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RESUMO 

Amostras de ligas metálicas vítreas de grande volume do Sistema Cu-Zr-

Al foram produzidas por coquilhamento em molde de cobre na forma de cunhas 

com diferentes adições de ítrio (0; 0,3 e 2%at), as condições de processamento 

levaram a amostras com altos teores de oxigênio (1000ppm). Foi escolhida 

como base uma composição reportada na literatura como sendo boa formadora 

de vidros metálicos, de composição nominal Cu47Zr45Al8, o estudo teve como 

objetivo entender a influência do oxigênio e do ítrio na solidificação destas 

ligas. As amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura e 

transmissão, difração de raios-X e calorimetria diferencial de varredura. Com 

isso, se determinou a sequencia de formação de fases cristalinas nessas 

amostras em função das diferentes taxas de resfriamento inerentes ao 

processo. Observou-se que a formação da fase CuZr2 foi inibida nas amostras 

com Y permitindo a conformação de uma amostra com 8mm composta 

somente por fase amorfa. 

Palavras-chave: Metais Amorfos, resfriamento rápido, microscopia eletrônica 

de transmissão, solidificação. 

INTRODUÇÃO  

Nas últimas duas décadas, metais vítreos (MV) vêm ganhando destaque 

por conta de suas propriedades mecânicas únicas e alta resistência à corrosão 

(1,2).  Os MVs a base de cobre são conhecidos por suas excelentes 

propriedades mecânicas (3,4) aliadas a uma alta tendência de formação de 

amorfo (5,6). Estas características  fazem com que estas ligas sejam 

importantes candidatos a aplicações em microengenharia como na fabricação 

de micropeças (7,8). Um grande desafio para se aplicar estas ligas está no 
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grau de limpeza que a atmosfera e matérias primas devem possuir para que a 

liga solidificada adquira estrutura amorfa, isto ocorre devido ao oxigênio possuir 

alta solubilidade no zircônio, o oxigênio não forma óxido durante a solidificação 

e fica retido em solução na liga. 

Estes efeitos do oxigênio foram muito estudados em composições ricas em 

Zr deste sistema (9–18), entretanto até recentemente, o seu efeito foi ignorado 

em composições a base de Cu. Para as composições a base de Zr, foi 

mostrado que o oxigênio retido em solução no líquido superresfriado durante o 

resfriamento leva à formação de fases cristalinas (e.x., Zr2Cu cúbico) como 

reportado no sistema quaternário CuZrAlNi (9–12).Esta fase, assim como o 

Ti2Cu, são conhecidas por possuírem alta solubilidade por oxigênio (19,20). A 

coexistência desta fase com matriz amorfa compromete as propriedades 

mecânicas (13). Uma fase quasicristalina metaestável também foi reportada 

para composições ricas em Zr (14–16). Também foi mostrado que mesmo 

quando a taxa de resfriamento é suficientemente alta para se inibir a formação 

de fases cristalianas, o oxigênio retido no vidro metálico diminui a estabilidade 

destes MVs (16–19).  

Apesar das propriedades interessantes características das composições a 

base de Cu, pouco se sabe sobre os efeitos do oxigênio nestas ligas a não ser 

que com altos teores de oxigênio dissolvido há uma tendência à liga em se 

tornar frágil (21). Uma maneira comum de se evitar estes efeitos negativos 

nesses vidros é utilizar algum terra rara como um capturador de oxigênio. Mais 

especificamente, a adição de ítrio em ligas formadores de vidro do sistema Cu-

Zr-Al foi reportada como benéfica para a TFV (9,22–25). Apesar disso, o paper 

do ítrio não é totalmente compreendido, sabe-se que ele forma com o oxigênio 

dissolvido um óxido (α-Y2O3) que aparentemente não nucleia outras fases 

cristalinas (9,23). Por esta razão, foi especulado que seu principal papel é 

reduzir o teor de oxigênio eliminando seu efeito negativo. O principal problema 

em se adicionar está em fragilizar o metal quando altos teores são adicionados 

(22,25,26). Alguns autores também dizem que o Y tem outros efeitos benéficos, 

ele forma clusters de duas cascas que por serem maiores do que os cluster do 

Cu-Zr-Al ternário, são mais difíceis de serem reordenados durante o 
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resfriamento melhorando a TFV intrínseca da liga (27). Outros autores dizem 

que o teor ideal de Y é por volta de 2%at (22). 

