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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar a influência dos diversos tamanhos de 

grãos, obtidos por refinamento e tratamento de crescimento anormal de grão, nas 

propriedades mecânicas das ligas policristalinas com memória de forma CuAlMn, 

CuAlMnNb e CuAlMnTiB. As ligas foram elaboradas em forno sob atmosfera ambiente, 

tratadas termicamente para a obtenção de grãos grosseiros e então caracterizadas por 

ensaios de microscopia óptica, e dureza. Percebeu-se que ativação do crescimento 

anormal de grão está relacionada com a laminação, enquanto que a adição de inoculantes 

surte efeito na sua dureza. As ligas com refinadores mostraram se menos dúcteis.  

 

Palavras-chave: Tamanho de grão. Dureza Brinell. Crescimento Anormal de Grão. Ligas 

com memória de forma. 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this paper was to investigate the influence of different grain 

sizes obtained by refinement and treatment of abnormal grain growth on the mechanical 

properties of CuAlMn, CuAlMnNb and CuAlMnTiB polycrystalline alloys. The alloys 

were prepared in an oven under an ambient atmosphere, thermally treated to obtain coarse 

grains and then characterized by light microscopy, hardness tests. It was noticed that 

activation of the abnormal grain growth is related to the lamination, while the addition of 

inoculants has an effect on its hardness. Alloys with refiners showed to be less ductile. 

 

Keywords: Grain size. Brinell hardness. Growth Grain Abnormal. Leagues with shape 

memory. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O efeito de memória de forma (EMF) foi descoberto numa liga Au-47.5at%Cd, 

mas a sua real evolução foi conhecida por BUEHLER, GILFRICH e WILLEY (1963) 

com o desvendar da liga de Ni-Ti. As ligas fundamentadas em Ni-Ti apresentam 

excelentes características de memória de forma (ZAK; KNEISSL; ZATULSKIJ,1996, p. 

367), salientando seu uso extenso na área biomédica, pelo fato de mostrar ótima 

biocompatibilidade (JAIN et al., 2016, p. 1289). Porém, o seu uso advém de um alto custo 

e demonstra complicação, devido ter baixa ductilidade, quando são elaboradas e 

processadas (MALLIK; SAMPATH, 2008, p.680). 

Nos últimos anos, as ligas EMF possuem bastante aplicação devido suas 

características singulares, desta forma, possui uma vasta aplicação em peças mecânicas, 

como: união de tubos, fixadores mecânicos (ZAK; KNEISSL; ZATULSKIJ, 1996, 

p.363), atuadores mecânicos, aplicações biomédicas como odontologia, ortopedia, 

cirurgia cardiovascular (CZECHOWICZ; LANGBEIN, 2015, p. v).  

As ligas de EMF que foram descobertas à base de cobre ou com inserção do 

mesmo, foram uma alternativa de grande valia para substituir as ligas Ni-Ti. Ainda na 

década de 60, houve melhorias nessas ligas (PINA, 2006). Como as ligas com adição de 

cobre apresentam melhor ductilidade, assim reduzem o seu custo de processamento, o 

que garante uma vantagem econômica (AZEVEDO, 2011).  

 As ligas do sistema Cu-Al com adição de Mn, apresentaram potencialidade para 

substituir as ligas de Ni-Ti. Essas ligas apresentam características superiores às outras 

ligas do sistema Cu-Al e possuem propriedades semelhantes às das ligas do sistema Ni-

Ti (SUTOU et al., 2008 p. 901). Seu gasto produtivo é baixo (MIELCZAREK; KOPP; 

RIEHEMANN, 2009, p.146), há uma facilidade de processamento (DASGUPTA et al., 

2015, p. 60), excelentes propriedades de amortecimento e altas condutividades elétrica e 

térmica (LIU; HUANG; XIE, 2015, p. 211), porém apresenta algumas desvantagens 

como: baixa ductilidade, aparecimento de trincas e pequeno efeito memória de forma, 

reduzindo seu uso. 

Com o intuito de melhorar algumas características desse tipo de liga a base de 

cobre, é inserido na composição dessa liga um terceiro e até quarto elemento, alterando 

propriedades como o tamanho do grão, grau de deformação, temperaturas de 

transformação e outras propriedades. Vários estudos foram realizados a fim de se 

conhecer a influência das diversas variáveis nas propriedades térmicas e mecânicas das 
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ligas CuAlMn, dentre eles: estudos acerca da influência da composição química 

(ISHIDA, 1999, MALLIK; SAMPATH, 2008; MALLIK; SAMPATH, 2009; CANBAY; 

GENC; SEKERCI, 2014; CANBAY; KARAGOZ; YAKUPHANOGLU, 2014; 

DASGUPTA et al., 2015; SUTOU; KAINUMA;); da morfologia e do tamanho de grão 

(SUTOU et al., 2006; SUTOU et al., 2013; LIU; HUANG; LIU; HUANG; XIE, 2014; 

XIE, 2015; ROCA et al., 2015); e referente à tratamentos térmicos (OBRADÓ et al., 

1999; WANG et al., 2014). 

Por intermédio desses estudos e diversos trabalhos atuais, Yang et al (2016), 

conseguiram aperfeiçoar a ductilidade da liga CuAlMn com o refino de grão, e Liu et al. 

(2017) acrescentou na superelasticidade através do crescimento anormal de grão (CAG). 

Nesse trabalho será realizado um estudo microestrutural da liga CuAlMn com 

adição de elementos, como analisar o efeito dessa adição na’ microestrura da liga. 

 

1.1  Objetivo Geral 

 

Relacionar a influência de diferentes inoculantes no crescimento anormal de grãos 

de ligas CuAlMn. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

• Elaborar as ligas CuAlMn através de processo convencional de fundição 

com diferentes tipos de refinadores; 

• Obter grãos refinados na liga CuAlMn com adição de inoculantes; 

• Obter grãos grosseiros após tratamento de CAG nas ligas CuAlMn com 

refinadores; 

• Avaliar as ligas através de microscopia óptica e dureza. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Ligas com Memória de Forma 

 

As ligas com memória de forma são metais que se recuperam de deformações 

permanentes quando são aquecidas a uma certa taxa de temperatura mais elevada 

(CALLISTER, 2008, p.9). Possui duas fases estáveis, austenita e martensítica, e algumas 

características como, o efeito memória de forma, superelasticidade e transformação 

martensítica. 

