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PRODUÇÃO DA LIGA QUASICRISTALINA DO SISTEMA AlCuFe 

POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

 

 

RESUMO 

 

Os quasicristais, cujas estruturas apresentam simetria não cristalográfica, vem atraindo 

considerável interesse devido as suas propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas, 

bem como a interação entre elas, vem sendo investigadas. Em geral, os quasicristais são 

bons isolantes elétricos e térmicos, são muito duros, resistentes à fricção e ao desgaste, e 

alguns são bons armazenadores de hidrogênio. Nos últimos anos, o processo de Moagem 

de Alta Energia (MAE), uma técnica da metalurgia do pó desenvolvida nos anos 60, foi 

estabelecido como um método viável de processamento no estado sólido para a produção 

de várias fases quasicristalinas (QC) metaestáveis e estáveis. Neste trabalho, buscou-se 

estudar as condições de moagem e tratamento térmico para a obtenção da fase icosaedral 

Al62,2Cu25,5Fe12,3. Para isso, o trabalho foi dividido em duas etapas: a primeira foi a 

formação de um referencial de amostras obtidas em forno de indução e a segunda etapa foi 

o processo de moagem de alta energia (MAE) para obtenção de uma liga quasicristalina, 

usando como base as amostras de referência para definição da composição em estudo. A 

formação da liga por MA de pós elementares com uma combinação de tratamento térmico 

foi investigada via difratometria de raios-x e análise térmica diferencial (DTA). As 

amostras foram preparadas variando o tempo de moagem em 10 h, 20 h, 30 h e 40 h em um 

moinho de bola planetário Frittsch Pulverisette 5 e temperaturas de recozimento 450°C, 

600°C, 720°C e 800°C. A formação da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 quasicristalina, por MAE, 

mostrou resultados bastante satisfatórios comparados com outras ligas existentes na 

literatura. Pode-se concluir que é possível a formação da fase-ψ quasicristalina com curto 

tempo de moagem e temperatura de tratamento térmico baixa para liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 

obtida pelo processo MAE. 

 

Palavras-chave: quasicristal, moagem de alta energia, fundição. 



 

 

PRODUCTION OF AlCuFe QUASICRYSTAL ALLOY BY  

HIGH ENERGY MILLING 

 

 

ABSTRACT  

 

Quasicrystals, whose structures present non-crystallographic symmetry, have attracted 

considerable interest due to their structural, electronic and magnetic properties. Besides, 

interaction among these properties has also been investigated. In general, quasicrystals are 

good electric and thermal insulating materials, they are very hard, resistant to friction and 

to waste, and some are good hydrogen keeper. In the last years, High Energy Milling 

(HEM), a technique of powder metallurgy developed during the 60's, was established as a 

viable method of processing in the solid state to the production of several metastable and 

stable quasicrystalline phases (QC). In this work, milling conditions and thermal treatment 

to obtaining Al62,2Cu25,5Fe12,3 icosahedral phase were studied. For this reason, the work was 

divided in two stages: the first was the formation of a sample referential obtained in 

induction oven and the second stage was High Energy Milling (HEM) process to obtain the 

quasicrystalline alloy, using as base, the sample reference to definition of this composition. 

The alloy formation by HEM process of elementary powders with a combination of 

thermal treatment was investigated through x-ray difratometry and differential thermal 

analysis (DTA). The specimens were prepared with a milling time variation of 10 h, 20 h, 

30 h and 40 h in a Frittsch Pulverisette 5 planetary ball milling and cooking temperatures 

of 450°C, 600°C, 720°C and 800°C. The formation of Al62,2Cu25,5Fe12,3 quasicrystalline 

alloy, by MAE, showed quite satisfactory results compared with other existent alloys in the 

literature. It can be concluded that it is possible to obtain the formation of the 

quasicrystalline ψ-phase with short time of milling low temperature of thermal treatment 

for Al62,2Cu25,5Fe12,3 alloy obtained by  HEM process. 

 

Key words: quasicrystal, high energy milling, melting. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos materiais, para utilização em diversos setores 

industriais, tem despertado enorme interesse por parte dos pesquisadores. A cada dia 

surgem novos caminhos, que se apresentam como alternativas ao processo de renovação 

dos métodos existentes.  

Assim, novos materiais e novas propriedades são descobertas e nesse contexto um 

grande interesse tem sido gerado na síntese de materiais avançados na engenharia. Estes 

materiais avançados incluem os metais, cerâmicas, compostos intermetálicos, ligas e vários 

outros compósitos. Dentre estes materiais estão às ligas quasicristalinas (QC) que 

desempenham um papel importante devido a sua estrutura e propriedades. Os quasicristais 

são estruturas atômicas desordenadas que exibem ordem translacional quasiperiódicas de 

longo alcance, com simetria cristalograficamente proibida. São bons isolantes elétricos e 

térmicos além de apresentar dureza e elevada resistência ao desgaste. 

Os métodos de preparação dos materiais quasicristalinos são: solidificação lenta, 

solidificação rápida (“melt-spinning” e atomização a gás), moagem de alta energia (MAE), 

eletrodeposição, evaporação de gás a laser dentre outros.  

A moagem de alta energia (MAE) é uma técnica de processamento no estado 

sólido, onde os produtos se formam pela transferência de energia proveniente de colisões 

mecânicas num moinho de alta energia. Na formação das ligas, as partículas são 

submetidas repetidamente a um processo de fratura e solda até formarem as fases finais 

(MURTY et al.,1998). A moagem por um tempo “prolongado” possibilita a formação de 

fases com grãos de dimensões nanométricas que apresentam grande importância pelas suas 

aplicações em diversas áreas.  



2 
Capítulo I – Introdução ao tema 

 
 

Muito trabalho foi feito em produzir QC pela técnica de moagem de alta energia, 

especialmente no sistema Al-Cu-Fe (TSAI et al,. 1987, ASAHI et al., 1994).  

Verificou-se que moagem do pó elementar do sistema Al-Cu-Fe nem sempre 

resulta a formação da fase QC. Em alguns casos, nenhuma fase QC foi encontrada na liga 

Al65Cu20Fe15 após moagem por até 374 h (ECKERT et al., 1991). 

Em outros casos, QC foi obtido a partir da mesma composição após moagem por 15 

h (ASAHI, 1994). A mesma fase QC foi obtida após moagem Al65Cu20Fe15 para 100 h 

(TREBIN, 2003). 

De fato, a fase QC obtida assim tem uma estrutura metaestável e subseqüente 

tratamento térmico é exigido para a obtenção de uma fase QC estável, pelo menos no 

sistema Al-Cu-Fe. Isto porque QC deve possuir um elevado grau de perfeição na rede, que 

entra em conflito com a introdução de defeitos e desordem na rede causada pelo processo 

de moagem de alta energia (YONG et al., 2005).  

Na maioria dos estudos para a formação da fase QC icosaedral do sistema Al-Cu-Fe 

preparado por moagem de alta energia, a atenção substancial foi dada apenas para o pó 

moído com vários tempos de moagem com subseqüente recozimento à 600ºC durante 4 h 

(BARUA et al., 2000 e 2001,) ou tratados termicamente em diferentes temperaturas 

precedida por moagem de um tempo selecionado (SALIMON et al., 2001, ASAHI et al., 

1994, TCHERDYNTSEV et al., 2002).  

Os materiais quasiperiódicos são objetivos de estudos devido as suas características 

estruturais e por terem propriedades físicas divergentes dos materiais metálicos comuns, 

pois possuem alta dureza, resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. 

(BELISÁRIO, 2003). 

Atualmente, as pesquisas têm como foco o estudo de suas características e a 

obtenção de novas ligas capazes de formarem fases quasicristalinas. 

Ligas a base de alumínio, cobre, galium, magnésio entre outros são exemplos 

desses sistemas. 

As ligas AlCuFe são as mais estudadas devido à facilidade de obtenção dos 

elementos e custo relativamente baixo de processamento. (YOKOYAMA et al., 2000). 

 O desenvolvimento do trabalho descrito nesta tese tem como foco principal a 

utilização do processo de moagem de alta energia para a obtenção de materiais 

quasicristalinos. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Obter a liga quasicristalina do sistema AlCuFe pelo processo de moagem de alta 

energia (MAE) e subseqüente recozimento. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Preparar por fundição, as amostras de referência com a variação estequiométrica em 

torno da composição nominal ideal do quasicristal; 

� Verificar a natureza química e concentração das impurezas encontradas na liga; 

� Estudar a influência do tempo na obtenção da fase quasicristalina pelo processo de 

moagem de alta energia (MAE); 

� Estudar a liga quasicristalina do sistema AlCuFe com uma combinação de 

tratamento térmico obtido pelo processo de moagem de alta energia (MAE); 

 

1.3. ESTRUTURA DA TESE 

 

Para uma maior compreensão, este trabalho foi dividido em 6 capítulos. 

 No capítulo II apresenta-se uma revisão bibliográfica mostrando uma introdução 

ao tema com suas definições, sistema ternário Al-Cu-Fe, propriedades, aplicações e 

processos de obtenções dos quasicristais e uma abordagem sobre a técnica utilizada 

moagem de alta energia (MAE) para obtenção das ligas quasicristalinas do sistema Al-Cu-

Fe.  

No capítulo III apresentam-se os materiais e métodos utilizados na preparação e 

caracterização das amostras e no capítulo IV são apresentados e discutidos os resultados 

obtidos neste trabalho. O capítulo V é dedicado à apresentação da conclusão da pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, no capítulo VI são apresentadas as referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

              REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. QUASICRISTAIS 

  

O avanço tecnológico depende das descobertas de novos materiais, com suas 

diferentes propriedades e aplicações. Dentre esses novos materiais estão os quasicristais, 

descobertos em 1982, pelo físico Dan Shechtman do Instituto Tecnológico Technion, em 

Haifa, Israel, o que lhe valeu o prêmio Wolf de Física de 1999 (o mais importante depois 

do Nobel). 

 A descoberta dos quasicristais rompeu um paradigma na cristalografia, a parte da 

física que estuda os cristais. Os quasicristais vieram a ser descobertos por microscopia 

eletrônica de transmissão. 

Em fins de 1984, novos estudos foram realizados por Shechtman, Blech, Gratias 

and Cahn que descobriam uma estrutura atômica original em uma fase composta de 

alumínio e de manganês. Nasciam os quasicristais. Sua particularidade: um longo arranjo 

dos átomos que, no entanto, não resulta da repetição simplesmente periódica, como em um 

cristal. 

Em outras palavras, ao contrário da estrutura cristalina tradicional constituída de 

átomos ou de moléculas perfeitamente encaixados uns nos outros e repetindo-se 

infinitamente, a estrutura dos quasicristais consiste na presença de pentágonos perfeitos.  

Apesar de não ser periódica, essa arquitetura em pentágonos forma uma matéria 

organizada. Vista inicialmente como curiosidade de laboratório, hoje os quasicristais 

interessam cada vez mais a indústria (FRANCA-FLASH, 1991). 

Devido a sua descoberta, pesquisadores do mundo todo se voltaram para o estudo 

desses novos materiais e, em 1986, ligas quasicristalinas (Al-Mn), termodinamicamente 

estáveis, foram obtidas por (SHECHTMAN et al., 1984). Os quasicristais, cujas estruturas 
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apresentam simetria não cristalográfica, vêm atraindo considerável interesse devido as suas 

propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas, bem como a interação entre elas vem 

sendo investigadas. Em geral, os quasicristais são bons isolantes elétricos e térmicos, são 

muito duros, resistentes à fricção e ao desgaste, e alguns são bons armazenadores de 

hidrogênio. Atualmente, mais de 100 diferentes composições de ligas metálicas são 

conhecidas de forma quasicristalina (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). Como mostrado 

na Fig. (2.1), cerca de 82% do valor conhecido são quasicristais icosaedral, e contém cerca 

de 80% de alumínio (MACIA e DUBOIS, 2001).  

 

 

 

 Figura 2.1 - Dados estatísticos sobre fases conhecidas dos quasicristais (MACIA E 

DUBOIS, 2001) 

 

 

A diferença entre cristais e quasicristais pode ser entendida através de uma analogia 

com um chão coberto de ladrilhos: pode-se recobrir o assoalho com ladrilhos triangulares, 

quadrados, retangulares ou hexagonais; mas não é possível fazê-lo com pentágonos, pois 

essas figuras não se encaixam perfeitamente e sobra espaço entre elas.  

