara, isto gera uma diferennça de pressão entre as duas câmaras que 

succionada o metal fundido no molde. 

A segunda rota de processamento, a injeção, foi realizada no equipamento 

melt-spinning, fazendo as devidas adaptações para a colocação da coquilha, como 

pode ser visto na figura 1. A liga, nesse caso, fica armazenada em um cadinho de 

vidro de sílica revestido internamente com nitreto de boro, cuja função é atenuar a 

oxidação da liga por evitar o contato com o cadinho dada a alta reatividade de 

elementos presentes na liga como Zr e Al. Nesse processo ocorre a fusão da liga 

por indução da bobina que envolve o cadinho seguido da injeção da liga pela 

pressão de 200 mbar. Todo o processo é feito sob de atmosfera de Ar. 

 

 

 

Figura 1.  Esquema de montagem para os processos de: a) sucção e, b) injeção. 

 

Para a caracterização microestrutural, as amostras produzidas foram cortadas, 

embutidas e preparadas através de lixamento e polimento para posterior análise 

pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X 

(DRX) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Dessa forma, pode-se obter as 

espessuras críticas, onde começam a aparecer fases cristalinas e também os 

valores de Tg (temperatura de transição vítrea) e Tx (temperatura de cristalização). 

(a) (b) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados teve como base a avaliação das microestruturas 

presentes em cada amostra e determinar a espessura crítica de formação de 

amorfo, os resultados foram então comparados com os resultados reportados por Xu 

et al. [3]. As amostras processadas pelas duas diferentes rotas foram analisadas de 

2 a 8 mm, buscando-se identificar comparativamente as regiões onde começavam a 

aparecer fases cristalinas na matriz amorfa. A Fig. 2 mostra imagens obtidas por 

MEV das duas amostras na região próxima à espessura de 4 mm. Em ambas as 

imagens foi possível visualizar a formação do óxido de ítrio (fase escura na 

imagem), que, como reportado anteriormente,  tem pouca influência na nucleação de 

outras fases cristalinas e não denigrem as propriedades mecânicas da liga [9], esses 

óxidos estão imersos na matriz amorfa, mostrando que, em ambos os casos, a taxa 

de resfriamento foi suficiente para que houvesse a formação de fase amorfa nessa 

espessura. A Fig. 2.a é referente à amostra produzida pelo processo de sucção, 

enquanto a Fig. 2.b refere-se à amostra oriunda do processo de injeção. 

  

Figura 2.  Micrografias obtidas por MEV das duas amostras na mesma espessura de 4 mm. 

a) sucção, b) injeção 

 

A Fig.3 mostra as micrografias obtidas pro MEV para a região próxima a 

espessura considerada crítica, 6 mm. Nessa espessura, enquanto na amostra obtida 

por sucção (Fig.3.a) as únicas fases presentes são o óxido de ítrio e a fase amorfa, 

na amostra injetada (Fig.3.b) já é possível identificar a formação de algumas outras 

fases cristalinas as mesmas que foram confirmadas por análises de raios-X e serão 

(a) (b) 
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apresentadas mais a frente. Portanto, nessa espessura é possível comparar a 

eficácia das duas técnicas de processamento analisadas para se obter estrutura 

amorfa, visto que a amostra obtida pela técnica de sucção apresentou uma 

espessura maior totalmente com material vítreo. 

  

Figura 3.  Micrografias obtidas por MEV da espessura de 6 mm para duas amostras 

processadas por rotas diferentes. a) sucção, b) injeção.  

 

A Fig.4 mostra as microestruturas centrais das duas amostras na faixa de 

aproximadamente 8 mm. Nesse caso, é possível identificar que nenhuma das duas 

amostras encontra-se totalmente formada por material amorfo. É interessante notar 

nesse ponto que, apesar de as duas amostras terem formado fase nessa espessura, 

no caso da amostra gerada por sucção (Fig. 4a) começam a aparecer dendritas na 

região central da amostra, sendo que as extremidades ainda permanecem amorfas 

em torno das dendritas. No caso da amostra processada por injeção (Fig. 4b) a 

amostra nessa espessura encontra-se totalmente formada por diferentes fases 

cristalinas, que foram identificadas nos difratogramas que serão apresentados 

posteriormente.  

  

Figura 4. Micrografias obtidas por MEV de duas amostras distintas na região de 8 mm. a) 

processo de sucção, b) processo de injeção.  

