
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CURSO DE PÕS-GRADUAÇAO EM ENGENHARIA MECÂNICA

PRODUÇÃO E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CARBONÊTOS

SINTERIZADOS (METAIS DUROS WC-Co)

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA

GILMAR FERREIRA BATALHA

FLORIANÓPOLIS, SETEMBRO 1987



PRODUÇÃO E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CARBONETOS

SINTERIZADOS (METAIS DUROS WC-Co)

GILMAR FERREIRA BATALHA

ESTA DISSERTAÇÃO FOI JULGADA ADEQUADA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE

MESTRE EM ENGENHARIA

ESPECIALIDADE ENGENHARIA MECÂNICA, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO FABRICAÇÃO

MECÂNICA, APROVADA '.;M SUA FORMA FINAL PI-LO CURSO Dl! I>O\S-GRADUAÇÃO

EM ENGENHARIA MECÂNICA.

Prof. Dr. Ing. Aloísio Nelmo Klein - Orientador

Prof. Ph.D/Arno Blass - Coordenador do Curso

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. íng. Aídísio Nejjno Klein - Presidente

Prof. Ph.D Arno Blass

Prof. Dr. Ing. Walter Contreras Zapata



"Gott gebe mir die Gclasscnhcit,

Dinge hinzunehmen, die ich nicht andem kann

den Mut,

Dinge zu andem, die ich andem kann,

und die Weisheit,

das einc von dem Andcren zu Unterschciden."

"Que Deus, me dê serenidade
para aceitar aquilo que não posso mudar;
a coragem,
para mudar o que posso
e a sabedoria
para distinguir uma coisa da outra.

Friedrich Cristoph Oetingcr
Gopingen 1702 - 1782



Ill

Para minha esposa Viviane r.

aos meus pais. Mário e lida,

aos irmãos, Pé leio e Sidney

e a minha irmã, Marilda.



IV

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Prof. Aloísio Nelmo Klein a proposição e orientação

do tema desta dissertação.

Agradeço a Prof- Tngeborg KUhn Arroyo e ao Prof. Arno Blass pe-

las sugestões e discussões de idéias.

Um agradecimento especial ao Prof. Guido Warmling, coordenador

do Laboratório de Metalografia da Escola Técnica Tupy, em Join-

ville - SC. pela permissão de uso das instalações, bem como o

auxílio competente do Téc. Met. Pãcio, nas análises e registros

fotográficos das micro-estruturas das ligas, através de micros-

copia eletrônica de Varredura (MEV) e ótica.

Agradeço o auxílio de Júlio F. Baumgarten, Laboratório de Con-

trole de Qualidade da Embrace» - Joinville, na realização de aná

uses com micro-sonda e MEV. Ao Prof. Bbge e ao Francisco, do

Laboratório de Análise Química, da E. T. Tupy, nas análises de

via úmida e por espectofotometria.

Na construção de dispositivos experimentais usados nesta disser

tação, agradece-se ao Sr. Schultz, do setor de tratamento térnú

co da E. T. Tupy, ao Sf. 1'aulo (USIMAQ-UFSC) e ao Vitor (FEJ)

pela usinagem e construção de dispositivos.

Aos amigos: Prof. Américo Scotti, amigo desde o meu tempo de

graduação na UnB em Brasília, Prof. Augusto J. Buschinelli,

Prof. Almir M. Quites, Ednardo B. de Andrade e Renato Barbieri.

Ao Técnico e futuro Engenheiro Antônio Pedro N. Oliveira, e aos

Engenheiros Jaime Oliveira e Herãclito Ribas pelo auxílio nos

ensaios.

Agradeço â Srt- Ivanete A. Pe Col pela eficiente datilografia.

Agradeço finalmente à Comissão Nacional de Energia Nuclear/CNEN

pela bolsa de estudos inicial c a Faculdade de Engenharia de

Joinville/FRJ pela '.beração para conclusão da dissertação.



SUMARIO

1; INTRODUÇÃO E OBJETIVOS.; 1

2. DESENVOLVIMENTO HTST0RICO, PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E APLICA

ÇAO DOS METAIS DUROS 3

2.1 Desenvolvimento histórico 3

2.2 Componentes micro-estruturais dos metais duros 5

2.3 Produção industrial 8

2.4 Classificação e normalização 10

2.5 Aplicações 12

3. COMPONENTES DOS METAIS DUROS 15

3.1 Fase dura 15

3.2 Carboneto de Tungstênio 16

3.2.1 Estrutura cristalina e comportamento mecânico.... 19

3.2.2 Outras propriedades 21

3.2.3 Carbonetos adicionais 23

t3.3 Fase ligante 25

. 3.4 Cobalto 26

4. INTERAÇÕES ENTRE A FASE DURA (CARBONETO) E O METAL LIGANTE. 33

4.1 Relações entre as fases caTboneto-metal ligante 33

4.2 Solubilidade dos carbonetos no metal ligante 42

4.3 Caracterização da interação Co-W-C 47

4.4 Comportamento mecânico dos componentes 50

4.4.1 Comportamento do cobalto no ligante 50

4.4.2 Comportamento da interação na fase dura 52

4.5 Molhabilidade 55

4.5.1 Interfaces , ,. 55

4.5.2 Elementos da teoria da molhabilidade 56

a. aspecto termodinâmico 57



VI

b. aspecto cinético 59

c. aspecto eletrônico .. 65

4.5.3 Otimização da molhabilidade 66

4.5.4 A molhabilidade nos metais duros 69

5. SINTERIZAÇAO COM FASE LÍQUIDA 72

5.1 Critérios de ocorrências da fase líquida 72

5.2 Estágios da sinterização com fase liquida 75

5.3 Grau de formação de esqueleto - contigliidade 84

6. REVISÃO SOBRE A OBTENÇÃO DOS COMPONENTES 87

6.1 Obtenção do pó de carboneto de tungstênio 87

6.1.1 Obtenção do tungstênio 87

6.1.2 Produção do pó de tungstênio 90

6.1.3 Produção do carboneto de tungstênio 96

6.2 Produção do pó de cobalto 102

6.2.1 Processos de produção do pó de cobalto 102

6.2.2 Compostos do cobalto utilizados para a confec-
t

ção de pós 103

6.2.3 Pó de cobalto para metais duros 110

7. MATÉRIA PRIMA E METODOLOGIA EXPERIMENTAL 114

7.1 Pó de carboneto de tungstênio (WC) 114

7.2 Pó de carbono 116

7.3 Pó de cobalto 116

7.3.1 Produção experimental do pó de cobalto 117

7.4 Mistura e moagem dos pós 121

7.5 Compactação 124

7.6 Sinterização 125

7.7 Preparação de amostras 127

7.8 Ensaios de dilatomctria 129

7.9 Estudo da une roottrut ura >



vii

7.10 Ensaio de dureza 131

7.11 Ensaio de resistência S ruptura por flexão transver-

sal 131

8. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 133

8.1 Dilatogramas do metal duro 133

8.2 Propriedades mecânicas 139

8.3 Micro-estrutura 144

8.3.1 Pase eta e regiões de WC e Co heterogêneas.... 147

8.3.2 Influência do carbono 149

8.3.3 Efeito da atmosfera de sinterização e das impu

rezas.... 152

8.3.4 Influência da atmosfera de elementos de liga e

impurezas 154

8.4 Porosidade 155

8.5 Influência dos parâmetros micro-estruturais 157

8.5.1 Tamanho das partículas de carboneto 158

8.5.2 Caminho livre médio na fase ligante 160

8.5.3 Grau de esqueleto (contigtiidade) 162

8.6 Significado das1 tensões internas residuais nos resul-

tados 165

9. ANALISE ESTATÍSTICA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO 168

9.1 Introdução 168

9.2 Fundamentos da distribuição de Weibull 169

9.2.1 Distribuição de Valores Extremos e de Weibull. 169

9.2.2 Modelo do "elo mais fraco" 172

9.2.3 Estimativa dos parâmetros de escala oQ........ 176

9.3 Estimativa dos parâmetros da distribuição..... 178

9.4 Resultados da aplicação dos métodos sobre os dados ex

perimentais 179



V X 1 1

9,5 Discussão 182

10, CONCLUSÕES 186

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 188

APÊNDICE I - DIFRATOGRAMAS DE RAIO-X DAS AMOSTRAS DE COBALTO

APÊNDICE II - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FLEXAO TRANSVERSAL WC-Co

**********••*•*••*•#*•*



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Divisão de alguns materiais conforme a quantidade de

partículas que contêm.