Da mesma forma, acreditava-se até 1982 que em cristais, apenas alguns padrões de 

ordenamento atômico eram possíveis: um padrão icosaédrico, por exemplo, não poderia 

ocorrer, pois icosaedros (poliedros de 20 faces triangulares iguais) não se encaixam 

perfeitamente, deixando espaços entre si – o ordenamento não seria perfeito. O que 

Shechtman mostrou em 1982 foi que existem, sim, esses materiais com ordenamento 
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imperfeito – são os quasicristais, conforme mostrado na Fig. (2.2) em que os átomos da 

liga Mn-Zr-Y forma uma estrutura dodecaedral (BELISÁRIO, 2003).  

 

 

 

Figura 2.2 – Grãos dodecaédricos de quasicristais de liga de manganês, zircônio e ítrio 

(BELISÁRIO, 2003). 

 

Em materiais sólidos compostos de elementos metálicos, a regularidade com a qual 

os átomos são organizados os classifica dentro de diferentes categorias. Os sólidos 

cristalinos, os átomos são encontrados em uma repetição bem organizada e com arranjos 

periódicos a longa distância com simetria de rotação permitida de ordem um, dois, três, 

quatro e seis. Já para os sólidos amorfos não existe um arranjo periódico dos átomos sobre 

longas distâncias nem simetria rotacional, sendo encontrada alguma irregularidade em 

escala atômica.  

Nos materiais quasicristalinos existe uma repetição periódica no arranjo atômico, 

junto com uma simetria de rotação proibida para cristais. As simetrias cinco, oito, dez e 

doze podem ser encontradas nos quasicristais. Essas simetrias de rotação originam, nos 

quasicristais, compostos com estruturas icosaedrais, octagonais, decagonais e 

dodecagonais, respectivamente, conforme as Fig. (2.3), Fig. (2.4), Fig. (2.5) e Fig. (2.6).  
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 Figura 2. 3 - Poliedro icosaedral                Figura 2.4 - Poliedro dodecaedral 

 

 

                                       

Figura 2.5 – Poliedro octagonal                                Figura 2.6 – Poliedro dodecagonal 

 

A Tab. (2.1) apresenta alguns exemplos de ligas quasicristalinas com suas 

respectivas simetrias. Enquanto cristais têm planos arranjados periodicamente, os 

quasicristais têm seus planos reunidos aperiodicamente. Apesar da aperiodicidade, os 

planos são altamente ordenados e suas posições podem ser previstas por um número 

irracional específico, t = 2cos(p/5) = 1.618034.  O espaço interplanar nos quasicristais 

pode variar, mas a variação é de maneira controlada e repetida.   

Assim, existe uma ordem translacional de longo alcance nos quasicristais 

(HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 
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Tabela 2. 1 - Exemplos de algumas ligas exibindo estruturas quasicristalinas de simetria  

icosahedral, octogonal, decagonal e dodecagonal (.HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 

 

Estruturas Quasicristalinas 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–Zr–Ni, Mg–Li–Al, Mg–Zn–Y, 
Mg–Zn–Ho, Cd–Mg–Tb 

Octagonal Ni–Cr–Si, Ni–V–Si, Mn–Si 
 

Decagonal 
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–Sm, Zn–Mg–Ho 

Dodecagonal Ni–Cr, Ni–V, Ni–V–Si, Ta–Te, Co–Cu, Al–Co–Fe–Cr 
 

 Dentre todos os sistemas de ligas quasicristalinas apresentados na Tab. (2.1) um dos 

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

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

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

disponível (ROSAS et al., 2007). 

 

2.2. SISTEMA DE EQUILIBRIO AlCuFe 

 

O sistema ternário Al-Cu-Fe foi estudado inicialmente em detalhe por Bradley e 

Goldschmidt em 1939, eles foram os primeiros a revelar a área de composição e formação 

da fase quasicristalina (BRADLEY et al., 1939). 

Propuseram uma projeção de subsólidos do diagrama de fase, incluindo onze fases 

distintas, mas não estabeleceram estas estruturas em detalhes. A fase icosaedral (chamada 

de fase-ψ) foi relatada para ser uma fase complexa com uma estrutura indeterminada 

(DiVINCENZO et al., 1999). Sua fórmula ideal é Al6Cu2Fe e sua composição média na 

região monofásica é Al65Cu22,5Fe12,5. Bradley e Goldschmidt relataram uma fase icosaedral 

(desconhecido) resultando de uma reação peritética entre a fase β2-AlFe3 e o líquido 

remanescente (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004).  

A parte rica em alumínio do diagrama de fase ternário Al-Cu-Fe esboçado por eles 

é mostrado na Fig. (2.7).  
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Cu (at. %)

Al

 

 

Figura 2.7 - Diagrama de fases ternário da liga AlCuFe rica em alumínio (HUTTUNEN-
SAARIVIRTA, 2004). 

 

O diagrama AlCuFe esboçado por FAUDOT et al. (1991), uma única-fase de 

estrutura quasicristalina é formada com as composições Al61,75-64Cu24-25Fe12-12,75, conforme 

Fig.(2.8). Neste diagrama a fase quasicristalina é obtida pela reação peritética da fase β-

Al(Cu,Fe), a fase λ-Al3Fe e a fase líquida restante. Essa reação tem início a uma 

temperatura de aproximadamente 860 °C (FAUDOT et al., 1991).  
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Figura 2.8 – Diagrama de fases pseudo-binário do sistema AlCuFe (HUTTUNEN-
SAARIVIRTA, 2004). 

 

Esta temperatura indica o início de uma reação peritética responsável para a 

formação da fase icosaedral que ocorre entre as fases λ2-Al3Fe, β-AlFe(Cu) e o líquido 

remanescente.  

Embora nenhum outro estudo relate uma área de composição tão larga da 

estabilidade para a fase icosaedral nos sistema Al-Cu-Fe, a única área da fase icosaedral 

existe sobre uma escala muito limitada da faixa de composição, ou seja, Al65Cu20Fe15. 

Uma seção isoterma sugerido no diagrama de fase a 550ºC é mostrado, na Fig. 

(2.9). Aqui, nenhuma distinção é feita entre a fase-i e suas transformadas variações: estas 

são tratadas como a inclusão de um campo da fase monofásica. 

As regiões protegidas indicam que os campos e as linhas de ligação das fases puras 

limitam regiões bifásicas. A extensão máxima da fase icosaedral ocorre dentro da área 
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denominada região-i. O sombreamento escuro mostra a seção da região-i em que as 

transformações foram identificadas (DiVINCENZO et al., 1999). 

 

Região - i

 

 

Figura 2.9 - Diagrama de fase ternário de AlCuFe nas proximidades da fase icosaedral 
(DiVINCENZO et al., 1999). 

 

Cercando a fase-i, estão três fases cristalinas β, λ, e ω. As linhas de ligação entre 

estas e a fase-i delineia regiões bifásicas. As fases β e λ se fundem em temperaturas acima 

de 1100 ºC. A fase-λ tem uma composição nominal de Al3Fe e estende-se dentro ao 

diagrama de fases ternário substituindo o Cu por Fe. A fase-β é uma solução Al(Cu,Fe) 

cúbica com estrutura tipo (B2). Converge à fase binária AlFe, mas admite uma substituição 

extensiva do Cu para o Fe, segundo as indicações do diagrama de fases. 
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Entre 700 a 872ºC a fase icosaedral é submetida a uma reação peritética. Nesta 

escala de temperatura coexiste o líquido remanescente e a fase β ou λ, dependendo da 

composição da liga. 

Por causa das altas temperaturas de fusão β e λ, não é possível formar a fase-i 

diretamente pela fusão: uma ou ambas as fases β ou λ aparecem sempre primeiro.  

Devido à elevada temperatura de fusão de β e λ, o cuidado no controle da 

composição é essencial para estudar as transformações da fase-i.  

As outras fases Fig. (2.9) são fases ternárias, como sendo α, θ(Al2Cu), η(AlCu), 

alumínio e a fase-π, que tem uma superestrutura ordenada relacionada com β. 

Bradley e Goldschimidt relataram uma fase ternária, Φ á proximidade de π, mas 

este não foi visto nos estudos de Gayle e Faudot. β, λ e ω são as únicas fases contínuas que 

coexistem com a fase-i em 550ºC e o desaparecimento da fase-i nas seções a 872ºC.  

A extensão da região-i de menor concentração de Fe é baseada no trabalho de 

Gayle. A evolução aproximada da região-i com temperaturas, depois de Gayle, é mostrada 

na Fig. (2.10). Na temperatura acima de 740ºC onde a fase-ω se funde, a fase-i tem uma 

coexistência trifásica com o líquido e as fases β e λ. A coexistência de uma região trifásica, 

que inclui a fase-ω, ocorre entre 700 a 740ºC, Fig. (2.10). 

Á medida que a temperatura é reduzida para 600ºC, uma reação i+L       β+ω ocorre 

e a fase-i já não está mais em contato com o líquido. Neste momento, tem uma 

coexistência trifásica com β, λ e ω que persiste até 550ºC, Fig. (2.10c). 

Esta parte da região-i foi encontrada para ser aproximadamente constante sobre a 

escala de temperatura 550-730ºC. Apesar de algumas pequenas discrepâncias entre esta 

região e as áreas correspondentes Fig. (2.10b) e Fig. (2.10c), as fases limites acima de 11% 

at. de Fe são razoavelmente consistentes (DiVINCENZO et al., 1999). 
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Figura 2.10 - A evolução sugerida da temperatura da região icosahedral no diagrama de 
fase de AlCuFe (DiVINCENZO et al. 1999) . 

 

As fases binárias e ternárias mais importantes no sistema Al-Cu-Fe são listadas na 

Tab. (2.2). A qual indica a fórmula e a estrutura das fases (HUTTENEN-SAARIVIRTA, 

2004). 
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Tabela 2.2 – Fases binárias e ternárias mais importantes e suas estruturas no sistema 

AlCuFe (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 

 

Fase Fórmula e Estrutura 
η AlCu – Ortorrômbica tipo Ni2Al3 

τ AlCu (Fe) 
θ Al2Cu - Tetragonal 
λ Al7Fe2 - Ortorrômbica 
λ1λ2 Al3Fe – quantidades diferentes de Cu dissolvido 
λ Al13Fe4 - Monoclínica 
µ Al5Fe2 - Monoclínica 
B1 AlFe3 – cúbica de corpo centrado (CCC) 
β Al5(Cu,Fe)5, AlFe(Cu) - Cúbica (tipo CsCl) 
Φ Al10Cu10Fe - tipo Ni2Al3 
χ Al18Cu10Fe 
ψ Al6Cu2Fe - Icosaedral 
ω Al7Cu2Fe - Tetragonal 

 

2.3. PROPRIEDADES 

 

Geralmente a microestrutura e as propriedades dos materiais são interligadas como 

um grupo, onde os materiais cristalinos metálicos causam determinadas propriedades, que 

não ocorrem, por exemplo, em vidros amorfos, tais como boa condutividade elétrica e 

térmica. 

As ligas metálicas quasicristalinas mostram uma combinação estrutural 

interessante. Elas são compostas de elementos metálicos e obedecem a uma estrutura perto 

da cristalina, mas não perfeitamente que satisfaçam a definição de cristalinidade 

(HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004). 

Nos quasicristais existem propriedades extraordinárias em comparação com metais 

comuns. Algumas destas propriedades alta dureza, baixa condutividade térmica e elétrica, 

baixa energia de superfície, baixo coeficiente de atrito, boa resistência à oxidação e 

corrosão. Quanto as aplicações, os quasicristais sofrem de um inconveniente: são materiais 

frágeis até uma temperatura de transição frágil-a-dúctil. 

As propriedades mecânicas do Al-Cu-Fe icosaedral foram estudadas em detalhes 

por (GIACOMETTI, 1999; GIACOMETTI et al., 2000). Estes quasicristais são frágeis na 

temperatura ambiente e fraturam antes de alcançar o ponto de fusão pela propagação das 

rachaduras ou das microfissuras (FIKAR, 2002). Em temperatura até cem graus, abaixo do 
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ponto de fusão, tornam-se super plástico, deixando os quasicristais com baixa dureza 

(KANG et al., 1992). 

As propriedades físicas e mecânicas das ligas quasicristalinas dos sistemas Al-Cu- 

Fe e Al-Pd-Mn podem ser observadas na Tab. (2.3), sendo comparadas com outros 

materiais de uso industrial (JENKS et al., 1998).  