 

2.1.1.  Transformação Martensítica 

 

A transformação martensítica é definida como uma transformação de fase no 

estado sólido sem difusão, decorrente de um deslocamento coordenado e/ou cooperativo 

entre os átomos da fase matriz mantendo uma adequação entre os reticulados da fase 

matriz e da fase resultante (PINA, 2006). O material se transforma de uma fase de simetria 

cristalográfica maior (austenita), uma fase de elevada temperatura, para uma martensita, 

com baixa temperatura, de simetria inferior com múltiplas variantes relacionadas à 

simetria (CANBAY; GENC; SEKERCI, 2014).   

Só a rede atômica é distorcida, sem ocasionar migração de átomos de longo 

alcance, devido à transformação de fase ser reversível e não depender do tempo. A 

mudança de fase austenita para martensita se dá início logo abaixo da temperatura de 

início da martensita (𝑀 ). Outra maneira de se ter essa transformação é com a aplicação 

de tensão, intitulada como Tensão de Indução Martensítica. Na Figura 1 são ilustrados 

esses modos de transformação de fase. 

No momento em que o material é resfriado de uma temperatura superior de Af 

para uma temperatura inferior a Mf, fim da martensita, ocorre o surgimento de uma fase, 

a martensítica. Esta fase tem como característica possuir diversas orientações 

cristalográficas e chamada de martensita “auto-acomodada” ou “martensita maclada”. 

Como relatado na Figura 1, quando esse tipo de liga é submetida a tensão, 

acontece uma reorientação da fase martensítica e somente uma variante cristalográfica se 

mantém. Com isso a variante mais propícia ao sentido da tensão, essa é a intitulada 
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martensita demaclada. Acima da temperatura Af só há austenita no material e essa fase 

se caracteriza por ter só uma direção cristalográfica que vai gerando a partir de As. 

Figura 1 – Relação entre cargas aplicadas e temperaturas principais. 

 
Fonte :Adaptado de Lagoudas et al.,(2008). 

 

Se a temperatura do material estiver inferior a Mf, o trabalho estará ocorrendo no 

regime quase plástico, em que a liga é hábil de readquirir sua geometria inicial depois de 

sofrer deformações expressivas, deformações supostamente plásticas, somente 

acrescendo a temperatura em nível superior de Af, devido às transformações de fases no 

material.  

Se a temperatura do material estiver superior a de As, trabalha-se no regime 

pseudoelástico, no qual tem como propriedade a restauração de deformações resultantes 

de transformações de fases induzidas por tensão. As vantagens nos materiais compostos 

de liga de memória de forma se dão devido à eficiência de dissipação de energia 

ocasionada pelo fenômeno da histerese, que comumente está associada às transformações 

microestruturais martensíticas do material. 

Essa histerese de transformação ocorre entre a diferença de temperatura de 

transformação martensítica (Ms) e o início da transformação austenita (As). É 

determinada pela diferença entre as temperaturas, onde 50% do material é transformado 

em austenita no aquecimento e 50% em martensita no resfriamento. A histerese possui 

grande significância para as ligas com EMF (ARAÚJO FILHO, 2000). 

Otuska & Wayman (1998) e Lagoudas (2008) relatam que quatro temperaturas 

diferentes caracterizam as SMAs na ausência de tensões: Ms, Mf, As e Af. A temperatura 

Af é a temperatura superior da qual há apenas a presença de austenita estável. A 

temperatura Mf é a temperatura inferior da qual há somente a presença de martensita. A 
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temperatura Ms e As correspondem às temperaturas em que se principia a indução térmica 

de formação de martensita e austenita, nessa ordem.  

  

Figura 2 - Relação entre temperaturas e porcentagem de martensita no material. 

 
Fonte :Adaptado de Lagoudas et al., (2008). 

 

2.1.2. Superelasticidade 

 

Esse comportamento superelástico está coligado com uma alta deformação não-

linear recuperável após o carregamento e descarregamento, no qual uma crescente tensão 

aplicada a austenita gradualmente induz a uma tensão considerável, a transformação em 

martensita associada. Quando a força é removida, a transformação martensítica reversa 

ocorre, e o material recupera a forma original. Além disso, em ambos os efeitos, a 

dissipação de energia (amortecimento) é observado durante os ciclos de carga- descarga. 

Na Figura a seguir será ilustrado o comportamento de um material superelástico e de uma 

liga metálica convencional. 
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Figura 3- Curvas tensão-deformação de uma liga convencional e outra com memória de 
forma. 

 
Fonte : Adaptado de Otsuka, et al.(1998). 

 

2.1.3. Efeito Memória de Forma (EMF) 

 

O comportamento da deformação de ligas que sofrem essas transformações é 

diferente dos metais comuns e ligas. Esse efeito ocorre após o ciclo de carga-descarga, 

quando uma liga é aquecida acima de 𝐴 , recuperando assim sua forma original. O EMF 

está esquematizado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Efeito memória de forma 

 
Fonte: Adaptado de Leonardo Lecce; Antonio Concilio (2015). 
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No ponto 1 o material está a uma determinada temperatura e sem qualquer 

carregamento, na etapa 1-2 observa-se que é iniciado o carregamento, que demonstra uma 

reação linearmente elástica. Na etapa 2-3 ocorre deformações aparentemente com níveis 

de tensões constantes. Na etapa 3-4 um comportamento linear elástico é desenvolvido. 

Na etapa 4-5 tem-se o descarregamento, com isso o material tem uma porcentagem de 

sua deformação total recuperada, pelo fato da recuperação elástica do material e a outra 

porcentagem continua na forma de deformação residual. Na etapa 5-7 essa deformação 

residual pode ser readquirido através de um aquecimento até uma taxa específica de 

temperatura. 

