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RESUMO
ROCHA, R. F. C. L. Efeito da micro-adição de Y na liga amorfa Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (VIT105).
2019. 198 f. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, São Carlos, 2019.

A microestrutura amorfa obtida em ligas metálicas resfriadas rapidamente garante
propriedades interessantes se comparadas às ligas convencionais cristalinas. Ligas amorfas
baseadas em zircônio são muito sensíveis às contaminações por oxigênio, impedindo sua
vitrificação. Este trabalho estudou o efeito do ítrio como elemento micro ligante. O ítrio foi
adicionado em teores estequiométrico em relação aos níveis de oxigênio presentes na liga
Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (VIT105). As amostras foram produzidas por fusão a arco sob
atmosfera controlada de argônio, em molde de cobre resfriado à água e dimensões de 5 e 6
mm de diâmetro. Os teores de oxigênio foram estabelecidos em 600, 800, 1300, 2000 e 3000
ppm, em peso. A tendência de formação vítrea (TFV) foi comparada entre amostras com e
sem adição de ítrio como micro ligante. Os teores de oxigênio foram monitorados pelo
método de fusão em gás inerte. A fração de fase amorfa foi quantificada por análise de
imagens de microscopia óptica. Difração de raios-X foi utilizada para identificação de fases
cristalinas e verificação de fase amorfa. Microscopia eletrônica de varredura, com
espectroscopia por dispersão de energia, possibilitaram a observação das fases formadas e sua
identificação. O ítrio se mostrou muito eficaz em aumentar a TFV da liga, mesmo tendo sido
adicionado em pequenas quantidades (< 1% at.). O elemento microligante foi capaz de
capturar o oxigênio da liga permitindo maior obtenção de fração de fase amorfa em todos os
níveis de oxigênio. O oxigênio ligado ao ítrio forma seu óxido estável, Y2O3, e este, por sua
vez, não interfere na formação do vidro. A abordagem utilizada foi muito eficaz, indicando
ser uma alternativa viável para o aumento da tendência à formação de vidro em ligas baseadas
em Zr, sem a necessidade de altos níveis de pureza (< 200 ppm) da matéria prima em relação
ao oxigênio.

Palavras-chave: Vidros metálicos 1. Microligante 2. Oxigênio 3. Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5
(VIT105) 4.

ABSTRACT
ROCHA, R. F. C. L. Effect of minor Y addition in Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (VIT105) amorphous alloy.
2019. 198 f. Master Thesis – São Carlos School of Engineering, University of São Paulo,
São Carlos, 2019.

Amorphous microstructure obtained in metallic alloys rapidly quenched ensure interesting
properties when compared to conventional alloys. Amorphous alloys based on zirconium are
very sensitive to oxygen contamination, avoiding their vitrification. This dissertation studied
the effect of yttrium as micro alloying element. Yttrium was added based on stoichiometric
content regarding the amount of oxygen present in Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (VIT105) alloy.
The samples were produced by arc fusion under controlled argon atmosphere. Casting in a
copper mold cooled by water with a diameters of 5 and 6 mm. The oxygen contents were set
in 600, 800, 1300, 2000, 3000 ppm, by mass. The glass forming ability (GFA) was compered
among the samples with and without the addition of yttrium as micro alloying. The contents
of oxygen were monitored by inert gas fusion method. Amorphous phase fraction was
quantified by image analysis with optical micrographs. X-ray diffraction was used to verify
the presence of crystalline and amorphous phases. Scanning electron microscopy and energydispersive X-ray spectroscopy enabled the observation of the phases formed and their
identification. Yttrium was effective in enhancing the alloy GFA, even in small content (<
1%). The micro alloying element could scavenge the oxygen present in the alloys making
possible obtaining large amount of amorphous phase in all oxygen levels. Oxygen bonds with
yttrium forming its stable oxide, Y2O3, this oxide doesn’t interfere in the glass formation. The
approach was very effective raising the GFA of Zr-based alloys, without the need of high
levels of purity (< 600 ppm) in the raw materials regarding the oxygen contents.

Keywords: Metallic glass 1. Micro alloying 2. Oxygen 3. Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (VIT105) 4.
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INTRODUÇÃO

Vidros metálicos (VM) são ligas metálicas solidificadas rapidamente que apresentam
microestrutura amorfa. O arranjo atômico dessas ligas não apresenta ordenamento de
longo alcance, embora possa ser observada organização de curto e médio alcance em
alguns casos (SHENG et al., 2006). Devido a esta microestrutura estas ligas apresentam
propriedades distintas quando comparadas com ligas metálicas convencionais (cristalinas)
(KOZIEL, 2016).

O estudo dessa classe de materiais tem importância cientifica e

tecnológica, já tendo contribuído muito para a ciência e engenharia de materiais
(JOHNSON, 1999).
As primeiras ligas metálicas obtidas com estrutura amorfa foram produzidas sob altas
taxas de resfriamento na forma de finas fitas com espessura da ordem de micrometros
(KLEMENT; WILLENS; DUWEZ, 1960). Eram ligas baseadas em metais nobres como
ouro e paládio. Com a evolução da pesquisa e desenvolvimento destes materiais, novas
ligas com espessuras da ordem de milímetros e centímetros foram produzidas a partir de
metais convencionais. Devido à grande espessura de fase amorfa estas ligas metálicas
foram denominadas vidros metálicos maciços (VMM) (JOHNSON, 1999). Os VMM
possibilitaram a observação de propriedades interessantes se comparados aos metais
cristalinos convencionais. Por exemplo, maior limite elástico, maior tensão limite de
escoamento, elevada dureza e boa tenacidade à fratura (TREXLER; TADHANI, 2010).
Apesar do grande interesse em estudar os VMM há uma grande desvantagem nesta
classe de materiais, que têm elevado custo de produção e restrição da espessura possível
dos componentes fabricados. Para a amorfização de ligas metálicas são necessários metais
com alta pureza (99,999%) e baixos teores de contaminantes (< 200 ppm de oxigênio,
carbono, silício, entre outros). A produção das ligas é feita em fornos sob atmosfera inerte
(Ar 99,999%) e controlada, evitando assim a contaminação. Estratégias para contornar
estas desvantagens vêm sendo propostas e a micro adição de elementos de liga é uma
delas (LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002).
Micro adição é a adição intencional em teores adequados e baixos (< 1% at.) de
elementos de liga. Estas adições aumentam o controle na manufatura, melhoram a
produtividade e as propriedades das mais variadas ligas metálicas. Esta técnica permite o
controle da nucleação e crescimento de fases cristalinas, que é uma etapa chave no
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processo de solidificação, e a micro adição é uma forma efetiva de controlar estes
fenômenos (LU; LIU, 2004).
Os VMM são ligas metálicas muito sensíveis a fatores internos e externos. Por
exemplo, o número e teor dos componentes presentes na liga, teor de impurezas nas
matérias-primas (especialmente o oxigênio) e método de produção utilizado são fatores
com grande influência na produção dos VMM. Por isso, através de micro adições
adequadas há melhora na formação dos VMM, aumentando sua estabilidade térmica e
propriedades (WANG, 2007).
Um elemento chave na produção de várias ligas formadoras de VMM é o ítrio (Y). Ele
é usado tanto como elemento de liga (> 1% at.), como micro ligante (< 1%), mostra-se
efetivo em aumentar a capacidade do material em se amorfizar

(WANG, 2007).

Entretanto, devido à alta sensibilidade dos VMM em relação à composição química e
teores de impurezas, a eficiência das adições e micro adições ocorrem em faixas estreitas
de composição.
Na maioria dos estudos as adições e micro adições são feitas dentro de uma faixa
escolhida dividida em intervalos periódicos. Além disso, a micro adição, na grande
maioria das vezes, é feita sem levar em conta os teores de oxigênio presentes. Sendo
assim, este trabalho teve como objetivo verificar o comportamento da liga
Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (vitreloy 105 – VIT105) quanto à formação de fase amorfa
quando contaminada com oxigênio e micro ligada com ítrio em teores estequiométricos
em relação a esse contaminante.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Vidros metálicos maciços (VMM)