Verificando-se os dados mostrados na Tab. (2.3), observou que os quasicristais são 

frágeis. Entretanto, apresentam alta dureza e a sua elasticidade, caracterizada pelo Módulo 

de Young, próxima dos metais comuns.  

O mais importante são as propriedades mecânicas, como alta resistência (9-11 e até 

13 GPa têm sido relatado (em comparação com 7-8 GPa para aços martensíticos), dureza e 

resistência ao desgaste. O módulo de Young dos quasicristais foi medido para ser 100-200 

MPa. Verificou-se, no entanto, que um aumento na temperatura leva a uma diminuição 

significativa na dureza dos quasicristais. 
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 Tabela 2. 3 – Propriedades físicas e mecânicas de ligas quasicristalinas comparados com   

                     outros metais (JENKS et al., 1998). 

 
PROPRIEDADES VALORES MATERIAL 

Dureza vickers 6000 – 10000 
750 – 1200 
800 – 1000 
700 – 800 
70 – 200 
40 – 105 
25 – 45 

Diamante 
Sílica 
Al-Cu-Fe (q) 
Al-Pd-Mn (q) 
Aço de baixo carbono 
Cobre 
Alumínio 

Coeficiente de atrito 0,42 
0,37 
0,32 
0,05 – 0,2 

Cobre 
Ligas de alumínio 
Aço de baixo carbono 
Al-Cu-Fe (q) 

Tenacidade à fratura 
(MPam1/2) 
 

4 
1,5 
1 
0,3 

Alumina 
Sílica 
Al-Cu-Fe (q) 
Al-Pd-Mn (q) 

Módulo de elasticidade 
(MPa) 

213600 
199800 
130900 
68900 
62000 

Aço inox 
Al-Pd-Mn (q) 
Cobre 
Alumínio 
Al-Cu-Fe (q) 

Condutividade térmica 
(Wm-1K-1) 

390 
170 
50 
2 

Cobre 
Alumínio 
Aço de baixo carbono 
Al-Cu-Fe (q) 

Energia superficial (J/m2) 2480 
1830 
50 
24 – 25 
17 – 18  

Ferro 
Cobre 
Alumina 
Al-Pd-Mn (q) 
Teflon 

 
2.4. APLICAÇÕES 

 

Toda aplicação tecnológica de qualquer material depende de suas propriedades. As 

principais são as seguintes: os quasicristais são materiais metálicos, mas agem quase como 

isolantes para eletricidade e condução de calor.  

Assim, as propriedades dos quasicristais abrem-lhes campo para múltiplas 

aplicações.  

Por isso, combinando a resistência mecânica dos quasicristais com suas 

propriedades especificas, é possível elaborar camadas de revestimento que oferecem bom 
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coeficiente de atrito e excelente resistência ao desgaste e a abrasão. Por exemplo, por 

serem comparáveis ao aço em termos de rigidez e, além disso, apresentarem baixo índice 

de atrito e de adesão, os quasicristais serão aplicados a revestimento para uma nova 

geração de utensílios de cozinha resistentes ao atrito, a abrasão, a arranhões, além de 

antiaderentes e fáceis de limpar (FRANCA-FLASH, 1991).  

Os quasicristais também podem ser usados no recobrimento de peças sujeitas a 

movimentos relativos, com o objetivo de reduzir o desgaste das peças. É promissor 

também o uso em dispositivos para a conversão de calor em energia, como motores de 

explosão, peças que suportam elevadas temperaturas (JANOT e DUBOIS, 1998). 

Outra área importante que vem sendo estudada é a utilização de ligas de alumínio 

reforçadas com nanopartículas de quasicristais, com a finalidade de aumentar a resistência 

de compósitos (DUBOIS, 2000). Como exemplo, um material que no seu interior, tem 

partículas de quasicristais, isso pode aumentar significativamente as propriedades dos 

materiais. Um exemplo é o aço inoxidável, o qual apresenta precipitados quasicristalinos 

conferindo a liga uma resistência de 3000 MPa fabricado pela Sandvik (BELISÁRIO, 

2003).  

Outra aplicação são os quasicristais adicionados aos polímeros, onde muitos 

aparelhos têm engrenagens de plásticos (ventiladores e batedeiras), se adicionado pó de 

quasicristais eles não se desgastam e duram muito mais (BELISÁRIO, 2003). 

Várias aplicações para os quasicristais em potenciais estão sendo estudados, como 

materiais para absorção e armazenamento de hidrogênio, como catalisadores e em 

utensílios cirúrgicos (JANOT e DUBOIS, 1998). 

 

2.5. PROCESSOS DE OBTENÇÕES DOS QUASICRISTAIS 

 

Os métodos de preparação conhecidos para produzir os materiais quasicristalinos 

incluem: solidificação lenta, solidificação rápida (melt-spinning e atomização a gás), 

moagem de alta energia (MAE), dentre outros. 

 

2.5.1. Solidificação lenta 

Bruno Dubosk, 1986, obteve o primeiro quasicristal de fase única com uma liga 

icosaedral do sistema Al-Li-Cu pela técnica de solidificação lenta (JANOT e DUBOIS, 

1998). 
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Para produção de quasicristais estáveis em laboratório esta técnica é a mais 

conhecida e a mais prática, pois envolve a fusão dos elementos puros. Geralmente, o 

processo de fundição é realizado sob vácuo ou atmosfera inerte, uma vez que muitas ligas, 

incluindo as ligas Al-Cu-Fe, capazes de formar fases quasicristalinas são facilmente 

oxidadas. 

Para a maioria das ligas e de composições conhecidas as fases quasicristalinas dão 

forma pela solidificação peritética das fases cristalinas em alta temperatura que reagem 

com o liquido residual. Este processo é necessariamente lento e algum componente 

cristalino fica retido na amostra em temperatura ambiente, juntamente com fases 

quasicristalinas.  

Através de subseqüente tratamento térmico esta fração da fase quasicristalina pode 

ser aumentada substancialmente, podendo atingir os 100% dependendo da composição da 

liga (DUBOIS, 2000). A fundição e a solidificação lenta, não só promove a formação de 

quasicristais, como também permitem atingir condições próximas ao equilíbrio 

termodinâmico e, assim, constituindo um estado estável do sistema. 

 

2.5.2. Solidificação rápida  

 

Os quasicristais nem sempre podem ser fabricados por processo convencional e 

tratamento térmico.  

Em vez disso, as técnicas de solidificação rápida podem ser aplicadas (YI et al., 

2002). É a técnica mais antiga para a fabricação de materiais quasicristalinos, onde o 

material é solidificado a partir do estado liquido, com altas taxas de resfriamento e sendo 

assim não permite a formação de estrutura cristalina. As técnicas mais conhecidas na 

solidificação rápida são: melt spinning e atomização á gás (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 

2004).  

Melt spinning é a técnica de solidificação rápida mais comumente usada no 

presente, e, por exemplo, o único método para a preparação de algumas ligas 

quasicristalinas metaestável como Al-Mg-Cu (VENKATESWARA RAO e 

ANANTHARAMAN, 1998, SAKURAI et al., 1998, TAKEUCHI et al., 2000). Foi 

também o primeiro método utilizado para produzir materiais quasicristalinos (TSAI, 1997).  

Atomização á gás é outra técnica de solidificação rápida disponível comercialmente 

na produção de pós quasicristalinos devido a sua capacidade de gerar pós de forma 
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circular. Devido à esfericidade das partículas produzidas em pó, atomização á gás pode ser 

utilizado em processos de aspersão térmica e outros processos metalúrgicos, como 

compactação e sinterização, bem como moagem de alta energia (HUTTUNEN-

SAARIVIRTA, 2004). 

 

2.6. MOAGEM DE ALTA ENERGIA (MAE) 

 

A moagem de alta energia (MAE) é uma técnica de processamento no estado 

sólido, onde os produtos se formam pela transferência de energia proveniente de colisões 

mecânicas num moinho de alta energia. Na formação de ligas, as partículas dos pós são 

submetidas repetidamente a um processo de fratura e solda até formarem as fases finais 

(MURTY e RANGANATHAN, 1998).  

Nos últimos anos, o processo de moagem de alta energia (MAE), uma técnica da 

metalurgia do pó desenvolvida nos anos 60 (BENJAMIN, 1970), foi estabelecido como um 

método viável de processamento no estado sólido para a produção de várias fases 

quasicristalinas (QC) metaestáveis e estáveis (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004, 

MURTY e RANGANATHAN, 1998). A Tab. (2.4) mostra uma relação dos fatos mais 

importantes no desenvolvimento da MA.  

 

 Tabela 2.4 - Fatos importantes no desenvolvimento da moagem de alta energia 

(SURYANARAYANA, 2001) 

 

Ano de ocorrência           Fatos importantes no desenvolvimento da mecanossíntese 

 

1966                                  Formação de ligas oxido-dispersão reforçada (ODS) a base de Ni  

1981                                 Amorfização de intermetálicos  

1982                                 Desordenamento de compósitos ordenados  

1983                                 Amorfização de misturas homogêneas de pós elementares  

1987/88                            Síntese de fases nanocristalinas  

1989                                 Ocorrência de reações de deslocamento 

1989                                 Síntese de quasicristais 
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Relatou-se que a fase quasicristalina pode ser obtida usando o método MAE a partir 

de uma série de sistema a base-Al (ECKERT et al., 1991, TCHERDYNTSEV et al., 2005). 

Em particular, as ligas ternárias Al-Cu-Fe mereceram atenção especial (SALIMON 

et al, 2001, NICULA et al., 2008) não somente devido as suas excelentes propriedades 

mecânicas, mas também devido a sua não toxicidade, fácil disponibilidade e custo 

relativamente baixo (BLOOM et al., 2000). 

Sua formação é difícil de atingir diretamente durante MAE e está propensa a 

influência, começando pela composição dos elementos, tempo de moagem, tratamento 

térmico e alguns outros parâmetros. Até agora, o Al-Cu-Fe Qcs foram obtidos por meio de 

MAE Al65Cu20Fe15 (YONG et al., 2005, BARUA et al., 2001), Al70Cu20Fe10(MURTY et 

al., 2004, BARUA et al., 2001) e Al65Cu23Fe12(TCHERDYNTSEV et al., 2005). É 

interessante notar que a maioria destas composições está restringida a uma escala estreita 

perto de Al65Cu20Fe15. 

 O quasicristal é geralmente instável e podem transformar-se em uma fase cristalina 

e amorfa quando moída por um longo tempo (MURTY et al., 2004, ZHANG e WANG, 

1996).  

Por exemplo, a fase quasicristalina encontrada nos pós Al70Cu20Fe10 é transformada 

em uma fase-β cúbica durante a moagem de alta energia (MURTY et al., 2004) e a fase-

QC obtida em Al65Cu20Fe15 torna-se completamente amorfa quando moída por até 300 h 

(ZHANG e WANG, 1996).  

Sugeriu-se por muitos investigadores que o processamento MAE com subseqüente 

tratamento térmico fosse uma rota eficaz para a produção de fases quasicristalinas. 

(SALIMON et al., 2001, YONG et al., 2005, Kim et al., 2001, SRINIVAS et al., 2000, 

BARUA et al., 2000, BARUA et al., 2002, SRINIVAS et al., 2004, TCHERDYNTSEV et 

al., 2002).  

 

2.7. VARIÁVEIS DO PROCESSO 

 

No processo de moagem de alta energia muitas variáveis influenciam na 

constituição final do pó e estas variáveis, doravante chamadas parâmetros externos são: 

tipo de moinho, atmosfera de moagem, tempo de moagem, relação de massa bola-pó, 

natureza e quantidade de agente controlador do processo e velocidade rotacional.  
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O conhecimento desses parâmetros e das características físicas e estruturais de um 

determinado sistema é fundamental para se obter as propriedades desejadas de 

determinados materiais. 

 

2.7.1 Natureza e quantidade de agente controlador do processo 

 

Os agentes superficiais são utilizados quando ao menos um dos componentes do 

sistema apresenta uma excessiva tendência à soldagem durante a moagem de alta energia, 

faz-se necessário o uso de agentes controladores de processo ou PCA (Process Control 

Agent) como são conhecidos. 

Os PCA mais utilizados são compostos orgânicos, como ácido estearático 

(HOCHREITER et al, 1993), estearato de zinco, estearato de alumínio, pó de parafina ou 

microcera, metanol (LEE et al., 1995), etanol (HASEGAWA et al., 1988), etc., ou ainda, 

grafita.  