Esse efeito tem como base na transformação martensítica. Constata-se que tal 

desempenho pode ser averiguado sob o ponto de vista das transformações de fases 

ocorrentes e das reorientações das variantes martensíticas. Devido o EMF ocorrer em 

baixas temperaturas, tem-se a martensita maclada na sua microestrutura. Atentando-se ao 

início do carregamento é possível ver que é alcançado um nível crítico, ponto 2, as 

variantes martensíticas começam a reorientar-se e, simultaneamente, ocorre deformação 

plástica no material. 

 

2.2 Ligas CAlMn 

 

Ligas a base de cobre possuem algumas vantagens como boa condutividade 

térmica e elétrica, sua usinagem requer processos convencionais, um exemplo é a fusão 

sem atmosfera protetora, uma liga ternária CuAlMn apresenta ainda mais vantagens 

como, boa resistência mecânica, alta capacidade de amortecimento e EMF. Quando 

comparadas com as ligas Ni-Ti seu custo é baixo para produzir. (MIELCZAREK et al., 

2008). 

 Salientando que de acordo com sua composição química, adicionando outros 

elementos, com isso pode-se ajustar as temperaturas de transformação que podem variar 

de -180°C até 230°C. De acordo com o teor de alumínio na liga, varia-se a ductilidade e 

a capacidade de trabalho a frio, por exemplo, um baixo teor faz com que as características 

citadas anteriormente sejam boas. Adicionando o manganês, promove-se o aumento da 

fluidez da liga em seu processo de fundição (MIELZAREK et al., 2008, p.146). 
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2.2.1 Efeito dos elementos nas ligas Cu-Al-Mn 

 

2.2.1.1 Manganês 

 

A adição do manganês nas ligas Cu-Al aumenta o domínio da fase β estável a alta 

temperatura. Altos porcentagens promovem um grau baixo de ordenamento na fase de 

estrutura L2 , formando ligas com ductilidade alta, sua adição ao sistema binário Cu-Al 

regula a fase cúbica de corpo centrado(CCC). 1% em peso de manganês faz com que 

diminua o Mi em 80K, então de acordo com a variação de Mn as temperaturas de 

transformação variam (MALLIK; SAMPATH, 2009, p. 156). 

 

2.2.1.2 Alumínio 

 

Baixos teores de alumínio resultam numa boa usinabilidade, porém em teores 

acima de 13%, ocorre fragilização da liga (ZAK et al, 1995). Há pouco tempo, SUTOU 

et al (2005) mostraram a dependência das temperaturas de transformação martensítica 

com o teor de alumínio, Figura 5. Ligas com percentual menor do que 18%at. Al, 

apresentaram ótimo trabalho a frio. 

 

Figura 5 - Seção vertical de um sistema Cu-Al-Mn contendo a temperatura que se inicia 
a transformação martensítica e as fronteiras de transição de ordem e desordem A2/B2 e 

B2/ L𝟐𝟏. 

 
Fonte : SUTOU et al. (2005) 
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2.2.1.3 Titânio 

 

De acordo com Sutou et al. (1999), o Ti apresenta solubilidade muito baixa e tem 

tendência para produzir precipitados. Além disso, a adição desse elemento promove 

decaimento na temperatura Mi, devido à formação de finos precipitados que modificam 

a composição da matriz. Observa-se também que a adição do Ti causa um decremento na 

trabalhabilidade a frio da liga. A Figura 6 apresenta esses resultados. 

 

Figura 6 - a) efeito da adição de Ti elementos de liga na trabalhabilidade a frio de ligas 

Cu-Al-Mn temperadas. B) Variação do Ms com teores de elementos de liga. 

 
Fonte : Sutou, Y.; Kainuma, R.; Ishida, K. (1999). (Modificada) 

 

2.3 Refino de Grão 

 

O refino possui como princípio básico aumentar a taxa de nucleação e delimitar a 

velocidade de crescimento dos grãos, muitas técnicas se tem para que isso ocorra, as mais 

comumente usadas são: 

1- Adição de novos elementos; 

2- Sinterização de pós; 

3- Super- resfriamento. 

Na primeira técnica, o elemento de liga necessitará ter baixa solubilidade ou então 

mesclar com outros elementos e gerar microprecipitados, onde ocasionaria uma restrição 

no crescimento dos grãos. Na segunda, equivale a um aumento da velocidade de 

nucleação de grãos. Na terceira tem-se que esse resfriamento carregaria a uma elevada 
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taxa de nucleação, portanto, uma taxa pequena de velocidade crescimento dos grãos, 

assim resultando numa granulação fina. 

Na técnica 1, tem-se que para ligas ternárias como CuAlNi com adição de titânio 

foi possível laminar ou estirar em torno de 10%. Nas ligas CuZnAl utilizando o Boro 

como refinador, foi possível ter grãos menores que 50 µm para teores de ordem 0,025%, 

em peso, e também demonstrou bom efeito memória de forma (FUNAKUBO, 1987). Para 

uma liga CuAlMn com adição de inoculantes, o Si ou B, promoveu forte redução no seu 

tamanho de grão ( SUTOU et al., 2006).  Outro inoculante também usado é Zr em uma 

liga CuAlMn para conseguir o refino de grão, onde foi possível refinar o grão de acordo 

com taxa desse elemento na liga (YANG et al., 2016). Na Figura 7 o resultado do refino 

com adição de Zr. 

 

Figura 7 - Micrografia da LMF CuAlMn temperada e refinada com diferentes teores de 
Zr (% em peso): (a) 0 (b) 0,4 (c) 0,5 (d) 0,7 (e) 0,9 (f) 1,0. 

 
Fonte: Yang et al. (2016) 
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2.4 Crescimento Anormal de Grão 

 

Um dos métodos para o crescimento anormal de grão consiste em aquecer a 

amostra até uma temperatura onde se tenha a fase β. Após isso, realiza-se um resfriamento 

lento com taxa de 3,3°C/min, até que se tenham as fases β+α coligadas, depois se aguarda 

um intervalo de tempo, em torno de dez minutos, com posterior aquecimento a uma taxa 

de 10°C/min até que se atinja a fase β. Quando é alcançada essa fase, novamente se tem 

um intervalo de tempo 10 minutos e assim realizado uma têmpera. Após a têmpera o ciclo 

é finalizado, e assim pode ser repetido. Quando o ciclo é feito mais de uma vez, ele tende 

a aumentar o tamanho do grão, podendo formar uma estrutura de monocristal (OMORI, 

2013). Nas Figuras 8 e 9 serão ilustrados o ciclo de crescimento anormal de grão e a 

obtenção de um monocristal após ciclos de CAG, respectivamente. 