Vidros são uma classe de materiais que apresentam certas características em comum.
A partir do estado líquido eles solidificam sem cristalizar. Não há ordenamento atômico de
longo alcance. O líquido é considerado um sólido amorfo ao atingir a temperatura de transição
vítrea (Tg), temperatura na qual a viscosidade (ɳ) do líquido é de 1012 Pa.s
(SURYANARAYANA; INOUE, 2011).
Materiais avançados de engenharia denominados VMM são ligas metálicas que
apresentam características de materiais vítreos descritas no parágrafo anterior. Não
apresentam ordenamento atômico de longo alcance, essa estrutura pode alcançar a ordem de
centímetros (SURYANARAYANA; INOUE, 2011). Como as propriedades de qualquer
material são diretamente ligadas à sua microestrutura, os VMM apresentam propriedades
interessantes quando comparados às ligas metálicas cristalinas.
O primeiro vidro metálico foi obtido em 1960 por Duwez, Willenz e Klement no
Instituto de Tecnologia da Califórnia, EUA. Uma liga de Au75Si25 foi resfriada rapidamente
em um splat cooling formando uma lâmina (área de ~ 0,2 mm2 e espessura de ~ 10 μm) de
metal amorfo. Um ensaio de difração de raios-X (DRX) confirmou o caráter amorfo do
material, mas sendo altamente instável, cristaliza-se em um período de apenas vinte e quatro
horas à temperatura ambiente (KLEMENT; WILLENS; DUWEZ, 1960).
Os primeiros experimentos com ligas de zircônio foram feitos no Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, também em uma máquina de splat cooling. Mostraram através
de DRX que também solidificavam fases amorfas, às vezes com picos estreitos de difração,
devido a fases cristalinas presentes, sobrepostos ao espalhamento característico de uma fase
amorfa (RAY; GIESSEN; GRANT, 1968).
Devido às altas taxas de resfriamento necessárias para obter tais ligas, com estrutura
amorfa, muitos sistemas são estudados no formato de fitas finas até hoje. Entretanto, para
aplicações práticas e estudos de algumas propriedades de engenharia, componentes maciços
(com milímetros de espessura e massa considerável) são necessários. Assim, pesquisas para a
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obtenção de VMM com maior tendência de formação vítrea (TFV, capacidade do material
amorfizar) evoluiu para um amplo campo de pesquisa e desenvolvimento na ciência e
engenharia de materiais.
O primeiro VMM, um lingote com 6 mm de diâmetro da liga de Pd-Ni-P, foi obtido
por Turnbull et. al. Os pesquisadores utilizaram uma técnica para limpar impurezas da liga
fundida e assim aumentaram a sua TFV e um VMM foi produzido (KUI; GREER;
TURNBULL, 1984). Dando as primeiras evidências que impurezas teriam papel importante
na produção de tais ligas.
A partir destas descobertas cada vez mais os VMM se tornaram alvo de pesquisas. No
Japão, no começo da década de 80, o grupo de Inoue na Tohoko University descobriram
inúmeros sistemas multicomponentes, formados majoritariamente de elementos metálicos
comuns, capazes de formar VMM (INOUE, 2000).
Inoue e seu colaboradores, entre o fim da década de 80 e os anos 90, foram pioneiros
na obtenção de VMM por diferentes processamentos. Obtiveram VMM de Mg80Cu10Y10 por
fundição sobre pressão. Os primeiros VMM no sistema Zr-Al-Ni-Cu por resfriamento em
água (quenching) e fundição por sucção em coquilha de cobre. A família Pd-Cu-Ni-P de
VMM, sendo a mais estável e com maior dimensão já produzida, foi uma grande descoberta
na área (INOUE; ZHANG; MASUMOTO, 1989; INOUE et al., 1992, 1993; INOUE;
ZHANG, 1995; INOUE; NISHIYAMA; KIMURA, 1997).
Outra descoberta importante para a classe dos VMM foi feita por Johnson e seus
colaboradores no Instituto de Tecnologia da Califórnia na década de 90. Desenvolveram uma
nova classe de VMM denominados Vitreloys (vitreous alloys), que se tornaram os primeiros
VMM a serem vendidos comercialmente (PEKER; JOHNSON, 1993; JOHNSON, 1994; LIN;
JOHNSON; RHIM, 1997).
Assim, as pesquisas nesta classe de materiais se tornaram parte integrante da
comunidade científica. Novas ligas foram descobertas, muitas propriedades interessantes
foram observadas. E já existem inúmeras aplicações para os VMM (SURYANARAYANA;
INOUE, 2011).
Os VMM apresentam alta resistência mecânica, principalmente em compressão e em
casos menos comuns sob tração, grande limite de deformação elástica, alta dureza, excelente
resistência à corrosão e uma boa combinação de propriedades magnéticas moles. Podem ser
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obtidos com seções transversais da ordem de centímetros, graças ao grande número de
componentes na liga e composições próximas a eutéticos profundos que garantem baixas
taxas críticas de resfriamento (Rc) (SURYANARAYANA; INOUE, 2011), que se refere à
menor taxa de resfriamento necessária para que o material forme um vidro a partir do líquido.
Graças a essas características químicas e mecânicas os VMM são materiais potenciais para
aplicações biomédicas (LI; ZHENG, 2016), materiais funcionais (KIS-TÓTH et al., 2014) e
estruturas aeroespaciais (HOFMANN, 2013)

2.2 Tendência de formação vítrea (TFV)

Como comentado anteriormente, um material vítreo é considerado sólido ao atingir
sua Tg no resfriamento. Uma liga metálica precisa ser submetida a um super resfriamento
abaixo da Tg para atingir o estado vítreo e não ocorrer nucleação e crescimento de fases
cristalinas. Assim, a facilidade com que um vidro, a partir do resfriamento do líquido, é
obtido é denominada TFV (SURYANARAYANA; INOUE; 2011).
Vários fatores influenciam a TFV de uma liga. O sistema em que a liga é baseada, bem
como sua composição têm grande influência. O método de produção utilizado na síntese de
uma componente. E os níveis de impurezas presentes nas matérias-primas são aspectos chave
na produção de um VM (SURYANARAYANA; INOUE; 2011).

2.2.1 Formação de um vidro metálico (VM)

Para se obter um super resfriamento da liga metálica abaixo de T g, deve-se resfriar a
liga líquida rapidamente para que seja suficiente evitar que fases cristalinas nucleiem e
cresçam. A mínima taxa de resfriamento que satisfaz tal situação é denominada taxa crítica de
resfriamento (Rc). O resfriamento deve ser feito a uma taxa igual ou maior que a Rc para que
ocorra a vitrificação e fases cristalinas não precipitem. Uma liga formadora de VMM tem uma
Rc característica, dependente do sistema em que é baseada e de sua composição química.
Portanto, a Rc é uma indicação direta da TFV de uma liga formadora de VMM
(SURYANARAYANA; INOUE, 2011).
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Ao longo dos estudos sobre materiais vítreos, e mais especificamente os materiais
vítreos metálicos, diversas formas de calcular ou medir a Rc foram propostas. Uma forma
interessante de compreender este conceito é através de um diagrama tempo-temperaturatransformação (T-T-T) de uma liga hipotética mostrado na figura 1 (SURYANARAYANA;
INOUE, 2011).

Figura 1: Diagrama esquemático T-T-T para uma liga hipotética.

Fonte: SURYANARAYANA; INOUE, 2011.

A curva em formato de “C” representa, em uma dada temperatura, o tempo necessário
para o início da precipitação de uma fase sólida cristalina. Se a liga, acima da temperatura
liquidus (Tl), é resfriada com uma taxa de resfriamento R1 (representada pela curva 1 na
Figura 1). A solidificação inicia a uma temperatura T1 e tempo t1 e o produto será um sólido
cristalino. Entretanto se a taxa crítica de resfriamento da liga (Rc) (representada pela curva 2
na Figura 1) é imposta, que é tangente a curva “C”, não ocorrerá formação de cristais. A liga
manterá a estrutura do líquido super resfriado, solidificando completamente em Tg (ɳ = 1012
Pa.s) e produzirá um metal com estrutura amorfa (SURYANARAYANA; INOUE, 2011).
Ao resfriar-se uma liga metálica a partir do fundido, sua viscosidade (ɳ) aumenta
gradualmente, caso a liga atinja ɳ = 1012 Pa.s sem cristalizar, tem-se um vidro. Turnbull,
sugeriu, baseado na cinética de cristalização e na viscosidade do fundido, que a razão entre Tg
e Tl, denominada temperatura de transição vítrea reduzida (Trg), seria um bom indicador da
TFV (TURNBULL, 1969).

( 1)
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Quanto maior este valor, maior a velocidade com que a viscosidade aumenta durante o
resfriamento do fundido, a mobilidade atômica é reduzida rapidamente, não há tempo para os
átomos se arranjarem em núcleos e crescerem para formar cristais, então a liga se solidifica e
atinge o estado vítreo, apresentando um menor valor de Rc. Portanto, quanto mais próximo a
Tg de uma liga for de Tl, maior será sua TFV. Turnbull sugere que em um material com uma
Trg maior ou igual a 2/3, a nucleação homogênea de fases cristalinas é completamente
suprimida (TURNBULL, 1969).
Inoue, a partir de extensa quantidade de dados gerados em suas pesquisas com a
síntese de VMM, propôs três regras empíricas para que uma liga forme um VMM e, portanto,
tenha boa TFV, são elas:
1. A liga deve conter no mínimo três componentes. E com o aumento do número de
componentes a TFV deve aumentar.
2. Deve existir diferença considerável de raio atômico entre os constituintes. Essa
diferença deve ser no mínimo de 12% entre os principais constituintes.
3. Os principais componentes devem apresentar calor de mistura negativo entre si.
O primeiro critério é baseado em aspectos termodinâmicos e cinéticos da formação de
um vidro. O segundo em aspectos topológicos, estrutura e empacotamento atômico. O terceiro
é essencialmente para que uma mistura, a mais homogênea possível, ocorra entre os
constituintes (SURYANARAYANA; INOUE, 2011) e que sua viscosidade cresça
rapidamente abaixo de Tl.
Inoue também propõe outra forma de avaliar a TFV de uma liga. Está ligada à
estabilidade do líquido super resfriado contra a nucleação e crescimento de cristais. Através
da diferença da temperatura de início da cristalização (Tx) e a Tg , que consiste no intervalo de
líquido super resfriado (ΔTx) (INOUE, 2000).
( 2)
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2.2.2 Influência do oxigênio na formação dos VMM

Os VMM são muito sensíveis à composição química e à presença de impurezas.
Principalmente VMM baseados em metais como o Zr e Ti sofrem grande influência do teor de
oxigênio. A concentração de oxigênio altera os tipos de fases cristalinas precipitadas
(estabilidade termodinâmica) e tem grande influência na cinética de cristalização das ligas.
Mesmo ligas com baixas taxas críticas de resfriamento (Rc ~ 1-103 K.s-1), perdem a
capacidade

de

solidificar

fases

vítreas

dependendo

dos

teores

de

impurezas

(SURYANARAYANA; INOUE, 2011).
Já no primeiro trabalho que apresentou a liga VIT105, variações dos níveis de
oxigênio mostraram sua sensibilidade a este elemento. Lin et. al., através de um equipamento
de levitação eletrostática (evitou-se o efeito de superfície que pode induzir nucleação
heterogênea) estudaram a cinética de nucleação da VIT105 variando o teor de oxigênio.
Partindo de 250 ppm de oxigênio até 5250 ppm. Observaram que o tempo de incubação (τ)
para o início da cristalização diminui consideravelmente com o aumento do teor de oxigênio,
veja a Figura 2. A largura da região de líquido super resfriado (ΔTx) diminuía em maiores
teores do contaminante (LIN; JOHNSON; RHIM, 1997).
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Figura 2: Tempo de incubação para a cristalização a 1013 K, 1003 K, 993 K, 983 K, 973 K, 963 K versus a
concentração de oxigênio em ppm. Os círculos sólidos são tempos medidos experimentalmente. Os círculos
abertos são medidas extrapoladas a partir das medidas experimentais.