No entanto, a contaminação causada pela presença do PCA pode influir 

significativamente nas características finais do pó obtido por moagem de alta energia.  

Como geralmente o PCA é constituído de carbono, e como este tende a reagir 

formando carbonetos, estes produzem um efeito de endurecimento no compósito por sua 

dispersão na matriz metálica. 

A quantidade de PCA empregada influi na forma, tamanho e distribuição de 

tamanhos das partículas obtidas após a moagem de alta energia. 

Caso a porcentagem de PCA seja inferior a um valor crítico, o fenômeno de 

soldagem é preponderante, resultando no aumento do tamanho médio das partículas (LU et 

al., 1995); caso a porcentagem de PCA seja superior ao valor crítico, predomina o 

fenômeno de fratura, resultando na diminuição do tamanho médio das partículas. LU et al., 

1998 determinam como valores críticos 1 e 2% de PCA sobre o peso total da mistura. 

Abaixo de 1% predomina o fenômeno da soldagem e acima de 2% o fenômeno da fratura. 

Entre 1 e 2% se encontram, portanto, os valores ótimos.  

 

2.7.2 Atmosfera de moagem 

 

 O controle da atmosfera tem um papel importante no processo de moagem de alta 

energia e nas características finais do produto, pois o uso de atmosfera inerte previne a 
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formação de óxidos nas novas superfícies formadas após a fratura de uma partícula. Sem o 

controle da atmosfera, o oxigênio pode levar à destruição dos quasicristais, dependendo da 

liga e das condições a que esta é submetida, e só ocorre quando o oxigênio consegue 

penetrar na estrutura (JANOT et al., 1998).  

 

2.7.3 Contaminação  

  

A contaminação é uma característica do processo de moagem de alta energia. As 

principais causas são o meio de moagem, a atmosfera de moagem e o agente controlador 

de processo.  

Caso seja necessário, a contaminação causada pela atmosfera pode ser evitada pela 

moagem em atmosfera inerte ou vácuo. A contaminação causada pelo meio de moagem é 

inevitável e depende do tempo de moagem e também do tempo passado desde a última 

limpeza realizada no moinho.  

Como o material submetido à moagem promove um revestimento das paredes e 

bolas do moinho, não é recomendada a limpeza constante do equipamento; menor será a 

contaminação de um dado material quanto mais distante estiver à última limpeza do 

equipamento.  

Já a contaminação causada pelo agente controlador de processo resulta, como já 

visto, na formação de compostos com carbono e, para materiais como o alumínio a 

contaminação também é inevitável.  

 

2.7.4 Razão bolas/pó 

 

Este é um parâmetro de extrema importância dentro do processo de moagem de alta  

energia, pois está diretamente relacionado com a quantidade de energia. Quanto maior for 

esta razão, maior será a transferência de energia aos materiais processados.  

Isto acontece porque o número de colisões por unidade de tempo aumenta com o 

aumento do número de bolas e a energia em cada impacto aumenta com o aumento do peso 

das bolas.  

Com o aumento da freqüência de colisões e da energia envolvida em cada colisão, 

ocorre um aumento de temperatura na moagem, o que acelera o processo de difusão.  
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NIU, referenciado por (LU et al., 1998), observou que a microdureza do pó crescia 

com o aumento na razão bolas/carga em estudos realizados em um moinho tipo planetário.  

(COOK et al., 1995), estudando o efeito de combinar dois tamanhos diferentes de 

bolas em um atritor, concluiu que com a utilização de bolas de tamanhos diferentes se 

obtém maior deformação por unidade de tempo de moagem, maior taxa de soldagem das 

partículas durante a etapa com predomínio da soldagem e também aumenta a taxa de 

fratura das partículas durante a etapa  com predomínio da fratura. 

 

2.7.5 Velocidade de moagem 

 

 A alta energia da moagem é a responsável pela formação das fases finais no 

processo de moagem de alta energia, porém nem sempre é favorável que seja 

excessivamente alta. Uma das causas é o atrito entre bolas e bola-jarra ser o maior 

responsável pela contaminação nos processos de moagem de alta energia.  

Durante algumas experiências não é desejável um grande aumento da temperatura, 

sendo a velocidade de moagem um fator determinante neste efeito. 

 

2.7.6 Tempo de moagem 

 

 Esta é a variável mais importante durante o processo de moagem de alta energia e 

está relacionada ao tipo de moinho utilizado, à intensidade de moagem, à razão de peso 

bolas/pós e a temperatura de moagem. O tempo para ser formada uma fase depende, 

ademais, dos materiais precursores. O tempo de moagem é um dos fatores determinantes 

no nível de contaminação.  

 

2.8 TIPOS DE MOINHOS  

 

Durante a moagem de alta energia, os pós são colocados num recipiente ou jarra 

junto a um meio agitador e atmosfera controlada. Os agitadores mais utilizados são bolas 

de diversos materiais e tamanhos (existem moinhos que utilizam barras de aço). 

O conjunto jarra-bolas-material é colocado no equipamento (moinho) que será o 

encarregado de provocar os movimentos mecânicos necessários para a execução do 
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processo. Há vários tipos de moinhos e os mais utilizados são o convencional horizontal, o 

vertical, o vibratório e o planetário (MURTY e RANGANATHAN, 1998).  

Os moinhos de bolas podem ser classificados como moinhos de baixa energia e 

moinhos de alta energia. O emprego do termo “alta energia” se utiliza não somente para 

diferenciar estes moinhos dos moinhos convencionalmente utilizados para a simples 

mistura ou diminuição do tamanho de partículas, mas também para estabelecer a idéia de 

que somente se alcança os objetivos deste processo dentro de um intervalo de tempo 

razoável com a introdução de alta energia durante a moagem.  

 

2.8.1 Moinho de bola planetário 

 

O moinho planetário é muito utilizado em laboratórios de investigação e possibilita 

a produção de pequenas quantidades de material (SURYANARAYANA, 2001). É um 

moinho de usado para moagem de materiais ultrafinos.  

Nesse sistema, um prato horizontal com as jarras é colocado em rotação. Como os 

sentidos de rotação do prato e das jarras são opostos, a ação das forças centrífugas 

contribui para criar dois efeitos sucessivos: o efeito de cisalhamento das bolas, que ficam 

coladas contra a parede antes de serem lançadas violentamente contra a parede oposta da 

jarra e choque como mostra a Figura (2.11).  
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 Figura 2.11 – Moinho de bolas planetário (SURYANARAYANA, 2001). 

 

2.9 ESTUDO DO PROCESSO DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA PARA 

OBTENÇÃO DA FASE QUASICRISTALINA AlCuFe. 

 

SRINIVAS et al., 2000, estudaram o desenvolvimento da fase icosaedral de uma 

mistura de pó Al70Cu20Fe10 por moagem de alta energia, usando dois tipos de moinhos: de 

baixa (Intel mill-LEM) e de alta energia (Fritsch Pulverisette-5 –HEM).  

A Fig. (2.12) mostra os difratogramas de raios-x do sistema preparado com o 

moinho de baixa energia e variando o tempo de moagem. Em um moinho de baixa energia, 

para 20 h de moagem, verifica-se o precursor Al e as fases Al2Cu e β- Al(Cu,Fe) e para 

moagem de 40 h produz uma estrutura constituída da fase icosaedral junto com a fase 

cúbica β- Al(Cu,Fe) e uma pequena quantidade de fase intermetálica de Al2Cu. 
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 Quando moída por 50 h, a relação da intensidade da fase icosaedral à fase-β cúbica 

diminui consideravelmente em comparação com a situação após uma moagem de 40 h e 

com 60 h acontece um aumento na fase β.  

 

 

Figura 2.12 – Difratogramas de raios-x do sistema Al70Cu20Fe10 após (a) 20 h, (b) 40 h, (c) 

50 h e (d) 60 h de moagem (SRINIVAS et al., 2000). 

 

No caso da moagem de alta energia, a evolução e o desaparecimento da fase 

icosaedral é mais rápida do que a moagem de baixa energia. SRINIVAS et a.l, 2000 

propuseram que a evolução da fase icosaedral por moagem de alta energia ocorresse por 

uma reação entre as fases β e θ. A proporção de Al para (Cu + Fe), sugere-se desempenhar 

o papel mais importante na formação da fase icoasedral moída em liga Al70Cu20Fe10, e 

também em outras ligas no sistema Al-Cu-Fe.  

Entretanto, com o tratamento térmico obtêm-se as fases icosaedral e β- Al(Cu,Fe), 

conforme Fig. (2.13).  
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 Figura 2.13 – Difratogramas de raios-x comparando: (a) moinho de alta energia e (b) 

moinho de baixa energia, após 40 h de moagem e tratamento térmico 600ºC por 4 h 

(SRINIVAS et al., 2000). 

 

BARUA et.al., 2001 utilizaram o sistema Al70Cu20Fe10, misturando e moendo os 

pós em um moinho planetário (Fritsch Pulverisette 5) de alta energia por 20 h, 30 h e 40 h.  

Após 20 h de moagem verifica-se, no difratograma de raios X Fig. (2.14), a 

presença de Al, Al2Cu e uma grande quantidade da fase β-Al(Cu, Fe).  

Para 30 h de moagem observa-se alguns picos  da  fase  icosaedral  (i-phase)  e  na 

moagem  de  40 h há  uma  diminuição  da  fase  β-Al(Cu,  Fe)  e  um  aumento  da  fase  

icosaedral.  

Neste  estudo  também  foram  realizados tratamentos  térmicos a 600˚C por 4 h 

para os seguintes  tempos de moagem: 10 h, 30 h e 40 h.   
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Após 10 h de moagem e subseqüente tratamento  térmico  observa-se,  no 

difratograma de  raios X Fig. (2.15), a  fase ω-Al7Cu2Fe e poucos picos da  fase  

icosaedral. 

 Com 30 h nota-se um aumento nos picos da fase icosaedral e uma diminuição da 

fase ω-Al7Cu2Fe. Depois de 40 h há um aumento da fase icosaedral e surge a fase β-

Al(Cu, Fe).  

 

 

Figura 2.14 – Difratogramas de raios-x do sistema Al70Cu20Fe10 após (a) 20 h, (b) 

30 h e (c) 40 h de moagem (BARUA et.al., 2001). 
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 Figura 2.15 – Difratogramas de raios-x do sistema Al70Cu20Fe10 tratado a 600ºC 

por 4 h após (a) 10 h, (b) 30 h e 40 h de moagem (BARUA et.al., 2001). 

 

Para a mistura do pó Al65Cu20Fe15, ASAHI et al., 1994 mostraram que somente 15 

h de moagem introduzem diretamente estrutura icosaedral.  

Outros grupos de pesquisa relataram a síntese direta da fase icosaedral da mistura 

do pó Al65Cu20Fe15 (BARUA et al., 2001) após diferentes tempos de moagens (15, 20 e 30 

h) obtido por MAE, como mostra a Fig. (2.16).  

Após 20 h de moagem, têm surgido novos picos juntamente com os de Al, Al2Cu e 

a fase-β, sendo a fase β a mais predominante, Fig. (2.16a).  

A formação da fase-i durante a moagem é em conformidade com aquela de ASHI et 

al, 1994. Para estudar a evolução da fase-i no tratamento térmico, as amostra 15, 20 e 30 h 

foram tratadas em 600ºC por 4 h, Fig. (2.16b).  



30 
Capítulo II - Revisão da Literatura  

 
 

A evolução da fase-i se deu nos tempos de 15 e 20 h e para 30 h de moagem não 

apresentou nenhuma fase-i. Além disso, o tratamento térmico da amostra moída por 30h 

leva a estabilização da fase-β, que está de acordo com os resultados de ECKERT et al., 

1991. 

      

 

 Figura 2.16 – Difratograma de raios-x do sistema Al65Cu20Fe15 após (a) 15, 20 e 30 h de 

moagem e (b) após tratamento térmico em 600ºC por 4 h (i) 15 h, (ii) 20 h e (iii) 30 h 

(BARUA et al., 2001). 

 

 KIM et al., 2001, observaram o desenvolvimento da fase icosaedral após somente 

10 h de moagem.  

Para os pós moídos por 5, 10 e 20 h a formação da fase icosaedral e a sua 

ordenação são observados após aquecimento.  