 

Figura 8 - Ciclo de Crescimento Anormal de Grão Induzido por Tratamento Térmico. 
 

 
Fonte : Adaptado de Omori et al., (2013). 
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Figura 9 - Micrografia da liga Fe-34Mn-15Al-7,5Ni a) recozida a 1200ºC por 120min b) 
após um ciclo de tratamento térmico c) após dez ciclos (monocristal). 

 
Fonte : Omori T. (2016) 
 

2.5  Ensaio de Dureza Brinell 

 

Dentre os Ensaios “Não Destrutivos” dá-se ênfase ao ensaio de dureza pela sua 

fácil aplicação e rapidez nos resultados. É um ensaio muito usado para garantir a 

qualidade de uma etapa muito importante: O tratamento térmico. 

O ensaio de dureza Brinell consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço, 

de diâmetro “D”, sobre a superfície plana, polida e limpa de um metal através de uma 

carga “F”, durante um tempo “t”. Essa compressão provocará uma impressão permanente 

no metal com o formato de uma calota esférica, tendo um diâmetro “d”, o qual é medido 

por intermédio de um microscópio ou lupa graduados, depois de removida a carga. 
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Figura 10 - Ensaio de Dureza Brinell. 

 
Fonte : Garcia, Spim e Santos 2012 

 

O valor de “d” deve ser usado como a média de duas leituras realizadas a 90° uma 

da outra. A dureza “Brinell” é definida, em N/mm2 ou Kgf/mm2, como o quociente, entre 

a carga aplicada (F), que é relacionada por D e d, e a área superficial da calota formada 

(Sc). 

Temos que sua fórmula: 

𝐻𝐵 =
𝐹

𝑆𝑐
 

 (Equação 1) 

F= A carga; 

Sc= Área Superficial; 

A área superficial é dada pela fórmula: 

𝑆𝑐 =  𝜋𝐷𝑃 (Equação 2) 

 

D= Diâmetro da esfera; 

P= Profundidade da impressão. 

Onde P é dado por: 

𝑃 =
𝐷 − √𝐷 − 𝑑

2
 

(Equação 3) 

d = é diâmetro médio da área superficial 

O seu diâmetro médio é dado por: 

𝑑 =
𝑑 + 𝑑

2
 

(Equação 4) 
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Com isso tem-se que a Dureza Brinell pode ser então calculada: 

𝐻𝐵 =
2𝑃

𝜋𝐷(𝐷 − √𝐷 − 𝑑
 

(Equação 5) 

Nesse ensaio proposto por Brinell a sua carga foi 3000 kgf e esfera 10 mm de aço 

temperado. Mas é possível ter-se valores de dureza com carga e esferas divergentes, mas 

é necessário seguir alguns parâmetros. 

A carga será determinada de tal modo que o diâmetro de impressão d se situe no 

intervalo de 0,24 a 0,6 do diâmetro da esfera D. A diferença de d1 e d2 não pode 

ultrapassar 1 mm. 

Para obter um diâmetro de impressão dentro do intervalo citado no item anterior, 

deve-se manter constante a relação entre a carga (F) e o diâmetro ao quadrado da esfera 

do penetrador (D2), ou seja, a relação: 

𝐹

𝐷
 

(Equação 6) 

 

Essa relação é contaste, intitulada como fator de carga. 

  Tendo o intuito de padronizar esse ensaio, foi fixado valores de carga de acordo 

com a faixa de dureza e o tipo de material, na Tabela 1 detalhará os principais fatores. 

 

Tabela 1 – Os principais fatores de carga utilizados e respectivas faixas de dureza e 
indicações. 

  
Fonte : Garcia, Spim e Santos 2012 

 

Na Tabela 2, demonstra os diâmetros de esferas mais utilizados e seus respectivos 

valores de carga, para cada caso, em função do fator de carga. 
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Tabela 2 - Diâmetro das esferas e valores de carga em função do fator de carga 
escolhido. 

 

 
Fonte: Garcia, Spim e Santos 2012 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na Figura 11 será visto um fluxograma explicando a sequência metodológica feita 

para que fosse possível obter os resultados dos ensaios. 

Figura 11 - Fluxograma da sequência metodológica para obtenção dos resultados.

Fonte : Autoria própria. 
 

3.1  Elaboração das Ligas 

 

Foram usadas 3 ligas policristalinas, Cu-Al_Mn, Cu-Al-Mn-Nb e Cu-Al-Mn-Ti-

B, produzidas com elementos de pureza comercial (98%) nas composições:Cu-9,75%Al-

8,1%Mn; Cu-9,75%Al-8,1%Mn-2,0%Nb e Cu-9,75%Al-8,1%Mn-0,5%Ti-0,5%B (% em 

peso) respectivamente. A razão entre os elementos Al/Mn ficou constante no valor de 

1,20. Os elementos foram primeiramente pesados em uma balança de precisão, marca 

shimadzu, modelo TX323L. Vale ressaltar que o manganês antes de ser pesado, 

necessitou passar por um processo de decapagem, para que fosse possível remover a 

camada superficial de óxido. Para isso, uma quantidade de manganês foi imergida em 

uma solução aquosa com ácido nítrico 10%, de composição H2O-5%HNO  (% em 

volume).  

Para que fosse possível retirar a solução ácida do elemento, foi realizada uma 

lavagem com água, e após isso uma secagem com fluxo de ar quente. Após a secagem o 

elemento foi pesado e foi para o processo de fundição junto com as outros elementos. As 
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ligas foram elaboradas em um forno tipo mufla da marca LUCADEMA, modelo 

LUCA2000, em um cadinho de argila-grafite, em quantidade de 350g, sob atmosfera 

ambiente e vazadas em moldes de seção retangular com dimensões, 37,13 mm de 

comprimento x 32,40 mm de largura x 7,14 mm de altura. 