FIGURA 2 - Diagrama Y» p para metais duros com classificação ISO .

FIGURA 3 - Diagrama de equilíbrio W-C.

FIGURA 4 - Estrutura cristalina do WC.

FIGURA 5 - Máxima micro-dureza IIV de carbonetos de metais de tran

sição dos grupos IVa, Va e Via cm função da energia de

formação.

FIGURA 6 - Dureza versus temperatura para WC.

FIGURA 7 - Diagrama de Ellingham , estabilidade química do cobalto.

FIGURA 8 - Secções isotérmicas do diagrama de fases W-C-Co a

l40(J«e.

FIGURA 9 - Secção isotérmica parcial (1500»C) determinada por de-

cantação eletromagnética de fases. Experimentos reali-

zados a 1400'C, 1425 e 15559C dão a evolução com a tem

peratura do campo WC + liqüido.

FIGURA 10 - Linhas monovariantes sistema C-Co-W plotadas por Uhre-

nius.

FIGURA 11 - Diagrama ternário W-C-Co.

FIGURA 12 - Provável constituição das ligas W-C-Co a 14O(J»C

FIGURA 13 - Parte rica em cobalto do diagrama ternário de fases W-

C-Co numa composição de 16$?Co.

FIGURA 15 - Secções verticais entre WC e Co estequiomStricos nos

diagramas de fases WC-Co.

FIGURA 16 ~ Esquema de um diagrama, de fase do sistema, WC-Co ilus-

trando a estabilidade dos carbonetos complexos Ceta)

como uma função dos teores de carbono e cobalto.



FIGURA 17 - Diagrama de equilíbrio W-Co.

FIGURA 18 - Característica do endurecimento por precipitação no

sistema WC-Co ('C«0,05l) (hipotético).

FIGURA 19 - Alteração da dureza e da força coercitiva da liga WC

temperadas em função do tempo de envelhecimento numa

temperatura constante.

FIGURA 20 - Limites de fase do cobalto em solução sÔlida nas ligas

WC-Co e linhas isoparametricas.

FIGURA 21 - Modelo do estado de equilibria entre fases sólido, lí-

quido e gasoso.

FIGURA 22 - Molhabilidade de um sólido por um líquido.

FIGURA 23 - Ângulos de contato para diferentes ir.ol hábil idades.

FIGURA 24 - Ângulo dihedral formado pela junção de duas partículas

e um líquido.

FIGURA 25 - Transporte de material e crescimento de grão durante a

sinterização de fase líquida.

FIGURA 26 - Sistemas binários de liga com características adequa-

das para molhabilidade e infiltração da fase líquida.

FIGURA 27 - Infiltração d'e um esqueleto de WC com cobalto ou liga

WC-Co.

FIGURA 28 - Sinterização de um sistema que apresenta fase líquida.

FIGURA 29 - Diagrama de fase esquemâtico mostrando as característi^

cas mais favoráveis para uma difusão mais efetiva duran

te a sinterização de fase líquida e sinterização ativa

da.

FIGURA 30 - Contração c densificação durante a sinterização na j>T£

sença de fase líquida mostrando os três estügios sobre

postos.



xi

FIGURA 31 - Modelo de possfvel densificação por rearranjo de part£>.

cuias e de dissolução-reprecipitação durante a sinteri^

zaçSo com fase líquida.

FIGURA 32 - Modelo de Kingery com duas esferas para a sinteizaçlo

com fase líquida.

FIGURA 33 - Crescimento direcional do grão durante a sinterização

de esferas de monocristalinas de W na presença de ní-

quel a 1670«C.

FIGURA 34 - Mudança de forma de esferas grandes durante a matura-

ção de Ostwald numa mistura de esferas pequenas é gran

des.

FIGURA 35 - Modelo de interação de partículas na maturação de Os-

twald.

FIGURA 36 - Fluxograma da obenção do tungstênio.

FIGURA 37 - Processo de redução do oxido de tungstênio sob hidrogê

nio.

FIGURA 38 - Esquema da redução de W0- para tungstênio e ação cata-

lítica dos metais alcalinos na solubilização de WCU»

FIGURA 39 - Esquema da'reação durante a redução do WOj para tungs1*

tênio.

FIGURA 40 - Alterações da relação H2O/H2 e pressão parcial do WO2

(0H)2 durante a resução de W03 para W a 1000'C.

FIGURA 41 - Processo de carbonetação do W02.

FIGURA 42 - Cinética da formação de W2C e WC.

FIGURA 43 - Relação temperatura/potencial de oxigênio paya flxidos.

FIGURA 44 - Estrutura das carbonilas de cobalto.

FIGURA 45 - Típico pS de cobalto usado para a produção de jnetal du

ro.



Xll

FIGURA 46 - Pó de carboneto de tungstênio - (250).

FIGURA 47 - Po de carboneto de tungstênio - (500).

FIGURA 48 - Pó de cobalto obtido experimentalmente por redução de

oxido sob Uj'

FIGURA 49 - Instalação experimental para redução do oxido de co-

balto.

FIGURA 50 - Aspecto morfolõgico das partículas de oxido de cobalto

matéria prima inicial.

FIGURA 51 - Morfologia das partículas do cobalto importado.

FIGURA 52 - Moinho de bolas.

FIGURA 53 - Mistura WC-9*Co.

FIGURA 54 - Mistura WC-6*Co.

FIGURA 55 - Montagem experimental para compactação.

FIGURA 56 - Forno tubular experimental.

FIGURA 57 - Preparação tias amostras.

FIGURA 58 - Vista do d i Ia LÔmotru NF.T7.SCH

VIGURA 59 - Esquema do dilatometro eletrônico para altas tempera_

turas.

FIGURA 60 - Esquema doi dispositivo de ensaio de flexão.

FIGURA 61 - Dilatograma da liga WC-9tCo (1 a Siim)

FIGURA 62 - Encolhimento e taxa de encolhimento para diversas gra_

nulometrias e teor de ligante em função do tempo de

sinterização.

FIGURA 63 - Esquema das transformações ocorridas no ligante duran

te a sinterização conforme faixa de temperatura.

FIGURA 64 - Representação esquemática dos mecanismos atuantes num

sinterizado de fase líquida W-Ni-Fe.

FIGURA 65 - 1IV15 e of das ligas WC-Co estudadas.

FIGURA 66 - Comparação dos resultados próprios com os da literatu

ra.



xiii

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

f

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

FIGURA

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Micro-est/utura WC-15tCo (3 a 5pm).

Comparação de microcstruturas.

Crescimento localizado de partículas de WC numa amos-

tra wc-mco.

Formação de "lagos" de cobalto numa amostra WC-I8IC0

(Dwc=3 a 5(im) .

Fase eta na microestrutura de uma amostra WC-121CO

(Dwc=l a 3nm),

Pase eta como falha iniciante da ruptura na superfí-

cie de fratura.

Influência do teor de carbono nas propriedades do me-

tal duro.

Poro como falha que provocou a ruptura de um metal du

ro WC-mCo.

Fratura de uma amostra WC-I8IC0.

Dependência da resistência à ruptura por flexão em

função do caminho livre médio do ligante.

Representação esquema"tica da estrutura de um material

composto reforçado por partículas.

Tensões residuais medidas 5 temperatura ambiente nas

ligas WC-Co.

Verificação das tensões internas pelas fissuras nos

extremos das indentações Vickers.

Função densidade de probabilidade de Weibull para di-

versos valores do parâmetro de forma.

Distribuição do valor mínimo em função da distribui-

ção normal.

Efeito do volume da amostra.