O limite máximo para a temperatura de tratamento térmico é de 858ºC, que é o 

ponto de fusão da estrutura icosaedral. (ASAHI et al., 1994) .  
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Depois da mistura do pó Al62,5Cu24,4Fe13, composição típica para a fase 

quasicristalina icosaedral, moída, a maioria da estrutura produzida, consiste em 

intermetálicos de Al(Cu,Fe), a fase quasicristalina é uma fase secundária. 

Esta variação na composição química pode ser compensada por selecionar uma 

mistura em pó rico em alumínio. Para Al67Cu22Fe11, a forma da fase quasicristalina 

prossegue diretamente por MAE sob circunstância de moagem intensa.  

Entretanto, a ordenação e estabilidade da fase-ψ icosaedral pode então ser obtida 

por tratamento térmico em 750-780ºC. A formação da estrutura estável e ordenação dos 

quasicristais parecem o resultado da ordenação dos intermetálicos metaestáveis 

(SALIMON et al., 2001). Isto é coerente com o pensamento de MIGLIERINI e NASU, 

1993. A ativação mecânica foi utilizada para sintetizar com sucesso a fase icosaedral 

Al64,5Cu24,5Fe11.  

Entretanto, embora tentativas de fabricar a fase icosaedral de uma liga Al63Cu25Fe12 

por moagem de alta energia foram feitos, nenhum sinal de formação quasicristalina 

icosaedral foram observadas (BARUA et al., 2001), como mostra a Fig. 2.17.  

  

Figura 2.17 – Difratograma de raios-x do sistema Al63Cu25Fe12 após (a) 10, 20 e 30 h de 

moagem e (b) após tratamento térmico em 600ºC por 4 h (b) 10 h e (c) 20 h (BARUA et 

al., 2001). 
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YIN et al., 2007, utilizaram o sistema Al70Cu20Fe10 moendo os pós em um moinho 

de bola planetário de alta energia por 5, 10, 20, e 40 h de moagem e subsequente 

tratamento térmico a 700ºC durante 4 h.  

A Fig. (2.18a) mostra o difratograma de raios-x para o pó moído por MAE com 

diferentes tempos de moagem. Uma grande mudança estrutural foi observada após 10 h de 

moagem. 

Para 5 h de moagem e tratada a 700ºC por 4 h verifica-se no difratograma de raios-

x Fig. (2.18b), a presença quase única da fase Al7Cu2Fe e com o aumento do tempo de 

moagem para 10h mostra o aparecimento da fase QC icosaedral (i-fase), juntamente com a 

formação da solução sólida β-Al(Cu,Fe) e composto Al7Cu2Fe. Após 20h de moagem, 

mostra essencialmente um única fase β-Al(Cu,Fe), mostrando que a fase β-Al(Cu,Fe) seja 

uma fase estável.  
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Figura 2.18 – Difratograma de raios-x do sistema Al70Cu20Fe10 após (a) moagem e (b) 

tratamento térmico a 700ºC por 4 h (YIN et al., 2007). 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROCEDIEMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos experimentais utilizados, bem 

como os materiais e equipamentos necessários a realização desse trabalho. O método 

desenvolvido para a realização da pesquisa pode ser sintetizado da seguinte forma: 

 

• Preparação das amostras de referência pelo processo de fusão; 

• Obtenção da liga quasicristalina do sistema AlCuFe por moagem de alta 

energia (MAE);  

• Análise química por espectrometria de fluorescência de raios-X; 

• Análise térmica diferencial – DTA; 

• Tratamento Térmico; 

• Análise por difração de raios-X; 

• Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS). 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho foi dividido em duas etapas: a primeira etapa foi a preparação 

de ligas de referência utilizando o método de fundição, variando a composição 

estequiométrica a partir da composição nominal Al62,2Cu25,5Fe12,3,em + ou - 1%  dos 

elementos Al, Cu e Fe, conforme Tab. (3.1). A segunda etapa do trabalho foi o 

processamento por moagem de alta energia (MAE), para obtenção da liga quasicristalina. 
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Tabela 3.1 – Composições usadas para as amostras de referência 

 
Referência Al Cu Fe Composição 

Nominal 62,2 25,5 12,3 Al62,2Cu25,5Fe12,3 
Al -1% 61,2 26,2 12,6 Al61,2Cu26,2Fe12,6 

Al + 1% 63,2 24,8 12,0 Al63,2Cu24,8Fe12 

Cu – 1% 63,0 24,5 12,5 Al63Cu24,5Fe12,5 

Cu + 1% 61,4 26,5 12,1 Al61,4Cu26,5Fe12,1 

Fe – 1% 62,9 25,8 11,3 Al62,9Cu25,8Fe11,3 

Fe + 1% 61,5 25,2 13,3 Al61,5Cu25,2Fe13,3 
 

3.2 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DO QUASICRISTAL 

 

3.2.1 Elaboração das ligas por fusão 

 

As ligas quasicristalinas foram elaboradas com as seguintes composições, em 

porcentagem atômica: Al62,2Cu25,5Fe12,3; Al61,2Cu26,2Fe12,6; Al63,2Cu24,8Fe12; Al63Cu24,5Fe12,5; 

Al61,4Cu26,5Fe12,1; Al62,9Cu25,8Fe11,3 .e Al61,5Cu25,2Fe13,3, conforme Fig. (3.1).  

Para a produção das ligas AlCuFe utilizou-se Al, Cu e Fe com pureza (~ 99,95%). 

Após a pesagem dos componentes nas proporções correspondentes a cada liga, 

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

freqüência de 40 kW de potência fabricado pela empresa POLITRON.  

As amostras foram refundidas por duas vezes para uma melhor homogeneização e 

após a segunda fusão, a amostra foi succionada por um tubo de quartzo (Ф = 6 mm). A 

obtenção da liga 
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Elaboração da liga 

Forno de indução
(argônio)

Succionada (tubo de quartzo ? = 6 mm) 

Tratamento Térmico 750°C/ 4 h, 8 h e 12 h

Caracterização

10 g

- EFRX
-MEV/EDS
-DRX

 

Figura 3.1 – Fluxograma mostrando as etapas na elaboração e caracterização da liga 

quasicristalina do sistema AlCuFe por fusão. 

 

3.2.2 Elaboração da liga por moagem de alta energia 

 

 A segunda etapa do trabalho foi dedicada à obtenção da liga quasicristalina do 

sistema AlCuFe por moagem de alta energia dos pós dos elementos Al, Cu e Fe, com 

purezas não inferiores a 99,97%, conforme Fig. (3.2). Usou-se um moinho de bola 

planetário Frittsch Pulverisette 5 com jarras cilíndricas de 77 mm de diâmetro por 80 mm 

de altura e esferas (20, 12 e 7 mm de diâmetro), sendo ambas, esferas e jarras em 

tungstênio. A carga da mistura de pós foi mantida em 20 g, para todos os ensaios, assim 

como a relação bola-pó em peso de 10:1. A velocidade de ensaios adotada foi 200 rpm e os 

tempos de moagem, foram 10, 20, 30 e 40 h. Finalmente, utilizou-se metanol (2 mL) como 

meio de moagem e atmosfera de argônio. O metanol foi usado como agente controlador do 
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processo e adicionado antes da moagem, a fim de reduzir a aderência das partículas dúcteis 

do Al nas esferas e paredes das jarras. 

 

Elaboração da liga 20 g

Moagem de alta energia Glove box (argônio)/ metanol (2 ml)      
Moinho Planetário  
(200 rpm/10 h, 20 h, 30 h e 40 h)

Tratamento Térmico 750°C/ 12 h
720°C/ 2 h, 8 h e 10 h
450°C, 600°C e 800°C/2 h

Caracterização
EFRX
MEV
DTA
DRX

 

 

 Figura 3.2 – Fluxograma mostrando as etapas na elaboração e caracterização da liga 

quasicristalina do sistema AlCuFe por MAE. 

 

As condições de moagem são apresentadas na Tab. (3.2). A Fig. (3.3) ilustra o 

moinho utilizado na obtenção da liga quasicristalina. Os pós moídos foram tratados 

termicamente em diferentes temperaturas e tempo de permanência sob atmosfera hélio.  
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 Tabela 3.2 – Parâmetros utilizados no processo de moagem de alta energia. 

 

COMPOSIÇÕES ROTAÇÃO 
(RPM) 

TEMPO (h) RELAÇÃO 
(bola-pó) 

MASSA DA 
LIGA (g) 

Al62,2Cu25,5Fe12,3 200 10 20 30 40 10:1 20 
 

 

 

 

 Figura 3.3 – Moinho de bola planetário 

 

3.3 CARACTERIZAÇÕES DAS LIGAS 

 

3.3.1 Análise química por espectrometria de fluorescência de raios-x (EFRX) 

 

A análise química foi realizada no Laboratório de Solidificações Rápida da UFPB 

através de um espectrômetro seqüencial de fluorescência de raios-x (EFRX)  Shimadzu 

Modelo XRF-1800 .  
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3.3.2 Tratamento térmico 

 

Os tratamentos térmicos realizaram-se sob atmosfera de hélio em um forno tubular 

à resistência elétrica NABERTHERM modelo RHT 17, dotado de uma câmara cilíndrica 

em quartzo com Ф = 75 mm por 700 mm de comprimento, onde as amostras foram 

acondicionadas. As amostras foram colocadas na câmara em quartzo acomodadas em uma 

barca de aço inoxidável recobertas por uma manta de alumina, após o que se fizeram pelo 

menos três operações de vácuo seguindo-se o preenchimento com hélio, sendo, em fim, 

mantida uma pressão negativa de 0,5 bar, seguindo-se do aquecimento à taxa de 30oC/min.  

A Tab. (3.3) mostra os parâmetros utilizados no tratamento térmico após a fusão e na Tab. 

(3.4) após moagem.  

 

 Tabela 3.3 – Parâmetros utilizados no tratamento térmico para o processo de fusão. 

 

Tratamento Térmico (h) Temperatura 
ºC 

Taxa de aquecimento 
ºC/min 

4 8 12 750 30 
 

Tabela 3.4– Parâmetros utilizados no tratamento térmico para o processo de moagem de 
alta energia. 

 

Moagem (h) Rotação 
(rpm) 

Tratamento 
Térmico (h) 

Temperatura (ºC) Taxa de 
aqucimento 

10 20 30 40 200 2 450 600 720 800 30ºC/min 
 

As amostras após a moagem foram compactadas (Ф = 10 mm) a frio em uma 

prensa hidráulica manual sob uma força de 60 kN, para posterior tratamento térmico. A 

Fig. (3.4) mostra a forma como as amostras ficaram depois da compactação.  
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 Figura 3.4 – Amostras da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 compactadas a frio. 

 

3.3.3 Difração de raios-x (DRX) 

 

 As análises por difração de raios-x - DRX foram feitas utilizando-se um 

difratômetro de marca SIEMENS, Modelo D-5000, com radiação CuKα (λ= 1,5406ºA), 

passo de varredura 0,01°/s, em uma faixa de  2θ (2-theta) de 20 a 50°. 

 

3.3.3.1 Largura meia altura 

 

A relação da largura meia altura em função da composição foi ajustado por uma 

função pseudo-voight determinado com o auxilio do programa profile.  

 

3.3.3.2 Cálculo das fases β e ψ 

 

O cálculo indicativo da tendência da fração da quantidade relativa das fases β e ψ, 

foi ajustado na região de 2θ entre 40° e 45° considerando os picos com maior intensidade . 

Os resultados foram obtidos por uma função pseudo-voight determinado com o auxilio do 

programa profile, fornecido pela Bluker.  
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3.3.3.3 Padrão de calibração 

 

Foi construído um modelo, a partir de padrões de calibração desenvolvido por 

Soderlet et al, 1996. Baseado neste método foi desenvolvido um padrão de calibração sob 

as condições do presente trabalho. Foi utilizado pó rico em fase icosaedral e outro em fase 

β, e promovido a mistura destas com quantidades variáveis. Foram realizados 

difratogramas de cada uma destas misturas, observando a evolução de uma fase em relação 

à outra, conforme demonstrado no anexo A. 

 

3.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

 

Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura LEO, modelo 1430, com 

microsonda OXFORD para EDS modelo 7353 acoplada. 

As amostras monolíticas foram preparadas para metalografia, sendo lixadas com 

lixas de carbeto de silício,  polidas com pastas de diamante, na sequência 3 µm, 1 µm e ¼ 

µm, e lavadas com álcool isopropílico usando-se ultra-som. (marca DABI ATLANTE tipo 

3L. Usou-se o cobalto puro como referência. 