Fonte: LIN; JOHNSON; RHIM, 1997.

Em 1998, Eckert, estudando a liga Zr65Cu17,5Ni10Al7,5 e variando o teor de oxigênio de
2000 a 8000 ppm discute a influência do oxigênio e a relaciona com a teoria clássica da
nucleação (CNT). O autor observa que em sistemas com multicomponentes a probabilidade
de um núcleo, de uma dada fase cristalina, atingir seu tamanho crítico é drasticamente
reduzida (“princípio da confusão”). Desta forma o líquido super resfriado é estável em uma
larga faixa de temperatura. Entretanto mesmo estas pequenas quantidades de oxigênio alteram
o comportamento do fundido sob resfriamento e a cristalização do líquido super resfriado. Isto
foi constatado pelo aumento da Tg e redução da região de líquido super resfriado (ΔTx),
mostrado na Figura 3 (ECKERT et al., 1998; GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998).
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Figura 3: Dependência da Tg, Tx e ΔTx com a concentração de oxigênio da liga Zr65Al7,5Cu17,5Ni10 para amostras
maciças e fitas finas.

Fonte: GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998.

Mais evidências da influência do oxigênio em ligas baseadas em zircônio foram
obtidas em estudos subsequentes. A liga Zr55Al10Ni5Cu30 não pôde ser obtida em estado vítreo
devido à contaminação de oxigênio (8000 ppm) (DE OLIVEIRA et al., 2002), mesmo já
tendo sido obtida no estado completamente amorfo em ligas com menores teores de oxigênio.
Neste trabalho também se observou uma fase de óxido não estequiométrica CFC do tipo “big
cube”, Zr4Cu2O estabilizada pelo oxigênio. Houve redução no ΔTx. Oliveira argumenta sobre
o caráter covalente da interação atômica entre átomos de zircônio e oxigênio que cria um
ordenamento de curto alcance onde os átomos metálicos se arranjam em um octaedro ao redor
de um átomo de oxigênio. Tal configuração se dá também no líquido super resfriado,
reduzindo sua estabilidade e facilitando a cristalização. Além dos estudos citados há vários
relatos na literatura onde o oxigênio reduz a TFV, em alguns casos tornando impossível obter
uma liga metálica vítrea.
A grande sensibilidade dos VMM em relação ao teor de oxigênio é evidente em casos
em que o oxigênio melhora a TFV. Ligas com baixos teores de oxigênio não amorfizam,
quando o teor aumenta, elas vitrificam. Sorderlet et. al estudou fitas de uma liga de Zr80Pt20
com teores de oxigênio na faixa de 180-5000 ppm. Amostras com <500 ppm eram
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completamente cristalinas, em teores de 1000 ppm 100% amorfas, em 1500 ppm
apresentaram uma matriz amorfa com fases quase cristalinas e nas maiores concentrações
(4737 ppm) tinham matriz vítrea com fases nano cristalinas embebidas nesta matriz.
(SORDELET et al., 2004).
Assim, pode-se afirmar, em alguns casos, que o oxigênio se comporta como um
elemento de liga (ou micro ligante) tendo efeito benéfico em algumas situações. Wang et. al
estudando o sistema binário Zr-Cu observou que, dependendo da composição química, para se
atingir a melhor TFV, o teor de oxigênio pode ser menor ou maior. Por exemplo, para a liga
de composição de Zr54Cu46 e Zr53Cu47 em baixos níveis de oxigênio (~150 ppm) há
precipitação de fases cristalinas, em teores de 750 ppm obtém-se o material completamente
amorfo (amostras de 2 mm de diâmetro) (WANG et al., 2010).
Mais recentemente um VMM de alta entropia (Zr20Cu20Hf20Ti20Ni20) foi produzido
variando-se a quantidade de oxigênio (1000-5000 ppm), onde atua como elemento micro
ligante. Os resultados mostraram que há uma concentração ótima de oxigênio, mostrado nos
padrões de difração de raios-X da Figura 4. Teores adequados de oxigênio permitiram
amorfizar a liga, mostrando que o oxigênio atua como elemento micro ligante e não uma
impureza. Os autores argumentam que devido ao pequeno raio atômico, grande calor negativo
de mistura, a micro adição do oxigênio aumenta a densidade de empacotamento atômico,
assim estabiliza o líquido super resfriado evitando a nucleação e o crescimento das fases
cristalinas (CAO et al., 2018).
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Figura 4: Curvas de difração de raios-X da liga base sem adição de oxigênio (“base alloy”), as curvas
denominadas O0.1, O0.2, O0.3, O0.5, referem-se as ligas produzidas com os teores de 1000, 2000, 3000 e 5000
ppm de oxigênio, respectivamente.

Fonte: CAO et al., 2018.

2.3 Micro adição de elementos de liga

Micro adição é a técnica de adicionar, intencionalmente, “impurezas” (micro ligantes)
em baixas concentrações em um material com a intenção de melhorar suas propriedades.
Como a microestrutura é peça chave nas propriedades de um material, a micro adição visa
controlar a nucleação e crescimento de fases de interesse, desta forma auxilia a obtenção de
uma microestrutura desejada para um componente. Assim, tal ferramenta é amplamente usada
na ciência e engenharia de materiais nas mais distintas áreas (WANG, 2007).
Na China antiga (1000-3000 a.c.) as propriedades do bronze (Cu-Sn) eram alteradas
por micro adições de chumbo (Pb) (WANG, 2007). Sabia-se que o ferro podia ser endurecido
e ter sua resistência mecânica alterada com adição de carbono (WANG, 2007). Em super ligas
a adição de 0,1% em peso de boro aumentou a ductilidade do intermetálico Ni3Al em 53,8% à
temperatura ambiente (LIU; WHITE; HORTON, 1985). A micro adição e processamento
adequado em ligas de Al aumentam consideravelmente sua resistência mecânica, na técnica
conhecida como endurecimento por precipitação. Algumas ligas de Mg são micro ligadas com
lantanídeos. Os lantanídeos se ligam ao alumínio e precipitam intermetálicos nos contornos de
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grão, melhorando suas propriedades. Na indústria do aço, nos processos de fusão e fundição,
terras raras (TR) são usados como fluxo de limpeza. Pequenas quantidades de TR adicionadas
no aço fundido tem o papel de limpar, desoxidar e refinar os grãos do aço. Na Figura 5 vê-se
as formas como a micro adição é empregada e seus mecanismos (LU; LIU, 2004).

Figura 5: Aplicações de micro adição e o mecanismo metalúrgico correspondente da sua utilização.

Fonte: WANG; 2007.

2.3.1 Utilização de micro adições nos vidros metálicos maciços (VMM) baseados em
zircônio

A adição de elementos micro ligantes nos VMM pode melhorar a processabilidade
destas ligas. Traços de impurezas nas matérias-primas e contaminação no ambiente de
processamento podem desencadear nucleação heterogênea, especialmente em ligas de metais
reativos como o zircônio. Em alguns casos as impurezas induzem a precipitação de fases
prejudiciais que desencadeiam nucleação e crescimento de fases cristalinas impedindo a
obtenção de uma microestrutura amorfa (GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998). Assim, a
micro adição melhora a processabilidade dos VMM, evitando estes efeitos negativos sendo
uma técnica promissora para facilitar a síntese dos VMM.
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A escolha dos elementos e os teores que serão utilizados como micro ligantes é
determinante para a microestrutura final obtida. Os elementos de terras raras, TR, (e.g. ítrio,
gadolínio e térbio) são matérias-primas de grande importância em micro adição. São muito
utilizados não somente na área dos vidros metálicos, como em toda a indústria moderna,
especialmente na produção de vidros de óxidos e na manufatura metalúrgica. No
desenvolvimento de vidros metálicos são úteis tanto como elementos base para ligas como
elementos de liga. Quando usados como elementos de liga, e adicionados em teores
adequados, tais ligantes podem aumentar significativamente a TFV. Desta forma reduzem o
custo de matérias-primas, gases de proteção da atmosfera e sistemas de vácuo melhorando sua
processabilidade (WANG, 2007).
O ítrio mostrou-se muito útil como elemento micro ligante em alguns sistemas
formadores de VMM. Ele pode melhorar a TFV e a processabilidade destas ligas. Zhang e
colaboradores, produziram ligas metálicas amorfas baseadas em zircônio a partir de matériaprima de baixa pureza (zircônio 99,8% com 1500 ppm de oxigênio) e baixo vácuo com
adições de ítrio (ZHANG et al., 2000). A baixa pureza dos elementos (maior quantidade de
impurezas) e o baixo vácuo (permite contaminação por oxigênio), impedem a amorfização das
amostras. A adição de ítrio em teores adequados possibilitou a obtenção de fases amorfas
mesmo nestas condições. Abaixo (Figura 6) estão os padrões de difração de raios-X obtidos
das amostras produzidas nestas condições sem a adição de ítrio. Observa-se que não há
espalhamento característico do amorfo no padrão de raios-X, porém, muitos picos cristalinos.

Figura 6: Padrões de raios-X da liga Zr55Cu20Al15Ni10 (a), Zr65Cu17,5Al7,5Ni10 (b) produzidas com matéria-prima
de baixa pureza e baixo vácuo, em (c) a liga Zr55Cu20Al15Ni10 foi produzida com matéria-prima de alta pureza
(zircônio 99,9%) e baixo vácuo.

