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OBTENÇÃO E EVOLUÇÃO DA FASE ICOSAEDRAL 

QUASICRISTALINA EM LIGAS Al-Cu-Fe E  Al-Cu-Fe-B POR MELT-

SPINNING  

 

 

RESUMO 
 

O processo “melt-spinning” por imprimir altas taxas de resfriamento, é um dos 

principais meios para a obtenção de ligas com estrutura quasicristalinas, sendo o primeiro 

método utilizado para produzir materiais quasicristalinos. Neste trabalho utilizou-se este 

processo para a elaboração das ligas quasicristalinas Al(60-x)Cu25Fe15Bx, Al(60-

x)Cu27,5Fe12,5Bx e Al(65-x)Cu20Fe15Bx (x=0 e x=3%at de boro). As ligas foram previamente 

fabricadas, por fusão, em atmosfera de argônio, em forno à indução, para em seguida 

serem submetidas ao processo “melt-spinning”, onde se obteve o material na forma de fita. 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios-x e microscopia eletrônica de 

varredura. Os resultados indicaram a formação da fase icosaedral ψ - Al65Cu20Fe15 nas 

composições estudadas e uma provável contribuição do boro na produção dessa fase 

icosaedral.  

 

Palavras-chave: melt-spinning, quasicristal, boro. 
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OBTAINING AND EVOLUTION OF PHASE ICOSAHEDRAL 

QUASICRISTALINA IN ALLOYS Al-Cu-Fe AND Al-Cu-Fe-B BY 

MELT-SPINNING 

 

 

ABSTRACT 

 

Melt spinnng processing is one of the most common processes to obtaining 

quasicrystaline structures. This is because of the fast cooling rate it imposes on the system, 

favoring such type of structure. This work deals with the production of quasycristaline 

phases (Al60Cu27,5Fe12,5 e Al57Cu27,5Fe12,5B3) via melt-spinning. The alloys were initially 

cast via induction melting under atmospheric air, with the designed chemical composition 

of the quasicrystals. Hence, the ribbons were produce by melt-spinning were characterized 

by means of x-ray diffraction and scanning electron microscopy. The results indicate that 

the icosahedral ψ - Al65Cu20Fe15 phase formed in both types of starting compositions. It 

seams that the boron contributes to stabilize the icosahedral phase. 

 

Key words: quasicrystals, melt-spinning, boron  
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 

Os quasicristais são estruturas atômicas desordenadas que exibem ordem 

translacional quasiperiódicas de longo alcance, com simetria cristalograficamente proibida. 

São bons isolantes elétricos e térmicos, e apresentam dureza e resistência ao desgaste 

elevada. Esses materiais são preparados por várias técnicas via resfriamento rápido. 

O processamento de ligas por solidificação rápida leva à formação de estruturas 

com características bem particulares e de grande interesse tecnológico tais como grãos 

refinados, estruturas homogêneas sem segregações, soluções sólidas supersaturadas, fases 

metaestáveis e estruturas amorfas. Várias técnicas têm sido aplicadas na obtenção de ligas 

solidificadas rapidamente, como é o caso da técnica de “Melting Spinning”. Essa por 

imprimir altas taxas de solidificação é um dos principais meios para a obtenção de ligas 

com estrutura quasicristalinas. Também foi o primeiro método utilizado na produção 

desses materiais. (TSAI, 1997). 

Atualmente, as principais direções de investigações dos materiais quasicristalinos 

são as buscas de técnicas de produção em grande escala, de meios para aumentar a 

estabilidade da fase quasicristalina e de novas aplicações. Hoje em dia, a fabricação de 

materiais quasicristalinos é possível por diferentes métodos, fazendo-se o uso da fundição, 

com várias taxas de solidificação do metal líquido, da mecanossíntese e filme fino.  

Ligas metálicas quasicristalinas já são usadas em grande número de aplicações 

industriais, como por exemplo, em panelas antiaderentes. Este material oferece uma 

resistência superior à do material usualmente empregado. 
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Como anteriormente citado, o melt-spinning, é um dos principais meios de 

produção desses materiais. Os primeiros estudos das ligas AlCuFe a partir dessa técnica, 

mostraram que a estrutura quasicristalina é facilmente alcançável, contudo a produção de 

uma estrutura quasicristlina pura por melt-spinning não é evidente (DIVAKAR, et al., 

1997). 

A adição de um quarto elemento, tais como: boro, berílio e silício, a composições 

de ligas AlCuFe estabiliza a fase de simetria cristalograficamente proibida facilitando a 

fabricação do material quasicristalino (DUBOIS, 2005). 

Este estudo aborda alguns aspectos na preparação de ligas quasicristalinas 

AlCuFe, procurando fornecer uma compreensão sobre o efeito do processamento, bem 

como a adição de 3% at de boro em substituição ao alumínio nas ligas de composições: 

Al60Cu25Fe15, Al60Cu27,5Fe12,5 e Al65Cu20Fe15. 

Para uma melhor compreensão do tema proposto, esse trabalho foi dividido em 

capítulos, onde: 

No capitulo I é feita uma breve introdução ao tema. 

No capítulo II procurou-se fazer uma breve revisão sobre os quasicristais, 

mostrando de forma resumida os diagramas AlCuFe e a influência da composição na 

formação da fase icosaedral quasicristalina. 

No capítulo III faz-se uma abordagem sobre solidificação rápida, a obtenção de 

quasicristais via melt-spinning e a influência do tratamento térmico nas ligas processadas 

por esse método. 

No capítulo IV a metodologia experimental desse trabalho é apresentada. 

No capítulo V são expostos os resultados e principais discussões desse trabalho 

No capítulo VI apresentam-se as conclusões desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

QUASICRISTAIS 

 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

A ideia que os cristais são sólidos com ordem periódica foi extremamente bem 

sucedida. Os cristalógrafos conseguiram prever todos os ângulos característicos entre as 

faces dos 230 cristais muito antes da observação da estrutura periódica. Com o 

desenvolvimento da difração de raios-X por W. Bragg e L. Bragg, a cristalografia teve uma 

confirmação estrondosa. Todavia a surpreendente descoberta de materiais com simetria 

rotacional de ordem 5 por DAN SHECTMAN (1984), Fig. (2.1), a qual é incompatível 

com a periodicidade dos cristais, rompeu um paradigma na cristalografia e desde então 

esses materiais têm sido objeto de intensos estudos. 

 

 

 

Figura (2.1) – Dan Shechtman descobridor dos quasicristais (BELISÁRIO, 2003). 

 

Os quasicristais diferem dos sólidos conhecidos, amorfos e cristalinos, por 

apresentarem características estruturais distintas e, portanto, propriedades incomuns 
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(SORDELET e DUBOIS 1997). São atomicamente bem ordenados, porém, não se repetem 

a intervalos regulares, ou melhor, não apresentam periodicidade. Apesar da aperiodicidade, 

os planos estão altamente ordenados e suas posições podem ser preditas por um específico 

número irracional τ = 2 cos (π/5) = (1 + 5 )/2 = 1.618034, chamado de relação dourada. O 

espaçamento interplanar em quasicristais podem assim variar, mas esta variação é de certa 

forma, controlada e repetida como demonstrada na Fig. (2.2). Assim, uma ordem 

translacional de longo alcance existe em quasicristais (GIACOVAZZO et al., 1992).  