As amostras em pó foram desaglomeradas em um banho de álcool isopropílico e 

depositas com conta-gotas em uma placa de vidro, onde foram secadas sob luz 

incandescente.  

 

3.3.5 Análise térmica diferencial (DTA) 

 

 As amostra moídas, segundo o procedimento descrito no parágrafo 3.2.2, foram 

submetidas a análises térmicas (DTA), para o que se utilizou o equipamento TG/DTA  

modelo SDT 2950-Simultaneous marca TA-Instruments. As amostras em pó foram 

colocadas em panelas de alumina e a referência foi uma panela vazia do mesmo material. 

As análises transcorreram sob fluxo de argônio (150 mL/min) à taxa de aquecimento de 

10oC/min, num intervalo de temperatura entre 25 e 850ºC. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais alcançados para a 

produção de ligas quasicristalinas de Al, Cu e Fe e suas concernentes discussões, após 

caracterizações via análise térmica diferencial (DTA), espectroscopia de fluorescência de 

raios-x (EFRX), difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS), conforme descrito no capítulo 

metodologia.   

 

4.1 – ELABORAÇÃO DAS LIGAS POR FUSÃO 

 

  Na Fig. (4.1) mostra-se uma pelota típica das ligas brutas de fusão e uma haste 

succionada conforme descrito no Capítulo III (metodologia). Verificou-se, através de 

inspeção visual, que as amostras apresentaram um aspecto metálico, brilhante, típico dos 

materiais metálicos, com oxidação imperceptível por este exame, num indicativo de que 

houve um bom controle da atmosfera no forno conforme se vê na foto da referida Fig (4.1).  
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a) b)

6 mm

 

 

 Figura 4.1 – Amostra das ligas brutas de fusão obtidas no forno de indução: a) antes da 

sucção e b) após a sucção no tubo de quartzo. 

 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA POR ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE 

RAIOS-X 

 

4.2.1 Amostras brutas de fusão 

 

Na Tab. (4.1) encontram-se os resultados em percentagem atômica das análises por 

espectroscopia por fluorescência de raios-x. Verifica-se, na Tab. (4.1), que os teores dos 

elementos constituintes das ligas elaboradas tiveram variação não superior a 1%, em 

percentagem atômica, em relação às respectivas composições nominais o que foi 

considerado aceitável para os propósitos deste trabalho. Foi encontrado um percentual de 

Si inferior a 0,7% 
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 Tabela 4.1 - Composições nominais e as composições após a fusão. 

 

Composições Composições após fusão Impureza % at 

Al62,2Cu25,5Fe12,3 Al63Cu24,6Fe11,7 Si0,7 

Al61,2Cu26,2Fe12,6 Al60,8Cu26,4Fe12,3 Si0,5 

Al63,2Cu24,8Fe12 Al63,9Cu24,3Fe11,6 Si0,2 

Al63Cu24,5Fe12,5 Al62,8Cu25,2Fe11,6 Si0,4 

Al61,4Cu26,5Fe12,1 Al62,5Cu25,6Fe11,7 Si0,2 

Al62,9Cu25,8Fe11,3 Al63,3Cu25,4Fe11 Si0,3 

Al61,5Cu25,2Fe13,3 Al61,2Cu26,3Fe12,5 ------ 

 

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

4.3.1 Amostras brutas de fusão 

 

A liga AlCuFe sem tratamento térmico, observado no microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), apresentou uma estrutura típica de grãos quasicristalinos na forma de 

poliedros dodecaedrais, estruturas na forma de escada e couve-flor, Fig. (4.2), Fig. (4.3) e 

Fig. (4.4) respectivamente. Estes resultados da morfologia são similares aos observados em 

estudos anteriores (ROSAS et al., 2007). 
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 Figura 4.2 – Grãos de quasicristais. 

 

    

 

 Figura 4.3 – Estruturas na forma de escadas. 
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 Figura 4.4 – Estrutura na forma de couve-flor. 

 

4.3.2 Amostras tratadas termicamente após fusão 

 

 A composição química das ligas Al63Cu24,6Fe11,7;  Al60,8Cu26,4Fe12,3; 

Al63,9Cu24,3Fe11,6; Al62,8Cu25,2Fe11,6; Al62,5Cu25,6Fe11,7; Al63,3Cu25,4Fe11 e Al61,2Cu26,3Fe12,5 

tratadas termicamente foi analisada por EDS.  

Nas figuras (4.5 a 4.8) analisadas por microscopia eletrônica de varredura, 

utilizando-se o detector de elétrons retro-espalhados, mostram-se algumas fotos que 

ilustram as fases presentes nas ligas tratadas termicamente.  

A região cinza clara corresponde a fase-ψ icosaedral, cinza escuro a fase-λ 

monoclinica e a branca a fase-β cúbica tipo CsCl.  
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ψ

λ

 

 

 Figura 4.5 – Liga Al63Cu24,6Fe11,7 com tratamento térmico mostrando as fases ψ e λ. 

 

ψ

λ

β

 

 

 Figura 4. 6 – Liga Al60,8Cu26,4Fe12,3 com tratamento térmico mostrando as fases ψ, β e λ. 
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ψ

λ

 

 

Figura 4.7 – Liga Al63,9Cu24,3Fe11,6.com tratamento térmico mostrando as fases ψ, e λ. 

 

ψ

β

 

 

 Figura 4.8 – Liga Al62,5Cu25,6Fe11,7.com tratamento térmico mostrando as fases ψ, e β. 
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4.4 Espectroscopia por energia dispersiva (EDS). 

 

Na Fig. 4.9 encontra-se um espectro típico obtido por EDS das amostras tratadas 

termicamente, onde é possível identificar-se os picos mais intensos referentes aos 

elementos Al, Cu e Fe. 

 

Fe

Al

Fe

Cu

Fe

Cu

Cu

 

 

 Figura 4.9 - Espectro obtido por EDS ilustrando os picos de emissão de raios-x dos 
elementos constituintes da fase-ψ da liga Al63Cu24,6Fe11,7. 

 

Na Tab. (4.2) encontram-se os resultados das análises quantitativas da composição 

química de cada liga, obtidas por EDS, nos pontos indicados nas fotos. As análises indicam 

a presença das fases λ-Al13Fe4, β – Al(Cu, Fe) e da fase-ψ. A fase λ-Al13Fe4 não foi 

detectada através da difração de raios-x (DRX) das amostras tratadas termicamente. 
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 Tabela 4.2 – Fases existentes nas ligas com suas respectivas composições 

 

COMPOSIÇÃO 
CORRIGIDA (%at) 

Composição das fases 
segundo o banco de dados 

JCPDS 

COMPOSIÇÕES 
ANALISADAS (%at) 

 
Al63Cu24,6Fe11,7 

        Ψ – Al65Cu20Fe15 

         λ – Al13Fe4 

Al65Cu23Fe12 

Al74Cu5Fe21 
 

Al60,8Cu26,4Fe12,3 
        Ψ – Al65Cu20Fe15 

         β – Al(Cu, Fe) 
         λ – Al13Fe4 

Al60Cu28Fe12 

Al49Cu43Fe8 

Al72Cu5Fe23 

 
Al62,8Cu25,2Fe11,6 

        Ψ – Al65Cu20Fe15 

         λ – Al13Fe4 
Al64Cu24Fe12 
Al73Cu6Fe21 

 
Al62,5Cu25,6Fe11,7 

        Ψ – Al65Cu20Fe15 

         β – Al(Cu, Fe) 
Al60Cu27Fe13 

Al49Cu41Fe10 

 
Al61,2Cu26,3Fe12,5 

        Ψ – Al65Cu20Fe15 

         β – Al(Cu, Fe) 
         λ – Al13Fe4 

Al64Cu24Fe12 
Al53Cu37Fe10 
Al73Cu4Fe23 

 

4.5 Difração de raios-X 

 

 Na Fig. (4.10) estão apresentados os difratogramas de raios-x obtidos com  

amostras das ligas Al63Cu24,6Fe11,7;  Al60,8Cu26,4Fe12,3; Al63,9Cu24,3Fe11,6; Al62,8Cu25,2Fe11,6; 

Al62,5Cu25,6Fe11,7; Al63,3Cu25,4Fe11 e Al61,2Cu26,3Fe12, brutas de fusão. Observa-se, que 

dependendo da composição, a presença de duas ou três das seguintes fases: fase ψ com 

estrutura quasicristalina, fase  β-Al(Cu,Fe), que trata-se de uma solução sólida com 

estrutura cúbica isomorfa da estrutura do cloreto de césio (CsCl) e a fase λ isomorfa da 

estrutura do composto Al13Fe4, que é  monoclínica. 

As fases β e λ coexistem com a fase quasicristalina quando o processo de obtenção 

não fornece as condições cinéticas para a liga tornar-se completamente quasicristalina 

(WEISBECKEK, 2005) e/ou há fuga de composição (JANOT, 1998). 

LEE et al., 2001, relataram a formação de uma fase com estrutura icosardreal em 

uma liga de composição Al62Cu25,5Fe12,5, juntamente  com as fases β-Al(Cu,Fe) e τ-

AlCu(Fe), além de  pequenas quantidades da fase λ-Al13Fe4. Na liga Al62Cu25,5Fe12,5 a 

formação da fase icosaedral é resultado de uma reação peritética entre a fase primária β e a 

liquido remanescente. Portanto, só depois de um tratamento térmico a 750°C por 3 h 

obtém-se um material quasicristalino puro. Assim, nenhuma estrutura icosaedral de única-

fase é obtida em Al62Cu25,5Fe12,5 sem promover um tratamento térmico adequado. 
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Figura 4.10 – Difratogramas das ligas bruta de fusão sem tratamento térmico onde estão 

indicados os principais picos das fases presentes. 

 

Na Fig. (4.11) estão reunidos os difratogramas obtidos com a liga Al63Cu24,6Fe11,7, 

após os tratamentos térmicos, a 750°C por 4 h, 8 h e 12 h. Foi estabelecida a temperatura 

de 750°C para tratamento térmico, com base nos estudos desenvolvidos por (PASSOS, 

2006). Observa-se que as fases β-Al(Cu,Fe) e  λ-Al13Fe4 estão presentes na amostra tratada 

durante 4 h. Com 8 h de tratamento verifica-se que as quantidades relativas dessas fases 

diminuem drasticamente. Finalmente após 12 h de tratamento encontra-se unicamente a 

fase- ψ . Esta seqüência de tratamentos térmicos serviu para estabelecer as condições de 

tratamento de todas as ligas estudas neste trabalho obtidas por fusão. Assim, a partir destes 
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resultados o tratamento  a 750°C durante 12 h foi adotado para os tratamentos das demais 

ligas.  
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 Figura 4.11 – Difratograma da liga Al63Cu24,6Fe11,7 tratada termicamente a 750°C com 

diferentes tempos. 

 

Os difratogramas apresentados na Fig. (4.12) revelam as fases presentes em todas 

as ligas tratadas à temperatura de 750°C durante 12 h. Após estes tratamentos térmicos 

todos os picos nos difratogramas referentes às ligas Al63Cu24,6Fe11,7, Al63,9Cu24,3Fe11,6, 

Al62,8Cu25,2Fe11,6 e Al63,3Cu25,4Fe11, podem ser atribuídos a fase icosaedral, quando 

comparados à ficha JCPD. As fases β-Al(Cu,Fe) e λ-Al13Fe4, não são mais observadas.  

Para as ligas de composições Al60,8Cu26,4Fe12,3, Al62,5Cu25,6Fe11,7, Al61,2Cu26,3Fe12,5, 

a presença da fase quasicristalina coexiste com uma pequena fração da fase-β.  
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Observa-se também que nestas ligas com teor de Al inferior as ligas 

quasicristalinas, a intensidade do plano difratado associado a fase-β diminui com o 

aumento do teor de Al, isto mostra a importância da composição química na formação da 

fase quasicristalina.  

