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SUMARIO - E estudada a e f i c i ê n c i a de um processo de refino de
grão de alumínio através da ação simultânea de vibração mecâni-
ca e inoculação com 0.05'» de n i õ b i o . Os resultados mostram o
processo como e f i c i e n t e controlador da es trutura f i n a l do alum£
n í o , sendo e s t a e f i c i ê n c i a mais acentuada cm baixos valores de
freqüência e /ou amplitude da vibração. ,\;i>.>.)>:)-,.).

SUMMARY - This study concerns the e f f e c t of mechanical v ibra-
tion applied simultaneously with inoculat ion (0,051 Nb) on the
s o l i d i f i c a t i o n structure of aluminium, with a view to ref ining
the grain s i z e . The resul t s shows that the method used i s an
e f f i c i e n t way to control the f ina l s tructure of the aluminium .
The best re su l t s were found for low values of the frequencies
of v ibrat ion and for the small amplitudes. (:,,, H,<»J ,
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1. Introdução
Nas condições normais de obtenção de lingotes e fundi,

dos, a estrutura bruta de fusão abrange vários estados mor-
tal õgi cos.

Através do controle das variáveis de solidificação p£
de-se alterar sensivelmente a proporção relativa das diver-
sas regiões estruturais e também o tamanho do grão em cada
zona»

Este controle, não sõ traz vantagens de ordem econôid
ca, pois dispensa operações posteriores que geralmente acar
retam um alto consume energético tais como tratamontos tér-
micos e homogeneização, como também permite a obtenção de
estruturas com granulação fina e homogênea.

Esta estrutura fina e homogênea melhora substancial-
mente as propriedades mecânicas das peças fundidas |1 .Z| .

Os métodos utilizados para controlar a estrutura de
solidificação podem ser divididos em químicos, térmicos e
mecânicos, sendo grande o numero de trabalhos recentes nes-
ta área.

Os métodos químicos controlam a nucleação dos cristais
no metal líquido pela adição de nucleantes oJ elementos de
liga que produzirão núcleos artif ic iais no ss io do líquido.
Os métodos térmicos baseiam-se no controle io fluxo de ca-
lor do sistema metal-molde, impondo ao metal líquido flutua
ções térmicas por convecção e condução. Finalmente, os meto
dos mecânicos consistem em controlar as correntes de convec
ção, naturais ou forçadas, com o fim de quebrar mecanicamen
te ramos de dendritas, provocar a erosão do solido formado
ou destacar cristais junto as paredes dos moldes.

O presente trabalho apresenta um processo de refino de
grão de alumínio comercialmente puro baseado nos métodos quí
micos e mecânicos, file se baseia na turbulência induzida no
líquido durante a solidificação, conjuntamente com a intro-
dução de núcleos heterogêneos pela inoculação com nióbio.

2. Técnicas Experimentais
Para a obtenção dos lingotes utilizou-se alumínio co-

mercialmente purOf como inoculante utilizou-se uma liga
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Al-Sl Nb onde todo nióbio se encontrava na forma Nb Al3, H
ga esta preparada a partir do alumínio base e niõbio na for
ma do limalhas com pureza 99,91.

A agitação mecânica aplicada ao sistema metal-moldc
foi do tipo senoidal aplicada no sentido vertical, produzi-
da por um mecanismo à base de camos do tipo radial acoplado
por mola ao seguidor do tipo sapata.

Foram utilizadas freqüências de 7,25; 9,67 e 19,33 Hz
e as amplitudes variaram de 1 a 5mm sendo obtidos desloca-
mentos totais entre 2 c lOmm.

As lingotoiros utilizadas foram confeccionadas em aço
A3NT 1020 e revestidas por uma película de Dycote 39, pos-
suíam 00mm de diâmetro interno, 120mm de altura e Smra de e£
pessura de parede.

A inoculaçlo foi feita no cadinho a 775°C e o varamen
to foi executado com 100°C de superaquecimento.

Imediatamente após se completar o vazamento, era liga
do o dispositivo agitador, que permanecia ligado durante to
do o processo de solidificação.

Os lingotes obtidos foram cortados longitudinalmentee
preparados metalograficamcnte, para posterior análisesda es_
truturas,

3. Resultados
Em todas as condições, a zona coquilhada praticamonte

inexistiu, razão pela qual a mesma será ignorada, cons ide -
rando-se a estrutura formada apenas pelas zonas colunar e
equiaxial.

A figura 1 mostra o efeito da freqüência e amplitude
na porcentagem de zona colunar presente na estrutura de alu
mini o inoculado com 0,051. de niõbio e 100°C de superaqueci-
mento»

Para efeito de comparação também foram plotados os re
sultados correspondentes ao alumínio puro nas mesmas corulí̂
çõws do vibração.

Esta figura mostra que um aumento na intensidade de
vibração provoca uma diminuição da porcentagem do zona colu
nar, tomando mais refinado o material.
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(•) tb)

Fig. 1 - Efeito conjunto da vibração e inoculação com 0,051
de Nb na estrutura de Al comercialmente puro, 100°C
de superaquecimento, (a) amplitude constante 2mm;
(b) freqüência constante 9,67 Hz.

Esta figura mestra que um aumento na intensidade de vi.
bração provoca uma diminuição da porcentagem de zona colu-
nar, tornando mais refinado o material.

Nota-se que em baixas condições de vibração, a adição
de nióbio é* bastante efetiva como processo de refino da es-
trutura, sendo que a íiguru 2 ilustru osto e f e i t j nus condi-
ções estáticas.

(a) (b)

Fig. 2 - Macroestruturas mostrando o efeito da inoculação
com Nióbio no lingote vaiado e»taticamente.(a) Al
(b) Al inoculado com 0,051 Nb.
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Aumentando-se a intensidade de vibração, a inoculaçlo
perde o efeito refinador, e a partir de um valor crít ico, in
dependent? do lingote ser inoculado ou não, será produzida a
mesma estrutura.