Probabilidade acumulada õf (série grossa).



xiv

FIGURA 84 - Probabilidade acumulada a, (série fina)

FIGURA 85 - Variiçao da tensão característica com a ÍCo e Granulo

me t ri a WC.

FIGURA 86 - Variação do Modulo de Weibull, m, com a >ÉCo e Granulo

metria WC.

FIGURA 87 - llsi|uema de alguns fatores limitadores do uso direto

da abordagem estatística.



XV

LISTA DE TABF.LAS

Tabela 1 - Alguns estágios do desenvolvimento dos metais duros

ou correlacionados.

Tabela 2 - Propriedades do carboneto de tungstêni ) - WC

Tabela 3 - Modificações alotrópicas do cobalto.

Tabela 4 - Propriedades mecânicas do cobalto, ensaio tração ã

temperatura ambiente.

Tabela 5 - Propriedades térmicas do cobalto.

Tabela 6 - Propriedades magnéticas do cobalto.

Tabela 7 - Solubilidade sólida (Ipeso) de alguns carbonetos no me

tal ligante a 1250'C.

Tabela 8 - Elementos microestruturais e composição do isolado

(WC-25tCo)

Tabela 9 - Sumário das reações que ocorrem no recozimento isotér-

mico de uma liga Co-W-C rica em cobalto |C|/|W| entre

0,75 e 0,82.

Tabela 10 - Resumo sobre os tratamentos pesquisados e sobre os es-

tágios principais de precipitação da fase ligante na

liga WC-Co.

Tabela 11 - Alteração do ângulo tie contato com a variação da ten-

são superficial.

Tabela 12 - Molhabilidade dos carbonetos refratários por metais li

quidos.

Tabela 13 - Mecanismos básicos de sinterização com fase líquida,

contribuição para o rearranjo ou mudança de forma.

Tabela 14 - Propriedades de diversos pós para a técnica de compac-

tação e sinterização.



XVI

Tabela IS - Influência dos parâmetros do pó sobre o comportamen-

to de compactação e sinterização.

Tabela 16 - Resultados da análise de amostras de pó de cobalto.



SIMROLOGIA

xvii

Símbolo

a

a_

a1

C

c

ccc

cfc

Dwc

F.

Fyo(.)

A Go

G1C

h

he

He

HV

K

k

K
IC

1

m

Significado Dimensão

parâmetro de rede |nm|

trinca crítica |mm|

constante de Frcchct |mm|

Carbono livre l~ I

parâmetro de reJe |nm|

cúbico de corpo centrado |- |

cúbico de face centrada |- |

tamanho-médio das partículas de WC |u«|

Módulo de Elasticidade |GPa|

Probabilidade de um volume Vo conteT

uma trinca "a" |l |

Variação da energia livre de Gibbs |J|

Energia crítica para propagação de trincas |J/m |

altura do corpo de prova |mm|

classificação ascendente do "rank" da

tensão de fratura |- |

hexagonal compacto |- |

Força coercitiva |KA/m|

Dureza Vickers |- |

Fator de carga | - |

grau de formação de esqueieto(contiguidade) |- |

Tenacidade ã fratura |MN/m

comprimento do corpo de prova |mm|

taminhr livre médio no ligante |um|

modulo òe Wcibull I- I

3/2,



xvni

N? total de corpos de prova de

m a amostra | - |

P carga de ruptura | A |

Pf Probalidade de fratura | \ I

S L S Coeficiente de espalhaaento ! - |

T e Temperatura de fusão do esqueleto |*C|

T f l Temperatura de fusão da fase líquida |»C|

V s " Energia livre interface sólido-gas . |- |

Y L Energia livre interface líquido-gas |- I

V,_ Energia livre interface líquido-solido |- |

VgS Energia livre interface sólido-sólido |- |

Wfl Trabalho ». adesão | - I

Y~. Fração volumétrica do ligante | - |

Y função da geometria e posição da falha |- |

aa Coeficiente dilatação térmica na direção a |*C" I

a£ Coeficente de dilatação térmica na direção c | 9C~ I

aQ Coeficiente de dilatação térmica |9C I

o fase dura básica^ (WC) |- I

0 fase ligante |- |

Y fase dura auxiliar |- |

(a) forma alotrópica CFC do cobalto |- |

Ce) forma alotrópica hexagonal do cobalto |- |

v coeficiente de Poisson [- I

F densidade |g/cm

a tensão aplicada |MPa

a ^ tensão nominal |MPa|
nom

a tensão de ««ivalização (parâmetro de escala) |MPa

q tensão limite (parâmetro de posicionamento) |MPa

al'°2»a3 tensões principais |MPa



X I X

0£y tensão media de fratura por tração

de um volume unitário |MPa

ãf tensão media de fratura para um

conjunto de amostras |MPa

O£ resistência à ruptura transversal

por flexão |MPa|

e ângulo de c .itato (ou molhamento) |o |

8 ângulo de contato inicial • |o |

0 ângulo tliedral |o |

a carboneto fragilizante do tipo M^C |o |



X X

RESUMO

As características necânicas e de densificação de ligas

WC-Co, foram estudadas através de ensaios de dilatometria, flexão

e dureza, em função dos dois principais parâmetros micro-estrutu-

rais: teor de Cobalto e tamanho de partícula do carboneto. A dure

za HV variou linearmente com o aumento do teor de Co. No ensaio

de flexão sob três pontos a resistência ã ruptura transversal au-

mentou com teores cre.-entes do cobalto. Na granulação grosseiro

atingiu um máximo, eventualmente reduzido por fases frágeis e uma

dispersão incompleta. Os resultados dos ensaios de fratura frágil

analisados estatisticamente, se ajustaram melhor a um modelo do

elo mais fraco, distribuição de Weibull, do que ao modelo de enca

deamento da distribuição de Gauss.
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ABSTRACT

Densification and mechanical characteristics or KC-Co

Cemented Carbides, were investigated by dilatometry, Hardness and

bending tests, as a function of the two principal micro-structural

parameters: the cobalt content and the particle size of carbide

crystals. Vickers hari .ess of the studied compositions showed a

linear variation with the increase of the cobalt content. By

three point bending, the transverse rupture strenght increases

with the cobalt content, however, for larger grain size reaches a

maximum, eventually reduced by brittle phases and incomplete

dispersion. The results of brittle fracture tests were stariscally

analised and fitted better to the "Weakest Link Model" (Weibull

distribution) than the "Chain Model" (Gaussian distribution).
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RESUME

Les caractéristiques mécaniques et la densification des alliages

WC-Co ont été étudées par moyen des essais de dilatometrie, flexion et dureté,

en fonction des deux principaux paramètres micro-estructuraux: teneur de cobalt

et grosseur de la particle de carbure. La dureté Vickers varie de forme

linéaire avec l'aumengtation de la teneur en cobalt. Dans l'essai de flexion

sur trois points, la résistance à la rupture transversal augmente avec des

teneurs croissantes de cobalt. Avec une granulation grossière on a un maximum

que diinininuie éventuelment par des phases fragiles et une dispersion

incomplète. Les résultats des essais de rupture fragile étudiés par

l'estatistique, s'adaptent meilleur a une modèle de chaine plus faible (distr|

bution de Weibull) tant qu'une modèle d'enchai"«ment (distribution de Gauss).

KURZFASSUNG

Das Mechanische- und Sinterve.halten von WC-Co Harmetallen wurde

in bezug auf die zwei wichtigsten MicrogefUgeparametern: Kobaltgehalt und

Karbidkorngrösse, mittels Dilatometrie, Dreipunktbiegeversuch und

Härteprüfung untersucht. Die Hurte HVzeigte mit steigenden Kobalt und

Karbidkorngrösse ein lineares Verhalten. Bei den Dreipunktbiegeversuch stieg

die Querbruchfestigkeit mit steinendem Kobaltgehalten an, wahrend für grösscre

Karbidkorngrössen ein Maximum der Kurve erreicht wird, gegebenenfalls, durch

spröde Phasen und unvolltändige Verteilung vermindert. Die statistisch

behandelten Ergebenisse des Sprödebruchversuchs haben sich besser an das

"schwächste Ring Modell" (Weibull Verteilung) als an das "Kette Modell"

(Gauß Verteilung) angepasst.