Segundo o diagrama de fase pseudo-binário sugerido por (FAUDOT et al., 1991), e 

citado por  (HUTTUNEN-SAARIVIRTA, 2004), Fig. (2.8) (pg. 11) as ligas 

Al61,2Cu26,2Fe12,6, Al61,4Cu26,5Fe12,1 e Al61,5Cu25,2Fe13,3 situam-se na região, em composição, 

deste diagrama, que compreende a fase-ψ e fase-β a uma temperatura de 750°C. Os 

difratogramas da Fig. (4.12) mostram que os resultados aqui encontrados estão em 

concordância com esses autores.  
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 Figura 4.12 – Difratogramas das ligas tratadas a750°C durante 12 h onde estão indicados 

os principais picos das fases presentes. 
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4.6 Obtenção da liga quasicristalina por moagem de alta energia (MAE) 

 

As ligas fabricadas por fusão, com composições variando em torno da composição 

ideal Al62,2Cu25,5Fe12,3 serviram de balizamento para o processo de produção de ligas 

quasicristalinas por moagem de alta energia, objetivando-se a máxima quantidade da fase 

ψ. Esta iniciativa é justificada considerando-se que a moagem de alta energia envolve um 

maior número de variáveis (tempo de moagem, rotação do moinho (energia de moagem), 

tipos de bolas, razão carga/número de bolas e outros fatores) e, portanto, intrinsecamente, é 

de mais difícil controle. Para esta escolha alguns critérios foram adotados conforme 

descrito a seguir: 

De acordo com os difratogramas DRX, mostrados na Fig. (4.12) pg. 54, das ligas 

produzidas por fundição, quatro composições favoreceram a formação de uma liga 

quasicristalina homogênea. 

 Na Tab. (4.3) encontram-se os valores da largura meia altura, (FWHM) do pico na 

posição 2θ ≈ 24o difratogramas de raios-x em função da composição. Este pico refere-se ao 

plano de maior distância inter-planar e, por conseguinte, mais sensível a mudança na 

ordem cristalina. Observa-se que a liga de composição Al63Cu24,5Fe11,7 apresentou um 

menor valor  FWHM. Este fato pode estar associado a um menor número de defeitos na 

rede, uma maior perfeição estrutural. Ou seja, os picos mais bem definidos sugerem 

quasicristais com maior grau de perfeição na rede.  

 

 Tabela 4.3 – Cálculo da largura meia altura das amostra fundidas 

 

 

Nº Composição FWHM 

1 Al63Cu24,5Fe11,7 0,1124 

2 Al60,8Cu26,4Fe12,1 0,1857 

3 Al63,9Cu24,3Fe11,6 0,2825 

4 Al62,8Cu25,2Fe11,6 0,1735 

5 Al62,5Cu25,6Fe11,5 0,1826 

6 Al63,3Cu25,4Fe11 0,3149 

7 Al61,2Cu26,2Fe12,5 0,1609 
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4.7 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL – DTA 

 

4.7.1 Amostras processadas por moagem de alta energia 

 

 As Figuras (4.13 e 4.14) ilustram as curvas de DTA para a liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 

obtidas por moagem de alta energia, durante aquecimento contínuo até 850°C com uma 

taxa de aquecimento de 10°C/min. 

 Na análise térmica diferencial (DTA) as reações exotérmicas são observadas nas 

temperaturas máximas iguais a 454°C e 446ºC, para os pós moídos 20 h e 40 h 

respectivamente, esses picos exotérmicos predominantes, representam as transformações 

de fases existentes nas amostras, que são identificadas nas análises de DRX. 

 Na literatura é relatado que em pós de moagem dos elementos AlCuFe tratados à 

temperatura de 100°C ocorre a formação de solução sólida Al(Cu,Fe), das fases Al2Cu e 

AlFe3. Nesse mesmo material tratado a 350°C aparece também a fase cristalina ω-

Al7Cu2Fe tetragonal. Na temperatura de 450°C permanecem somente as fases ω- Al7Cu2Fe 

e λ-AlFe3. Por outro lado, as fases quasicristalinas ocorrem a temperaturas acima de 

500°C. 

 WANG et al., 2008 a fim de identificar a fase que corresponde ao pico exotérmico 

em torno de 460°C na amostra Al70Cu20Fe10, mostrou que perto desta temperatura a fase-ψ 

reagiu com a fase-θ para formar a fase-ω. De acordo com a literatura e o resultado (WANG 

et al., 2008), pode-se supor que o pico referente a temperatura de 450°C mostrado nas 

Figuras. (4.13 e 4.14) seja da fase-ω. 
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Figura 4.13 - DTA da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 moída por 20 h a 200 rpm sem tratamento 

térmico. 

 

Figura 4.14 - DTA da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 moída por 40 h a 200 rpm sem tratamento 

térmico. 
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A composição utilizada para obtenção da fase-ψ por moagem de alta energia, 

levando em considerações alguns fatores já mencionados anteriormente, foi a composição 

Al62,2Cu25,5Fe12,3. 

Para induzir as transformações de fases, as amostras foram submetidas a 

recozimento isotérmico em diferentes temperaturas (450°C, 600°C, 720°C e 800°C), com 

base na curva de DTA e como sugerido pela literatura (WANG et al., 2008 e ASAHI et al., 

1994). Considerando que se trata de transformações que envolvem fluxos de átomos 

(difusão), buscou-se também estabelecer o tempo de permanência, partindo-se das 

informações já colhidas com as ligas obtidas por fundição, minimizando-se este tempo 

para reduzir conseqüências danosas causadas por oxidação, por exemplo. Este tempo de 

tratamento isotérmico, que sucede a moagem de alta energia, difere daqueles utilizados no 

caso das ligas fundidas, posto que, com a moagem, induz-se um grande número de defeitos 

no sistema, aumentando consideravelmente sua energia interna. Na seqüência fazem-se 

algumas considerações sobre este fato. Foram realizados ensaios preliminares, 

inicialmente, com as ligas moídas durante 20 h e 40 h, nas melhores condições adotadas 

para as ligas fundidas: ou seja, T=750oC por 12 h, cujos correspondentes difratogramas 

estão reunidos na Fig. (4.15). Como se pode ver nesta figura obtém apenas a fase β pura. A 

partir destes resultados diminui-se a temperatura para T=720 oC e o tempo para 8h. Neste 

caso, aplicaram-se os tratamentos apenas em ligas moídas nos tempos de 20 h e 40 h. 

Como se vê na Fig. (4.16), referente a 20 h de moagem, nos difratogramas identificam-se 

as fases ψ, β, λ e ω, e os picos atribuídos à fase β tem sua altura crescente, comparando-se 

com as demais fases, quando se aumenta o tempo de tratamento. Finalmente, fizeram-se os 

tratamentos a T=720o C com os tempos de tratamentos 2 h e 8 h com ligas moídas por 40 h. 

Na Fig. (4.17), reúnem-se os respectivos difratogramas, se observam ψ e β. Os picos 

inerentes à β são notadamente mais intensos quanto o tratamento foi feito por 8 h. Isto 

pode estar relacionado com os resultados apresentados por (JANOT e DUBOIS, 1998) 

onde o aquecimento prolongado de um material a 780°C em atmosfera oxidante, 

proporciona a penetração do oxigênio na rede dos quasicristais a uma profundidade 

apreciável, levando a perda da fase-ψ e a transformação na fase-β. 
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Figura 4.15 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagem a 200 rpm 

e tratada termicamente a 750°C por 12 h. 
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Figura 4.16 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3  moída por 20 h a 200 rpm e tratada com 

diferentes tempos a 720ºC. 
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Figura 4.17 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3  moída por 40 h a 200 rpm e tratada com 

diferentes tempos a 720ºC. 

 

4.8 Análise química por espectrometria de fluorescência de raios-x 

 

4.8.1 Amostras processadas por moagem de alta energia 

 

Na Tab. (4.4) encontram-se as composições das ligas resultantes das análises por 

EFRX, após moagem, em comparação com as composições nominais. Como nas ligas 

obtidas por fusão, também foi encontrada contaminação com Si inferior a 0,7%. A maior 

variação de composição em relação à composição nominal (Al62,2Cu25,5Fe12,3) deu-se no 

teor de ferro, mas estes valores, assim como o dos demais elementos constituintes, são 
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perfeitamente aceitáveis, quando verifica-se a região da fase pura icosaedral no diagrama 

da Fig. (2.7) pg.10 

 

Tabela 4.4 – Composição das ligas após moagem a 200 rpm. 

 

Tempo de Moagem 10h 20h 30h 40h 
Composição 

após Moagem 
(% at) 

Al 63,1 62,2 62,1 61,8 

Cu 25,5 25,9 25,8 26,1 

Fe 11,4 11,6 11,7 11,8 

Impurezas  
% at. Si --------- 0,3 0,4 0,3 

 

4.9 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

4.9.1 Amostras processadas por moagem de alta energia 

 
 Na Fig. (4.18) é apresentado difratogramas da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 moída, em 

função do tempo de moagem. Com 10 h e 20 h de moagem todos os picos podem ser 

indexados utilizando-se as raias correspondentes aos precursores Al, Cu e Fe. Nenhuma 

outra fase é observada, todavia, principalmente no difratograma da mistura moída por 20 h, 

podem-se observar os efeitos da moagem através do alargamento dos picos devido os 

defeitos induzidos pela moagem.  
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Figura 4.18 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagem a 200 rpm. 

 

Os difratogramas apresentados na Fig (4.19) revelam que após 30 h,  o Fe combina-

se com o Al fazendo surgir a fase λ1 – Al3Fe, permanecendo ainda  residuais de fases 

cúbicas isomorfas do Al e Cu, pelo menos até 40 h de moagem. A fase λ1 – Al3Fe é de 

interesse particular, porque apresenta a ordem icosaedral e é considerada como primeira 

aproximação da liga decagonal de AlFe, (YAMAMOTO et al., 1990, BARBIER et al., 

1993). Com base nos estudos destes autores, aumentando-se o tempo de moagem, além das 

40 h, haveria a evolução na dissolução do Cu e do Al e a desestabilização da fase Al3Fe, 

restando, em fim, apenas β-Al(Cu,Fe) como fase estável.  



62 
Capítulo IV – Resultados e discussões  

 
 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

In
te

ns
id

ad
e 

u.
a

2θ

Al
Al Al

Al/λ1

Cu

λ1

λ1

Cu

Al = aluminio
Cu = cobre
Fe = ferro
λ1 = Al3Fe

30 h

40 h

 

 Figura 4.19 - DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagem a 200 rpm. 

  

Segundo  EL-ESKANDARANY et al., 2003, durante o estágio inicial da MAE (10 

a 20 h) as partículas são deformadas, uma sobre as outras, formando uma estrutura em 

camadas, onde estas camadas são novamente refinadas durante a moagem Neste estágio 

nenhuma reação no estado sólido é detectada, como mostrado na Fig. (4.18). Com o 

aumento do tempo de moagem, o grau de deformação imposta ao material gera 

imperfeições na rede cristalina, que favorecem a interdifusão entre os componentes 

químicos, promovendo reações e conseqüentes formações de novas fases. Portanto, com 40 

h de moagem átomos de Fe e Al interdifundem-se em proporções adequadas para 

estabilizar a fase-λ, Fig. 4.19. Estes resultados são similares aos encontrados em estudos de 

WANG et al., 2008. 
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Destas análises constata-se que nenhuma fase quasicristalina foi formada durante o 

processo de moagem. Na literatura encontram-se controvérsias sobre a evolução e a fase 

final produzida durante MAE no sistema AlCuFe. ECKERT et al., 1991 mostraram que 

nenhuma fase-ψ foi observada durante MAE da liga Al65Cu20Fe15, enquanto SIRINIVAS et 

al., 2000 relataram que a moagem até 40 h resultou na formação da fase-ψ juntamente com 

a fase-β. Além disso, a fase-ψ transforma-se gradativamente em fase-β com o aumento do 

tempo de moagem. Os resultados de MURTY et al., 2004 demonstraram que MAE de 

Al70Cu20Fe10 até 40 h levou a formação da fase-ψ. Seguindo-se que a fase-ψ é 

transformada completamente em fase-β após 60 h de moagem. A formação da fase-β e sua 

estabilidade, durante MAE, pode ser atribuída ao aumento da difusividade devido 

introdução de defeitos, inclusive com a formação de estrutura nanocristalina, MURTY et 

al., 2004. No presente estudo o produto intermediário é diferente (fase-λ) e nenhuma fase-

ψ foi encontrada. Isto especulativamente pode ser devido às diferenças nas condições, 

incluído pequenas variações de composição, e parâmetros de moagem, que aqui promoveu 

a formação desta fase-λ.   

   

4.9.2 Tratamentos térmicos após a moagem de alta energia 

 

 Os difratogramas apresentados nas Figuras (4.20 a 4.23) ilustram os resultados 

obtidos com amostras da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 moídas em diferentes tempos de moagem e, 

subseqüentemente, submetidas a tratamentos isotérmicos, por 2h, respectivamente,  nas 

temperaturas: 450°C, 600°C, 720°C e 800°C.  