Os materiais quasicristalinos apresentam excelentes propriedades mecânicas e 

superficiais, tais como: baixa energia superficial, elevada dureza, baixo coeficiente de 

atrito, boa resistência à corrosão, elevada resistência ao desgaste e ainda baixas 

condutividades elétricas e térmicas entre outras. Partilham muitas propriedades com os 

cristais periódicos: exibem superficie facetadas Fig. (2.3), produzem padrões de difração, 

Fig. (2.2), e têm um grau de ordem local muito semelhante. Mas os quasicristais são 

também muito diferentes dos cristais periódicos: podem ter eixos de rotação incompatíveis 

com a periodicidade.  

 

 

 

Figura (2.2) – Padrão de difração com simetria rotacional de ordem cinco (TREBIN, 

2003). 
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Figura (2.3) – Liga AlCuFe que se cristaliza na forma de um dodecaedro, mesma simetria 

do icosaedro (TREBIN, 2003). 

 

As simetrias cinco, oito, dez e doze podem ser encontradas nos quasicristais 

(SORDELET, 2000). Essas simetrias de rotação originam ligas com estruturas icosaedrais, 

Octogonais, decagonais e dodecagonais, respectivamente (HAFNER, 1999), em vez de 

células unitárias que constituem os cristais. PASSOS (2006) mostra em detalhes a 

morfologia dos quasicristais. 

Vários são os sistemas de ligas que exibem estruturas quasicristalinas, a Tab. (1) 

apresenta algumas dessas ligas e suas respectivas estruturas. 
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Tabela (1) – Exemplos de algumas ligas exibindo estruturas quasicristalinas 

(SAARIVIRTA, 2004). 

 

Estruturas 

quasicristalina 
Ligas 

Icosaedral Al-Cu-Fe, Al-Mn, Al-Mn-Si, Al-Mn-Cu,Al-Mn-Zn, Al-

Cu-Ru, Al-Cu-Os, Al-Cr, Al-V-Si, Al-Pd-Ru, Al-Pd-Mn, 

Al-Pd-Re, Al-Pd-Mg, Al-Li-Cu, Al-Mg-Zn, Al-Rh-Si, Ti-

Fe-Si, Ti,Zn,Ni, Mg-Li-Al, Mg-Zn-Y, Mg-Zn-Ho, Cd-

Mg-Tb  

Octogonais 
Ni-Cr-Si, Ni-V-Si, Mn-Si 

Decagonais Al-Mn, Al-Fe, Al-Pd, Al-Pd-Fe, Al-Pd-Ru, Al-Pd-Os, Al-

Os, Al-Co-Ni, Al-Cu-Co, Al-Cu-Fe-Co, Al-Cu-Co-Si, Al-

Co-Fe-Cr-O, Al-Cr-Si, Al-Ni-Fe, Al-Ni-Rh, Al-Cu-Rh, 

Zn-Mg-Y, Zn-Mg-Sn, Zn-Mg-Ho 

Dodecaedrais 
Ni-Cr, Ni-V, Ni-V-Si, Ta-Te, Co-Cu, Al-Co-Fe-Cr 

 

Dentre todos os sistemas de ligas quasicristalinas apresentados na tabela (1) um 

dos mais estudados é o sistema AlCuFe por propiciar a obtenção de uma estrutura 

quasicristalina estável por fundição (BRADLEY et al.1939 e LIU et al. 1991), além do 

mais são formadas por elementos metálicos atóxicos, de baixo custo e facilmente 

disponíveis (ROSAS et al. 2007). 

 

2.2 - SISTEMA AlCuFe 

 

O sistema de ligas AlCuFe exibe, para algumas composições, estrutura icosaedral 

e teve como precursores, BRADLEY e GOLDSCHMIDT (1939). Esses foram os 

primeiros a revelar a área composicional onde era possível a formação de uma estrutura 

quasicristalina (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 
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A fórmula ideal da fase quasicristalina, antes desconhecida e chamada ψ, foi 

proposta ser Al6Cu2Fe e sua composição média na região Al65Cu22.5Fe12.5. Essa fase, 

segundo BRADLEY e GOLDSCHMIDT (1939), era resultado de uma reação peritética da 

fase β2 – AlFe3 e o líquido remanescente. O diagrama esboçado para o sistema Al-Cu-Fe 

rico em alumínio é mostrado na Fig. (2.4) (BRADLEY, GOLDSCHMIDT, 1939), onde 

observa-se a coexistência da fase icosaedral quasicristalina ψ com outras fases pertencentes 

a esse  sistema, tais como:  a fase cúbica β2 – AlFe3 a esquerda, a fase monoclínica λ1 – 

Al3Fe na parte superior e a fase monoclínica λ2 – Al3Fe e tetragonal ω - Al7Cu2Fe do lado 

direito da figura.  

 

 

 

Figura (2.4) – Diagrama de equilíbrio Al-Cu-Fe proposto por BRADLEY E 

GOLDSCHMIDT (1939). 
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As mais importantes fases binárias e ternárias do sistema Al–Cu–Fe descritas por 

HUTTUNEN-SAARIVIRTA, (2004), estão resumidas na Tab. (2). 

 

Tabela (2) – Fases do sistema Al-Cu-Fe (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 

 

Fase Fórmula -Estrutura 

η AlCu – Ortorrómbica tipo Ni2Al3 

τ AlCu(Fe)  

θ Al2Cu - Tetragonal 

λ Al7Fe2 - Ortorrómbica  

λ1 λ2 Al3Fe com diferentes quantidades de 

cobre dissolvido.  

λ Al13Fe4 - Monoclínica  

μ Al5Fe2 - Monoclínica  

β1 AlFe3 - CCC  

β Al5(Cu,Fe)5, AlFe(Cu) - Cubica (tipo 

CsCl) 

Ф Al Cu Fe tipo Ni2Al3 

χ Al18Cu10Fe  

ψ Al6Cu2Fe - Icosaedral  

ω Al7Cu2Fe - Tetragonal.  

 

Em outro diagrama Al–Cu–Fe esboçado por FAUDOT et al. (1991), uma única-

fase de estrutura quasicristalina é formada com as composições Al61.75–64Cu24–25.5Fe12–12.75, 

como indicada na Fig.(2.5). Neste diagrama a fase quasicristalina é obtida pela reação 

peritética da fase β - Al(Fe,Cu), a fase  λ-Al3Fe e a fase líquida restante. Essa reação tem 

início a uma temperatura de aproximadamente 860°C (FAUDOT et al. 1991). 



24 

 

 

 

Figura (2.5) - Diagrama de fases pseudo-binário AlCuFe (FAUDOT et al. 1991). 