Fonte: ZHANG et al., 2000.
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As amostras com matéria-prima de baixa pureza produzidas em baixo vácuo não
vitrificaram. E mesmo a amostra com alta pureza também produzida sob baixo vácuo não
apresentou fração de fase amorfa relevante. Quando o ítrio foi adicionado na liga,
[Zr55Cu20Al15Ni10]100-xYx (x = 0,5; 1; 2; 4; 6), ele alterou a estabilidade de fases cristalinas e
possibilitou a amorfização da liga, dependendo dos teores adicionados. Por exemplo, a fase de
Laves Zr2Ni, presente na liga com maior contaminação e sem ítrio, é suprimida e substituída
pela fase AlNiY quando 0,5% de ítrio é adicionado. Ao adicionar teores próximos a 4% de
ítrio, há uma considerável amorfização, não havendo picos significativos de difração no
padrão de raios-X. Tais resultados são observados nos padrões de raios-X e espectros da
analise térmica diferencial (DTA), Figura 7, das ligas dopadas com ítrio (ZHANG et al.,
2000; WANG et al., 2002).

Figura 7: Padrões de DRX e espectros de DTA da liga [Zr 55Cu20Al15Ni10]100-xYx (x = 0,5; 1; 2; 4; 6).

Fonte: WANG et al., 2002.

A liga VIT 105 foi sistematicamente estudada para verificar os efeitos de micro
adições de diferentes teores de oxigênio (LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002). Dois níveis de
oxigênio, 500 e 3000 ppm, foram estudados com a adição de chumbo, boro e silícico. É
interessante observar que tanto átomos pequenos (B e Si), como um átomo maior (Pb), foram
utilizados e adicionados em teores próximos aos teores de oxigênio, 0,05-0,5% atômico. Para
a liga VIT 105 com teores de 3000 ppm de oxigênio e sem micro adição não há formação de
fase amorfa (Figura 8 (b)), a mesma liga com teores de 500 ppm não apresenta cristais
aparentes (Figura 8 (a)). Liu, Chisholm e Miller verificaram que a adição concomitante de
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0,1%at. de Pb, 0,1%at. de B e 0,2% de Si suprimem a formação de fases cristalinas na
solidificação nas amostras com 3000 ppm de oxigênio.
Figura 8 a e b: Micrografia feita no MEV no modo elétrons retroespalhados. A Figura 8 (a) é de uma amostra da
liga VIT 105 com 500 ppm de oxigênio sem adição de micro ligantes. A Figura 8 (b) é de uma amostra da liga
VIT 105 com 3000 ppm de oxigênio sem adição de micro ligantes.

Fonte: LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002.

Kündig e colaboradores trabalharam com a liga VIT 105 com teores de oxigênio em
torno de 60 e 120 ppm e micro adições de escândio (Sc). As amostras com 60 ppm tem
diâmetro crítico de 10 mm enquanto as com teores de 120 ppm houve um decréscimo para 3
mm, os dados então na Figura 9 (KUNDIG et al., 2002).
Figura 9: Tendência de formação vítrea em função do teor de oxigênio na liga Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5. A TFV
foi avaliada pela espessura da fase amorfa, considerando amorfo a fase com no máximo 5% de fases cristalinas.

Fonte: KUNDIG et al., 2002.
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Com as amostras com teores entre 90 e 120 ppm de oxigênio os autores fizeram micro
adições de escândio (Sc). Os teores das micro adições variaram de 0,01%-0,3% Sc. As
amostras com micro adição em teores próximos aos teores de oxigênio (0,01% ou 100 ppm)
mostraram a maior TFV. A espessura de material amorfo variou de 4 mm para a liga sem
dopagem e com maiores teores, para 12 mm de metal amorfo para os teores intermediários de
micro adição (0,01-0,06% de Sc), próximos aos teores de oxigênio. Os resultados estão
apresentados na Figura 10 (KUNDIG et al., 2002).

Figura 10: Influência da micro adição de escândio na liga VIT105 (Zr 52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5)100-xScx com teores de
oxigênio na faixa da 90 e 120 ppm.

Fonte: KUNDIG et al., 2002.

Neste trabalho os autores argumentam que o escândio é o elemento com maior
preferência por interagir com o oxigênio, isto reduz a quantidade de oxigênio disponível para
se ligar ao zircônio. A escassez de oxigênio evita a formação de clusters Zr/O no fundido,
estes arranjos atômicos agem como gatilho para a nucleação, cristalização e crescimento de
fases baseadas em zircônio. Sem este arranjo preferencial no líquido super resfriado este se
torna mais estável portanto com uma maior TFV (KUNDIG et al., 2002).
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A liga Zr51 (Zr51Cu20,7Ni12Al16,3) foi produzida com diâmetros de 3, 5 e 10 mm (YAN
et al., 2006), somente a amostra com maior taxa de resfriamento (3 mm) apresentou um
padrão de raios-X somente com espalhamento amorfo. Com a adição de 0,5% de ítrio a
amostra com 10 mm foi obtida com estrutura amorfa. A Figura 11 mostra o padrão de raios-X
das amostras produzidas por esse trabalho.

Figura 11: Padrões de difração de raios-X (DRX) para as ligas Zr51 e Zr51Y0.5 com diferentes diâmetros.

Fonte: YAN et al., 2006.

Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise química por
espectroscopia de dispersão de energia (EDS) também comprovam o caráter majoritariamente
amorfo da amostra com 0,5% de Y. Foi constatada a presença de finas fases cristalinas
embebidas na matriz amorfa. A fase foi identificada por EDS e difração de elétrons, sendo
óxido de ítrio cúbico de corpo centrado (Y2O3) com parâmetro de rede de 1.06±0,01 nm.
Abaixo vê-se a imagem e no detalhe o padrão de difração de elétrons (WANG et al., 2010).
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Figura 12: Imagem de MET da amostra Zr51Y0.5 (WANG

et al., 2010) com 10 mm de diâmetro, vê-se na

imagem uma partícula da fase cúbica de corpo centrado de Y2O3 (no detalhe o padrão de difração de elétrons
com o feixe incidente paralelo a [111]).

Fonte: YAN et al., 2006.

Os autores argumentam que o oxigênio em VMM a base de zircônio atua como gatilho
para a nucleação e crescimento de fases cristalinas como Zr2Ni, Zr2Cu e Zr4Ni2O entre outras
durante a solidificação (ZHANG et al., 2000; LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002;
GLORIANT et al., 2003). Quais fases cristalinas preferenciais que irão cristalizar, depende da
composição química da liga, condições de produção e nível de oxigênio. Pode-se ver
claramente

na

Figura

11

que

o

ítrio

aumentou

a

TFV

da

liga

Zr51Y0.5

((Zr51Cu20,7Ni12Al16,3)99,5Y0,5), mesmo sob baixas taxas de resfriamento (10 mm de diâmetro).
O óxido de ítrio tem a menor energia livre de Gibbs de formação entre os possíveis óxidos a
se formarem na liga, sendo termodinamicamente mais estável, assim, forma-se
preferencialmente, melhorando a TFV (YAN et al., 2006). Convém notar que esse óxido, a
princípio, não atua como nucleante de outras fases, pois esse efeito não foi ainda reportado
pela literatura.
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Assim, uma pequena quantidade do ítrio como dopante pode ser efetiva em
“sequestrar” o oxigênio da liga fundida evitando a cristalização e o crescimento de fases
indesejadas pela formação preferencial do óxido de ítrio (LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002;
LU; LIU; PORTER, 2003; YAN et al., 2006). Um por cento de ítrio foi adicionado à liga
Zr55Cu30Al10Ni5, após a adição foi observado aumento de 89 para 102 K no ΔTx, aumento na
resistência à compressão de 1650 para 1800Mpa e deformação plástica final de 3,5% (LUO et
al., 2006).
O micro ligante escândio (Sc) foi adicionado em teores (0,01-1%) próximos dos teores
de oxigênio (100 ppm) na liga VIT105. O escândio foi capaz de aumentar a fração amorfa em
50% até teores de 0,02-0,04%, não havendo melhora ou piora em maiores teores. Acredita-se
que, devido ao teor de oxigênio ser constante, houve saturação do efeito do micro ligante já
que todo oxigênio foi consumido, assim, a maior TFV da liga foi obtida em teores de Sc
próximos ao de oxigênio (PERRY et al., 2006).
A liga VIT105 foi produzida com altos valores de oxigênio (5000, 6250, 14000 ppm) e
micro ligada com érbio (Er) nos teores de 0,5 0,75 e 1%. Os padrões de raios-X são mostrados
na Figura 13 (WALL et al., 2008).
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Figura 13: Padrões de DRX da liga VIT105 com diferentes teores de Er. (a) Amostras com 6250 ppm de
oxigênio. (b) amostras com 14000 e 16000 ppm de oxigênio.

Fonte: WALL et al., 2008.

O érbio mostrou que tem efeito considerável em neutralizar o oxigênio. Entretanto,
pequenas quantidades não foram capazes de limpar os altos teores de oxigênio e fases
cristalinas precipitaram em grande quantidade. Mas quando os teores de micro ligante se
aproximam dos teores de oxigênio o efeito de melhora da TFV fica visível pela gradual
redução de picos nos padrões de raios-X (WALL et al., 2008).
Outro estudo da liga VIT105 e micro adições de ítrio (0,2 0,4 0,6 1 e 2%) mostra os
efeitos das adições e discute os mecanismos que melhoram a TFV da liga. Os padrões de
raios-X na Figura 14 mostra como o ítrio melhora a TFV quando adicionado em teores
adequados (~ 0,4%) e fora dele altera as fases formadas. Em teores abaixo do ótimo
precipitam as fases NiZr2 e CuZr2, acima a fase Zr5Al3 se torna mais estável e precipita
(PENG; ZHANG, 2011).
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Figura 14: Padrões de raios-X da liga VIT105 (Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5)100-xYx (x=0 0,2 0,4 1 e 2)

Fonte: (PENG; ZHANG, 2011).

