
Resumo 

O presente estudo incidiu no desenvolvimento de uma metodologia para o processamento de 

ligações por difusão no estado sólido de ligas γ-TiAl, Ti-47Al-2Cr-2Nb, utilizando camadas 

nanométricas alternadas de titânio e alumínio como intercamada. O principal objectivo deste 

trabalho é produzir uniões por difusão no estado sólido a baixas temperaturas, usufruindo da 

elevada reactividade superficial e difusividade das multicamadas, depositadas por pulverização 

catódica magnetrão nas superfícies a ligar.  

As ligações foram processadas a temperaturas entre 600 e 1000ºC, com um tempo de estágio 

de 60 minutos, sob uma pressão de 50MPa e vácuo de 10-4mbar. Foram testados 

revestimentos monocamada, bicamada e multicamada com períodos de 390, 20 e 4nm.  

As ligações foram caracterizadas do ponto de vista microestrutural por microscopia óptica, 

microscopias electrónica de varrimento e de transmissão. A composição química foi analisada 

por espectroscopia de dispersão de energias de raios-X tanto em microscopia electrónica de 

varrimento como de transmissão. A difracção electrónica também foi utilizada na identificação 

das fases presentes na interface. A caracterização mecânica foi efectuada por ensaios de 

ultramicrodureza, em ligações de amostras revestidas com multicamadas de 4nm.  

As ligações obtidas com recurso a monocamadas, bicamadas e multicamadas com período de 

390nm, processadas a 600ºC, fissuram durante o arrefecimento, traduzindo a inadequação 

destes revestimentos.  

Para as amostras revestidas com multicamadas com período de 20 e 4nm, a utilização de uma 

camada espessa de titânio, nas superfícies em contacto durante a ligação, revelou-se 

essencial para promover a união às temperaturas de 600 a 800ºC. Os resultados obtidos a 

600ºC são, mesmo assim, inconsistentes e altamente dependentes das condições 

experimentais.  

As ligações a 900 e 1000ºC apresentam uma intercamada de grãos nanocristalinos que 

assegura a ligação entre as duas partes de TiAl. Os grãos destas intercamadas são 

essencialmente de γ-TiAl apesar de terem sido também detectados grãos de α2–Ti3Al.  

Os resultados indicam que estas multicamadas são “ligas de adição” com um elevado potencial 

de aplicação na ligação por difusão no estado sólido dos aluminetos de titânio a baixa 

temperatura.  

Abstract 

This study describes joining experiments on γ-TiAl alloys, Ti-47Al-2Cr-2Nb, by solid-state 

diffusion bonding using alternating nanometric layers of titanium and aluminium as filler 



material. Taking advantage of the improved diffusivity of these nanometric layers the production 

of bonds using lower temperatures is evaluated.  

Joining was processed at temperatures ranging from 600 to 1000ºC, for 60 minutes, under 

50MPa and a vacuum better than 10-4mbar. The filler material was deposited by D.C. 

magnetron sputtering on the matching surfaces of γ-TiAl samples. Thin films monolayer, bilayer 

and multilayers with 390, 20 and 4nm periods were tested. 

Microstructural characterization of the interfaces was performed by optical microscopy, 

scanning and transmission electron microscopy. Chemical compositions were analyzed by 

energy dispersive X-ray spectroscopy in the scanning and transmission electron microscopes. 

Electron diffraction experiments were used to identify the phases at the interface. 

Ultramicrohardness test were performed at interface to evaluate the mechanical characteristics.  

Joints of samples with the monolayer, bilayer or multilayer with 390nm period, fracture on 

cooling from joining temperature when processed at 600ºC. For samples with multilayers of 20 

or 4nm, a thick titanium layer at the two matching surfaces is essential to promote bonding at 

600 and 800ºC. At 600ºC results are inconsistent and highly dependent on experimental 

conditions.  

Experiments at 900 and 1000ºC produce joints with an interlayer of nanocrystalline grains that 

assures the bonding. The interlayer nanocrystalline grains are essentially γ-TiAl even if some 

α2–Ti3Al grains were identified.  

The results indicate that these nanometric layers are promising filler alloys for solid-state 

diffusion bonding of titanium aluminides at low temperatures.  