(a) (b) 

(a) (b) 
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Os resultados apresentados até aqui possibilitam a comparação dos dois 

processos no aspecto taxa de resfriamento. Sabe-se que a contaminação por 

oxigênio influencia fortemente a TFA deste tipo de liga [10]. Apesar da atmosfera do 

equipamento que produziu as amostras por sucção, o Discovery Plasma, ser muito 

mais impura uma vez que somente uma bomba mecânica é responsável pela 

limpeza da câmara, maiores níveis de oxigênio, do que a atmosfera do outro 

equipamento, o melt-spinning que também conta com uma bomba turbomolecular, 

os resultados obtidos no primeiro caso foram mais satisfatórios, o que pode ser 

explicado pela influência do contato metal-molde, que é muito maior no primeiro 

caso, fazendo com que a taxa de resfriamento seja consideravelmente superior, 

devido à alta pressão exercida pelo sistema push-pull do forno discovery plasma. O 

oxigênio provavelmente não fez tanta diferênça devido ao alto teor de Y nestas 

amostras que atua como um getter de oxigênio diminuindo o seu teor em solução na 

liga metálica. 

A caracterização complementar por DRX possibilita comprovar as regiões que 

ficaram totalmente amorfas e as que apresentaram fases cristalinas nas duas 

amostras produzidas por diferentes rotas, como se observa nos padrões de DRX da 

Fig. 5, a amostra produzida pela rota de sucção apresenta um pico significativo de 

fase cristalina somente na espessura de 8 mm, entanto que a amostra obtida pela 

rota de injeção apresenta picos em espessuras um pouco inferiores. Este pico é 

característico da fase CuZr.    
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Figura 5. Padrões de DRX das amostras processadas pelas duas rotas em estudo. 

a) sucção, b) injeção.  

 

Outro aspecto importante de ser analisado é a curva obtida por DSC. Ambas as 

curvas apresentam características de metais vítreos devido a presença de uma 

(b) 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

4321



mudança de linha base no pico próprio da transição vítrea, seguida de um pico 

exotérmico característico da cristalização. O conhecimento dessas temperaturas é 

de extrema importância para a aplicação e processamento de peças dos materiais 

vítreos. É importante mencionar que apesar das amostras terem sido preparadas a 

partir do mesmo lingote, o que implica a mesma composição química, as curvas de 

DSC da fase amorfa obtida por duas rotas diferentes, apresentaram diferenças tanto 

em Tg como em Tx, como se observa nos termogramas da Fig. 6. Os valores das 

temperaturas Tg e Tx diferem pouco entre si também como dos dados reportados por 

Xu et. al [3].  
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Figura 6. Termogramas de DSC das amostras de composição nominal CuZrAlY5 

processadas pelas rotas de sucção e injeção.  

 

Os resultados preliminares do trabalho mostram diferenças significativas em 

ambos os processos, contudo existem aspectos que devem ser analisados e 

comparados para se obter um quadro completo da melhor rota de processamento a 

fim de se obter estrutura amorfa em peças maciças, contudo até o presente, se 

observa que parâmetro extrínseco mais importante no processamento desta liga é a 

pressão à qual o líquido é introduzido no molde em vez que o teor de oxigênio 

introduzido na liga.   

 

CONCLUSÕES 

 

Foram processadas amostras, com a mesma composição química, através de 

duas rotas diferentes se obtendo estrutura amorfa em ambas as amostras. Apesar 

disso, as espessuras criticas de ambos os processos diferiram: 8 mm para o 

processo de sucção e 6 mm para o processo de injeção. A rota mais viável para se 
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obter maior espessura crítica, a rota de sucção uma vez que a baixa pressão no 

processo de injeção conduz a uma menor espessura crítica da estrutura amorfa, 

contudo nesta rota foram obtidos melhores parâmetros de temperaturas críticas. 
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COMPARISON IN PROCESSING ROUTES BY COPPER MOLD CASTING 
INJECTION AND SUCTION IN THE Cu46Zr42Al7Y5 VITREOUS ALLOY 

 
 

Abstract 
To expand the application of glassy metals, the development of processing 

routes and compositions that allow the production of parts with dimensions of 
millimeters or even centimeters, is very important. The present work aims the 
contribution to the technological development of processing routes for the production 
of Cu-based bulk metallic glasses. Wedge-shaped samples of Cu46Zr42Al7Y5 (atom 
percent) chemical composition were processed using copper mold casting by suction 
and injection. Characterization was made combining scanning electron microscopy, 
x-ray diffraction and differential scanning calorimetry. The critical amorphous 
thickness obtained by those two different routes was carefully observed. The suction 
route allow obtaining the best results with critical amorphous thickness about 8 mm. 
This result was analyzed considering the different extrinsic parameters to the glass 
forming ability of the alloy. 
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