Figura 12 - Balança de precisão 

 
Fonte : Autoria própria. 
 

3.2  Tratamentos Termomecânicos 

 

3.2.1 Confecção dos Corpos de Prova (CPs) 

 

Após terem sido removidos dos moldes, foram cortados na máquina de corte 

marca Risitec, modelo CMR-60. 

 

3.2.2 Homogeneização e Têmpera 

 

Com os corpos de prova devidamente usinados, foram colocados em um forno 

tipo mufla LUCADEMA, modelo LUCA 2000, onde foram homogeneizados a 850°C por 

um período de 12 horas e resfriados bruscamente em água a temperatura ambiente.  
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Figura 13 - Mufla. 

 
Fonte : Autoria própria. 
 

3.2.3 Crescimento Anormal de Grão 

 

 Após a homogeneização, um corpo de prova de cada liga foi submetido a três 

ciclos de tratamento de crescimento anormal de grão. Em cada ciclo, os corpos de prova 

foram colocados dentro forno em temperatura ambiente até chegar em 550°C e mantidos 

por 15 minutos. Após isso, foi feito um segundo aquecimento até 850°C. Ao atingir essa 

temperatura, aguardou-se mais 15 minutos. Por fim os corpos de prova foram resfriados 

severamente em água a temperatura ambiente, 25°C. Um ciclo está esquematizado na 

Figura 14. 

Figura 14 - Esquematização do Ciclo de Crescimento Anormal de Grão. 

 

Fonte : Autoria própria. 
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3.2.4. Determinação das Propriedades Mecânicas Através do Ensaio de 

Dureza Brinell 

O ensaio foi realizado com o auxílio do durômetro da marca Mitutoyo, modelo 

HR-300, do laboratório de engenharia mecânica na UFERSA Caraúbas-RN, com carga 

de 187,5 kgf, tempo de aplicação de carga de 15 s, fator de carga 30 e uma esfera de 2,5 

mm ensaiados em temperatura ambiente de acordo com a norma NBR NM-ISO6506-1. 

Para a medição das calotas esféricas foi utilizado um microscópio digital, juntamente com 

um software de edição de imagens. 

Figura 15 - Durômetro. 

 
Fonte : Autoria própria. 
 

3.2.5. Ensaio de Metalografia 

 O ensaio metalográfico foi realizado com o auxílio do microscópio óptico da 

marca Olympus, modelo QX51. As amostras foram submetidas a um lixamento manual 

com lixas 80, 120, 320, 600 e 1200, seguidas de polimento mecânico em alumina 1µm. 

Para a visualização dos contornos de grão foi utilizado o método de ataque por imersão. 

O reativo utilizado nas ligas sem TiB foi o cloreto de ferro III (5g FeCl3, 30 ml de HCl 

fumante 37% e 100ml de H2O destilada). Para as ligas com TiB, o reativo foi 

2g K Cr O , 8 ml H SO , 2ml HCl e 100 ml H O destilada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos ensaios de dureza e metalografia. 

4.1  Liga CuAlMn 

4.1.1 Caracterização da liga por dureza Brinell 

Nas tabelas 3, 4, 5 e 6 são apresentados os ensaios de dureza relativos aos seus 

tratamentos térmicos: têmpera, CAG1, CAG2 e CAG3. 

 

Tabela 3 -  Temperada 
LIGA 1 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,042 1,042 1,042 0,114 209,9 
2 1,025 1,068 1,047 0,115 208,0 
3 1,093 1,034 1,064 0,119 201,0 
4 1,025 1,033 1,029 0,111 215,5 
5 1,059 1,042 1,051 0,116 206,3 
    Média 208,1 
    Desvio 5,3 

 
Fonte : Autoria própria 
 

Tabela 4 -  CAG1 
LIGA 1 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,041 1,05 1,0455 0,114556 208,3975 
2 1,025 1,058 1,0415 0,113638 210,0822 
3 1,01 1,042 1,026 0,110118 216,7969 
4 1,05 1,06 1,055 0,116755 204,4726 
5 1 1,067 1,0335 0,111813 213,5103 

    Média 210,7 
    Desvio 4,7 

 
Fonte : Autoria própria 
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Tabela 5 -  CAG2 
LIGA 1 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,005 1,011 1,008 0,106 224,99 
2 1,000 1,007 1,004 0,105 227,10 
3 1,014 1,007 1,011 0,107 223,82 
4 1,021 1,014 1,018 0,108 220,61 
5 1,070 1,014 1,042 0,114 209,87 

    Média 221,3 
    Desvio 6,8 

 
Fonte : Autoria própria 
 

Tabela 6 - CAG3 
LIGA 1 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,065 1,021 1,043 0,114 209,45 
2 1,028 1,043 1,036 0,112 212,65 
3 1,029 1,030 1,030 0,111 215,25 
4 1,021 1,021 1,021 0,109 219,03 
5 1,007 1,017 1,012 0,107 223,13 

    Média 215,9 
    Desvio 5,4 

 
Fonte :  Autoria própria 
 

De acordo com os resultados mostrados nas tabelas, não houve alteração entre as 

durezas das ligas temperadas e as durezas das ligas submetidas ao tratamento de CAG. 

Tal resultado sugere a não ocorrência de mudanças microestruturais provenientes dos 

tratamentos para crescimento anormal de grão. 

 

4.1.2 Ensaio de Microscopia Óptica 

Nas Figuras 17, 18, 19 e 20 estão apresentadas as micrografias das amostras sem 

ataque e com ataque, respectivamente. Todas as amostras com ataque apresentaram 

plaquetas e agulhas, características estas, provenientes da presença da fase martensítica 

na liga. 

Segundo as micrografias mostradas, evidencia-se o não CAG, tal fato pode ser 

explicado pela não utilização do processo de laminação na confecção dos Cps.  Em 

estudos realizados por Omori et al (2013), Liu et al (2017) e Alcântara (2017), todos os 
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Cps que obtiveram o crescimento anormal de grão foram submetidos ao processo de 

laminação. 