Assim, os autores afirmam que o ítrio melhora a manufaturabilidade da liga limpando
as impurezas de oxigênio, formando óxidos de ítrio inertes na matriz amorfa, suprimindo a
formação de fases cristalinas competitivas e reduzindo a temperatura liquidus. Aumenta a
estabilidade devido à diferença de raio atômico e grande calor negativo de mistura com os
outros elementos constituintes (PENG; ZHANG, 2011)
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3. OBJETIVOS

Produzir amostras da liga VIT105 (Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 %at.) formadora de VMM
em diferentes níveis de oxigênio. Adicionar ítrio como elemento micro ligante em teores
estequiométricos de acordo com os teores de oxigênio e o óxido de ítrio (Y2O3). Comparar a
TFV das ligas micro ligadas com aquelas sem adição de micro ligante. Verificar a influência
do ítrio na fração de fase amorfa das amostras. Observar a efetividade do ítrio em evitar os
efeitos negativos do oxigênio na TFV da liga.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

As técnicas de produção e caracterização utilizadas foram: fusão em forno a arco sob
atmosfera controlada, fundição por sucção em coquilha de cobre resfriada a água, análise do
teor de gases (oxigênio) em metais, microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de
varredura (MEV), espectroscopia de raios-X por dispersão (EDS) e difração de raios-X
(DRX).

4.1 Síntese das Amostras

A composição química da liga VIT105 estudada foi Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5, para as
ligas sem micro adição de ítrio, referente à liga comercial vitreloy 105. Esta liga possui
excelente TFV com Rc da ordem de 10 K.s-1, baseado em lingotes de 10 mm de espessura
obtidos em uma coquilha de cobre resfriada à água (LIN; JOHNSON; RHIM, 1997). Segundo
o fabricante, apresenta alta tensão de escoamento (1850 Mpa), tenacidade à fratura de 75
MPa√m, aliada a boa usinabilidade e resistência à corrosão (MATERION, 2018).
Foram estudados 5 níveis de oxigênio em amostras com 5 e 6 mm de diâmetro. A liga
VIT105 foi contaminada com óxido de cobre (CuO, 99,9%) para que as amostras
apresentassem as quantidades de oxigênio desejadas. O óxido de cobre possui menor
estabilidade térmica (maior facilidade de redução) quando comparado com os outros óxidos
dos metais presentes na liga (HOWARD, 2006). Possui baixa temperatura de fusão (1200ºC)
portanto é mais propenso a fundir, liberar o oxigênio e produzir lingotes homogêneos. A
Tabela 1 apresenta os níveis de oxigênio, e a composição final calculada das ligas dopadas
com ítrio em porcentagem atômica.
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Tabela 1: Composição química das ligas com adição de ítrio nos níveis de 600, 800, 1300, 2000 e 3000 partes
por milhão (ppm) de oxigênio.

Composição química das ligas com adição de ítrio (%at.)
Teores de oxigênio (ppm)

Elemento
Zr
Cu
Ni
Al
Ti
Y
Total

600
52,45%
17,88%
14,52%
9,99%
5,02%
0,15%
100,00%

800
52,40%
17,86%
14,50%
9,98%
5,02%
0,25%
100,00%

1300
52,34%
17,84%
14,49%
9,97%
5,01%
0,35%
100,00%

2000
52,17%
17,78%
14,44%
9,93%
4,99%
0,69%
100,00%

3000
52,06%
17,75%
14,41%
9,91%
4,98%
0,88%
100,00%

Fonte: Próprio autor.

A partir de cada nível de oxigênio foi calculada a quantidade estequiométrica de ítrio
que reagiria com o teor oxigênio presente em cada um dos níveis. A estequiometria
considerada foi a de formação do óxido de ítrio (Y2O3) (HOWARD, 2006).
Os três primeiros níveis de oxigênio (600, 800, 1300 ppm) foram produzidos a partir
da liga VIT105 comprada da empresa Materion Co. A barra cilíndrica de ¾’’ foi fornecida
quimicamente homogênea e no estado cristalino. Com a evolução do trabalho mais dois níveis
foram estudados (2000, 3000 ppm) produzidos posteriormente. Não havendo a
disponibilidade do material comercial, as amostras foram produzidas com matérias primas
disponíveis no laboratório. Zircônio crystal bar, produzido pelo processo Van-Arkel, com
pureza de 99,95% e níveis de oxigênio da ordem de 250 ppm. Alumínio 99,9995% e 50 ppm
de oxigênio. Cobre com pureza de 99,999% e 100 ppm de oxigênio. Níquel 99,998%. Titânio
99,995%. Ítrio 99,9%.
As amostras foram fundidas e coquilhadas em um forno a arco elétrico construído no
laboratório de Solidificação do Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de
Engenharia de São Carlos (SMM-EESC-USP) (PEREIRA, 2009). O equipamento possui uma
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câmara de fusão com atmosfera controlada, onde a fusão e homogeneização das matérias
primas é feita. Esta câmara possui uma bacia de fusão acoplada a uma coquilha de cobre
resfriada à água, por sucção o metal é introduzido no molde da coquilha. A fonte de calor é
proveniente de uma tocha TIG alimentada por uma fonte de corrente de soldagem.
A produção das ligas com micro adição, seguiram o procedimento descrito abaixo:
1. O lingote homogêneo da liga a ser micro ligada foi produzido por fusão a arco
pela mistura dos elementos constituintes em atmosfera de argônio de alta
pureza.
2. O elemento micro ligante, em quantidades adequadas, pôde ser adicionado
tanto na preparação do lingote da liga matriz (com as matérias-primas ainda
separadas) ou ser adicionado refundindo o lingote da liga já preparado.
a. A etapa chave, nos dois casos, foi garantir a homogeneidade química
dos constituintes na liga. Isto foi feito fundindo o lingote quantas vezes
necessário e a cada etapa o lingote é virado, até que uma liga metálica,
visualmente homogênea, seja produzida.
Com as amostras já homogeneizadas, dopadas com oxigênio e micro ligadas os
lingotes foram cortados em uma máquina de corte de alta velocidade com um disco de
diamante Buehler modelo 11-4245 ( 127 x 0,4 mm).
O seccionamento das amostras seguiu o mesmo procedimento para todos os casos. A
mesma região de cada amostra foi destinada para as mesmas técnicas de caracterização, a
Figura 15 mostra os cortes e para qual técnica de caracterização a região foi utilizada.
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Figura 15: Metodologia seguida para corte e locais onde amostras foram retiradas.

Fonte: Próprio autor.
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4.2 Análise do teor de oxigênio nas amostras

Após cada etapa de fusão os teores de oxigênio foram verificados. As medidas tiveram
como objetivo verificar se não houve contaminação indesejada. E nas etapas de adição de
oxigênio, verificar se as quantidades adicionadas estavam próximas aos teores nominais
propostos. As análises de gás nas amostras foram feitas em um analisador LECO RO-400. O
equipamento tem uma precisão de 1 ppm em níveis baixos de oxigênio (LECO, 2017). E é
calibrado de acordo com as normas ASTM E1019-2011 e ASTM E1409-2013
O equipamento utiliza um cadinho de grafite para a fusão da amostra. Uma corrente
elétrica passa através do cadinho que se aquece por efeito joule. Há uma pré-queima do
cadinho

para

eliminar

qualquer

oxigênio/umidade

adsorvidos.

A

amostra,

com

aproximadamente 100 mg, é adicionada ao cadinho após a primeira queima com um fundente
de níquel (ultra high purity nickel basket) para garantir a fusão total da amostra. A Figura 16
mostra o cadinho e o fundente de níquel. Então a análise é realizada, a passagem de corrente
funde completamente a amostra. O oxigênio liberado pela amostra durante a fusão reage com
o carbono do cadinho formando monóxido de carbono (CO). O gás é arrastado por um fluxo
de hélio de alta pureza (99,9999%) até o detector, que verifica através de espectroscopia de
infravermelho o teor de oxigênio contido na amostra.

Figura 16: Cadinho de grafite e fundente de níquel utilizados na análise do teor de oxigênio.

Fonte: Próprio autor.
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4.3 Microscopia óptica (MO) e quantificação da fração amorfa por análise de imagem

A norma ASTM E3 (“Guia padrão para a preparação metalográfica de amostras”)
(ASTM, 2011), que dita sobre as boas práticas de preparação metalográfica, foi utilizada
como diretriz para a preparação das amostras para os ensaios de microscopia.
As amostras já cortadas e selecionadas para a análise óptica foram embutidas em
resina epóxi com cura à frio. As etapas de lixamento e polimento foram feitas de forma
manual segundo a metodologia a seguir. As amostras foram lixadas segundo a seguinte
sequência de lixas de SiC: 220#, 320#, 400#, 500#, 600#, 800#, 1200#, 1500#, 2000#. Foram
feitas duas sequências de polimento, primeiro com óxido de cromo com granulometria de 6
μm e em seguida com alumina 1 μm em suspenção de água destilada. O ataque químico, para
revelar possíveis fases cristalinas, foi feito segundo procedimento encontrado na literatura
com uma mistura de 90% de ácido nítrico e 10% de ácido fluorídrico para ligas Zr-Cu-Ni
(KUNDIG et al., 2002).
As imagens ópticas e as análises das frações de fase amorfa foram feitas em um
microscópio óptico ZEISS. Para a análise da fração de fases a norma ASTM-E1245
(“Práticas padrão para a determinação de inclusões ou segunda fase constituinte em metais
por análise automática de imagem”) foi utilizada como guia. O software ZEISS AxioVs40
V4.8.2.0 permite adquirir uma imagem panorâmica da amostra (área total). Esta imagem é
feita através da captura de várias imagens com um aumento de 50x. O mesmo software então
efetua a quantificação das fases através da segmentação das fases pelo espectro dos tons de
cinza.
As fases cristalinas reveladas pelo ataque químico estão na região do preto até cinza
escuro. A fase amorfa está na região do cinza claro para o branco. Apesar de o software
automatizar certas etapas deste procedimento o operador tem grande influência no resultado
das medidas. Os parâmetros do microscópio como a iluminação e contraste, a escolha das
regiões do espectro de cada fase, sofrem influência do operador, portanto cada amostra foi
medida por dois operadores e três medidas distintas. A Figura 17 mostra um exemplo
esquemático de como o procedimento é feito pelo software.
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Figura 17: Exemplo esquemático da quantificação da fração de fases através de microscopia óptica, a amostra é
representada nos detalhes a, b e c. Em a temos as fases cristalinas em azul, em c a fase amorfa em vermelho e
em b a imagem panorâmica que está sendo analisada. Em d e e temos a região do espectro do cinza que foi
segmentada para as cristalinas e amofa, respectivamente.