CAPÍTULO 1

i.' •

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Metais duros são materiais compostos constituídos por

partículas duras engastadas num metal ligante, produzidos pela

metalurgia do pó* através da técnica de sinterização com fase lí-

quida.'Como partículas duras podem ser usadas, principalmente nas

aplicações de importância tecnológica, os carbonetos dos metais

de transição dos grupos IV e VI da tabela periódica. Entre eles o

mais importante é o carboneto de tungstênio (WC). Como metal li-

gante são usados os metais do grupo do ferro. Para a produção de

metais duros com WC se usa quase que exclusivamente o cobalto. 0

metal ligante confere ao conjugado a tenacidade necessária e po£

sibilita a produção de peças de metal duro através da sinteriza-

ção a temperaturas bem abaixo da metade da temperatura de fusão

da partícula dura a ...i de facilitar o manuseio do compactado ver-

de. As propriedades mais destacadas dos metais duros sãc sua ele-

vada dureza e resistência ã abrasão aliadas a elevada resistência

e tenacidade. As propriedades de cada fase, sua ação recíproca, a

microestrutura e a composição dos metais duros são parâmetros es-

senciais, os quais influenciam as propriedades destes materiais.

Através da correta escolha da composição e das condições de pro-

dução obtém-se metais duros com diversas faixas de aplicações:

conformação com e sem remoção de cavaco, mineração, componentes

resistentes ao desgaste e ã abrasão, peças de construção mecâni-

ca.

A importância do cobalto (presente em 501 dos produtos)

está na destacada molhabilidade do carboneto de tungstênio pelo



cobalto líquido na temperatura de sinterização, na solubilidade

do carboneto de tungstênio no cobalto dependente da temperatura,

na insolubilidade do cobalto no carboneto de tungstênio e nas pro

priedades mecânicas do cobalto.

0 presente trabalho tem como objetivo a obtenção da tec

nologia de produção do metal duro e dos pós em laboratório, bem

como a avaliação das propriedades deste material em função da com

posição química e tamanho de partícula dos pós utilizados. Os re-

sultados obtidos são tratados estatísticamentes dada a sua dis-

persão natural. A cinética do processo de sinterização é analisa-

da através de ensaios de dilatometri? proporcionando um entendi-

mento mais satisfatório dos mecanismos envolvidos na sinterização

com fase líquida.

Nas últimas décadas um grande numero de pesquisas tem

sido realizadas na f. •"* de materiais conjugados» onde combinan-se

vantagens dos componentes específicos impossíveis de serem obti-

das com os componentes agindo individualmente. 0 metal duro é um

exemplo onde este conceito é empregado com .grande êxito. Por isso

o estudo do seu comportamento neste tiabalho especificamente, a

dureza, resistência â flexão e análise de fratura, possibilita a

utilização dos resultados obtidos também em outros grupos de mate_

riais compostos bifãsicos reforçados por partículas.

As causas e influências de alguns defeitos principais

possíveis de ocorrer na fabricação do metal duro são também anali^

sadas no presente trabalho.



CAPÍTULO 2

2. - DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO, CLASSIFICAÇÃO

E APLICAÇÕES DOS METAIS DUROS

2,1 - Desenvolvimento histórico

A historia do metal duro começa na Alemanha, durante a

1- Guerra Mundial, com as tentativas para produzir fieiras de tre

filação, com o carboneto de tungstênio, substituindo o diamante,

na trefila de arames e fios de W para lâmpadas incandescentes. A-

pesar dos carbonetos duros de alto ponto de fusão já serem conhe-

cidos a mais de oiten"1 anos através dos trabalhos de H. Moisan

/l,2,3/, credita-se a ri. Voigtlà*: ler e H. Lohmann /4/ já em 1914,

a produção de fieiras, tecnicamente utilizáveis, feitas de WC.

Lohmann /5/ jã fazia experiências, com granulados de carbonetos

fundidos para a obtenção de carbonetos sinterizados. Entretanto,

o passo decisivo sõ foi dado pela descoberta de K. Schrüter /6/

provavelmente seguindo uma proposta de F. Skaupy /3,7/. As patent-

tes básicas se seguiram numerosas outras /8-11/. Uma revisão

mais detalhada pode ser vista em /3,1,7,12/.

0 rápido desenvolvimento das ligas WC-Co foi expandido

para outras combinações com ligas multicarbonetos de WC-TiC com

adições de (Ta.Nb) C o que tornou possível a usinagem em maior

velocidade dos aços.

Grande parte deste desenvolvimento ocorreu nos EUA, Aujs

tria e Suécia e mais recentemente no Japão. Durante ali Guerra

Mundial, devido *a escssez de tungstênio, jf̂ ram desenvolvidos me-

tais duros sem WC baseados em TiC (Titanitesi),, e em TaC (Rametes)



bem como alguns metais duros com outros ligantes /12/. As técni-

cas de compactação isostática a quente vieram, colaborar na diminui-

ção da porosidade, e técnicas novas como o revestimento PVC e CVD

vem contribuindo para o seu maior uso /l/.

Embora nas duas últimas décadas tenha-se chegado a ma-

teriais de dureza superior, como o diamante,industrial, o nitreto

de boro cúbico e a cer^íica avançada, nenhum destes até o momento

conseguiu substituir o metal duro /13/.

Este material representou um grande avanço, pois uma

operação de usinagem que no início do século demandava 100 minu-

tos, consome hoje apenas - 43 segundos. Nestes 87 anos várias fo-

ram as conquistas que continuam a difundir o seu uso, demonstra-

das resumidamente na tabela 1.

Tabela 1

Alguns estágios do desenvolvimento dos Metais Duros /l,

_7/j :_ .

1909 - Stellitas (ligas fundidas).

1914 - WC fundido ou compactado a quente, sem metal aglomerante.

1917 - Material conjugado W-Pt, IV-Cu e IV-Ag.

1917 - W-Cr-Ti-Fe-C (Tizit) compactado a quente.

1922 - Ligas metal-diamante.

1923 - Descoberta de ..ietal duro sinterizado WC-Co.

1925 - Início da produção industrial Krupp-Widia.

1927 - WC-Co sem grafite.

1929 - WC-Stellita, TiC-Mo2C-Ni, Cr, Mo (Titanites) .

1930 - WC-Co metais duros com maiores teores de cobalto.

- WC-Co metais duros com distintos tamanhos de partícula WC

1931 - Ligas WC-Ti-Co para usinagem de aços.

48/49 - Metais duros resistentes ã corrosão.



1950 - Metais duros WC-TiC-(Ta,Nb)C-Co.

1951 - Metais duros Cr3C2-Ni resistentes a corrosão.

1955 - Cerâmicas para usinagem.

1958 - Metal duro com aço como fase ligante.

64/73 - Metais duros revestidos CVD-PVD (*)*

1967 - WC-Co submicromêtrico.

65/70 - Compactação isostãtica a quente de metais duros.

68/70 -Ligas endurecidas por solução solida e precipitação TiC,

Mo-Ni, Mo. •'

1976 - Ferramentas de diamante sintético sinterizado .

1980 - Novas cerâmicas e aços rápidos sinterizados.

(*) - CVD * deposição química de vapor.

- PVD - deposição física de vapor.

2.2 - Componc .es microestruturais do metal duro

As varias classes de metal duro são obtidas pela varia-

ção das condições de fabricação e da participação relativa, na

composição do produto, dos três componentes principais /14/, cha-

mados fases e designados com as três primeiras letras do alfabe-

to grego: ot, 0 e y.

As partículas duras se apresentam na estrutura sob duas

formas:

- fase alfa (°0 - ê uma fase dura básica, predominantemente forma_

da pelo carboneto de tungstênio, um material de

rede cristalina hexagonal que aparece na estru-

tura com cristais de formato mais ou menos polî

gonal.