 

Outro diagrama pseudo-binário de Al-Cu-Fe foi proposto por YOKOYAMA et al. 

(2000)   em altas temperaturas, Fig. (2.6). Novamente, a formação da fase quasicristalina 

ocorre devido à reação peritética. Entretanto essa reação só ocorre entre as fases, 

monoclínica λ2 - Al3Fe e o líquido, aproximadamente a 820°C (1090K), que é 40°C abaixo 

da temperatura proposta por FAUDOT et al. (1991). 
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Figura (2.6) - Diagrama de fases pseudo-binário de Al65Cu35-XFeX (x = 0–20) proposto por 

YOKOYAMA et al. (2000). 

 

Uma observação importante que envolve o caráter dos diagramas de fase é feita 

por GUI et al. (1991). Eles enfatizam que a composição de cada uma das fases é diferente 

em ligas diferentes. Por exemplo, a composição de equilíbrio da fase icosaedral depois de 

recozer a 800°C é Al60.7Cu25.5Fe13.8 na liga de Al65Cu20Fe15 e Al58.4Cu28.6Fe13 na liga  

Al62.5Cu25Fe12.5. Isto é porque a formação da fase icosaedral é possível dentro de uma gama 

de composição de alguns por cento atômicos. Na liga Al65Cu20Fe15 a fase icosaedral está 

em equilíbrio com a fase de λ-Al13Fe4(Cu) pobre em cobre, enquanto na liga de 

Al62.5Cu25Fe12.5 está em equilíbrio com a fase β – Al(Cu,Fe) rica em Cu. Assim, a fase 

quasicristalina em liga de Al65Cu20Fe15 contém menos cobre comparado àquela liga 

Al62.5Cu25Fe12.5. Esta observação indica que a composição da fase icosaedral em ligas Al–

Cu–Fe não só depende da condição de resfriamento e à temperatura de equilíbrio, mas 

também das fases coexistentes que estão em equilíbrio com a estrutura icosaedral (GUI et 

al., 1991). 
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2.3 - OBTENÇÃO DE FASE ICOSAEDRAL QUASICRISTALINA 

 

As características estruturais dos quasicristais são influenciadas por sua síntese e 

métodos de processamento. Os métodos de preparação conhecidos, para produzirem 

materiais que exibam fases quasicristalinas, incluem a solidificação de ligas fundidas, 

técnicas de solidificação rápida tal como “melt spinning” e atomização, mecanossíntese 

entre outras. CAVALCANTE (2007) faz uma descrição desses métodos supra citados. O 

método mais comum para preparar quasicristais estáveis, em laboratório, é fundir os 

componentes puros e lançar a fundição em lingotes (SRINIVAS et al., 1995). 

 

2.4 - INFLUENCIA DA COMPOSIÇÃO NA OBTENÇÃO DA FASE ICOSAEDRAL 

QUASICRISTALINA NO SISTEMA AlCuFe 

 

A fase cúbica β – Al(Fe,Cu) tem um papel importante na formação e 

decomposição da fase icosahedral ψ - AlCuFe neste sistema. Primeiro, a fase cúbica é a 

força motriz principal na formação da fase icosahedral (ROSAS, PEREZ, 1998). E 

segundo, essa solução sólida (fase β) regula a composição das ligas na tranformação para 

fase icosaedral ψ. 

Nas composições onde somente a fase icosaedral ψ – AlCuFe e a fase cúbica β - 

AlFe(Cu) estão presentes, a quantidade da fase icosahedral depende da relação Al/(Cu Fe). 

Assim, por exemplo, quando esta relação diminui, ocorrem aumentos de fase β. Este 

resultado é ilustrado na Fig. (2.7 a). As Fig(s). (2.7 b-c), exibem as quantidades da fase 

icosaedral como uma função do conteúdo do cobre e do conteúdo de ferro respectivamente. 

O percentual da fase icosaedral é fortemente dependente da concentração férrea na liga, 

com a quantidade maior obtida na gama de composição 10–12.5% at. Dessa forma, a 

composição da fase icosaedral vária em A165-63Cu28-21Fe12.5-10. (ROSAS, PEREZ, 2000). 
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Figura (2.7) - Percentual de fase icosahedral ψ como uma função do % at de: (a) alumínio; 

(b) cobre; e (c) ferro.Segundo (ROSAS, PEREZ, 2000). 

 

LEE et al., (2001), relataram a formação de uma fase icosaedral em uma liga de 

composição Al62Cu25.5Fe12.5, essa coexistia com as fases  β –Al(Fe,Cu) e τ-AlCu(Fe) como 

também  quantidades pequenas da fase λ-Al13Fe4. Vale anotar que nenhum estudo relatou a 

formação da fase τ - AlCu(Fe) sob condições de equilíbrio. Na liga Al62Cu25.5Fe12.5, a 
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formação da fase icosaedral é resultado de uma reação peritética entre a fase primária β e a 

fase líquida restante. Porém, só depois de um tratamento térmico a 750°C, por 3h, obtém-

se um material quasicristalino puro, enquanto recozendo a 850°C, por 3h, forma-se uma 

estrutura onde a fase icosaedral coexiste com as fases β – Al(Fe,Cu) e λ - Al13Fe4. Assim, 

de acordo com LEE et al., (2001), nenhuma estrutura icosaedral de única-fase é obtida em 

Al62Cu25.5Fe12.5 sem promover um tratamento térmico adequado. 

Utilizando fusão sob atmosfera controlada seguida de vazamento em lingoteira, 

SAARIVIRTA e VUORINEN (2005), conseguiram a fase icosaedral ψ – Al65Cu20Fe15 em 

três ligas de composições: Al60Cu25Fe15, Al60Cu27,5Fe12,5 e Al65Cu25Fe15. Como podemos 

observar, nos difratogramas da Fig. (2.8), essa fase icosaedral quasicristalina ψ – 

Al65Cu20Fe15 coexiste com as fases β - Al(Cu,Fe), monoclínica λ - Al13Fe4 e a tetragonal  

- Al2Cu. 

 

 

 

Figura (2.8) – Difratogramas da ligas (a) Al60Cu25Fe15, (b) Al60Cu27,5Fe12,5 e (c) 

Al65Cu25Fe15 segundo SAARIVIRTA e VUORINEN (2005). 
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Diversos são os estudos que relatam a formação da fase icosaedral quasicristalina 

em ligas AlCuFe. Essas ligas têm sido amplamente estudadas devido a possibilidade de se 

produzir quasicristais em grande quantidade. Contudo, sua estrutura de solidificação 

multifásica complexa, e sua extrema fragilidade tornam difícil a utilização desses materiais 

a granel. 

Tem sido relatado que a adição de um quarto elemento tem resultado numa 

formação estável da fase icosaedral em ligas AlCuFe. A adição de Si, por exemplo, pode 

estabilizar a fase icosaedral nas ligas AlCuFe no processo de mecanossíntese (TSAI et al. 

1989). 