Fonte: Próprio Autor.
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4.4 Difração de raios-X

A técnica de difração de raios-X foi utilizada para verificar a presença de fases
cristalinas e amorfa. Em materiais completamente cristalinos observa-se somente picos de
difração. Em materiais com a presença de fases cristalinas e amorfa tem-se um padrão de
difração onde há uma sobreposição de uma região de espalhamento amorfo com a presença de
picos de difração. Em materiais completamente amorfos vê-se somente uma região larga de
espalhamento, sem picos de difração.
Os ensaios de DRX foram feitos no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)
na linha XPD, pelos projetos de número 201770671 (03/2018) e 20180356 (10/2018). O feixe
da linha operou com energias de 7,8 keV e 10 keV, colimado para uma área de 3 mm de
diâmetro. Para minimizar efeitos de textura devido às altas taxas de resfriamento, a aquisição
foi feita com rotação de 440 rpm da amostra. O detector que captou os sinais foi o Mythen 1k.
Os padrões de difração foram analisados com auxílio do software X’Pert High Score
Plus da empresa PANalytical, os bancos de dados cristalográficos consultados foram o PDF-2
(presentes no próprio software) e o “Inorganic Crystal Structure Database” (ICSD, acesso via
Portal de Periódico da Capes).
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4.5 Quantificação da fração amorfa por difração de raios-X

Através dos padrões de raios-X obtidos com luz sincrotron foi feita a quantificação da fração
de fase amorfa pelo aluno de pós-graduação Nelson Delfino de Campos Neto. A metodologia
utilizada é descrita detalhadamente na sua dissertação de mestrado (DE CAMPOS NETO,
2018). Os resultados foram comparados aos valores teóricos esperados de fração amorfa, de
acordo com a fração volumétrica formada de óxido de ítrio.

4.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por dispersão de
energia (EDS)

As amostras foram analisadas em um MEV FEI Inspect S 50 (FEI, the Netherlands)
com detectores de elétrons retro espalhados (BSE) e análise química por EDS, detector de
raios-X Apollo X Silicon Drift Detector (EDAX, USA). As amostras analisadas foram as
mesmas preparadas para MO e DRX. Entretanto, após estas duas análises as amostras
passaram por mais uma etapa de preparação metalográfica, que consistiu em um polimento
com sílica coloidal (0,25 μm) e peróxido de hidrogênio.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados referem-se à produção das amostras dentro dos níveis de
oxigênio e dopagem com ítrio propostos, quantificação da fração de fase amorfa, difração de
raios-X, micrografias e análise das fases cristalinas por MO, MEV e EDS. A Figura 18
apresenta uma amostra coquilhada com diâmetros de 5 e 6 mm.

Figura 18: Exemplo de amostra coquilhada com diâmetros de 5 e 6 mm.

Fonte: Próprio autor.

Enquanto as amostras sem adição de ítrio apresentam uma superfície com aspecto
espelhado e de cor metálica, como na Figura 18, as amostras com adição de ítrio apresentam
uma coloração característica de um filme de óxido em sua superfície. A Figura 19 mostra um
exemplo da superfície de uma amostra com oxido de ítrio (a) e ao lado foto de um dos botões
da VIT105 sem adição de ítrio (b). Além do aspecto visual um ensaio de DRX (Figura 20) da
superfície da amostra com adição de ítrio confirmou a suspeita da formação do óxido de ítrio
em sua superfície.
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Figura 19: Botões da liga VIT105 com adição de ítrio (a) e sem adição de ítrio (b).

Fonte: Próprio autor.
Figura 20: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com adição de ítrio feito sobre a superfície de um
botão que apresentou coloração característica do óxido de ítrio.

Fonte: Próprio autor e PATON; MASLEN, 1965.
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5.1 Análise dos teores de oxigênio

A tabela 2 mostra os teores de oxigênio medidos, a média e o desvio padrão dos cinco
níveis de oxigênio estudados na liga VIT105. A adição de oxigênio com o óxido de cobre foi
eficiente em dissolver e incorporar o oxigênio na liga metálica. Todos os níveis são diferentes
entre si e não há sobreposição entre eles. Como visto na literatura valores a partir de 100 ppm
já são suficientes para alterar o comportamento da liga VIT105. Desta forma, os níveis
distintos de oxigênio garantem amostras diferentes para o estudo.

Tabela 2: Medidas dos teores de oxigênio nas ligas VIT105 dopadas em partes por milhão em peso.

Fonte: Próprio autor.
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5.2 Microscopia óptica e quantificação por análise de imagem

Para efeito de comparação foi calculado a fração volumétrica teórica que se teria de
óxido de ítrio para cada amostra, os valores são apresentados na tabela 3.

Tabela 3: Fração volumétrica teórica de óxido de ítrio de acordo com o teor de oxigênio.

Fonte: Próprio autor.

A Figura 21 mostra o gráfico dos valores obtidos na quantificação da fração de fase
amorfa através de imagens feitas no microscópio óptico e software de análise de imagens.
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Figura 21: Gráficos da fração de fase amorfa obtidas através da análise de imagens feitas por microscopia óptica,
as barras verticais referem-se ao desvio padrão das medidas.

Fonte: Próprio autor.

Observa-se claramente o efeito benéfico do ítrio como micro ligante na liga. Todas
amostras tiveram sua TFV aumentada quando o ítrio é adicionado em quantidades
estequiométricas em relação ao teor de oxigênio. A melhora é observada pelo aumento da
fração de fase amorfa presentes nas ligas micro ligadas quando comparadas às ligas sem
micro ligantes.
Entretanto a partir de 2000 ppm há uma redução na fração amorfa observada por MO.
Esta variação pode ser explicada por dificuldades encontradas na síntese das ligas, como
preenchimento incompleto e lento do molde. Isto leva ao aparecimento de grande quantidade
de porosidade e baixa taxa de resfriamento por falta de contato com a parede do molde.
Exemplos dos defeitos de produção mostrados na Figura 22.
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Figura 22: Micrografias de amostras micro ligadas com mau preenchimento do molde. A micrografia da
esquerda é da amostra com 2000 ppm e 6 mm, a da direita da amostra com 3000 ppm e 6 mm.

Fonte: Próprio autor.

5.3 Difração de raios-X

Para cada nível de teores de oxigênio, comparando-se os padrões de raios-X das ligas
com e sem adição de ítrio, é possível observar a melhora na TFV. Exceto para o teor de 600
ppm, em que tanto a liga sem adição de ítrio e a liga micro ligada apresentam padrões de
difração de um metal amorfo, portanto com alta TFV. Em todos os demais padrões observa-se
que o ítrio promoveu a amorfização da liga através da precipitação de óxido de ítrio. Observase nestes padrões o halo característico de materiais amorfos com picos de difração referentes
ao óxido de ítrio.

5.3.1 Amostras com teores de 600 ppm de oxigênio.

Na Figura 23 estão os padrões de difração de raios-X das amostras com 600 ppm de
oxigênio com 5 e 6 mm de diâmetro. As amostras sem adição de ítrio correspondem à
primeira coluna. As amostras com adição de 0,15% de ítrio estão na segunda coluna. Nas
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amostras sem adição de ítrio e na amostra de 5 mm com adição de ítrio não são verificados
picos de difração. Já na amostra com 6 mm de diâmetro e com adição de ítrio observa-se um
pico de baixa intensidade, referente à formação de óxido de ítrio.
Figura 23: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com 600 ppm de oxigênio, 5 e 6 mm, com e sem
adição de ítrio.

Fonte: Próprio autor.

5.3.2 Amostras com teores de 800 ppm de oxigênio

Na Figura 24 estão os padrões de DRX das amostras com 800 ppm de oxigênio com 5
e 6 mm de diâmetro. As amostras sem adição de ítrio correspondem à primeira coluna. As
amostras com adição de 0,25% de ítrio estão na segunda coluna. As amostras com 800 ppm
de oxigênio têm alto grau de cristalinidade. A adição de ítrio suprimiu a formação de fases
cristalinas. O ítrio, na liga fundida, tem maior afinidade pelo oxigênio, evitando que o
oxigênio aja como catalisador de nucleação de fases cristalinas (ZHANG et al., 2000).
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Figura 24: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com 800 ppm de oxigênio, 5 e 6 mm, com e sem
adição de ítrio.

Fonte: Próprio autor.

5.3.3 Amostras com teores de 1300 ppm de oxigênio

Na Figura 25 estão os padrões de raios-X das amostras com 1300 ppm de oxigênio
com 5 e 6 mm de diâmetro. As amostras sem adição de ítrio correspondem à primeira coluna.
As amostras com adição de 0,35% de ítrio estão na segunda coluna. Nas amostras com adição
de micro ligante, o ítrio se ligou ao oxigênio, formando óxido de ítrio, limpando o fundido.
Assim, suprimiu a formação de fases cristalinas intermetálicas Zr4Ni2O e Al2Zr3, observadas
na amostra sem adição de micro ligante, melhorando a TFV da liga (DE CAMPOS NETO,
2018).
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Figura 25: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com 1300 ppm de oxigênio, 5 e 6 mm, com e sem
adição de ítrio.

Fonte: Próprio autor.

5.3.4 Amostras com teores de 2000 ppm de oxigênio

Na Figura 26 estão os padrões de raios-X das amostras com 2000 ppm de oxigênio
com 5 e 6 mm de diâmetro. As amostras sem adição de ítrio correspondem à primeira coluna.
As amostras com adição de 0,69% de ítrio estão na segunda coluna.
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Figura 26: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com 2000 ppm de oxigênio, 5 e 6 mm, com e sem
adição de ítrio.

