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Ligas amorfas à base de Al representam uma importante família de metais e uma
grande atividade científica tem sido dedicada a determinar as principais
características tanto de tendência à formação de amorfo (TFA) quanto de
cristalização a fim de se ter um completo quadro visando possíveis aplicações
tecnológicas. Na atualidade é bem conhecido que ligas amorfas são formadas em
sistemas ternários Al-RE-TM, em que RE é uma terra rara e TM um metal de
transição. Neste trabalho se apresentam resultados da pesquisa nas ligas Al85Ni10
RE5, RE = Y, Gd e Sm. Fitas amorfas foram processadas em melt-spinning sob as
mesmas condições e posteriormente caracterizadas por difração de raios-x (DRX) e
calorimetria diferencial de varredura (DSC). Os resultados mostram apreciáveis
diferenças microestruturais em função das diversas terras raras sendo cristalina para
o Y, nanovítrea para o Gd e totalmente amorfa para o Sm.
Palavras chave: Ligas amorfas, tendência a formação de amorfo, cristalização
térmica, ligas de alumínio.
INTRODUÇÃO
Materiais com estrutura amorfa representam uma nova e importante família
de materiais metálicos com promissoras aplicações tecnológicas. Desde seu
descobrimento em 1960(1) um grande número de sistemas formadores desta nova
classe de estrutura tem sido desenvolvidos com ênfase em sistemas a base de
materiais tradicionais em engenharia tais como Fe
11)

e Al

(12).

(2, 3),

Ni

(4, 5),

Cu

(6, 7)

, Mg

(8, 9),

Ti(10,

Embora seja difícil se obter amostras maciças de ligas com estrutura

amorfa a base de Al, estes sistemas vêm sendo amplamente explorados por
apresentarem características especiais tais como alta resistência mecânica

(13)

,

baixa densidade específica, boa relação de peso/volume e alta resistência a
corrosão (14).
A formação de uma estrutura amorfa em ligas de Al, a partir de um líquido, de
maneira geral, precisa de altas taxas de resfriamento e de uma atmosfera limpa, isto
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é, com mínimos teores de oxigênio. A mínima taxa de resfriamento necessária para
que isso ocorra é chamada de taxa crítica de resfriamento (Rc) e varia de acordo
com o material, dependendo de suas características químicas e termodinâmicas. Em
qualquer processo de solidificação, contudo, a taxa crítica de resfriamento é aquela
mínima necessária para que a cristalização seja evitada e o líquido permaneça num
estado super-resfriado até alcançar uma viscosidade elevada o suficiente para que
nenhuma força externa seja capaz de fazê-lo fluir em tempos de observação usuais.
Para a obtenção de materiais nano-estruturados existem diversas rotas de
(15)

processamento não convencionais tais como, moagem de alta energia
condensação a gás

(16)

deformação plástica severa

(17)

, e solidificação rápida

,

(18)

. Em

ligas metálicas, de maneira geral, a técnica mais usada é a solidificação rápida,
onde é possível obter diretamente a partir do líquido, ligas amorfas ou nanoestruturadas. As ligas amorfas por sua vez, podem ser precursoras na obtenção de
nano-compósitos quando o material é submetido a tratamentos térmicos controlados
para cristalização de nano partículas (19) de fases estáveis ou metaestáveis.
Ao longo dos anos, e produto da intensa atividade científica, foram
descobertos diversos mecanismos de melhora da resistência mecânica das ligas,
segundo estes mecanismos vários tipos de ligas de alta resistência à base de Al
foram produzidos. Na atualidade é bem conhecido que essas ligas têm sido
desenvolvidas a partir do uso dos seguintes mecanismos

(20)