O tamanho médio de grão foi mensurado através da determinação do comprimento 

médio do intercepto, de acordo com a norma NBR NM241:2001, obtendo-se 1,16 mm 

para a liga temperada e 1,17 mm para a liga CAG3, tais resultados comprovam a 

ineficácia do tratamento CAG sem os Cps laminados. 

Figura 16 - Liga CuAlMn-Temperada sem ataque. Aumento de a)5x b)50x 
   
   

 

 

 
a)  b) 

       Fonte : Autoria própria 
 

Figura 17 - Liga CuAlMn Temperada com ataque. Aumento de a)5x b)50x 
c)100x 

 

a)  b) 
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 c)  

       Fonte : Autoria própria 
 

Figura 18 - Liga CuAlMn-CAG3 sem ataque. Aumento de a) 5x b)50x 
a)  b) 

 

 

 
a)  b) 

Fonte : Autoria própria 
 

Figura 19 - Liga CuAlMn-CAG3 com ataque. Aumento de a)5x b)50x 
 

 

 

 
a)  b) 

       Fonte : Autoria própria 
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4.2 Liga CuAlMnNb 

4.2.1 Caracterização da liga por dureza Brinell 

Nas tabelas 7, 8, 9 e 10 são apresentados os ensaios de dureza relativos aos seus 

tratamentos térmicos: têmpera, CAG1, CAG2 e CAG3. 

Não houve diferença significatica na dureza, igual observado na liga CuAlMn, 

porém a adição do Nb promoveu um aumento na dureza, alcançando 222,1 HB e 216,2 

HB nas etapas temperada e CAG3, respectivamente. Acredita-se que o acréscimo no valor 

da dureza é decorrente da adição do Nb, que favorece a nucleação de precipitados, 

aumentando a rigidez do material. 

 

Tabela 7 - Temperado 
LIGA 2 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 0,957 1,008 0,9825 0,100577 237,363 
2 0,992 1,008 1 0,104356 228,7671 
3 1 1,003 1,0015 0,104684 228,0512 
4 1,025 1,042 1,0335 0,111813 213,5103 
5 1,068 1,051 1,0595 0,117805 202,6501 

    Média 222,1 
    Desvio 13,8 

 
Fonte : Autoria própria 
 

Tabela 8 -  CAG1 
LIGA 2 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,042 0,974 1,008 0,10611 225,0 
2 0,991 1,059 1,025 0,109893 217,2 
3 1,008 1,042 1,025 0,109893 217,2 
4 0,983 1,042 1,0125 0,107104 222,9 
5 0,974 1,025 0,9995 0,104247 229,0 
    Média 222,3 
    Desvio 5,1 

 
Fonte : Autoria própria 
 

Tabela 9- CAG2 
LIGA 2 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,095 1,014 1,055 0,117 204,7 
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2 1,024 1,036 1,030 0,111 215,0 
3 1,065 1,036 1,051 0,116 206,3 
4 1,019 1,012 1,016 0,108 221,5 
5 1,017 1,070 1,044 0,114 209,2 
    Média 211,4 
    Desvio 6,9 

 
Fonte : Autoria própria 

 

Tabela 10 - CAG3 
LIGA 2 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,00 1,05 1,03 0,11 217,2 
2 1,06 1,04 1,05 0,12 206,5 
3 1,02 1,08 1,05 0,12 206,5 
4 1,00 1,00 1,00 0,10 228,8 
5 1,00 1,03 1,02 0,11 221,7 
    Média 216,2 
    Desvio 9,7 

 
Fonte : Autoria própria 

 

4.2.2 Ensaio de Microscopia Óptica 

Nas Figuras 21, 22, 23 e 24 estão apresentadas as micrografias das amostras sem 

ataque e com ataque, respectivamente. Percebe-se que as ligas com Nb também 

apresentam estrutura martensítica em temperatura ambiente, caracterizada pela presença 

de plaquetas e agulhas no interior dos grãos. 

O tamanho médio de grão foi mensurado através da determinação do comprimento 

médio do intercepto, de acordo com a norma NBR NM241:2001, obtendo-se 0,78 mm 

para a liga temperada e 0,78 mm para a liga CAG3, tais resultados comprovam a 

ineficácia do tratamento CAG com adição do Nb.  
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Figura 20 - Liga CuAlMnNb-Temperada sem ataque com 5x 

 
Fonte : Autoria própria 

Figura 21 - Liga CuAlMnNb Temperada com ataque. Aumento de a)5x b)50x 
c)100x 

 

 

 

 
a)  

 

b) 

 c)  
         Fonte : Autoria própria 
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Figura 22 - Liga CuAlMnNb CAG3 sem ataque. Aumento de 5x 
 

 

 

Fonte : Autoria própria 
 

Figura 23 - Liga CuAlMnNb CAG3 com ataque. Aumento de a)5x b)50x c)100x 
 

 

 
a)  

 

b) 

 c)  
        Fonte : Autoria própria 
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4.3 Liga CuAlMnTiB 

4.3.1 Caracterização da liga por dureza Brinell 

Nas Tabelas 11, 12, 13 e 14 são apresentados os ensaios de dureza relativos aos seus 

tratamentos térmicos: têmpera, CAG1, CAG2 e CAG3. 

Foi observado que não houve alteração significativa entre os Cps com tempera e com 

CAG3 com adição do TiB 

 A liga com TiB apresentou a maior dureza quando comparada às outras ligas, tendo 

um acréscimo de, aproximadamente, 13% em relação à liga CuAlMn e 6% em relação à 

liga CuAlMnNb, todas na etapa de têmpera. 