LEE et al., (2000), relataram o efeito da adição de Si na formação da fase 

icosaedral na liga Al65Cu20Fe15. A adição acima de 5% at de Si em substituição a igual 

percentual de Al, Cu ou Fe, respectivamente, nesta composição, ocasionou na diminuição 

gradativa da fração da fase icosaedral. Observamos que, na Fig.(2.9), o difratograma da 

liga Al60Cu20Fe15Si5 apresentou, relativamente, uma boa definição da fase icosaedral, 

apesar da substituição de Al por Si. Também é notado que as ligas Al65Cu15Fe15Si5 e 

Al65Cu20Fe10Si5 apresentaram picos referentes à fase tetragonal  - Al2Cu melhor 

definidos. Entretanto, com o aumento do percentual de Si na liga Al65Cu20Fe15, em 

substituição a igual percentual de alumínio, cobre ou ferro, foi observado uma diminuição 

no teor de porosidade das amostras Tab.(3). 

 

Tabela (3) – Porosidade da liga A65Cu20Fe15 com a adição de Si (LEE et al., 2000). 

 

Liga 
Porosidade 

(%) 

Al65Cu20Fe15 25 

Al64Cu20Fe15Si1 20 

Al60Cu20Fe15Si5 20 

Al65Cu20Fe10Si5 21 

Al65Cu15Fe15Si5 17 

Al50Cu20Fe15Si15 10 
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Figura (2.9) – Difratograma da liga AlCuFe, mostrando o efeito da substituição do Si por 

igual percentual de Al, Cu ou Fe respectivamente segundo LEE et al. (2000). 

 

Ainda de acordo com LEE et al. (2000), a liga Al64Cu20Fe15Si1 tratada 

termicamente a 750°C, durante 3h, apresentou picos associados à fase β melhor definidos, 

quando comparados à fase icosaedral I. Segundo WANG et al., (2005) a diminuição da 

temperatura de transformação com a adição do Si pode ter ocorrido, contribuindo para a 

decomposição da fase icosaedral mostrada pelo difratograma Fig.(2.10). 
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Figura (2.10) – Difratograma da liga Al64Cu20Fe15Si1, na parte superior sem tratamento e 

na parte inferior com tratamento térmico segundo LEE et al. (2000). 

 

Pequenas quantidades de boro e berílio também têm sido utilizadas com o 

interesse de promover a melhora e a facilidade de preparação de uma única fase 

quasicristalina em ligas AlCuFe. Foi observado, por DUBOIS (2005), que a adição de uma 

pequena quantidade de boro, além de reduzir o tamanho do grão, minimiza a formação da 

fase β, contribuindo na formação de uma microestrutura quasicristalina.  

SORDELETE, (1996), relatou, a redução na fração da fase tetragonal , presente 

no difratograma da liga de composição Al63Cu25Fe12, com a adição de 1% at de boro em 

substituição a igual percentual de alumínio nessa composição. Ainda pode-se perceber 

picos da fase icosaedral ψ melhor definidos na composição com 1% de boro (Fig. 2.11). 
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Figura (2.11) – Difratogramas das ligas: (a) Al63Cu25Fe12 e (b) Al62Cu25Fe12B. Podem-se 

notar picos da fase ψ melhor definidos na composição (b), além da fase tetragonal  não 

detectada (SORDELETE, 1996). 

 

Além da obtenção da fase icosaedral ser influenciada pela composição, a forma 

como esses materiais são processados também exercem influência na formação dessa fase. 

Embora nem todo quasicristal seja estável, a formação de quasicristais estáveis podem 

normalmente ser, prenunciada pelo diagrama de equilíbrio. Eles podem, assim, ser 

preparados por processo convencional de equilíbrio utilizando processo de fundição e 

solidificação (TSAI, 1997). Altas taxas de resfriamento promovem a formação de fases 

metaestáveis. Quasicristais metaestáveis foram produzidos por várias técnicas via 

resfriamento rápido (WOJCIECHOWSKI, 2000). 
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CAPÍTULO III 

 

 

SOLIDIFICAÇÃO RÁPIDA 

 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista físico, a solidificação pode ser definida como um processo de 

transformação de fase líquida em fase sólida que, de forma controlada, é largamente 

utilizado na moderna tecnologia industrial (KURZ et al. 1989). Na tecnologia eletrônica, 

por exemplo, a solidificação é empregada como um processo de purificação de metais e 

semicondutores e na obtenção de monocristais de alta perfeição para a fabricação de 

microcircuitos de computadores, calculadoras, instrumentos de precisão, lasers e 

equipamentos de telecomunicação (CAMPOS FILHO et. al. 1978). Na tecnologia 

metalúrgica, por outro lado, a solidificação é empregada na conformação de metais por 

fundição, na produção de lingotes para posterior conformação mecânica e na união de 

componentes metálicos por soldagem a fusão (CAHN et al. 1983).  

Um processo de Solidificação Rápida de metais e ligas metálicas pode ser 

alcançado através da aplicação de altas taxas de resfriamento (10
2 

- 10
6 

K/s) ou pela 

imposição de altos níveis de super-resfriamento através da minimização ou eliminação de 

agentes nucleantes (HERLACH, 1994). Várias técnicas têm sido aplicadas na obtenção de 

ligas solidificadas rapidamente, como é o caso da técnica de “Melting Spinning” e a 

técnica de fusão em presença de fluxo. A solidificação rápida pode levar a formação de 

estruturas com características bem particulares e de grande interesse tecnológico tais como 

grãos refinados, estruturas homogêneas sem segregações, soluções sólidas supersaturadas, 

fases metaestáveis e estruturas amorfas (CASTRO et al. 2001).  
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3.2 – CONCEITO CIENTÍFICO 

 

Solidificação rápida de um líquido requer super-resfriamentos, abaixo da 

temperatura de fusão do material, porque a nucleação e o crescimento da fase sólida 

necessitam de uma força motriz termodinâmica, que é gerada com excesso de energia livre 

do fundido super-resfriado (KURZ et al. 1989). Solidificação próxima do equilíbrio requer 

níveis de super-resfriamentos baixos para que a nucleação seja ativada termicamente e a 

interface sólido-líquido avance (HERLACH, 1998). Entretanto, se o super-resfriamento 

aumenta, a força motriz termodinâmica cresce, significativamente. O processo de 

solidificação rápida, abre caminhos para a obtenção de novos materiais. A Fig. (3.1) 

mostra resumidamente a conseqüência microestrutural da solidificação rápida (CASTRO, 

2006). 

 

 

 

Figura (3.1) – Fluxograma do processo de solidificação rápida mostrando a formação das 

várias microestruturas com o aumento do super-resfriamento (CASTRO, 2006). 
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A solidificação rápida pode levar o material fundido a solidificar em vários 

estados metaestáveis (ASSADI et al. 1998, GREER 1993), com:  

 Substancial aumento da solubilidade no estado sólido de um ou mais metas em 

outro;  

 Refino de grão em metais e ligas;  

 Considerável redução da microsegregação em ligas;  

 Formação de novas fases cristalinas metaestáveis;  

 Retenção da liga fundida, em condições de líquido super-resfriado ou vítrea 

(formação do metal vítreo ou amorfo). 