: (1) solução sólida, (2)

precipitação, (3) refinamento do tamanho de grão, (4) dispersão de reforços, (5)
endurecimento e (6) reforço de fibra. No entanto, o uso desses mecanismos de
reforço convencional conduz a um limite de resistência à tração de 500 a 600 MPa
em temperatura ambiente. Por conseguinte, a fim de desenvolver novos tipos de
ligas à base de alumínio com maior resistência à tração, o uso de diferentes
mecanismos de reforço parece ser essencial.
Estudos sistemáticos mais recentes sobre o desenvolvimento de ligas de alta
resistência mecânica à base de Al pela adição de efeitos de fase fora do equilíbrio
foram realizados. Em particular, grande atenção tem sido dada às estruturas nãoperiódicas que consiste de fase amorfa, quasicristalina, fases metaestáveis e/ou a
mistura dessas.
A partir do final da década dos 80, Inoue e colaboradores, no Japão,
conseguiram encontrar ligas amorfas à base de Al, com alta resistência à tração
superior a 1200 MPa

(21)

. Posteriormente, foi observado
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homogênea de nano partículas de Al-fcc em uma matriz amorfa causa um aumento
drástico na resistência à tração indo para 1560 MPa, que é três vezes maior do que
o nível das ligas convencionais à base de Al de alta resistência. Desde então,
crescente interesse científico tem sido voltado para o desenvolvimento de novas
ligas e processos.
As estruturas fora de equilíbrio podem ser classificadas nas seguintes
categorias: (1) fase amorfa única, (2) nanoestruturas de Al-fcc e os compostos
intermetálicos obtidos pela cristalização de uma fase amorfa, (3) estrutura de Al-fcc
parcialmente cristalizado em nano-escala embutido em matriz amorfa, (4) Estrutura
nano-quasicristalina que consiste em nano-partículas quasicristalinas rodeadas por
uma fase de Al-fcc sem contornos de grão, (5) coexistência de fases nanogranulares de amorfo e Al-fcc e, (6) Al-fcc nano-granular embutido em fase amorfa.
Estas ligas fora de equilíbrio à base de alumínio apresentam propriedades
mecânicas muito superiores em comparação com as convencionais ligas cristalinas.
As ligas amorfas podem ser divididas em dois tipos de sistemas: metal-metal
e metal-metalóide. Entre esses sistemas de ligas os sistemas Al-Ln-MT
ETM-LTM

(24)

(21,23)

e Al-

(Ln = lantanídeos, TM = metais de transição, ETM = metais de

transição dos grupos IV a VI e, LTM = metais de transição dos grupos VII e VIII) são
mais importantes devido às ligas apresentarem maior resistência à tração e sua
pesquisa se torna cada vez mais interessante. Ligas amorfas com concentrações de
Al de aproximadamente 85% nos sistemas Al-Ln-TM exibem transição vítrea (Tg),
seguida por uma região de líquido super-resfriado (ΔTx = Tx - Tg) na faixa de
temperatura abaixo da temperatura de cristalização (Tx), embora ΔTx é bastante
estreito, inferior a 30K

(25)

. Na região de líquido super-resfriado o material apresenta

fluxo viscoso e nesta faixa de temperaturas ele pode ser processado com
adequadas taxa de deformação em produtos finamente acabados.
Em geral, ligas amorfas ricas em Al se cristalizam através de vários eventos,
sendo na sua ampla maioria, a primeira fase a se precipitar Al-fcc seguido pela
decomposição da matriz amorfa para compostos intermetálicos. Diversos estudos
mostram que quando se muda a taxa de resfriamento é possível obter estruturas
mistas em escala nanométrica, em geral composto por partículas de Al-fcc, com
diferentes tamanhos, embutidos na matriz amorfa

(26)