- fase gama (y) - e uma fase dura adicional, com quantidade adi-



cional de carbonetos cúbicos (TiC, TaC, NbC, Hfc

e e outros carbonetos (M02 C, Cr, Cr, C£) que

permitem ao metal duro trabalhar em temperaturas

mais elevadas. Todos estes carbonetos são solú-

veis uns nos outros e também dissolvem o carbo-

neto de tungstênio (WC). Esta solução sólida de

carbonetos aparece na estrutura com cristais de

forma arredondada.

0 metal ligante representa a chamada:

- fase beta (fl) - e constituída por um metal do grupo do ferro (

Fe *'r e Co ) individualmente ou em liga. Geral_

mente se usa o cobalto e as vezes o níquel. 0

cobalto apresenta um grande poder na dissolução

do WC, permitindo um aumento na tenacidade do

metal duro. Sendo, no entanto, de menor dureza,

afeta a resistência ao desgaste e sua participa

ção está limitada no máximo a 30/35*. do volume

(na prática 20%). !

A fase alfa (a) ê caracterizada pela sua elevada res is ter»

cia ao desgaste e por fortes ligações interfaciais com a fase be-

ta (3).Metais duros formados de fases a - (B (Wf-Co) são particu-

larmente adequadas para superfícies i~ peças sujeitas ã abrasão

trabalhando em temperaturas baixas ou médias (- 4009C).

As propriedades significativas da fase gama(v), são a ele

vada resistência térmica, i~ndo dessa maneira boa resistência ao

desgaste difusional •» "_ioTes temperaturas (- 800'C), evitando a

formação de crateras e ocorrência de certas reações químicas in-

desejáveis durante o processo de usinagem com o aumento da tempe-



ratura. Entretanto, as ligações com a fase beta não são tão for-

tes e nem sua resistência ao desgaste puramente abrasivo tão boa.

Em meios corrosivos ou oxidantes, os metais duros contendo fase

gama são superiores arveles contendo apenas fase alfa. Deve ser

lembrado que uma mesma composição pode entretanto, variar suas

propriedades conforme o processo de fabricação.

As propriedades são caracterizadas basicamente pela comp'o

sição e estrutura. Apenas para efeito de noção de composição pode

se dizer que os metais duros contém aproximadamente 70-951, por

volume, de partículas duras, e de 5 a 301, por volume, de metal

ligante: ;

- para usinagem de cavaco curto conforme o grupo de classifica-

ção pode conter de 93-88% em peso de WC.

- para usinagem de cavaco longo de 82-651 em peso de WC.

- para uso geral de 79-72 de WC.

- para ferramentas de mineração e peças sujeitas 3 abrasão de 92

a 60%wc. Além disto diferentes espécies de,metais duros para vã

rias aplicações são produzidas pelo uso de. diferentes partículas

duras e metais ligant *, bem como pela variação da forma e tamanho

da partícula (geralmente, por vo_ta de 0,5 a Spm) de acordo com a

sua aplicação, conforme pode ser visto na figura 1.
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FIGURA 1 - Divisão de alguns materiais conforme a quanti-

dade de partículas duras que contém /15/.

2.3 - Produção industrial

As matérias primas são pesadas e misturadas nas propor-

ções desejadas e moídas em estado úmido, p.ex: álcool, acetona.

Após a moagem o líquido é evaporado por atomização a aproximada-

mente 150*C numa atmosfera de nitrogênio.

Durante a moagem, um contato íntimo é conseguido entre as

partículas da fase dura e as do metal ligante, um requisito funda

mental paTa o pó estar suficientemente reativo durante o processo

de sinterizaçao subseqüente.



Após a mistura o pó ê compactado com uma pressão de SO a

150 MPa. A compactação ísostãtic.i a quente, utilizada principalmente

para objetos maiores pode se chegar a 300 MPa.

Durante a compactação é dado ao produto sua forma final

(na maioria dos casos), mas não suas dimensões finais. 0 compacta

do contém cerca de 501 de porosidade (em volume), a qual desapare

cera durante o processo de sinterização, quando o material sofre

uma contração linear de cerca de 14 a 201.

Os compactados são pré-sinterizados a aproximadamente

900'C. O material está então ligeiramei te similar a um giz quanto

a sua resistência mecânica e usinabilidade. Em muitos casos o com

pactado é* usinado neste estágio (por rebolos, ferramentas de for-

ma, furadeiras, etc.) na preparação das dimensões desejadas c to-

râncias do produto final acabado.

A sinterização final do metal duro é* realizada entre 1400

a 1500*C. Nesta temperatura forma-se uma fase liquida de aproxima_

damente 101 do volume, devida "a dissolução do KC no cobalto, que

leva a um eutético com aproximadamente 27S, 1VC em solução c ponto

de solidificação de aproximadamente 1300*C. Devido â excelente

moInabilidade do WC por esta fase líquida, ocorre um grande enco-

lhimento que leva a Mm produto praticamente isento de poros. A

presença de fase líquida nas temperaturas_ normais de sínteriza-

ção usadas para a liga WC-Co, será discutida com mais detalhes

no capítulo 5.

Após a sinterização, o material pode ser trabalhado por

eletro-erosão e por operações de usinagem com ferramcntal diaman-

tado.

Para melhorar as propriedades do produto final ou ainda

obter certas características específicas, duas operações finais
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são possíveis;

- Recompactação isostãtica a quente - CHIP) - realizada entre

1300 a 14OO*C, mediante a aplicação de pressões da ordens de 100

MPa, levando *a eliminação dos poros ainda presentes eventualmen-

te após a sintetização.

- Revestimento superficial - normalmente utilizam-se o

nitreto de titânio -u o carbonrto de titânio, pelos processos

PVD.Outros materiais resistentes ao desgaste, como' a aluna

na (A^O^), podem ser depositados. Uma espessura de camada de

aproximadamente 5 pm pode melhorar substancialmente a resistância

a abrasão, até triplicando a vida útil da ferramenta.

2.4 - Classificação e normalização dos metais duros

Não existe nenhuma norma de especificação de materiais na

cional ou internacional para metais duros.

O comitê ISO/TC29 (pequenas ferramentas) adotou a norma

ISO/513-75 (utilização de carbonetos para usinagem com remoção de

cavaco-designação dos principais grupos de remoção de cavaco e gru

pos de aplicação). L; , ,

0 uso do nu ,til duro para usinagem de metais por remoção

de cavaco foi dividido em três grupos principais por caracterí.st i

cas de remoção de cavaco designados P, M, ,K. Estes grupos foram

posteriormente dividos em grupos de aplicações, distinguidos por

números indo de 01 a 50, onde um número maior significa maior tena

cidade e menor resistência ao desgaste, conforme esquema da figura

2,

A resistência ao desgaste nas ferramentas de metal duro.
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FIGURA 2 - -.Diagrama y-3 para metais Juros for classifi-

cação ISO.

geralmente aumenta com a diminuição d? '^nacidade, e vice-versa.

0 sistema ISO de agrupamento do £i'P-Ç de formação de cava

co e por aplicação foi idealizado para combinar facilmentc com as

espécies de metais duros produzidos em sér|èApelos fabricantes sem

colocar obstáculos n "iiinho de novos desenvolvimentos.

Os metais duros são tamoém dividíífôi; em grupos de acordo

com a composição química e estrutura. Não cfrjiíh comum, entretanto,

que uma certa espécie de metal duro seja considerada em mais de um

grupo de aplicação ou de outro modo, que um~jgrupo de aplicação re-

queira mais de uma espécie de metal duro para ser preenchido com-

pletamente. (4

Junto com o teor da fase 3, que determina a tenacidade Ho

metal duro, o teor de fase y também oferece» uma base para o julga-

mento das propriedades de um metal duro produzindo distintas d a s -
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ses e aplicações.

As letras P, M e K são símbolos escolhidos por COnVeniên-

cia, não são nem abreviações nem iniciais. Elas não podem ser usa_

das, sozinhas ou com outros caracteres adicionados, para propósi-

tos como designação de composições ou espécies particulares de me

tais duros comerciai0. Esta classificação não abrange metais du-

ros para componentes de maquinam, matrizes de conformação, feria

mentas de mineração e outras funções de resistência ao desgaste.