A Fig. (3.2) mostra a dependência da temperatura do líquido como uma função da 

Energia Livre de Gibbs e várias fases sólidas, incluindo o estado vítreo (TURNBULL, 

1950). Na temperatura T
E
, as curvas do líquido e do sólido estável definem a temperatura 

de equilíbrio. A diferença ΔG da energia livre entre o líquido e a fase sólida, ΔG = G
S 

– G
l 

define a força motriz para a solidificação, sendo negativa quando a temperatura de 

nucleação é menor que a temperatura de equilíbrio, T < T
E
. Observa-se que um sólido 

metaestável requer uma força motriz para solidificação muito maior que a força motriz 

para obtenção de um sólido estável. Se o super-resfriamento for alto o suficiente para que a 

temperatura do líquido atinja a temperatura do estado vítreo da liga sem solidificar, então 

se obtém um sólido amorfo (CASTRO, 2006).  

 

 

 

Figura (3.2) – Energia livre em função da temperatura do líquido, e várias fases sólidas 

(CASTRO, 2006). 
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3.3 - TÉCNICAS DE OBTENÇÃO DA SOLIDIFICAÇÃO RÁPIDA 

 

Existem basicamente duas maneiras de se alcançar a solidificação rápida 

(HERLACH, 1994): Impondo alta taxa de resfriamento durante a solidificação e impondo 

altos níveis de super-resfriamento antes da solidificação, em nosso trabalho utilizou-se o 

primeiro método. 

Impondo alta taxa de resfriamento durante a solidificação pode resultar em uma 

alta velocidade da frente de solidificação governada diretamente pela taxa de extração de 

calor ou pode alcançar o mesmo resultado indiretamente impondo primeiramente um alto 

grau de super-resfriamento no metal líquido, super-resfriamento este suficiente para 

promover solidificação rápida na recalescência. As técnicas que utilizam esse princípio são 

(BOETTINGER, 2000):  

a) Atomização: consiste em vazar o metal fundido contra uma corrente gasosa ou líquida, 

que por ação de choque térmico e/ou mecânico, o metal fundido é fragmentado em 

pequenas partículas que são resfriadas rapidamente. Com esta técnica, taxas de 

resfriamento da ordem de 10 K/s a 10 K/s são atingidas e o produto obtido são pós de alta 

qualidade para aplicação em metalurgia do pó com dimensões típicas de 10-100μm de 

diâmetro. 

b) Fusão Superficial: consiste em apenas fundir uma parte da superfície do corpo metálico, 

(10 a 1000μm de profundidade) usando fontes de alta concentração de energia, como 

plasma, laser ou feixe de elétrons. Nesta técnica, a própria massa sólida do corpo funciona 

como substrato proporcionando uma rápida extração de calor da fina camada fundida, além 

da vantagem da interface metal fundido/sólido não possuir descasamento (misfiting) 

atômico. Taxas de resfriamento da ordem de 10
9 

K/s são atingidas. 

c) Resfriamento em Coquilha: esta técnica consiste em fundir o metal, geralmente em 

atmosfera protetora, e resfriá-lo rapidamente sobre um substrato metálico. Esta coquilha 

pode ser ou não refrigerada, pode ter a forma de rolos cilíndricos, discos, volantes e ser 

confeccionada em cobre ou aço inox.  

d) Melt-spinning: esta técnica consiste na projeção de um filete de metal líquido sobre a 

superfície externa de um volante girando em alta velocidade. Neste processo, a liga a ser 

fundida é posicionada no interior de um cadinho centralizado em uma espira de cobre. Esta 

espira é conectada a um gerador de alta freqüência que propicia o aquecimento até a fusão 

do material de base. Ainda no estado líquido a liga é expelida pela parte inferior do 
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cadinho graças a uma pressão extra de gás inerte na sua parte superior. O filete de metal 

líquido em contato com a superfície do volante (substrato de resfriamento) forma uma 

bolsa de metal líquido. Esta bolsa, estável durante todo o processo, serve de reservatório 

para a geração da fita metálica extraída do volante pela força centrifuga. 

Em nosso trabalho utilizamos unicamente o processo melt-spinning para o 

processamento das ligas quasicristalinas AlCuFe. 

 

3.4 - QUASICRISTAIS POR MELT-SPINNING 

 

O “melt spinning” é a técnica de solidificação rápida mais usada atualmente e, por 

exemplo, é o único método para a preparação de algumas ligas metaestáveis 

quasicristalinas como Al-Mg-Cu (VENKATESWARA et al. 1988, TAKEUCHI et al. 

2000). Foi o primeiro método utilizado para produzir materiais quasicristalinos (TSAI, 

1997).  

Taxas típicas de resfriamento alcançadas pela técnica melt-sppining são 

aproximadamente10
4
-10

7
 °C/s (TSAI, 1997). O material obtido por esta técnica, é apontada 

a produzir uma tira contínua (TKACH et al. 2002), embora  os quasicristais assim 

preparados estão tipicamente na  forma de tiras frágeis ou flocos (SRINIVAS et al. 1995, 

HUMPHREYS et al. 1998). Isto é algo que faz a sua preparação a granel bastante difícil 

(SRINIVAS et al. 1995). Porém, a microestrtura e propriedades de tiras de melt-spinning 

são muito sensíveis a variação dos parâmetros do processo (HUMPHREYS et al., 1998). A 

taxa de resfriamento do processo melt-sppining pode ser aumentada, aumentando-se a 

velocidade da roda, mudando o gás ambiente, diminuindo, a temperatura da fundição ou 

aumentando a pressão de ejeção do material fundido sobre a roda (TKACH ET AL., 2002). 

Uma taxa de resfriamento mais alta produz fitas mais finas e uma microestrutura 

quasicristalina mais refinada. (HUMPHREYS et al. 1998). 

A Fig. (3.3) mostra uma variedade de composições que apresentam uma 

microestrutura icosaedral em ligas Al–Cu–Fe rapidamente solidificada. A variação do 

conteúdo de cobre em quasicristais Al–Cu–Fe é um pouco mais larga do que em 

quasicristais Al–Cu–Fe termodinamicamente estáveis. Assim, a geração de uma área mais 

larga para estrutura quasicristalina icosaedral é alcançável em ligas Al–Cu–Fe rapidamente 

solidificadas quando comparada com amostras esfriadas enquanto mantidas em condições 

termodinâmicas. Além da larga área composicional para formação da fase quasicristalina, 
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o crescimento do grão durante o melt-sppining em ligas Al–Cu–Fe é sugerido ser muito 

rápido. Quasicristais em ligas Al65Cu20Fe15 apresentaram uma granulometria variando 

entre 3,5–8,0 μm, que são 7– 40 vezes maior que o tamanho de grão em quasicristais de 

Al–Mn solidificados rapidamente (TSAI et al., 1987). 

. 