. O que acontece neste

processo é a variação da fração em volume do das nano-partículas de Al-fcc em
função da taxa de resfriamento também como o tamanho destas partículas. Este
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processo conduz a um aumento na resistência à tração atingindo seu máximo valor
em 1560 MPa em aproximadamente 25% de Al-fcc com tamanho de grão entre 3 – 5
nm.
Há uma mudança sistemática nas estruturas partindo de Al + composto
intermetálico —> Al + quasicristal icosaedral —> Al + amorfo —> Al totalmente
amorfo, com a diminuição do número de grupo de elemento de metal de transição.
Essa mudança sistemática na estrutura rapidamente solidificada é devida,
possivelmente, à diminuição no número de grupo do elemento metálico de transição
causar um aumento na capacidade de formação de um líquido super-resfriado
estável por um aumento na razão do tamanho atômico e pelo calor de mistura
negativo.
A mais fácil formação de estrutura amorfa e/ou nano-quasicristalina é
encontrada em várias categorias de composições ricas em Al acima de 80%, em AlLn e binário Al-TM, e Al-Ln-ETM, Al-Ln-LTM e Al-ETM-LTM sistemas ternários por
melt-spinning. Este artigo relata as pesquisas realizadas em ligas AlNiRE sendo RE
= Y, Gd e Sm, sua análise é feita em função da instabilidade topológica, do tipo de
cluster formados no estrutura do líquido superresfriado e dos módulos volumétrico e
de cisalhamento das terras raras.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados elementos químicos de elevada pureza (acima de 99,9%).
Lingotes das composições selecionadas foram preparados em forno a arco elétrico
em atmosfera de argônio ultrapuro e com getter de Ti. Fitas foram então
processadas no equipamento de solidificação rápida por melt-spinning. As fitas
obtidas foram caracterizadas utilizando as técnicas de difração de raios-X (DRX) e
calorimetria diferencial exploratória (DSC). Medidas de DRX foram realizadas no
difratômetro marca Siemens, modelo D5005 utilizando radiação Cu-Kα (α = 1,5418Å)
e varredura de 2o/min, de 10o a 90o. A caracterização térmica foi realizada por DSC
no equipamento da marca Netzsch, modelo DSC 404, com taxa de aquecimento de
40 ºC/min e sob atmosfera de argônio ultrapuro com fluxo de 150 ml/min.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As medidas da espessura, realizadas com micrômetro de precisão de ±5µm,
mostraram que as espessuras das fitas obtidas variam entre 30 e 40 µm e largura
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média de 2,5 mm. As amostras apresentam ductilidade, com resistência ao
dobramento de 180 graus sem fratura, entretanto a superfície correspondente as
amostras com Y são amplamente rugosas e diferente daquelas com Gd e Sm
respectivamente.
A figura 1 apresenta os padrões de difração de raios-x (DRX) das fitas.
Observa-se que os padrões indicam características diferentes nas três amostras. As
amostras correspondentes a liga de composição nominal Al85Ni10Sm5 apresentam
padrão típico da estrutura amorfa caracterizado pela presença de um único pico
difuso. Já para as ligas Al85Ni10Gd5 e Al85Ni10Y5 os padrões apresentaram picos de
difração de estrutura cristalina com picos de diferente largura que indicam as
diferenças no tamanho de grão dessas estruturas das fases presentes. O Gd
permite a formação de nanocristais de α-Al e uma pequena fração volumétrica de
fase amorfa, entanto que o Y conduze à formação de uma matriz de α-Al e fases
metaestáveis não identificadas.
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Al85Ni10Sm5

Al85Ni10Gd5
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Figura 1. Diagramas de difração de raios-x correspondentes as fitas processadas em
melt-spinning.
A diferença na estrutura, em função da terra rara, é também reforçada pelas
medidas de calorimetria diferencial de varredura (DSC), das amostras em forma de
fita, correspondentes as ligas de Al85Ni10RE5, como se observa na figura 2. De
acordo aos termogramas, é possível ver que o Sm conduz a liga a formar estrutura
amorfa com maior facilidade, devido não somente a total formação de amorfo mas a
evidência clara de transição vítrea; no caso do Gd a estrutura é formada pela
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mistura de nanocristais de α-Al e uma menor fração de fase amorfa, isto pode ser
inferido de acordo com os padrões de DRX, que mostram picos com largura de meia
altura relativamente grande e, das curvas de DSC que mostram a cristalização de
uma fase amorfa; no caso do Y as curvas de DSC, das fitas, não acusam nenhuma
transição de cristalização até a temperatura liquidus da liga indicando que a
estrutura é totalmente cristalina, como mostraram os padrões de DRX. A Tabela 1
resume os principais parâmetros térmicos correspondentes às amostras em forma
de fita das ligas estudadas.

Exo.

Tx
Sm

Fluxo de calor (u. a.)