Neste trabalho, três composições do sistema Cu-Zr-Al-(Y) com diferentes 

teores de Y foram fabricadas e coquilhadas em moldes de Cu na forma de 

cunhas para se avaliar o efeito do Y. O objetivo é tentar entender se o ítrio 

afeta a TFV intrínsica ou não avaliando a espessura na qual fases cristalinas 

começam a se formar nas três composições. Para isto, as três composições 

foram escolhidas da seguinte maneira: Uma composição ternária (sem Y) que 

possui uma boa TFV reportada na literatura; Uma composição com pouco ítrio, 

com sua estequiometria calculada para que o Y reaja quase que totalmente 

com o oxigênio sobrando pouco Y e pouco oxigênio no vidro metálico e uma 

composição com ítrio em excesso. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram preparados lingotes de composição nominal Cu-45Zr-8Al (liga 

ternária), Cu-44.1Zr-7.8Al-2Y (Alto Y) e Cu-44.9Zr-8Al-0.3Y (Baixo Y) (todas 

em %at) em forno a arco não consumível sob atmosfera protetora de Ar, foram 

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

99%, Y – 99,9%. Os elementos utilizados eram em forma de pedaços, exceto o 

zircônio, que por estar na forma de esponja. Foram produzidas duas amostras 

de cada liga em forma de cunha pelo processo de fusão plasma-skull através 

do equipamento Discovery Plasma. Nesse processo cada lingote foi submetido 

novamente ao arco elétrico durante 15 segundos em atmosfera de Argônio. Em 

seguida, um molde de cobre em forma de cunha foi preenchido por sucção da 

liga, a sucção é gerada por uma diferença de pressão entre a câmara de fusão 

e a câmara com o molde. 

As amostras produzidas foram cortadas, embutidas em resina de poliéster 

e preparadas para observação metalográfica. A caracterização da liga foi feita 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) em 

partes selecionadas através das microestruturas observadas no MEV, e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) com o intuito de se identificar as 

fases formadas e sua morfologia. As amostras de MET foram preparadas por 
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eletropolimento utilizando uma solução de 20% H2NO3 em metanol a -20°C 

com uma tensão de 20V.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A figura 1 abaixo apresenta as micrografias obtidas no MEV de regiões 

interessantes do ponto de vista das fases presentes em cada uma das ligas 

analisadas.  A cada imagem está associado os resultados de DRX obtidos para 

algumas faixas de espessura da mesma cunha. 

Pode-se notar, claramente, através da figura 1a, que a liga sem adição de 

Ítrio começa a formar fases cristalinas a partir de aproximadamente 2 mm de 

espessura. Essas fases possuem morfologia dendrítica (fase CuZr2 cúbica) e 

podem ser vistas em contraste com a matriz amorfa. Na analise do DRX 

apresentada na figura 1b, é possível identificar os picos das fases CuZr-B2, 

CuZr2 e AlCu2Zr a partir de aproximadamente dois milímetros de espessura. 

Essas fases se estendem por todo o resto da cunha. 

Na figura 1c, observa-se na microestrutura também a presença de uma 

outra fase, o Y2O3, formada após a adição de diferentes teores de Ítrio na liga, 

as partículas de óxido foram encontradas por toda a extensão da cunha e como 

já foi sugerido anteriormente (9), esta fase se forma ainda no metal líquido 

antes da fusão então não pode ser considarada um produto da solidificação. 

Como o óxido formado não nucleia outras fases, sua presença é benéfica para 

as propriedades mecânicas da liga pois como sugerido por Liu et al. (28), a 

presença desta fase inibe a propagação das bandas de cizalhamento 

melhorando a tenacidade destas ligas. 