 

 

Figura (3.3) – Gama de composições para a formação da fase quasicristalina icosaedral 

rapidamente solidificada segundo (TSAI et al. 1987). 

 

Segundo ZHANG et al. (1996), a formação das fases durante a solidificação, em 

ligas Al–Cu–Fe, depende fortemente também das condições do processo. A formação de 

fase muda de um modo semelhante com o aumento da taxa de resfriamento e com o 

subresfriamento crescente; ambas as taxas altas de resfriamento e subresfriamento 

pronunciadas promovem a formação da fase icosaedral Al–Cu–Fe (HOLLAND-MORITZ 

et al. 1997). A Fig. (3.4) demonstra a influência da taxa de resfriamento na formação de 

diferentes fases em ligas fundidas Al–Cu–Fe segundo ZHANG et al. (1996). 
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Figura (3.4) – Curvas TTT para C (cúbica), Al13Fe4 (monoclínica) e I (icosaedral) em 

função da temperatura de acordo com ZHANG et al. (1996). 

 

3.5 - MECANISMO DE FORMAÇÃO DA FASE ICOSAEDRAL 

 

De acordo com SAARIVIRTA e VUORINEN (2005), a formação da fase 

icosahedral ψ-Al65Cu20Fe15 em ligas AlCuFe, ocorre similarmente tanto em taxas de 

resfrimento lento, quanto em altas taxas de resfriamento, como é o caso das taxas impostas 

por melt-spinning por exemplo. Em ambos os casos, a fase Icosaedral é formada por uma 

reação peritética, como previamente relatada em muitos estudos (ZANG, 2002).  

Segundo LEE et al (2001), não ocorre nucleação de determinadas fases cristalinas 

quando o metal líquido é submetido a elevadas taxas de resfriamento. Portanto a fase 

icosaedral ψ é formada diretamente com a soldificação, sem a formação das fases primárias 

λ (monoclínica) e β (cúbica). Em outras palavras, a fase icosaedral não é formada a partir 

de uma reação peritética, mas pela nucleação direta com o super resfrimento, haja vista a 

não formação da fase cúbica β – Al(Cu,Fe). 

 

3.6 - INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO E DA COMPOSIÇÃO NA 

FORMAÇÃO DA FASE ICOSAEDRAL POR MELT-SPINNING 
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Decomposições da fase icosaedral quasicristalina, em ligas AlCuFe obtidas por 

melt-spinning em fases cristalinas após tratamento térmico, tem sido relatadas. Alguns 

desses tratamentos, como o recozimento, também pode desenvolver tensões de phason 

(LIU e KÖSTER, 1991). 

LEE et al. (2001), Fig. (3.5), mostram os difratogramas das ligas: (a) Al65Cu20Fe15 

obtida por melt-spinning; (b) tratamento térmico da liga Al65Cu20Fe15 fita em 750 °C 

durante 3h; (c) Al62,5Cu25,5Fe12 por mel-spinning; (d) tratamento térmico Al62,5Cu25,5Fe12 

Fita em 750 °C durante 3h, respectivamente. Para a amostra de composição Al65Cu20Fe15 

foi observada, através dos difratogramas, uma microestrututra constituída pela fase 

icosaedral i com pequenos traços da fase cristalinas τ, fato semelhante ocorreu com a 

amostra de composição Al62,5Cu25,5Fe12. Já as fitas submetidas ao tratamento térmico, a 

amostras de composição Al65Cu20Fe15 apresentou uma microestrutura multifásica, 

enquanto que a amostra de composição Al62,5Cu25,5Fe12 apresentou uma única fase 

icosaedral i. Também pode ser observado uma diminuição na largura dos picos de difração 

correspondente à fase icosaedral i nas ligas tratadas termicamente, indicando, segundo 

LEE et al. (2001), a ocorrência de um processo de redução de phason. 
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Figura (3.5) – Difratogramas de raio-x: (a) Al65Cu20Fe15 obtida por melt-spinning, (b) 

térmico da liga Al65Cu20Fe15 fita em 750 °C durante 3h;, (c) Al62,5Cu25,5Fe12 por mel-

spinning e (d) tratamento térmico Al62,5Cu25,5Fe12 Fita em 750 °C durante 3h. Segundo 

LEE et al., (2001) 

 

Esses phasons, que são definidos como uma densidade alta de defeitos estruturais, 

podem conduzir ligas icosaedrais obtidas por melt-spinning a alagar os picos de difração 

de DRX (DIVAKAR et al. 1997, EDAGAWA et al. 1991). Detalhes sobre a origem desses 

phasons são discutidos por SAARIVIRTA (2004). 

ROSAS e PEREZ (2001) relataram a decomposição, a dissolução e a 

tranformação da fase quasicristalina icosaedral ψ – Al6Cu2Fe em fases, monoclínica λ –

Al3Fe, β – Al(Cu,Fe) e tetragonal ω – Al7Cu2Fe, nas composições Al60Cu25Fe15, 

Al58Cu28Fe14 e Al60Cu35Fe5 respectivamente, Fig.(3.6). 
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Figura (3.6) – DRX de diferentes composições e tratamento térmico: (a) decomposição da 

fase icosaedral ψ na fase monoclínica λ; (b) Dissolução da fase icosaedral na fase cúbica β; 

e (c) Transformação da fase icosaedral na fase tetragonal ω por ROSAS e PEREZ (2001). 

 

Segundo ROSAS e PEREZ (2001), depois do processo de nucleação da fase ψ o 

sistema ψ + β parece ser o mais estável para esta condição. Este sistema permanece na 

região inclusive com tratamento térmico a 700°C. Mesmo com o crescimento da fase ψ 
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para algumas composições formando uma região de única fase. Fora desta região a 

coexistência da fase ψ com outras fases tende a desaparecer, por exemplo, na composição 

Al60Cu25Fe15 a fase ψ desaparece pela sua transformação para a fase crescente λ com o 

tratamento térmico 700°C, resultando numa região β + λ. Na composição Al60Cu35Fe5 e 

composições próximas a esta as fases ψ + β +  desaparecem para dar origem à região β + 

ω aproximadamente à mesma temperatura (700°C). Assim a fase icosaedral ψ sofre três 

formas de decomposição quando tratadas termicamente a uma temperatura em torno de 

700°C como mostrada pela Fig. (3.6). 

Foi informado por HUANG e SHIELD (1997) o efeito da adição de até 2% at de 

boro em substituição a igual percentual de alumínio na composição Al63-xCu25Fe15Bx 

solidificada rapidamente via melt-spinning, difratograma Fig.(3.7). 