Tg

Gd

Y
400

500

600

700

800

Temperatura (K)

Figura 2. Termogramas de DSC a taxa de aquecimento de 40 K/mim
correspondentes às fitas processadas em melt-spinning.
Tabela 1. Parâmetros térmicos correspondentes às ligas Al85Ni10RE5,
RE = Y, Gd, Sm
Elemento
Y
Gd
Sm

Tg (K)
522

Tx (K)
605
538

Tl (K)
980
962
953

∆Tx (K)
16

A cristalização térmica da estrutura amorfa das ligas contendo Sm e Gd é
diferente, como se pode observar pelos termogramas de DSC de ambas as
amostras. No caso da liga com Sm, a cristalização é dada em três estágios após a
temperatura de transição vítrea; já no caso do Gd a fase amorfa cristaliza, também
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em três estágios, com o primeiro estágio em temperaturas mais elevadas e, sem
antes passar por uma região de líquido superresfriado como no caso do Sm.
Estes resultados mostram, claramente, a forte influencia das terras raras na
tendência a formação de amorfo (TFA) nas ligas a base de Al. Neste contexto surge
a interrogação, que propriedade das terras raras é a principal responsável pelo
aumento da TFA nesta classe de ligas? Diversos estudos realizados em muitos
sistemas de ligas formadores de estrutura amorfa

(27,28)

apontam a topologia do

sistema como sendo o principal mecanismo responsável da formação da estrutura
amorfa, contudo é difícil apontar o porquê alguns elementos são mais ou menos
efetivos na melhora da TFA. A análise que segue pretende dar resposta e clarificar
esta interessante questão.
Devido a que a composição química das ligas é a mesma, Al85Ni10RE5, uma
análise comparativa da topologia do sistema, em função da relação dos raios
atômicos, R* = Rc/Re - em que Rc é o raio atômico do átomo do centro e Re o raio
atômico do átomo externo – considerando os valores dos raios da tabela 2 se
observa que não existe uma grande diferença entre as três ligas como para induzir
uma grande diferença na estrutura das mesmas, como se vê nas relações seguintes.

RSm
R
R
R
= 1, 2642 , Gd = 1, 2582 , Y = 1, 2583 e, Ni = 0,8701
RAl
RAl
RAl
RAl
Das relações atômicas, acima estabelecidas, e de acordo ao modelo de
eficiência de empacotamento atômico

(29)

, as terras raras conduzem à formação de

clusters com número de coordenação, Nc, 17, isto é um cluster formado de 17
átomos de Al na primeira camada do cluster, centrado num átomo de Sm e, o Ni
conduz à formação do cluster com Nc = 11, contudo este cluster é instável e de
pouca freqüência na estrutura dos materiais amorfos metálicos. Por outro lado, a
relação ideal de raios atômicos para a formação dos clusters, Nc =17 é de 1,248 e
de 0,884 para o Nc = 11. Estimando as diferenças em empacotamento superficial
dos clusters, η2D,

(30)

se tem 0,8739; 0,8789 e 0,8788 para o Sm, Gd e Y

respectivamente. Estes valores mostram uma estrutura de clusters, Nc =17, mais
aberta para o Sm o que aparentemente contradiz o princípio de maior
empacotamento atômico nas ligas com maior TFA e os resultados obtidos nas três
ligas em estudo, contudo este paradoxo pode ser explicado como veremos em
seguida. A análise topológica tradicional não conduz a uma explicação satisfatória
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da TFA, por tanto uma análise de outros possíveis mecanismos responsáveis deste
fenômeno é necessária.
Tabela 2. Módulos, volumétrico (B), de cisalhamento (G) e raio atômico (R) dos
elementos de liga. (31)
Elemento B x109 Pas G x109 Pas
72,18
26,59
Al
186,40
75,05
Ni
29,41
12,65
Sm
38,34
22,27
Gd
36,62
25,80
Y