Através dos DRX apresentado nas figura 1d, é possível notar que a cunha 

da liga com baixo Y ficou totalmente composta pelo metal vítreo até cerca de 4 

mm, a partir deste ponto as outras fases começaram a aparecer. Observando a 

curva do DRX correspondente a 4 – 5 mm de espessura e a imagem, nota-se 

que a partir dessa espessura também forma-se a fase CuZr2, em menor 

quantidade que no caso anterior, evidenciando o papel do Ítrio de inibir sua 

formação. Assim, o baixo teor de ítrio adicionado neste caso foi suficiente para 

remover parcialmente o efeito do oxigênio, como reportado anteriormente (12), 

teores de oxigênio muito baixos, da ordem de 200ppm já são suficientes para 
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modificar o comportamento de solidificação, assim, talvez com a adição de um 

pouco mais de Y, a amostra poderia ter os efeitos do oxigênio totalmente 

anulados. 

Já a figura 1e apresenta a microestrutura da cunhas a uma espessura de 

7mm, nela podem apenas ser vistas sa dendritas de óxido. Essa liga possui 2% 

de Ítrio em sua composição. Nesse caso, foi comprovado o papel desse 

elemento, quanto adicionado nessa quantidade, de inibir a formação das fases 

mencionadas anteriormente. Formando somente esses óxidos sobre a matriz 

de material vítreo. Os resultados do DRX nos mostram que até cerca de 5mm 

de espessura, obteve-se um material maciço com estrutura vítrea, já que não 

apresentou picos característicos de determinadas fases e sim o espectro de um 

material amorfo. 

 

a b 

c 

d 
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e f 

Figura 1 Micrografias de MEV das diferentes amostras em diferenes espessuras com o difratogramas de raios-X da 
respectiva liga em diferentes faixas de espessura: liga ternária em 2mm (a,b), liga com baixo ítrio a 5mm (c,d) e liga 

com alto ítiro a 7mm (e,f) com os difratogramas 

Para confirmar a natureza das fases mencionadas anteriormente, foi 

feita a análise das amostras com ítrio no microscópio eletrônico de 

transmissão. Foram preparadas as amostras com ítrio em espessuras próximas 

às mostradas nas figuras 1c e 1e. Foi confirmado que na amostra com alto teor 

de ítrio não existe nenhuma outra fase além do óxido e da matriz amorfa, na 

figura 2ª pode ser visto uma imagem de campo claro desta amostra com um 

braço dendrítico do óxido e seu padrão de difração <112> no canto superior 

direito. Na imagem também pode ser visto o padrão de difração do vidro 

metálico. Já na amostra com baixo teor de ítrio, como pode ser visto na figura 

2b, houve a presença de fases cristalinas nanométricas por toda a matriz. 

Estas fases podem ser identificadas como a fase big cube (CuZr2) conforme 

sugerido anteriormente. Pode-se notar que algumas partículas claramente 

estão nucleando outras, as partículas nucleadas são as outras fases estáveis 

presentes no difratograma de DRX apresentado na figura 1d. O padrão de 

difração do eixo 101 de uma destas fases está também apresentado na figura, 

as reflexões 200 estão presentes por difração dupla. 
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Figura 2 Micrografias de campo claro das amotras com alto ítrio (a) e baixo ítrio (b). Na imagem podem também ser 
vistos os padrões de difração (da esquerda para a direita) do óxido de ítrio <112>, da matriz amorfa e da fase CuZr2 

<101> 

CONCLUSÕES 

 A adição de teores de 0,3 e 2% at de ítrio na liga Cu-45Zr-8Al inibiu a 

formação da fase big cube em amostras solidificadas em molde de cobre. A 

máxima espessura de amorfo na liga ternária foi de 2mm enquanto que com 

0,3% de ítrio só houve nucleação destas fases na espessura de 5mm, 

confirmando que a taxa de resfriamento necessária para se manter a estrutura 

amorfa varia com o teor de oxigênio remanescente no vidro metálico. 

Entretanto a adição de 0,3% de ítrio não foi suficiente para remover totalmente 

o oxigênio das amostras, um pouco ainda ficou dissolvido no vidro  explicando 

a formação das dendritas de big cube. Já na composição com 2%at de ítrio 

houve total inibição da formação desta fase até a espessura de 7mm 

(espessura máxima das cunhas produzidas). 