0 tamanho do grão na região colunar (representado por
sua área média Ac0^) e o tamanho do grão equiaxial (represen
tado por sua área média A*^1) sofreram semelhante influên-
cia, ou seja, um aumento da intensidade de vibração acarretou
uma considerável redução das áreas dos grãos colunares e
equiaxiais como pode ser notado nas figuras 3 e 4 respectiva
mente.

Fig. 3 - Efeito conjunto da vibração mecânica e inoculação
no tamanho do grão colunar, (a) Amplitude constante
Zmm; (b) freqüência constante 9,67 Hz.

I f )

. «•«••»*•

Fig. 4 - Efeito conjunto da vibivção mecânica e inoculação
no tamanho do grão equjaxial. Ca) Amplitude constnn
to Zmm: (b) freqüência constante 7,25 llz.



Este efeito ê ilustrado pelas macrografias
apresentadas na figura S.
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típicas

(a)

Fig. S - Macroestruturas mostrando o efeito conjunto da vi-
bração e inoculação com nióbio em alumínio comercial
mente puro; (a) amplitude 2mm freqüência 9,67 Hz;
(b) amplitude 2mm freqüência 19,33 mm.

_ Uma das principais limitações da utilização da agita*
ção mecânica como processo de refino de grão está relaciona-
do com o fato de que sob algumas condições não se consegue
manter a integridade física do sistema, ou seja começa a ha-
ver derramamento do metal líquido sendo impossível a conten
ção do mesmo mo molde.

Foi feita a determinação das condições de estabilidade
física do sistema, estabelecendo-se assim o campo estável do
processo.

Através da análise do refino produzido ficou evidencia
da a existência de um campo efetivo de operação dentro da re
gião estável do processo,

Para faci l i tar esta análise definiu-se um parâmetro de
refino, (pr) como sendo a relação entre a porcentagem de to-
na equiaxial e o tamanho médio do grão na região «quiaxial.

Definiu-se de uma maneira arbitrária os níveis de reft
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no e» função de pr. A análise dos valores pr obtidos nas dî
versas condições utilizadas deu origen a figura 6, que mos-
tra o canpo de estabilidade física e a faixa de utilização
efetiva do processo.

LtfCNOA MIA
• t « I M

REFINO

RCriNO MtDIO

«erino •*Ti«rAT6«io

MUTÁVEL

Fie» 6 - Carmo de e s t a b i l i d a d e f í s i c a e fa ixa e f e t i v a
de operação para o alumínio inoculado con

0,051 cie n iób io

4.
l-« condições e s t á t i c o s , a redução do t;ii':;intio i!e rrão >>p

de s e r vx;ilicad.i j»clos concei tos da luiclcnção Iietcropciiea.ou
s e j a , a inoculaçíio introduz wr.ibriôca no «cio líi|iúi!c», i.ivcn-
do portanto, waior quantidade de núcleos cri;-i .il h.o- :':' ro
crescorem, producer umn estrutura COM maior :»rrrei.;;••'.,
zona equiaxinl cujo* prão* ter; incnor t.ii•;'»'•.'•'| I ,S'
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Quando foi imposta una certa agitação ao sistema pode-
se explicar o refino como sendo produzido pelos seguintes fa
tores:
(a) A agitação mecânica além de produzir o arrancamento de

partículas dcndríticas que atuam como núcleos para os
cristais equiaxiais, que ao crescerem impedirão o cresci^
mento colunar, aumentará o fluxo de líquido, com isto me_
lhorando as condições de transferencia de calor levando
• uma diminuição do gradiente térmico.
Como resultado, os núcleos provenientes da inoculação tç_
rio maior probabilidade de sobrevivência, bem como condî
ções mais favoráveis üu cresci meti to o portanto, existirá
uma faixa espessa de cristais crescendo à frente da in-
terface sõlido-líquido, o que impede o crescimento da zo
na colunar.

(b) 0 fluxo de líquido introduzido pela agitação, distribui
de uma maneira eficaz e homogênea os agentes nude antes
bem como dispersam os grãos equiaxiais em crescimento.

Foi ressaltado também que, em relação ao alumínio co-
mercialmente puro, nas mesmas condições; a inoculação a par-
t ir de certos valores de freqüência a amplitude, perdia a
eficácia como agente de refino de grão.

Tal fato pode ser explicado como a segvir; com o aumen
to da agitação, além de haver um acréscimo no número de par-
tículas produzidas pelo mecanismo de multiplicação cristal^
na|3 ,8 | , haverá uma sensível redução no tempo necessário pa-
ra a eliminação do superaquecimento c portanto do tempo to-
tal de solidificação, não havendo tempo suficiente para que
ocorra a formação de núcleos provenientes da inoculação em
numero suficiente e operativo par» prcdominnrem como mocnniŝ
mo rofinador da estrutura.

5. Conclusões
Os resultados experimentais obtidos neste trabalho per

mi tem-nos concluir:
A comprovação da eficiência do niõbio como inoculanto

para o alumínio, sendo que esta inoculação quando simultânea
Ü agitação me clinico moitrou ser um processo eficaz no contro
le da estrutura de solidificação,
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Notou-sc que o efeito era mais pronunciado em baixas
freqüências e/ou amplitudes da vibração.

A vibração mecânica pode levar a instabilidade física
do sistema, dificultando ou impossibilitando a contenção do
metal líquido no molde.

Foi determinado o campo estável de utilização do pro-
cesso c adotando-sc um critério arbitrário para a avaliação
do refino produzido, pode-se determinar a existência de uma
faixa efetiva de utilização do processo, figura 6.
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