 

 

Tabela 11 -Têmpera 
LIGA 3 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 0,992 0,983 0,99 0,10 234,9 
2 0,983 1,008 1,00 0,10 230,9 
3 0,983 0,991 0,99 0,10 235,1 
4 0,974 0,991 0,98 0,10 237,4 
5 0,983 0,991 0,99 0,10 235,1 

    Média 234,7 
    Desvio 2,3 

Fonte : Autoria própria 
Tabela 12 - CAG1 

LIGA 3 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 
MEDIDA d1 d2 Média h HB 

1 0,959 0,951 0,96 0,09 251,84 
2 0,991 0,998 0,993 0,10 232,15 
3 1,010 0,980 1,00 0,10 231,18 
4 1,017 1,010 1,01 0,11 222,44 
5 1,010 1,008 1,01 0,11 224,52 

    Média 232,4 
    Desvio 11,6 

Fonte : Autoria própria 
Tabela 13 – CAG2 

LIGA 3 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 
MEDIDA d1 d2 Média h HB 

1 0,985 1,007 0,996 0,103 230,69 
2 1,042 1,001 1,022 0,109 218,80 
3 0,964 0,957 0,961 0,096 248,84 
4 1,042 1,028 1,035 0,112 212,86 
5 1,014 1,014 1,014 0,107 222,21 

    Média 226,7 
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    Desvio 14,0 
Fonte : Autoria própria 

Tabela 14 - CAG3 
LIGA 3 ESFERA 2,5 CARGA 187,5 

MEDIDA d1 d2 Média h HB 
1 1,000 1,000 1,00 0,10 228,77 
2 0,985 1,020 1,00 0,10 227,58 
3 1,010 1,010 1,01 0,11 224,05 
4 0,971 1,000 0,99 0,10 235,86 
5 0,950 0,957 0,95 0,09 252,66 

    Média 233,8 
    Desvio 11,4 

Fonte :Autoria própria 
 

4.3.2 Ensaio de Microscopia Óptica 

Nas Figuras 25, 26, 27 e 28 serão apresentadas sem ataque e com ataque, 

respectivamante.  

A liga CuAlMnTiB apresentou estrutura martensítica em temperatura ambiente.  

O tamanho médio de grão foi mensurado através da determinação do comprimento 

médio do intercepto, obtendo-se 0,065 mm para a liga temperada e 0,059 mm para a liga 

CAG3. Alcântara (2017) obteve um tamanho médio de grão de aproximadamente 5,0 mm 

com apenas um ciclo de CAG em uma liga CuAlMnTiB. Tal resultado reforça a hipótese 

que a eficácia do crescimento anormal de grão está associada com a laminação. 

Figura 24 - Liga CuAlMnTiB- Temperada sem ataque. Aumento de a)5x b)50x 
 

 

 

 
a)  b) 

 
Fonte :Autoria própria 
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Figura 25 - Liga CuAlMnTiB - Temperada com ataque. Aumento de a) 5x b)50x 
c)100x 

 

 
a)  b) 

 

 

 

 c)  
          Fonte :Autoria própria 

 

Figura 26 - Liga CuAlMnTiB- CAG3 sem ataque. Aumento de a) 5x b)50x 

 

 

 
a)  b) 

             Fonte: Autoria própria 
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Figura 27 - Liga CuAlMnTiB - CAG3 com ataque. Aumento de a)5x b)50x 
c)100x 

 

 
a)  

 

b) 

 c)  
 
Fonte: Autoria própria 
 

  



46 
 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, a elaboração dos diferentes tipos de ligas através do processo 

convencional de fundição foi realizado com êxito. 

Ocorreu uma diminuição do tamanho médio de grão das ligas com refinadores em 

relação à liga sem refinador. 

Percebeu-se o não crescimento anormal de grão em ligas não laminadas. 

Todas as ligas submetidas a tratamento térmico apresentaram estrutura martensítica à 

temperatura ambiente. 

Em ambas as ligas não houve alteração da dureza após as etapas de tratamento 

térmico, entretanto a liga CuAlMnTiB apresentou dureza superior as ligas CuAlMnNb e 

CuAlMn, sendo esta última a de menor dureza. 

  



47 
 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALCÂNTARA, C. C. de. Influência do Crescimento Anormal de Grão nas 

Propriedades Mecânicas de Ligas Superelásticas CuAlMnTib e CuAlMn. 2017. 67 

p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal da Paraíba. 

 

ANDRÉS, F. J. P. Caracterización de la cinética de crecimiento de grano, desgaste y 

corrosión en aleaciones inteligentes con memoria deforma base cobre para 

aplicaciones tecnológicas. Tese (Doutorado em Ciências com Especialidade em 

Química) - Universiat Politècnica de Catalunya. 2000. 

 

ARAUJO FILHO, O. O. Obtenção e caracterização da liga quaternária –Cu-Zn-Al-

Ni com efeito memória de forma. Dissertação de mestrado. DEMEC / UFPE, 2000. 

 

ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN. NM241:2001 - Determinação 

do tamanho de grão em materiais metálicos. 2001. 

 

AZEVEDO, M. R. D. ESTUDO DO SISTEMA DE LIGAS Cu-Al PASSÍVEIS DO 

EFEITO MEMÓRIA DE FORMA. 2011. Monografia (Bacharel em Ciência e 

Tecnologia) — Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA. 

 

BUEHLER, W. J.; GILFRICH, J. W.; WILLEY, R. C. Effect of low temperature phase 

changes on the mechanical properties of alloys near composition TiNi. J. Appi. Phys, 

n. 34, p. None – 1475, 1963. 

 

CANBAY, C. A.; GENC, Z. K.; SEKERCI, M. Thermal and structural 

characterization of Cu–Al–Mn–X (Ti, Ni) shape memory alloys. Applied Physics: 

Materials Science & Processing, A, n. 115, p. 371 – 377, Apr 2014. 

 

CZECHOWICZ, A.; LANGBEIN, S. Shape Memory Alloy Valves: Basics, Potentials, 

Design. [S.l.]: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-19081-5. 

 



48 
 

 

DASGUPTA, R. et al. Role of alloying additions on the properties of Cu-Al-Mn shape 

memory alloys. Journal of Alloys and Compounds, v. 620, p. 60 – 66, Jan 2015. ISSN 

0925-8388. 

 

FUNAKUKO, H. Shape memory alloys. New York : Gordon and Breach Science 

Publisher, 1987. 

 

GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 

Materias. 2. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2012. 

 

HILLERT, M. On the theory of normal and abnormal grain growth. Acta 

Metallurgica, v. 13, n. 3, p. 227-38, mar. 1965. 

 

JAIN, A. K. et al. Effect of Varying Al/Mn Ratio on Phase Transformation in Cu-Al-

Mn Shape Memory Alloys. Transactions of the Indian Institute of Metals, v. 69, n. 6, p. 