 

 

 

Figura (3.7) – DRX da liga Al63-xCu25Fe15Bx, onde x=0 até x=2%at de boro por HUANG e 

SHIELD (1997) 

 

Segundo HUANG e SHIELD (1997), o aumento do percentual de boro na liga 

propiciou o crescimento de fases cristalinas. A fase icosaedral ψ que coexistia antes com a 

fase β passou a partir da adição de boro de 0,5 até 2% at, a coabitar com a fase tetragonal  

- Al2Cu, como se pode observar na Fig.(3.7). 
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Em suma tratamentos térmico, como o recozimento, podem produzir fases 

cristalinas a partir da decomposição da fase quasicristalina em ligas AlCuFe processadas 

por melt-spinning. Entretanto nenhum estudo informou a decomposição da fase icosaedral 

quando armazenadas a temperatura ambiente. Assim, a fase do sistema icosedral Al–Cu–

Fe parece ser estável sob condições de temperatura ambiente, embora sintetizada por um 

processo metaestável. Porém, este não é o caso para todas as ligas metaestáveis 

(SAARIVIRTA 2003). 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DO QUASICRISTAL 

 

4.1.1 – Elaboração das ligas 

 

Com o objetivo de obter ligas o mais próximo possível da composição nominal e 

com alto grau de pureza, utilizou-se um forno de indução equipado com cadinho de soleira 

fria Fig. (4.1). Este equipamento permite a fabricação da „liga bruta de fusão‟ sob 

atmosfera praticamente isenta de elementos que contaminam o banho de metal fundido 

como: o oxigênio e o nitrogênio.  

 

 

 

Figura (4.1) – Forno de indução 
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Foram elaboradas as ligas quasicristalinas com as seguintes composições, Al(60-

x)Cu25Fe15, Al(60-x)Cu27,5Fe12,5 e Al(65-x)Cu20Fe15Bx onde x = 0 e x = 3% at de boro em 

substituição ao alumínio. Utilizando-se alumínio (lingote) com 99,97% de pureza, cobre 

eletrolítico (barra) com 99,98% de pureza, ferro (pedaços) com 99,98% de pureza e boro 

(pedaços) com 99,99% pureza, os dois últimos, fornecidos pela Sigma Aldrich 

Corporation. Após a pesagem dos componentes nas proporções correspondentes a cada 

liga, foram fundidas em cargas de 10g, sob atmosfera de argônio, utilizando um gerador  

de alta freqüência de 40 kW de potência fabricado pela empresa POLITRON. As amostras 

foram refundidas por três vezes para uma melhor homogeneização. 

 

4.1.2 - Elaboração das fitas por melt-spinning 

 

Após a obtenção das ligas, cerca de 10g cada, aproximadamente 4g foram 

colocados dentro de um cadinho de quartzo com 10mm de diâmetro e uma abertura de 

saída em torno de 1mm, para o processamento por melt-spinning utilizando-se a máquina 

modelo MB II, desenvolvida no LSR. Fig. (4.2).  

 

 

 

Figura (4.2) - Máquina modelo MB II, desenvolvida no LSR. 

 

No processo “Melt-spinning” aplicou-se uma diferença de pressão na entrada do 

cadinho de 20 cmHg, projetando o material fundido sobre o volante de cobre, girando em 

alta velocidade, protegido em atmosfera de argônio. Obtiveram-se fitas de boa qualidade 

com os seguintes parâmetros: 
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Tabela (4) – Variaveis do processamento das ligas por melt-spinning 

 

Velocidade do volante 2000 rpm 

Diâmetro de entrada do cadinho 10 mm 

Diâmetro de saída do cadinho 1,0 mm 

Variação da pressão de ejeção 20 mmHg 

Potência de fusão 45 KW 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÕES DAS LIGAS 

 

4.2.1 - Microscopia eletrônica de varredura (mev) 

 

As microestruturas das amostras, bruta de fusão e rapidamente solidificadas, 

foram analisadas utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura do tipo Leo 1430. 

As amostras foram analisadas em sua forma bruta, obtida no forno, e fitas obtidas com o 

melt-spinning, esta última também triturada e posta em suspensão em álcool isopropílico, 

em seguida fez-se sua deposição em stabs de latão e colocadas no MEV. 

 

4.2.2 - Difração de raios – x (drx) 

 

As amostras das ligas brutas e submetidas ao processo melt-spinning foram 

trituradas e peneiradas e em seguida analisadas em um equipamento de difração de raios-x 

fabricado pela empresa SIEMENS. Nas análises por DRX utilizou-se um tubo de Cu cujo 

comprimento de onda é 1,5406Å com tensão de 40kV, corrente de 30mA, passo de 

0,01°/3s, tempo por passo de 3s e o ângulo 2θ variando de 20 a 50 graus. 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 - ELABORAÇÃO DAS LIGAS 

 

As ligas elaboradas no forno de indução nas composições Al(60-x)Cu25Fe15Bx, 

Al(60-x)Cu27,5Fe12,5Bx e Al(65-x)Cu20Fe15Bx (x=0 e x=3%at de boro) apresentaram uma 

homogeneidade muita boa, quando analisadas a olho nu, conseqüência das fusões de todos 

elementos componentes, no banho líquido e posteriores refusões. Após solidificação, 

puderam-se observar algumas porosidades e trincas caracterizando-as como ligas frágeis. 

A natureza frágil dessas ligas causou a desintegração do material obtido com o melt-

spinning (fitas). A Fig. (5.1) mostra o aspecto do material obtido. Amostras do material 

bruto e do material submetido ao processo melt-spinning foram analisadas no microscópio 

eletrônico de varredura e por difração de raios-x.  

 

 

 

Figura (5.1) – Amostra das ligas brutas e obtidas por mel-spinning. 
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5.2 - DIFRATOGRAMA DAS LIGAS 

 

Segundo o diagrama de fase obtido por BREDELEY et. al. (1939) as ligas 

Al60Cu25Fe15, Al60Cu27,5Fe12,5 e a liga Al65Cu20Fe15 situam-se na área que compreende a 

fase icosaedral ψ-Al65Cu20Fe15 a fase cúbica β – AlFe(Cu) e a fase monoclínica λ-Al13Fe4. 

A liga de composição Al60Cu27,5Fe12,5 localiza-se quase que na fronteira que delimita as 

áreas que compreendem as fases β e ψ. A microestrutura das ligas AlCuFe em diferentes 

composições, rica em alumínio, tem sido estudada por ROSAS e PERES (2001) e como 

condição essas ligas apresentam as principais fases: a fase cúbica β – AlFe, a fase 

icosaedral  ψ-Al65Cu20Fe15 e a fase monoclínica λ-Al13Fe4, sendo que esta última se dá 

apenas em casos em que a solidificação é lenta (ROSAS e PERES, 2001). No entanto, 

estudos sobre a liga Al62,2Cu25,5Fe12,3, cuja composição é próxima da liga rica em cobre 

Al60Cu27,5Fe12,5, em estudo neste trabalho, fornece algumas informações comparativas 

sobre a estrutura formada nas diferentes composições. PASSOS (2006) relatou a formação 

de uma microestrutura com os mesmos microconstituintes na liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 

solidificada lentamente. 