R(nm)
0,14317
0,12459
0,18100
0,18013
0,18015

Resultados mais recentes baseados num modelo atômico de esferas não
rígidas,

(28)

considera a formação de diversos tipos de clusters quase equivalentes,

assim é possível se obter não somente um único tipo de cluster na estrutura, mas
diversos clusters que variam na estrutura por um mecanismo de modificação do
tamanho do átomo e do tipo de ligação. Assim é possível correlacionar a facilidade
de formação de clusters quase-equivalentes como o módulo de cisalhamento ou o
modulo elástico dos elementos de liga.
Na física da matéria condensada é relativamente simples entender os
conceitos dos módulos elásticos num material sólido, contudo resulta um tanto
complexo entender estes parâmetros no estado líquido e mais complexo ainda a
nível atômico. De maneira geral se considera que o módulo de cisalhamento no
estado líquido de qualquer material é zero, entretanto esta premissa não é
verdadeira como foi mostrado por Granato

(32)

. Extrapolando o conceito a nível

atômico, é de se considerar que o módulo de cisalhamento indica a capacidade de
um determinado átomo a ser deformado sob influencia externa, isto é os níveis
eletrônicos periféricos, que participam diretamente na ligação, são afetados de
formas diferentes conduzindo a organização atômica em diversos arranjos de
clusters.
De acordo aos dados dos módulos de cisalhamento (ver tabela 2) é possível
observar que há um aumento nos valores desde 12,65 GPa para o Sm passando por
22,27 para o Gd e alcançando 25,80 para o Y; isto mostra uma correlação com o
tipo de estrutura das ligas, o Sm conduz a formação de estrutura amorfa - vítrea, o
Gd à formação de amorfo ordinário e o Y a formação de nanocristais.
Qualitativamente pode-se entender estas diferenças em função da facilidade de
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formação de clusters quase-equivalentes na estrutura das ligas, assim o Sm
apresenta um menor valor de rigidez permitindo o arranjo de diversos tipos de
clusters os mesmos que podem compartilhar os átomos de Al vizinhos entretanto o
Y não permite a formação de clusters devido a sua alta rigidez conduzindo os
átomos a uma fácil organização cristalina. Estudos de caráter termodinâmico,
envolvendo os módulos elásticos foram realizados anterior mente por Senkov et
al.(33) determinando que a temperatura vítrea reduzida, Trg, indicativo da TFA de
uma determinada liga, aumenta com o valor do modulo de cisalhamento do solvente
contudo esses estudo não determinara a influência dos módulos dos elementos
solutos como é o caso deste estudo.
CONCLUSÕES
Fitas de composição nominal Al85Ni10RE5, RE = Y, Gd e Sm foram
processadas via solidificação rápida em melt-spinning sob as mesmas condições. As
fitas resultantes apresentaram características estruturais e térmicas diferentes em
função da terra rara, sendo que o Y é considerado como uma terra rara devido a seu
comportamento químico similar; desta forma se obteve formação de estrutura
totalmente amorfa, com bem definida transição vítrea; estrutura amorfa ordinária,
sem evidencia de transição vítrea e estrutura nano-cristalina para as ligas com Sm,
Gd e Y respectivamente.
Os diversos comportamentos térmico-estruturais não podem ser analisados
em função do modelo topológico simples, entretanto as evidencias suportam a
formação de diversos clusters quase-equivalentes os mesmo que são formados em
função do modulo de rígidos das terras raras.
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INFLUENCE OF Y, Gd AND Sm ON THE GLASS FORMING ABILITY AND
THERMAL CRYSTALLIZATION OF ALUMINUM BASED ALLOY
Al-based amorphous alloys represent an important family of metals and a great
scientific activity has been devoted to determine the main features of both glass
forming ability (GFA) and crystallization behavior in order to have a comprehensive
framework aimed at potential technological applications. Nowadays, it is well known
that the best Al-based amorphous alloys are formed in ternary systems such as AlRE-TM, where RE is a rare earth and TM a transition metal. This paper presents
results of research in Al85Ni10RE5 alloys (RE = Y, Gd and Sm). Amorphous ribbons
were processed by melt-spinning under the same conditions and subsequently
characterized by x-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC).
Results show appreciable micro structural differences as function of the rare earth,
thus crystal is obtained for Y, nano-glassy for Gd and, fully amorphous structure for
Sm
Keywords: amorphous alloys, glass forming ability, thermal crystallization, aluminum
based alloys.
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