1289 – 1295, 2016. ISSN 0975-1645. 

 

LAGOUDAS, D. Shape Memory Alloy. Texas: Springer, 2008. 

 

LECCE, L.; CONCILIO, A. Shape Memory Alloy Engineering for Aerospace, 

Structural and Biomedical Applications. [S.l.]: Elsevier, 2015. ISBN 978-0-08-

099920-3. 

 

LIU, J. et al. Microstructure and superelasticity control by rolling and heat 

treatment in columnar-grained Cu-Al-Mn shape memory alloy. Materials Science & 

Engineering A, 2017. 

 

LIU, J.; HUANG, H.; XIE, J. The roles of grain orientation and grain boundary 

characteristics in the enhanced superelasticity of Cu71.8Al17.8Mn10.4 shape 

memory alloys. Materials and Design, v. 64, p. 427 – 433, 2014. 

 

LIU, J.; HUANG, H.; XIE, J. Superelastic anisotropy characteristics of columnar-

grained Cu-Al-Mn shape memory alloys and its potential applications. Materials & 

Design, v. 85, p. 211 – 220, Nov 2015. ISSN 0264-1275. 



49 
 

 

 

MALLIK, U. S.; SAMPATH, V. Effect of alloying on microstructure and shape 

memory characteristics of Cu-Al-Mn shape memory alloys. Materials Science and 

Engineering: A, A, n. 481 - 482, p. 680 – 683, May 2008. ISSN 0921-5093. 

 

MALLIK, U. S.; SAMPATH, V. Influence of quaternary alloying additions on 

transformation temperatures and shape memory properties of Cu-Al-Mn shape 

memory alloy. Journal of Alloys and Compounds, v. 469, p. 156 – 163, Feb 2009. ISSN 

0925 8388. 

 

MIELCZAREK, A.; KOPP, N.; RIEHEMANN, W. Ageing effects after heat treatment 

in Cu-Al-Mn shape memory alloys. Materials Science and Engineering, A, n. 521 - 522, 

p. 182 – 185, Sep 2009. ISSN 0921-5093. 

 

MIELCZAREK, A. et al. Mechanical and fatigue properties of Cu - Al - Mn shape 

memory alloys with influence of mechanical cycling on amplitude dependence of 

internal friction at room temperature. Solid State Phenomena, v. 137, p. 145 – 154, 

Mar 2008. 

 

OBRADÓ, E. et al. Quenching effects in Cu-Al-Mn shape memory alloy. Materials 

Science and Engineering: A, A, n. 273, p. 586 – 589, Dec 1999. ISSN 0921-5093. 

OUTSUKA,K., and C.M.WAYMAN. Shape Memory Materials. Cambridge University 

Press, 1998. 

 

OMORI, T. et al. Abnormal Grain Growth Induced by Cyclic Heat Treatment. 

Science, [s.l.], v. 341, n. 6153, p.1500-1502, 26 set. 2013. American Association for the 

Advancement of Science (AAAS). http://dx.doi.org/10.1126/science.1238017. 

 

OMORI, T.; IWAIZAKO, H.; KAINUMA, R.. Abnormal grain growth induced by 

cyclic heat treatment in Fe-Mn-Al-Ni superelastic alloy. Materials Design, Sendai, v. 

101, n. 1, p.263-269, 5 abr. 2016. 

 



50 
 

 

PINA, E. A. C. de. ESTUDO DA ESTABILIZAÇÃO NA LIGA Cu-Al-Mn COM 

EFEITO MEMÓRIA DE FORMA. 2006. 69 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mecânica) — Universidade Federal de Pernambuco. 

 

ROCA, P. L. et al. B-grain size Effects on the 18R-martensite Microstructure in Cu-

based SMA. Procedia Materials Science, v. 8, p. 1133 – 1139, 2015. ISSN 2211-8128. 

 

SUTOU, Y.; KAINUMA, R.; ISHIDA, K. Effect of alloying elements on the shape 

memory properties of ductile Cu-Al-Mn alloys. Materials Science and Engineering, A, 

n. 273 - 275, p. 375 – 379, Dec 1999. ISSN 0921-5093. 

 

SUTOU, Y. et al. Effects of grain size and texture on damping properties of Cu-Al-

Mn-based shape memory alloys. Materials Science and Engineering, A, n. 438 - 440, p. 

743 – 746, Nov 2006. ISSN 0921-5093. 

 

SUTOU, Y. et al. Ductile Cu–Al–Mn based shape memory alloys: general properties 

and applications. Materials Science and Technology, v. 24, n. 8, p. 896 – 901, 2008. 

 

SUTOU, Y. et al. Grain size dependence of pseudoelasticity in polycrystalline Cu-Al-

Mn-based shape memory sheets. Acta Materialia, v. 61, n. 10, p. 3842 – 3850, Jun 2013. 

ISSN 1359-6454. 

 

TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (São Paulo). Materiais metálicos 

- Ensaio de dureza Brinell - Parte 1: Método de ensaio (ISO 6506-1:2005, IDT). 2010. 

Disponível em: <https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/41927/nbrnm-

iso6506-1-materiais-metalicos-ensaio-de-dureza-brinell-parte-1-metodo-de-ensaio-iso-

6506-1-2005-idt>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

 WANG, S. et al. Influence of recovery heating rate on shape memory effect in up-

quenched Cu-Al-Mn alloy. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, v. 24, 

n. 10, p. 3196 – 3200, 2014. ISSN 1003-6326. 

 

YANG, J. et al. Effects of grain refinement on the structure and properties of a 

CuAlMn shape memory alloy. Materials Science & Engineering A, 2016. 



51 
 

 

 

ZAK, G., KNEISSL, A. C., ZATULSKIJ, G. Shape memory effect in Cryogenic Cu-

Al-Mn alloys. Scripta Materialia, v. 34, n. 3, p. 363.367, 1995. 

 

ZAK, G.; KNEISSL, A.; ZATULSKIJ, G. SHAPE MEMORY EFFECT IN 

CRYOGENIC Cu-Al-Mn ALLOYS. Scripta Materialia, v. 34, n. 3, p. 363 – 367, 1996. 

 

 

 

 