 

5.2.1 - Liga Al60Cu25Fe15 x Al57Cu25Fe15B3 

 

A Fig. (5.2) mostra os difratogramas obtidos, respectivamente, com a liga 

Al60Cu25Fe15, bruta de fusão (solidificação lenta no próprio forno) e submetida ao processo 

melt-spinning (solidificação rápida). Observou-se no difratograma da liga bruta de fusão 

picos intensos referentes à fase cúbica β - AlFe(Cu) e picos de baixa intensidade atribuídos 

à fase icosaedral quasicristalina φ – Al13Cu4Fe3. O aparecimento da fase icoasaedal 

quasicristalina φ – Al13Cu4Fe3, em lugar da fase ψ-Al65Cu20Fe15, pode ser justificada, 

considerando-se que o resfriamento da amostra bruta de fusão foi realizado no próprio 

cadinho de cobre refrigerado, de forma que, quando se corta a potência do gerador, esse 

cadinho funciona como uma coquilha em cobre resfriado, corroborando para uma 

solidificação relativamente rápida, favorecendo, por conseguinte a formação de φ.  

O difratograma da amostra processada por melt-spinning apresentou picos 

referente à fase cúbica β - AlFe(Cu)  e a fase icosaedral ψ – Al65Cu20Fe15 em vez da fase 

icosaedral φ – Al13Cu4Fe3. Também se pode perceber que a fração da fase icosaedral foi 

maior na amostra rapidamente solidificada, pois os picos associados à essa fase 

apresentaram-se bem mais evidenciados.  



50 

 

 

 

 

Figura (5.2) – Difratograma da liga Al60Cu25Fe15 mostrando as fases indexadas. 

 

Os difratogramas da liga Al57Cu25Fe15B3, Fig. (5.3), revelaram a formação dos 

mesmos microconstituintes na liga bruta de fusão e rapidamente solidificada, isto é, picos 

referentes às fases, cúbica β – Al(Cu,Fe) , à fase icosaedral φ – Al13Cu4Fe3, na amostra 

bruta, e à fase icosaedral ψ - Al65Cu20Fe15 na amostra processada por melt-spinning. 
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Figura (5.3) – Difratograma da liga Al57Cu25Fe15B3 mostrando as fases indexadas. 

 

Comparando os resultados obtidos com as ligas Al60Cu25Fe15 e Al57Cu25Fe15B3 

submetidas ao processo melt-spinning, Fig. (5.4), observou-se um padrão de difração 

semelhante. A liga Al57Cu25Fe15B3 apresentou picos referentes à fase icosaedral ψ mais 

evidenciados, enquanto que a liga Al60Cu25Fe15 a fase cúbica β foi mais evidenciada. Com 

a maior definição dos picos referentes à fase icosaedral ψ na composição Al57Cu25Fe15B3 

aqui estudada, supõe-se que a fração dessa fase, nas amostras com a adição de boro, 

apresente-se em maior quantidade relativa quando comparadas à composição sem adição 

desse quarto elemento. Esse fato, também esta presente nas demais ligas do presente 

estudo como veremos adiante. 
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Figura (5.4) – Difratograma das ligas Al(60-x)Cu25Fe15Bx ( x=0 e x=3), obtidas por melt-

spinning, mostrando as fases indexadas. 

 

5.2.2 - Liga Al60Cu27,5Fe12,5 x Al57Cu27,5Fe12,5B3 

 

A Fig. (5.5) mostra os difratogramas das ligas Al60Cu27,5Fe12,5, bruta de fusão e 

solidificadas rapidamente. O padrão de difração da liga bruta apresentou os picos 

referentes à solução sólida, fase cúbica β – Al(Cu,Fe), conforme encontrado no item 

anterior, enquanto que os demais picos deste difratograma são melhor indexados com a 

fase icosaedral φ – Al13Cu4Fe3, conforme já mencionado, (ver banco de dados JCPDS). A 

fase monoclínica λ - Al13Fe4 não é encontrada. A presença da fase ψ - Al65Cu20Fe15 não é 

descartada. O difratograma obtido com a amostra processada por melt-spinning pode ser 

totalmente indexado, fazendo-se uso apenas dos picos das fases  ψ -Al65Cu20Fe15 e  β – 

Al(Cu,Fe). 
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Figura (5.5) – Difratograma da liga Al60Cu27,5Fe12,5 mostrando as fases presentes. 

 

Com a adição de boro, não foi observada nenhuma alteração no padrão de 

difração, isto é, não ocorreu nenhuma alteração no que diz respeito às fases encontradas, 

Fig. (5.6). A amostra submetida ao processo melt spinning apresentou-se com picos 

associados à fase icosaedral ψ - Al65Cu20Fe15 mais definidos em relação à fase cúbica β – 

Al(Cu,Fe), já na amostra bruta pôde-se perceber traços da fase icosaedral φ – Al13Cu4Fe3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Figura (5.6) – Difratograma da liga Al57Cu27,5Fe12,5B3 mostrando as fases presentes. 

 

Comparando os difratogramas das ligas Al60Cu27,5Fe12,5 e Al57Cu27,5Fe12,5B3, 

obtidas por melt-spinning, Fig. (5.7), pode-se perceber que, além dos picos associados à 

fase cúbica β – Al(Cu,Fe), anteriormente comentado, uma maior definição dos picos 

referentes a fase icosaedral ψ - Al65Cu20Fe15  na amostra com 3 % at de boro. 
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Figura (5.7) – Difratograma das ligas Al(60-x)Cu27,5Fe12,5Bx ( x=0 e x=3) obtidas por melt-

spinning mostrando as fases presentes. 

 

5.2.3 - Liga Al65Cu20Fe15 x Al62Cu20Fe15B3 

 

Para essas composições os difratogramas obtidos apresentaram traços de outras 

fases cristalinas além da fase cúbica β, já mencionada. A amostra bruta de fusão, de 

composição Al65Cu20Fe15, apresentou picos associados à fase monoclínica λ – Al13Fe4, 

possivelmente devido a um maior percentual de ferro e alumínio na liga. Essa fase, 

também foi notada na amostra de composição Al62Cu20Fe15B3,onde foi observado um 

maior acúmulo de fases cristalinas como, a fase tetragonal  - Al2Cu também indexada. É 

provável que na liga com essa composição o boro tenha favorecido a nucleação de fases 

cristalinas. As figuras (5.8) e (5.9) respectivamente, apresentam os difratogramas com as 

fases mais evidentes. 

Com relação às amostras obtidas por melt-spinning Fig. (5.10) pequenos traços da 

fase cúbica β podem ser observados na liga sem boro, já na liga com adição de boro 

nenhum traço dessa fase, como também, nenhum outro pico significante referente a 
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qualquer outra fase cristalina do sistema AlCuFe foi percebido, constatou-se uma 

quantidade acentuada da  fase quasicristalina ψ nessa liga. 

 

 

 

Figura (5.8) – Difratograma da liga Al65Cu20Fe15 mostrando as fases presentes. 
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Figura (5.9) – Difratograma da liga Al62Cu20Fe15B3 mostrando as fases presentes. 

 

 

Figura (5.10) – Difratograma das ligas Al(65-x)Cu20Fe15Bx (x=0 e x=3), por melt-spinning 

mostrando as fases presentes. 