A microestrutura das ligas com diferentes teores de ítrio são 

interessantes mecânicamente na faixa de espessuras em que somente a fase 

amorfa coexiste com o óxido. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1.  Suryanarayana C, Inoue A. Bulk Metallic Glasses. 1st ed. CRC Press; 2010. 565 p.  

2.  Inoue A, Takeuchi A. Recent development and application products of bulk glassy alloys. 
2011 Apr;2243–67.  

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

6280



3.  Das J, Tang MB, Kim KB, Theissmann R, Baier F, Wang WH, et al. “Work-Hardenable” 
Ductile Bulk Metallic Glass. 2005 Maio;205501.  

4.  Pauly S, Gorantla S, Wang G, Kuehn U, Eckert J. Transformation-mediated ductility in 
CuZr-based bulk metallic glasses. 2010 Jun;473–7.  

5.  Zhou BW, Zhang XG, Zhang W, Kimura H, Zhang T, Makino A, et al. Synthesis and 
Mechanical Properties of New Cu-Based Cu-Zr-Al Glassy Alloys with Critical Diameters up 
to Centimeter Order. 2010;826–9.  

6.  Zhang T, Inoue A, Masumoto T. Amorphous Zr-Al-TM (TM=Co, Ni, Cu) Alloys with 
Significant Supercooled Liquid Region of Over 100 K. Mater Trans JIM. 1991;32:1005–10.  

7.  Ishida M, Takeda H, Nishiyama N, Kita K, Shimizu Y, Saotome Y, et al. Wear resistivity of 
super-precision microgear made of Ni-based metallic   glass. 2007 Mar 25;149–54.  

8.  Ishida M, Takeda H, Nishiyama N, Shimizu Y, Kita K, Saotome Y, et al. Characterization of 
Super-Precision Microgear Made of Ni-Based Metallic Glass. J Metastable Nanocrystalline 
Mater. 2005;24-25:543–6.  

9.  Zhang Y, Pan MX, Zhao DQ, Wang RJ, Wang WH. Formation of Zr-based bulk metallic 
glasses from low purity of materials by yttrium addition. Mater Trans JIM. 2000 
Aug;41(11):1410–4.  

10.  Qiu F, Liu Y, Guo R, Bai Z, Jiang Q. Effect of oxygen content on the microstructure, 
compression properties and work-hardening behaviors of ZrCuAlNi glassy composites. 
Mater Sci Eng A. 2013 Sep 15;580:13–20.  

11.  Louzguine-Luzgin DV, Suryanarayana C, Saito T, Zhang Q, Chen N, Saida J, et al. Unusual 
solidification behavior of a Zr–Cu–Ni–Al bulk glassy alloy made from low-purity Zr. 
Intermetallics. 2010 Aug;18(8):1531–6.  

12.  Gebert A, Eckert J, Schultz L. Effect of oxygen on phase formation and thermal stability of 
slowly   cooled Zr65Al7.5Cu7.5Ni10 metallic glass. Acta Mater. 1998 Sep 18;46(15):5475–
82.  

13.  Conner RD, Maire RE, Johnson WL. Effect of oxygen concentration upon the ductility of 
amorphous Zr57Nb5Al10Cu15.4Ni12.6. Mater Sci Eng A. 2006 Mar 15;419(1-2):148–52.  

14.  Kühn U, Eckert J, Mattern N, Schultz L. As-cast quasicrystalline phase in a Zr-based 
multicomponent bulk alloy. Appl Phys Lett. 2000 Nov 13;77(20):3176–8.  

15.  Saida J, Kato H, Inoue A. Primary precipitation of icosahedral quasicrystal with 
rearrangement of constitutional elements in Zr65Al7.5Cu27.5 glassy alloy with low 
oxygen impurity. J Mater Res. 2005;20(02):303–6.  