Fonte: Próprio autor.

Pelos padrões de DRX fica claro a efetividade do ítrio na melhora da TFV da liga
através de pequenas adições. O ítrio foi capaz de suprimir a formação de fases cristalinas
induzidas pela presença do oxigênio e estabilizar o líquido super resfriado aumentando
consideravelmente a fração de fase amorfa formada.
Observa-se que os únicos picos cristalinos presentes são de Y2O3. Considerando a
fração volumétrica esperada e calculada desse óxido para 2000 ppm de oxigênio, 1,3%,
conclui-se, cristalinidade observada por MO, conforme a figura 21, corresponde ao Y2O3.

71

5.3.5 Amostras com teores de 3000 ppm de oxigênio

Na Figura 27 estão os padrões de difração de raios-X das amostras com 3000 ppm de
oxigênio com 5 e 6 mm de diâmetro. As amostras sem adição de ítrio correspondem à
primeira coluna. As amostras com adição de 0,88% de ítrio estão na segunda coluna.

Figura 27: Padrões de difração de raios-X da liga VIT105 com 3000 ppm de oxigênio, 5 e 6 mm, com e sem
adição de ítrio.

Fonte: Próprio autor.

Através dos padrões de DRX das amostras vê-se que o ítrio foi eficaz em melhorar a
TFV das ligas contaminadas com o oxigênio. É importante ressaltar que na literatura não há
trabalhos que adicionam o ítrio sempre de acordo com os teores de oxigênio presentes. O
usual é sempre a adição de ítrio em uma faixa de composição com variações periódicas dos
seus teores. Através desta metodologia utilizada normalmente na literatura os resultados
mostram o ítrio sendo efetivo em um ou dois teores de adições, como no trabalho de Peng e
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colaboradores (PENG; ZHANG, 2011) (Figura 14). Portanto, os resultados produzidos pela
metodologia de adição de ítrio estequiométrico do presente trabalho, indicam que o principal
mecanismo de melhora da TFV através da adição de ítrio é a formação do óxido de ítrio que é
inerte na matriz amorfa e não induz precipitação de fases cristalinas na liga.
Analisando a variação nos padrões de raios-X de todas as amostras sem o ítrio como
micro ligante observa-se a sensibilidade da liga em relação aos teores de oxigênio. A amostra
com 600 ppm tem grande fração de amorfo, não apresentando picos de difração. As amostras
de 800 e 3000 ppm são quase que completamente cristalinas. E as amostras de 1300 e 2000
ppm de oxigênio sem ítrio apresentam um padrão de difração de raios-X com um
espalhamento característico da fase amorfa com picos de difração, indicando uma matriz
amorfa com fases cristalinas embebidas nesta. Tais resultados estão de acordo com
observações da literatura onde o oxigênio, em certos teores, pode auxiliar na amorfização,
agindo como elemento de liga (GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998).

5.3.6 Quantificação da fração de fase amorfa por difração de raios-X

A tabela 4 e figura 28 mostram as frações de óxido de ítrio que seria formado se todo o
ítrio adicionado reagisse com todo o oxigênio contido nas amostras formando óxido de ítrio
(fração teórica). As outras colunas mostram as frações de óxido de ítrio quantificadas a partir
dos difratogramas de raios-X.

Tabela 4: Frações de óxido de ítrio em todos os níveis de oxigênio teórico, com 5 e 6 mm de espessura.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 28: Frações de óxido de ítrio em todos os níveis de oxigênio teórico, com 5 e 6 mm de espessura.

Fonte: Próprio autor.

Os resultados mostram que o método de quantificação utilizado é mais preciso se
comparado com a quantificação por MO. Mesmo assim erros nas medidas experimentais,
provenientes do ruído da própria difração influenciam nos resultados. A pequena quantidade
de fase cristalina também dificulta medidas mais precisas.
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5.4 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia por dispersão de energia

A seguir são apresentadas as micrografias feitas por MEV e análises químicas por
EDS da fase de óxido precipitada e da matriz amorfa nas amostras micro ligadas com ítrio.
Abaixo tem-se três micrografias, na Figura 29, com diferentes aumentos, com 600
ppm de oxigênio, adição de 0,15% de ítrio e 5 mm de diâmetro. Nesta amostra o EDS pontual
mostrou uma diferença pouco significante nos teores de ítrio quando as análises foram feitas
na matriz (b) e na fase cristalina (a). Os elementos identificados, seus teores e o espectro
obtido estão na Figura 30.
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Figura 29: Imagens de MEV por elétrons retroespalhados da amostra com 600 ppm de oxigênio com 0,15% de
ítrio e diâmetro de 5 mm. Os pontos “a” e “b” indicam os locais de realização do EDS.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 30 “a” e “b”: Espectroscopia por dispersão de energia da amostra com 600 ppm de oxigenio e adição de
0,15% de ítrio com 5 mm de diâmetro. Acima tem-se os espectros obtidos pela análise e abaixo os resultados
quantitativos dos elementos detectados e os seus teores.

Fonte: Próprio autor.

Através do padrão de raios-X desta amostra sabe-se da presença de uma fase amorfa
pelo espalhamento característico e apenas um pico identificável do Y2O3 (o mais intenso). As
imagens, feitas por elétrons retro espalhados, mostram as variações na distribuição do peso
atômico dos elementos na amostra, portanto fica evidente pelo contraste das imagens, que
existe uma matriz homogênea com uma segunda fase (mais escura) embebida nesta matriz.
Esta variação é de uma fase cristalina que nucleou na matriz amorfa e cresce com uma
morfologia característica, parecida com aquela observada na imagem de transmissão (Figura
12) do óxido de ítrio (YAN et al., 2006)
Pelos resultados do EDS tem-se que a fase cristalina é rica em ítrio e oxigênio se
comparado com a matriz amorfa. Conclui-se, portanto, pela análise de DRX, EDS e
morfologia, tratar-se de Y2O3 cristalino. Isso mostra um dos mecanismos de atuação do ítrio
no aumento da TFV, que é amplamente descrito na literatura (YAN et al., 2006), pela
“captura” do oxigênio para formar óxido de ítrio inerte. Ao se aumentar os teores de oxigênio
e consequentemente a quantidade de ítrio como micro ligante, verifica-se o mesmo
comportamento. Sempre uma matriz amorfa com partículas de óxido de ítrio embebidas que
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crescem em quantidade e tamanho com o teor de oxigênio da liga. Este comportamento é
verificado nas micrografias de MEV das amostras com adição de ítrio abaixo.
A Figura 31 A, B e C mostram as micrografias feitas no MEV com elétrons retro
espalhados para a amostra com 600 ppm de oxigênio, adição de 0,15% de ítrio e 6 mm de
diâmetro. Os retângulos indicam a região de aumento da ampliação.

Figura 31 A, B e C: Imagens de MEV por elétrons retroespalhados da amostra com 600 ppm de oxigênio com
0,15% de ítrio e diâmetro de 6 mm. Os retângulos laranjas em A e B indicam a região de ampliação do aumento.
As letras a e b (Figura 29 A e C, respectivamente) indicam as regiões onde as análises químicas por EDS foram
feitas.

Fonte: Próprio autor.
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A análise química por EDS foi feita nas regiões indicadas na Figura 31 A (a) e 31 C
(b), correspondendo pela matriz amorfa e fase cristalina preta, respectivamente. Os espectros
obtidos e a quantificação dos elementos detectados estão na Figura 32.

Figura 32 “a” e “b”: Espectroscopia de energia dispersiva da amostra com 600 ppm de oxigenio e adição de
0,15% de ítrio com 6 mm de diâmetro. Acima temos os espectros obtidos pela análise e abaixo os teores obtidos
da quantificação.

Fonte: Próprio autor.

Na Figura 32 estão destacados os teores de oxigênio e ítrio, como também a diferença
entre os picos do ítrio entre a matriz e a fase cristalina. Neste caso o padrão de difração da
amostra já apresenta um pico claro de difração referente ao óxido de ítrio. Como comentado
nos resultados de difração de raios-X trata-se da fase cúbica de óxido de ítrio. Com o aumento
do tamanho do óxido precipitado os resultados de EDS ficam mais claros pois há menor
interferência da matriz.
Comparando as micrografias das amostras de 5 e 6 mm observa-se fases cristalinas
mais grosseiras na amostra de 6 mm. Isto pode ser devido à variação da taxa de resfriamento e
seu efeito na nucleação e crescimento dessa fase no material.
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Na Figura 33 tem-se as micrografias das amostras com teores de 800 ppm de oxigênio
e adição de 0,25% de ítrio, com 5 mm (“a”, “b” e “c”) e 6 mm (“d”, “e” e “f”) de diâmetro.

Figura 33: Imagens de MEV por elétrons retroespalhados das amostras com 800 ppm de oxigênio com adição de
0,25% de ítrio. Imagens (a), (b) e (c) foram tiradas da região com 5 mm e as imagens (c), (d) e (e) da região com
6 mm. As regiões indicadas com (A) e (B) nas imagens (c) e (f) indicam os locais onde as análises químicas por
EDS foram feitas.

Fonte: Próprio autor.

Pelas micrografias da Figura 33 pode-se observar a matriz amorfa com fases
cristalinas embebidas na mesma. Nesta amostra também são vistos micro poros (circulados
em vermelho) provenientes do processamento da liga, sendo isto uma das dificuldades da sua
manufatura. Vê-se uma grande quantidade destes na imagem (a), confirmou-se tal suspeita ao
focalizar a superfície da amostra e observar que os poros estão desfocados (e), mostrando que
a superfície e os poros não estão no mesmo plano. Observa-se, também, a presença de
partículas bem grandes de óxido de ítrio destacados pela letra “A”.
A Figura 34 mostra a análise química por EDS feita na amostra com 5 mm, 800 ppm
de oxigênio e 0,25% de ítrio. As regiões analisadas estão em destaque com a letra “A”,
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correspondente a fase cristalina, e “B”, correspondente à matriz amorfa, na micrografia da
Figura 33 (c).