Estes tipos são simbolizados pela letra "G".

2.5 - Aplicações dos metais duros (carbonetos sinteriza-

dos)

i) Perfurações de rochas (brocas de mineração).

Metais duros com composição de WC-Co são usados na ponta

de vários tipos de ferramentas pneumãticas usadas na perfuração

de rochas, guias de túnel, etc, tais como bits tipo "cinzel" para

brocas de perfuração, e bits tipo "roller^, etc.

ii) Usinarem de metais "'"*•""

A usinagem :•* "letais pela remoçãondè cavaco é am processo

complexo, que envolve diversos parâmetros importantes: usinabili-

dade do material, a formação de cavaco, os ângulos da ferramen-

ta* a profundidade de corte, a velocidade de corte, a velocidade

de avanço, a estabilidade da maquina ferramenta, etc. Neste caso

a escolha de uma ferramenta de corte de metal duro para usinagem

e sempre uma questão de balancear resistência ao desgaste e tena-

cidade. Certos materiais, isto e, aços e aços fundidos, são usin£

dos com precisão com cavaco de seção pequena, alta velocidade de
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corte, e baixas velocidades de avanço. Neste caso uma boa resis-

tência ao desgaste é então necessária no bit ferramenta, onde a

demanda de tenacidade é menos pronunciada. - Em outras circunstân

cias, isto é, usinagem grosseira em ferro fundido, baixas veloci-

dades de corte, grandes avanços são usados, requerendo uma maior

tenacidade da ferramenta.

iii) Peças sujeitas a desgastes u

Peças sujeitas a desgaste é um nome genérico utilizado p£

ra produtos de metal duro que n~o podem ser classificados nem co-

mo perfuradores de rocha nem como ferramentas de usinagem.

Várias espécies de metais duros estão representadas neste

grupo, sendo usadas para materiais estiJturais ou como elementos

de construção!

- rolos para laminação -. quente de arames;

- rolos para laminação a frio;

- matrizes para trefilação de arames e tubos;

- ferramentas para forjamento a frio e ferramenta de com-

pactação;

- anéis de selos, ponteiras, bicos e agulhas de tubulação

- buchas sujeitas a desgaste;

- instrumentos odontologicos;

- bicos para pneus;

- válvulas e assentos de válvulas;

- ferramenti. de fabricarão de tubos sem costura.

A resistência do metal duro ao desgaste é afetada conside

ravelmente em trabalhos de corte onde hajâ  desenvolvimento de tem

peraturas elevadas. 0 perigo não existe- na-usinagem de ferro fun-

dido e similares, porque materiais de baixa duetilidade c dureza
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permitem fácil separação do cavaco. Já* na usinagem de aço, com c;a

vacos longos e contínuos exercendo consideráveis pressões sobre a

superfície de saída, criam-se facilmente temperaturas que ultra-

passam 8009C. •.

A essas temperaturas aparecerão desgastes, não somente me

cânicos como também de interações químicas, ucvid:isã fenômenos de

difusão metálica. 0 ferro (Fe) do aço qu3 está sendo usinado ten-

de a difundir-se do metal duro, enquanto que o cobalto e o carbo-

no do carboneto de tungstênio se difundem para dentro do cavaco a

medida que se faz a retirada a pressões e temperaturas elevadas.

Em virtude dessa dupla difusão, a fase beta (a solução sólida «-Io

metal ligante ) adquire conteúdo crescente de ferro, até* o

ponto em que se poderá formar, no metal duro, um novo carboneto

de baixo carbono: ferro-cobalto-tungstênio (Fe-Co-W)C.

No conjunto destas reações resulta um metal duro mais que

bradiço, com tendência a formação de crateras. Nas classes de me-

tal duro destinadas â usinagem de aço e nas,v,c.lasses universais, a

fase gama ê adicionará para reduzir as in trações químicas iiulcse

jãveis. Os carbonetos de tântalc. nióbio e, titânio dissolvem-se

parcialmente no cobalto, enquanto que o carboneto de tungstênio

se dissolve tanto no cobalto como na fase gama. Obtém-se assim

uma nova fase ligante, composta das primitivas fases beta e gama,

com baixa tendência à difusão de ferro e qpbalto sólidos. P.eduzin

do o processo de dupla difusão, o metal duro poderá suportar tem-

peraturas elevadas com menor incidência de( craterização.
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CAPÍTULO 3

3 - COMPONENTES DOS METAIS DUROS '

Neste capítulodiscutem-se os dois principais componentes

dos metais duros: a fase dura e a fase ligante.

3.1 - Fase dura

Nos metais duros, potencialmente, a fase dura poderia ser

formada por um grande número de compostos metálicos refratários

(tais como carbonetos, boretos, nitretos e silicatos de metais

de transição). Entretanto, devido a uma destacada combinação de

propriedades (isto é* alto ponto de fusão, boa resistência ã cor-

rosão, excelenteresii-tência a ai "a temperatura e destacada dure-

za), os carbonetos de metais de transição dos grupos IVa, V e Via

da Tabela Periódica predominam quase que exclusivamente, parecen-

do não ser substituíveis num futuro pró.imo. No passado, apenas

algumas ligas contendo boretos chegaram a progredir até o estagio

de laboratório /12/ e recentemei.te ligas contendo nitretos, carbo

nitretos parecem prometer alguma aplicação industrial /15/.

De todas as fases usadas nos metais duros, o monoc;irl>one-

to de tungstênio WC ocupa a posição mais destacada. Mais de 98$

de todas as espécies contem WC, sendo mais da metade desta parce-

la ligas compostas estritamente por WC-Co..(menos de 5! de outros

carbonetos) /13, 16/$ neste caso especialmente indicadas para us'i_

nagem de materiais de cavacos curtos (ex:.Ferro fundido), aços au

teníticos, metais não ferrosos, materiais ,não metálicos (ex: ma-

deira, plástico), fí "amentas de mineraçãoje peças sujeitas ao

desgaste e abra são /12/. Esta emposição .WÇ7C0 ê objeto de
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sa desta dissertação.

3.2 - Carboneto de tungstênio

Os carbonetos formados pelo tungstênio no sistema W-C con

forme pode ser visto no diagrama de equilíbrio W-C da figura 3,

podem sèr divididos conforme seu comportamento na fusão da seguin

maneira:

a - carbonetos de fusão incongruente;

b - carbonetos de fusão congruente.

6 8

W 10 20 30 AC 50 60

FIGURA 3 - Diagrama de equilíbrio W-C (conforme R.V. Sara

E. Rudy et ai) /16.17/.

a " Fusão incongruente: nesta categoria está incluído o

carboneto monotungstênxo (WC) de estrutura hexagonal. O WC funde
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incongrúentemente através de uma reação peritética a 2 776ÇC, isto

é, decompõerse em líquido e grafite antes de fundir, conforme po-

de ser visto na figura 3, não podendo se obijer seus cristais a

partir da fusão,' tendo uma faixa de homogeneidade muito estreita

até sua temperatura de decomposição. 0 carboneto de tungstênio eŝ

tequiométrico tem um teor de carbono de 6,131 em peso. A faixa de

estabilidade do WC fi... limitada entre 50,0 e 50,3$ atômica a

20009C /17,18/ Esta restrita faixa de homogeneidade-significa

que não há vacâncias ou intersticiais nem de carbono nem de tungs_

tênio alem daqueles criados por ativação térmica. Conforme o di£

grama de equilíbrio», apenas o WC é estável a temperatura ambiente,

sendo estável abaixo 278*C,

Nesta categoria incongruente, pode também ser incluído um

carboneto cúbico de face centrada, pobre em carbono, o carboneto

sub-estequiométrico WC^_X Ca, também denominado 6), encontrado ã

temperatura ambiente apenas em amostras com resfriamento extrema-

mente rápido, por exemplo, camadas de plasma spray /7/.

b - Fusão congruente - o sub-carboneto W2C (3 ou y) com

estrutura hexagonal desordenada apresentando uma forma hexagonal

(a) em temperaturas mais baixas. Embora o Î C só seja estável em

altas temperaturas, durante a fusão ou carbonetação do tungstênio.

mesmo com resfriamento muito lento, ele pode,, ser facilmente reti-

do a temperatura ambiente, o que lança dúvida,-? sobre o ponto eute

tóide /7/: \i~C - > WC + C (157S + 5K). .,..