16.  Murty BS, Ping DH, Hono K, Inoue A. Influence of oxygen on the crystallization behavior 
of Zr65Cu27.5Al7.5   and Zr66.7Cu33.3 metallic glasses. Acta Mater. 2000 Sep 
25;48(15):3985–96.  

17.  Lin XH, Johnson WL, Rhim WK. Effect of oxygen impurity on crystallization of an 
undercooled bulk   glass forming Zr-Ti-Cu-Ni-Al alloy. Mater Trans JIM. 1997 
May;38(5):473–7.  

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

6281



18.  Eckert J, Mattern N, Zinkevitch M, Seidel M. Crystallization Behavior and Phase 
Formation in Zr-Al-Cu-Ni Metallic Glass Containing Oxygen. Mater Trans JIM. 
1998;39(6):623–32.  

19.  De Oliveira MF, Botta F. WJ, Kaufman MJ, Kiminami CS. Phases formed during 
crystallization of Zr55Al10Ni5Cu30 metallic glass containing oxygen. J Non-Cryst Solids. 
2002 Jun;304(1–3):51–5.  

20.  Mackay R, Miller GJ, Franzen HF. New oxides of the filled-Ti2Ni type structure. J Alloys 
Compd. 1994 Feb;204(1–2):109–18.  

21.  Du YL, Xu HW, Chen G, Deng Y. Structural and mechanical properties of a Cu-based bulk 
metallic glass with two oxygen levels. Intermetallics. 2012 Nov;30:90–3.  

22.  Zhang Y, Chen J, Chen GL, Liu XJ. Influence of yttrium addition on the glass forming ability 
in Cu–Zr–Al alloys. Mater Sci Eng A. 2008 Jun 15;483-484:235–8.  

23.  Yan M, Shen J, Zhang T, Zou J. Enhanced glass-forming ability of a Zr-based bulk metallic 
glass with yttrium doping. J Non-Cryst Solids. 2006 Agosto;352(28-29):3109–12.  

24.  Xu D, Duan G, Johnson WL. Unusual Glass-Forming Ability of Bulk Amorphous Alloys 
Based on Ordinary Metal Copper. Phys Rev Lett. 2004 Jun 16;92(24):245504.  

25.  Chen J, Zhang Y, He JP, Yao KF, Wei BC, Chen GL. Metallographic analysis of Cu–Zr–Al bulk 
amorphous alloys with yttrium addition. Scr Mater. 2006 Abril;54(7):1351–5.  

26.  Xu H, Du Y, Deng Y. Effects of Y addition on structural and mechanical properties of 
CuZrAl bulk metallic glass. Trans Nonferrous Met Soc China. 2012 Abril;22(4):842–6.  

27.  Yang L, Guo G-Q, Zhang G-Q, Chen L-Y. Structural origin of the high glass-forming ability 
in Y-doped bulk metallic glasses. J Mater Res. 2010;25(09):1701–5.  

28.  Liu Z, Yang Y, Li R, Huang L, Zhang T. Formation and mechanical properties of Zr-based 

bulk metallic glass composites with high oxygen levels. Chin Sci Bull. 2012;57:3931. 

 

Effect of Y Additions on the Solidification Behavior of a Copper Mold Cast 

CuZrAl Alloy with High Oxygen Content 

 

 

ABSTRACT 

 Bulk glassy samples of the CuAlZr system were produced by copper 
mold casting in the form of wedges with different amounts of yttrium (0 , 0.3 and 
2 at%) , the processing conditions led to high oxygen contents on the samples 
(1000ppm). A reportedly good glass-former composition was chosen as the 
base alloy, it’s nominal composition is Cu47Zr45Al8. This study aimed to 
understand the influence of oxygen and yttrium in the solidification of these 
alloys. The samples were analyzed by scanning and transmission electron 
microscopy, differential scanning calorimetry and X-Ray diffraction. The 
sequence of formation of crystalline phases in these alloys was determined as a 
function of the different cooling rates inherent in the process. It was observed 
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that the formation of CuZr2 phase was inhibited in samples with Y allowing the 
production of afully glassy 8mm. 
 
Keywords: Bulk metallic glasses, rapid cooling, transmission electron 

microscopy, solidification. 
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