Figura 34 “a” e “b”: Espectroscopia de dispersão de energia da amostra com 800 ppm de oxigênio e adição de
0,25% de ítrio com 5 mm de diâmetro. Acima temos os espectros obtidos pela análise e abaixo os teores obtidos
da quantificação.

Fonte: Próprio autor.
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A Figura 35 mostra análise química por EDS feita na amostra com 6 mm, 800 ppm de
oxigênio e 0,25% de ítrio. As regiões analisadas estão em destaque com a letra “A”
correspondente a fase cristalina, e “B”, correspondente à matriz amorfa, na micrografia da
Figura 33 (f).

Figura 35 “a” e “b”: Espectroscopia de dispersão de energia da amostra com 800 ppm de oxigênio e adição de
0,25% de ítrio com 6 mm de diâmetro. Acima temos os espectros obtidos pela análise e abaixo os teores obtidos
da quantificação.

Fonte: Próprio autor.

Nas análises químicas (EDS) vê-se o mesmo comportamento observado anteriormente.
O ítrio reage com o oxigênio presente no fundido e forma óxido de ítrio. Desta forma limpa o
líquido super resfriado, evita a formação de sítios preferenciais de nucleação, permitindo a
solidificação da liga sem cristalização (ZHANG et al., 2000; WANG et al., 2002).
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A Figura 36 mostra as micrografias da amostra com 1300 ppm de oxigênio, 5 mm de
diâmetro e adição de 0,35% de ítrio.

Figura 36: Micrografias feitas em MEV no modo elétrons retroespalhados da amostra com 1300 ppm de
oxigênio, adição de 0,35% de ítrio e 5 mm de diâmetro.

Fonte: Próprio autor.

A análise química por EDS foi feita nas regiões indicadas na Figura 36 (c) como “A” e
“B”, a primeira região “A” refere-se à fase cristalina em destaque na Figura 36 (d) e a
segunda “B” foi a análise feita na matriz amorfa sem fases cristalinas visíveis. O espectro
obtido e as frações relativas da análise química estão na Figura 37 abaixo.
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Figura 37 “a” e “b”: Espectroscopia de dispersão de energia da amostra com 1300 ppm de oxigênio, adição de
0,35% de ítrio e 5 mm de diâmetro. Acima tem-se os espectros obtidos da análise e abaixo os teores da
quantificação dos elementos.

Fonte: Próprio autor.

A partir dos resultados da análise química, espectro e quantificações, pode-se ver que
o ítrio é dificilmente detectado na matriz amorfa e apresenta quantidade significativa na fase
cristalina, mostrando a efetividade do ítrio em limpar o líquido super resfriado do oxigênio
durante a fusão da liga. Nota-se, também, a presença de alguns cristais bem desenvolvidos de
óxido de ítrio e com tamanho bem superior à maioria presente na matriz. No caso das
amostras com teores mais baixos de oxigênio não se nota a presença de cristais de óxido de
ítrio assim tão grandes e bem desenvolvidos.
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A Figura 38 mostra as micrografias da amostra com 1300 ppm de oxigênio, 6 mm de
diâmetro e adição de 0,35% de ítrio.

Figura 38: Micrografias feitas em MEV no modo elétrons retroespalhados da amostra com 1300 ppm de
oxigênio, adição de 0,35% de ítrio e 6 mm de diâmetro.

Fonte: Próprio autor.

A análise química por EDS foi feita nas regiões indicadas na Figura 38 (a) como “A” e
“B”, a primeira “A” refere-se a fase cristalina, em destaque na Figura 38 (b), e a região “B”
refere-se à análise feita na matriz amorfa sem fases cristalinas visíveis. O espectro obtido e as
frações semi quantitativas das análises químicas estão na Figura 39 abaixo.
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Figura 39 “a” e “b”: Espectroscopia de dispersão de energia da amostra com 1300 ppm de oxigênio, adição de
0,35% de ítrio e 6 mm de diâmetro. Acima tem-se os espectros obtidos da análise e abaixo os teores da
quantificação dos elementos.

Fonte: Próprio autor.

Nos espectros obtidos por EDS apresentados nas Figuras 37 e 39 estão indicados por
uma seta a diferença de sinal do ítrio e oxigênio entre a matriz (a) e a fase cristalina (b) para
melhor visualização.
A Figura 40 apresenta as micrografias tiradas no MEV no modo elétrons retro
espalhados da amostra com 2000 ppm de oxigênio e adição de 0,69% de ítrio. O aumento da
quantidade de cristais de óxido de ítrio bem desenvolvidos, de grande tamanho, é notável.
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Figura 40: Micrografias feitas em MEV no modo elétrons retroespalhados da amostra com 2000 ppm de
oxigênio, adição de 0,69% de ítrio e 5 mm de diâmetro.

Fonte: Próprio autor.

A Figura 41 apresenta as micrografias tiradas no MEV no modo elétrons retro
espalhados da amostra com 2000 ppm, sem a adição de ítrio.
Figura 41: Micrografias feitas em MEV no modo elétrons retro espalhados da amostra com 2000 ppm de
oxigênio, sem adição de ítrio e 5 mm de diâmetro.

Fonte: Próprio autor.

Observa-se nas micrografias da amostra sem adição de ítrio uma morfologia das fases
cristalinas completamente diferente em relação a todas as outras imagens feitas das amostras
com adição de ítrio.
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Pode-se ver diferentes contrastes de cinza nas micrografias. Como foram imagens
feitas pelos elétrons retroespalhados, isso indica que existem diferentes tipos de fases
cristalinas (diferentes composições químicas) devido ao contraste químico deste modo de
imagem.
Foram feitas medidas de EDS geral (em toda a área) e medidas pontuais em diferentes
fases da amostra sem adição de ítrio que e assim foi possível verificar variações na
composição química da microestrutura.
Abaixo, na Figura 42 ,estão o resultado da análise química por EDS geral de toda a
área na amostra com 2000 ppm de oxigênio sem a adição de ítrio. Os resultados mostram que
a composição química geral medida está de acordo com a liga VIT105.

Figura 42: Espectroscopia de energia dispersiva da amostra com 2000 ppm de oxigênio, sem adição de ítrio e 5
mm de diâmetro. Acima temos o espectro obtido da análise e abaixo os teores da quantificação dos elementos.

Fonte: Próprio autor.
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Na imagem 43 vê-se uma micrografia ainda da amostra com 2000 ppm de oxigênio
sem a adição de ítrio. Os pontos em destaque mostram os locais onde as análises de EDS
foram feitas. Os resultados das análises químicas são mostrados na Tabela 5.

Figura 43: Micrografia feita com MEV no modo elétrons retro espalhados da amostra com 2000 ppm, 5 mm sem
adição de ítrio. Na micrografia estão marcados os pontos onde a análise química por EDS pontual foi feita.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 5: Valores das análises químicas feitas na amostra com 2000 ppm, 5 mm sem adição de ítrio nos pontos
de 1 a 6 indicados na Figura 41.

Fonte: Próprio autor.

Os pontos 1, 2 e 3 da análise química por EDS estão situados na matriz e os pontos 4,
5 e 6 na fase cristalina mais escura. Pelas análises químicas percebe-se aumento nos teores de
alumínio na fase se comparado com a matriz. Dando indício de ser uma fase intermetálica
com alumínio.
Na amostra com 800 ppm de oxigênio e adição de 0,25% de ítrio foi feita uma análise
química por EDS ao longo de uma linha específica para avaliar a variação da concentração
dos elementos a partir da matriz amorfa, passando por um grão de óxido de ítrio e terminando
na matriz. A linha amarela na Figura 44 (b) mostra a região onde a análise foi feita.
Sobrescrito na Figura 44 (a) está a variação da composição química sobre a linha.
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Figura 44 (a) e (b): Micrografia tirada por MEV da amostras com 800 ppm de oxigênio e adição de 0,25% de
ítrio. A imagem (a) apresenta a análise por EDS em linha e a imagem (b) a micrografia com a linha de análise
destacada em amarelo.

Fonte: Próprio autor.

Pela análise por EDS em linha fica muito claro que a fase cristalina é composta de
óxido de ítrio imerso em uma matriz amorfa da liga VIT105.
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6 CONCLUSÃO

A produção de uma liga formadora de VMM com composição química de acordo com a
liga VIT 105 (Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5) com cinco níveis distintos de oxigênio foi bem
sucedida. O óxido de cobre, usado como contaminante, foi completamente fundido e
incorporado às ligas, não tendo sido observada nenhuma partícula do óxido de cobre em
nenhuma das amostras.
Durante a produção das amostras, quando a liga está na região de líquido super resfriado,
o ítrio neutraliza o efeito negativo do oxigênio durante a fundição dos componentes. O ítrio
“captura” a maior parte do oxigênio da liga formando partículas de óxido de ítrio inertes, que
não agem como sítios para a nucleação e crescimento de fases cristalinas. Assim, o líquido
super resfriado é estabilizado pela eliminação dos efeitos negativos do oxigênio, aumentando
a TFV das ligas contaminadas com oxigênio. Apesar da melhorar significativa da TFV
observada, a liga mostrou-se muito sensível a forma de produção e síntese.
Os resultados indicam que a maneira mais assertiva para a utilização do ítrio como
micro ligante seja a adição em quantidades estequiométricas em relação aos teores de
oxigênio. Evita-se, assim, que ítrio remanescente da reação com o oxigênio sobre na matriz
amorfa prejudicando a TFV da liga original, como se observa em alguns relatos da literatura.
Os resultados corroboram a possibilidade de se utilizar matérias-primas com menor
pureza, portanto mais baratas, para a produção de componentes de VMM. Além disso a
quantidade de ítrio necessária para melhorar a TFV é menor do que usualmente é adicionada
em trabalhos divulgados na literatura.
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