 Nos difratogramas obtidos com a liga moída por 10 h e recozida à temperatura de 

450°C, Fig. (4.20) constatam-se a presença dos picos dos elementos precursores Al, Cu e 

Fe e uma pequena formação da fase θ-Al2Cu. Quando a moagem se deu por tempos 

superiores, a partir de 20 h, surgem as fases-ψ quasicristalina, β-Al(Cu, Fe), ω-Al7Cu2Fe e 

a fase λ-Al13Fe4.  
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Figura 4.20 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagens a 200 rpm 
e tratada termicamente a 450 °C por 2 h. 

 

Os resultados de DRX confirmam que as fases ψ-quasicristalina, β-Al(Cu, Fe) e ω-

Al7Cu2Fe são as principais resultantes após o recozimento a 600°C da liga  

Al62,2Cu25,5Fe12,3, a partir de 10 h de permanência nesta temperatura, como mostra-se na 

Fig. (4.21). YONG et al., 2005, relatam dificuldades para obter a fase quasicristalina com a 

temperatura de 600°C. No entanto, o processo de moagem de alta energia parece favorecer 

a formação da fase-ψ nesta temperatura. Resultados semelhantes foram relatados para liga 

Al70Cu20Fe10 ( BARUA et al., 2000 e 2001). Nas condições em estudo a fase-ψ foi obtida 

já a partir de 10 h de moagem.  
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Figura 4.21 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagens a 200 rpm 

e tratada termicamente a 600 °C por 2 h. 

 

Quando o tratamento realizou-se em T = 720 °C na liga moída por 10 h, não mais 

se detectou os elementos Al, Cu e Fe e os produtos resultantes foram as fases ψ-

quasicristalina, β-Al(Cu, Fe), ω-Al7Cu2Fe e λ-Al13Fe4. A composição estequiométrica da 

fase-ω é próxima a composição nominal da fase-ψ icosaedral Al65Cu23Fe12. YONG et al., 

2005 relataram que a fases-ω foi transformada em fase-ψ icosaedral, com o aumento do 

tempo de moagem e também após aquecimento a 750°C . YONG et al., 2005 concluiram 

que a fase-ω é a precursora da fase-ψ icosaedral e que a reação para transformar a fase-ω 

em fase-ψ deve ser uma reação peritética. YIN et al., 2007, estudando a liga Al70Cu20Fe10 
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também mostraram que o precursor para a formação da fase-ψ não foi Al2Cu, mas sim ω-

Al7Cu2Fe para uma liga Al70Cu20Fe10.  

Fica evidente neste trabalho, que depois do tratamento térmico, a fração da fase-ω 

decresce com o aumento do tempo de moagem, e sua formação não é observada no caso 

das amostras moídas por 40 h. Este resultado encontra respaldo no trabalho de (BARUA et 

al., 2001). Isto indica que a fase-β se estabiliza com o aumento do tempo de moagem 

suprimindo a formação da fase-ω no subseqüente tratamento térmico (BARUA et al., 

2000).   

Após um tempo mais longo de moagem e recozimento a uma temperatura mais 

elevada, não mais se observa a presença da fase-ω, conforme demonstrado na Fig. (4.22). 

De acordo com a Fig. (4.22), a partir da temperatura de 720°C de recozimento, com o 

aumento dos tempos de moagem, observa-se que as fases ω-Al7Cu2Fe e λ-Al13Fe4 

começam a desaparecer e que as fases ψ e β são as predominantes. 

Os picos de difração 23,7°, 26,0°, 27,4°, 42,8° e 45,1° são característicos da fase-ψ, 

semelhantes aos observados por (BARUA et al., 2001). De acordo com o diagrama 

ternário sugerido por DiVINCENZO et al., 1999, na faixa de temperatura entre 700°C a 

872°C, a fase submete-se a uma reação peritética. Nesta escala de temperatura coexiste o 

líquido remanescente e a fase β ou λ dependendo da composição. Também segundo estes 

autores, as fases β, λ e ω coexistem com a fase-ψ, quando o tratamento é realizado a 550ºC, 

desaparecendo completamente esta fase-ψ com o tratamento a  872ºC . 
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Figura 4.22 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagens a 200 rpm 

e tratada termicamente a a 720 °C por 2 h. 

 

Os difratogramas de raios-x das amostras da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3, produzidas em 

diferentes tempos de moagem (10, 20, 30 e 40 h) e recozidas a 800ºC  revelaram a 

presença de duas fases predominantes, fase ψ-icosaedral e da fase-β, como vê-se na Fig. 

(4.23).   
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Figura 4.23 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 com diferentes tempos de moagens a 200 rpm 

e tratada termicamente a 800°C por 2 h. 

 

Na Figura. (4.24) está respectivamente plotada, conforme descrito na metodologia, 

as frações de fase ψ-icosaedral em função do tempo de moagem, para cada temperatura de 

tratamento térmico. Pode-se concluir desta figura, que, com o aumento do tempo de 

moagem e a elevação da temperatura de tratamento térmico há uma tendência a aumentar a 

fração da fase-β, em detrimento da fase icosaedral. Portanto, a partir de 30 h de moagem 

com a temperatura de 720°C, observou-se uma diminuição da fase –ψ e consequentemente 

a estabilização da fase-β. 
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Figura 4.24 - Cálculo indicativo da tendência da fração da quantidade relativa da fase ψ 

 

Este aumento da fase-β pode estar associado, também, à fuga de composição, 

promovido pela oxidação de Al, (BONHOMME et al., 2005). A quantidade de alumina 

deve aumentar com o tempo de moagem e com a temperatura de tratamento térmico, assim 

dificultando, ou mesmo impedindo, a formação da fase quasicristalina cuja faixa de 

existência, em composição, é muito estreita. É evidente que com o aumento do tempo, 

cresce o número de defeitos cristalinos nas partículas do pó, deixando-as mais ávidas ao 

oxigênio, também. Este óxido de alumínio, que aparece em fração muito pequena, pode ter 

estrutura amorfa. Daí a dificuldade em sua detecção por difração de raios-x, (DUBOIS 

2009 - comunicações pessoais). Embora as moagens e os tratamentos térmicos tenham sido 

conduzidos em atmosfera inerte rarefeita, a pressão parcial do oxigênio não é 

termodinamicamente baixa o suficiente para evitar a formação de uma fina camada de 

Al2O3 na superfície da partícula. 
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 Analisando os presentes resultados após a moagem submetida a tratamento térmico, 

observa-se que a formação da fase-ψ e da fase-ω nos produtos recozidos depende do tempo 

de moagem e da temperatura de recozimento. Além disso, a rota de formação de ambas as 

fases é correlacionada com o tempo de moagem.  

De acordo com (WANG et al., 2008)  para as amostras com tempo de moagem 

curto, a fase-ψ e a fase-ω  se formam com a fusão e a solidificação no processo e para um 

longo tempo de moagem, a formação dessas fases são obtidas por transformações de fase 

no estado sólido.  

 A fase-ω se forma somente após tratamento térmico dos pós moídos em detrimento 

com outras fases cristalinas.  

Isto está de acordo com os resultados de (BARUA et al., 2001). Além disso, a 

quantidade de fase-ω diminui com o tempo de moagem crescente e desaparece nas 

amostras recozidas após 30 h de moagem em uma temperatura de recozimento de 720 °C 

durante 2 h, sugerindo que a fase-ω seja uma fase intermediária metaestável durante o 

recozimento da liga após 30 h de moagem.  

Para as amostras com tempo de moagem (10 h e 20 h) a fase-ω permanece estável e 

resiste até a temperatura de recozimento em 720°C durante 2 h. 

 

4.10 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

4.10.1 Amostras processadas por moagem de alta energia 

 

 As amostras do pó Al62,2Cu25,5Fe12,3 moídas por 20 h e 40 h e tratadas termicamente 

a 720°C por 2 h ilustradas nas Figuras (4.25), (4.26), (4.27) e (4.28) respectivamente. 

Apresentam aglomerados de partículas de formato arredondado, que se torna mais definido 

com o aumento do tempo de moagem.  
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 Figura 4.25 – MEV do pó moído por 20 h para uma rotação de 200 rpm sem tratamento 

térmico. 

 

 

 

Figura 4.26 – MEV do pó moído por 20 h para uma rotação de 200 rpm e tratada 
termicamente a 720 °C durante 2 h. 
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 Figura 4.27 – MEV do pó moído por 40 h para uma rotação de 200 rpm sem tratamento 
térmico. 

 

 

 

 

Figura 4.28 – MEV do pó moído por 40 h para uma rotação de 200 rpm e tratada 

termicamente a 720 °C durante 2 h. 
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4.11 Padrão de calibração 

 

Utilizando este método de padronização descrito no capítulo III (metodologia) 

foram feitas comparações qualitativas com os resultados obtidos da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 

submetidas ao processo de fusão e moagem de alta energia, Fig. (4.29). Para o processo de 

moagem de alta energia, foram observados picos referentes à fase icosaedral ψ e fase-β, 

enquanto que no processo de fusão obteve-se unicamente a fase ψ. Observou-se que a 

amostra moída apresentou 90 % da fase-ψ em relação à amostra do referencial. Este 

resultado fornece uma estimativa da quantidade de fase-β em relação à fase ψ, não 

fornecendo um valor absoluto, visto que sua avaliação é comparativa.  
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 Figura 4.29 – DRX da liga Al62,2Cu25,5Fe12,3: a) modelo de calibração e b) tratadas 

termicamente a 750°C por 12 h (processo de fusão) e b) 720°C por 2 h (processo MAE). 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSÕES 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

 As ligas quasicristalinas obtidas em forno de indução foram submetidas a 

tratamento térmico a 750°C durante 4 h, 8 h e 12 h. A melhor condição para a obtenção da 

fase-ψ foi o tratamento a 750°C por 12 h. 

 Para moagem sem subseqüente tratamento térmico não houve formação de fase 

quasicristalina, mesmo com o aumento do tempo de moagem. Nestas condições, observou-

se apenas a formação da λ1-Al3Fe e a presença dos elementos Al, Cu e Fe. 

 As amostras moídas formaram a fase quasicristalina com fases cristalinas após 

recozimento de 450°C por 2 h para um tempo de moagem a partir de 20 h e rotação de 200 

rpm.  

A partir de 600°C por 2 h na liga Al62,2Cu25,5Fe12,3 obteve-se a fase quasicristalina 

junto com as fases β-Al(Cu, Fe), ω-Al7Cu2Fe e λ-Al13Fe4 até um tempo de moagem 30 h.  

Para um tempo de moagem 40 h a fase quasicristalina se formou em uma 

temperatura de recozimento a 720°C durante 2 h, desestabilizando a fase-ψ com o aumento 

da temperatura em 800°C por 2 h, dando origem unicamente a fase-β, enquanto, que nos 

tempos de 10 h, 20 h e 30 h ocorreu a diminuição da fase-ψ .  

 A fase ω-Al7Cu2Fe surgiu somente após o tratamento térmico dos pós 

Al62,2Cu25,5Fe12,3 moídos e pode ser o possível precursor da fase-ψ.  

Além disso, a formação da fase-ω dependeu das condições de moagem (tempo) e 

das temperaturas de recozimento. 

A condição ideal para a obtenção da fase quasicristalina por moagem de alta 

energia foi com o tempo de 20 h de moagem a 200 rpm e tratada termicamente a 720 °C 

por 2 h. Este resultado representa uma estimativa de 90 % de fase-ψ em relação a amostra 

obtida por fusão. 
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O tempo de tratamento térmico que sucede à moagem é diferente do tempo de 

tratamento sucedido à fundição devido aos produtos obtidos. Na moagem o produto obtido 

é uma solução sólida metaestável que adquire mais energia conforme o aumento no tempo 

de moagem e cuja transformação na fase icosaedral ocorre por um processo de difusão 

mais rápido, justificando um menor tempo de tratamento térmico.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Ajustar a composição para obter  unicamente a fase-ψ pelo processo de moagem de alta 

energia; 

- Quantificar as fases ψ, β, λ, e ω  pelo método de Rietveld; 

Otimizar o processo de moagem de alta energia; 

- Estudar outras variáveis do processo de moagem de alta energia; 

- Estudar outros sistemas diferente de Al-Cu-Fe. 
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ANEXO A – MODELO DE CALIBRAÇÃO 
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Figura A.1 – DRX do modelo de calibração das fases ψ e β pura. 