O subcarboneto W~C, com massa atôm^ta = 3 * 17,2 g/cm ,

tem um teor de carbono teórico de 3,16$, uma! microdureza de 3000

HV, sendo portanto mais duro que o WC, porém mais frágil. 0 grau

de ordenação do carbono na fase de alta temperatura ainda está

sendo discutido /17/,
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A tabela abaixo apresenta algumas propriedades do KC, que

serão discutidos nos próximos itens.

Tabela 2

Propriedades do carboneto de tungstênio - WC /17/

• massa molecular relativa

• teor de carbono (teórico) % peso

• estrutura cristalina

parâmetros de rede nm

densidade

micro^dureza (0,49 N)

modulo de elasticidc '

resistência â flexão

ponto de fusão

coef. de dilatação térmica

linear

condutividade térmica

energia de formação ÁG*298

calor especifico (20*C)

resistividade elétrica especí

fica

temperatura de superconduti-

vidade K

constante de Hall cm3/(A.s)

susceptilidade magnética

Mg/m3

N/mm2

N/mm2

SC

IT1

J/cm.s.K

KJ/mol

J/(mol.K)

y .cm

195,87

6,13

Hexagonal

à: 0,29065

c: 0,28366

15,7

1200-2500

696.000

550

2720

a: 5,2.10

c: 7,3.10

1,21

-40,2

39,8

19

-6

-6

1,28

21,8.10

10

-4
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3.2.1 - Estrutura cristalina e comportamento mecânico

do WC -

A estrutura hexagonal do carboneto de tungstênio contras-

ta com a estrutura hexagonal compacta de alguns metais, devido ao

WC ter uma baixa relação de c/a, com propriedades fortemente ani-

sotrôpicas, e uma seqüência de empilhamentOiatômico de uma rede

essencialmente ordenada. Este arranjo ordenado consiste de cama-

das de tungstênio e carbono numa seqüência de.empilhamento ABAR

com a camada B de pequenos átomos de carbono sendo responsável p£

Ia relação c/a muito baixa. Estes dois efeitos justificam ser o

comportamento plástico do WC diferente do comumente apresentado

por metais hexagonais típicos. A estru^^.a hexagonal é simples

com dois átomos por célula unitária veja figura 4.a /18,19/.

Os planos cristalinos piismáticos do tipo (ÍOTO) são alt&

mente polares devido aos diferentes espaçamentos das direções

/1010/ dos planos de '. > ^stênio e carbono, além disto ao invés de

seis planos equivalentes (ÍOTO) surgem dois sistemas de planos

com três planos equivalentes. Isto justifica a forma tipicamente

poligonal com que estes carbonetos aparecem nos metais duros mes-

mo apôs o polimento das amostras, o que corresponde a classe bi-

piramidal di-íirigonal do sistema cristalino, conforme figura 4.b.

'Jm fato importante é que os sistemas de deslizamento ob-

servados e sugeridos para o WC envolvem planos de deslizamento

prismáticos e piramidais, mas não incluem o deslizamento basal,a-

pesar do fato deste plano ter uma maior densidade de empacotamen

to. Uma possível explicação para esta aparente ausência de desli-

zamento basal é que forças de ligação i,fr:eratômica extremamente

fortes existem entre os átomos de carbono e tungstênio através
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dcs camadas ABAB e que a dependência de direção das ligações cov£

lentes impedem o cisalhamento ao longo das direções do plano ba-

sal, acionando o deslizimento sob os planos prismáticos e pirami-

dais onde o número de ligações rompidas é menor que rr> plano ba-

sal.

Ow

FIGURA 4 m Estrutura cristalina do WC.

a - célula unitária (linha cheia) e posição dos á-
• • i -

tomos de C.

b - for..a de equilíbrio do cristal (esquemático).

0 esboço em linha mais cheia resulta do trunca

mento de dois prismas triangulares planos (li-

nha fina) por um segundo prisma e dois conjun-

tos de pirâmides triangulares /18.19/.

Apesar de ate a metade da década de 60 o WC ter sido con

siderado perfeitamente frágil, suposição que levou a controvér-

sias que persistem quanto ao grau de formação de esqueleto nos mer

tais duros, o comportamento plástico cristalograficamente compatí̂
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vel, como mostrado /17-20/, confirma algumas evidências experimen

tais observadas na deformação plástica apreciável do ;VC, /17-23/

como por exemplo bandas de deslizamento e arranjo de discordân-

cias (devido ao encruamento) nas proximidades de indentações de

dureza no WC ou em ensaios de compressão ou flexão transversal de

ligas WC-Co /24/.

A resistência do WC puro ainda não esta bem definida* é

estimada para o WC policristalino em ?*00 MPa a temperatura am-

biente /26/ e 400 MPa a 900*C /25/; é importante notar que o lind

te de escoamento de cada partícula parece diminuir com o aumento

do tamanho da partícula, numa relação do tipo Hall-Petch /27-28/.

Outro aspectc essencial do WC é seu modulo de elasticida-

de extremamente alto, bem acima Je 700 GPa /29/, um valor snpcrad»

apenas pelo diamante, e sua elevada condutividade térmica de 120

J/m.s.K bem como seu coeficiente de dilatação térmica a =4,9x10"

e ac=5,4xl0 /30/. Todas estas propriedades são importantes pa-

ra as aplicações de usinagem.

3.2.2 - Outras propriedades

Considerando outras propriedades do WC, não fica inicial-

mente obvia a razão de ocupar o primevo lugar â frente de todos

os outros carbonetos nos metais duros:

1 - Sua estabilidade termodinâmica relativamente baixa

/31/:

AG?WC " " 38C'° " 8,4-T (J/mol) (500 .a 1200K)
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50 100 150 200 250
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FIGURA 5 - Maxima micro-dureza Vickers de carbonetos de

metais de transição dos grupos IVa, Va e Via

em função da energia de formação.

Corforme Ramqvist /26/.

Como mostrado na figura 5, apenas os outros dois carbone-

tos de metais de transição do grupo Via (Cr^C2 e Mo2C) são menos

estáveis, enquanto que os outros carbonetos, cúbicos dos grupos

IVa e Va tem uma energia de formação bem maior /7/.

2 - A fpltn de simetria central de sua estrutura

cristalina torna sua .nicrodureza extremamente anisotropica, o que

justifica a grande dispersão dos resultados encontrados na litera

tura, conforme pode ser visto na figura 6._ .

A dureza Knoop do WC pode varia.- entre 2500 e 1000 confor

me o plano e direção do cristal, entretanto <no metal duro a dis-

tribuição estatisticamente irregular das orientações faz com que
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este efeito seja anulado /32/.

H V 3000

500 1000 1500

Temper at ura, K
2000 2500

FIGURA 6 - Dureza X temperatura para WC /28/.

3 - A temperatura ambiente, a dureza do WC está bem a-

baixo daquela dos carbonetos cúbicos; entretanto, em temperatu-

ras mais elevadas, como as facilmente atingidas durante a

usinagem de metais, sua dureza decresce menos /28/. Uma explica-

ção para a forte quec* de dureza com a temperatura pode ser vista

em /7,31/.

3.2.3 - Carbonetos adicionais

Mais dois carbonetos de .netais de >?ra*nsição do grupo Via

tem alguma importância tecnológica para os metais duros, porem

em pequenas adições para refino de grão, pois são fragilizantcs

IV'.
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Cr,C_- ortorrôabico, ten como principal vantagem a resistência ã

corrosão e oxidação sen igual, seu preço comparativamente

baixo e a fácil disponibilidade. £ usado também juntamen

te con níquel como ligante para resistir ã corrosão.

Mo.C- constituinte principal dos metais duros com TiC e Ni -

para usinagen fina e peças sujeitas ã abrasão ou desgas-

te extremo, ou cono principais -"lições.

Os outros carbonetos de metais do grupo IVa (TiC,ZrC,HfC)

e do grupo Va (VC.NbC e TaC), desprezando os* carbonetos siihcsie-

quionétricos sen aplicação industrial, são todos cúbicos de face

centrada, funden con{ - ntemente e são maisiduros que o KC. Sua

naior faixa de honogeneidade implica no não aparecimento de fases

extras na falta de carbono nos metais duros que os contenham /12,

7/.

Estes carbonetos cúbicos são mais frágeis que o WC, apesar

de sua rede cristalina simples, há pouca deformação plástica ã

temperatura ambiente. Esta limitada tenacidade dos carbonetos cú-

bicos cancela as vantagens de alguns deles (menor preço, maior du

reza e condutividade térmica, menor sensibilidade ã deficiência

de carbono e variação de temperatura, entre1 out/as) quando compa-

radas com o WC. Entretanto, suas elevadas solubilidades mútuas e

alta solubilidade do WC na maioria dec s carbonetos oferece a

possibilidade adicional de formar carbonetos complexos, soluções

sólida de carbonetos, especialmente para aplicações de alta temp£

ratura e usinagem de cavaco longo (ex.: aços,ferríticos), pela

maior resistência ao ^aste por difusão..

Resumindo: adições de TiC e TaC âs ligas WC-Co melhoram a

resistência a alta temperatura, a resistência a oxidação e reduzem
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a tendência a se "soldar" aos metais durante a usinagem. Adições

de Cr,C2 melhoram a resistência a oxidação e a corrosão.

VC tem efeitos qualitativamente similares aqueles do TiC. HfC po-

de ser um substituto eficaz para o TiC ou TaC em algumas composi-

ções, apesar do HfC aumentar a porosidade. NbC é* um substituto

viável para o TaC, em quantidades menores que It em peso. Maiores

adições de NbC, assim como pequenas adições de VC e ZrC reduzem

sensivelmente a resistência do material /31/.

3.3 - A fase ligante

0 componente metálico dos metais duros é conhecido como f$

se ligante (ou fase 8). Devido a sua destacada molhabilidade, ade

são e propriedades mecânicas, o cobalto predomina (mais de 951)

como fase ligante. 0 níquel vem em segundo lugar, seguido do Fe ,

enquanto que outros metais foram introduzidos em estudos experi-

mentais /12^ Inicialmente dão-se alguns detalhes sobre estes meta

is. Entretanto, a seguir, dá-se uma maior ênfase ao cobalto, pela

sua predominância e por esta dissertação tratar especialmente com

metais duros WC-Co.

Níquel, ferro e outros metais e ligas

De acordo com pesquisas mais antigas, níquel e ferro são ;

inferiores ao cobalto como metal'ligante, em relação â tenacidade

do metal duro resultante (veja por exemplo: ref,/3,7,12,34,35/).

EntTetanto, o níquel vem tendo boas propriedades e molhabilidade
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suficiente quando asso do com TiC e Mo (como metal ou Mo2C) /36/

ou associado com TaC e HfC /3,37/, onde parece ser o melhor ligan

te.

Mesmo para o WC existe a possibilidade de uso de um ligan-

te ferro-níquel, desde que haja carbono suficiente para evitar

uma fase fragilizante (n), como foi mostrado por Agte /38/ e Moŝ

kovitz /39/. Prakash realizou um estudo detalhado nesta area, com

WC e ligantes Fe-Co-Ni, incluindo efeito de tratamentos térmicos,

com bons resultados /40/.

0 cromo, bem como outros metais (ex: Al ou Sn), quando adî

cionados ao cobalto tendem a reduzir a tenacidade a temperatura

ambiente com melhora da dureza a quente , 7/.

Outros ligantes puros ou mistos, tanto exóticos (ex.:plati_

na) ou misturas Co-Ni de interesse tecnológico, podem ser vistos

em maior detalhe na ref. /12/.

3.4 - Cobalto

0 cobalto ê um metal ferromagnetico, cujas propriedades

físicas e eletroquímicas se assemelham às do ;ferro e do níquel. £

um metal de transição do 8* grupo da tabela periódica, de número

atômico 27 e massa atômica 58,9332 uma. Apresenta valcncias 2 e 3,

tal como o ferro e distinto do níquel, apenas bi-valente. Quando

puro tem aspecto metálico e cor branco prateada /41/.
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Transformação alotrôpica

0 cobalto existe na natureza sob duas formas alotropicas.

A primeira, a fase e, tem uma estrutura hexagonal e é estável até*

417*C. Então surge uma fase a, cúbica de face centrada. As pro-

priedades características de ambas as modificações estão descri-

tas na tabela 3.

A temperatura de transformação lepende fortemente da pure

za e tratamento mecânico anterior; é" influenciada também pelo ti_

po e velocidade de aquecimento e resfriamento. A transformação a-

lotrôpica é muito lenta, devido a uma energia de transformação

muito pequena, o que "a a supor que a transformação não ocorra

por difusão maSjSim^por um rearranjo atômico', é* acompanhada por

uma alteração volumétrica de cerca de 0,36% (linear-0,121) consu

minüo 251 J/átomo-grama.

No cobalto em po surge tipicamente uma mistura das fases

hexagonais e cúbicas /42/; durante a mo a gem a quantidade de cobal̂

to hexagonal aumenta até 1001 /43/. Nas ligas sinterizadas conten

do WC, o cobalto ligante tem uma rede cúbica que não pode ser

transformada por aquecimento. As razões para este comportamento,

são atribuídas às restrições mecânicas;o mais provável, entretan-

to, é que isto seja devido ã estabilização da fase cúbica pelo

tungstênio dissolvido e carbono /44/.

Propriedades -cânicas

Os dados da literatura para as propriedades mecânicas va-
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riam consideravelmente uns dos outros, estando condicionados ã pu-

reza das amostras e aos defeitos de rede cristalina. 0 limite de

escoamento do cobalto puro a temperatura ambiente chega a 220 MPa

/41/ . Entretanto, .i presença de 0,25? C pode elevar a tesistên

cia para 427 N/mm . C .#K> estes vrlores variam, a tabela 4 mostra

valores obtidos num ensaio de tração a temperatura ambiente, pa-

ra diversas amostras. A dureza do cobalto puro ó = 86 HB, seu mó-

dulo de elasticidade 286 GPa e o coeficiente de Poissoné de 0,31.

/41.42/.

Tabela 3

Modificações alotrõpicas do cobalto /4i/

A) Forma Hexagonal e

número de coordenação 2

volume atômico 6,815 ( m )

densidade *a temperatura ambiente 8,85 (g/cm )

parâmetro cristalino a=0,25071 (nm)
. . i -

- a temperatura ambiente a/c=l,6228
'IÍ' i

- ã temperatura de transformação (4179C) a=0,252541 (nm)
1 ' • vi t

espaçamento atomic 0,249-0,251 (nm)
•V"'

coef. de dilatação linear à temperatura- 12,5.10" (9C)"
ambiente.

8) Forma cúbica de face centrada a

número de coordenação • - 4

volume atômico 6,851 (nm )

densidade "a temperatura ambiente 8,80 (g/cm )

parâmetro cristalino

- temperatura ambiente a=0,35441 (nm)

- temperatura de transformação (4179C) aa0,3587 (nm)
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- temperatura de 12209C a=0,3639 (nm)

espaçamento dos átomos 0,251 (nm)

coef. de dilatação linear (417»C) 14.2.10"6

C) Dados sobre a transformação alotrópica e/a

- temperatura de transição 417»C

- energia de transformação 4,2 J/g

- alteração volumétrica =0,36t

Tabela 4

Propriedades mecânicas do cobalto, obtidos cm ensaios do

tração ã temperatura ambiente /41/.

Pureza

O)

Cobalto fundido 99,9

Cobalto fundido

recozido 99,9

Cobalto forjado 99,9

Cobalto calcinai

do 99,7

Cobalto fino (pu

rificação zonal) 99,98

Resist, a

ruptura
[IviPaJ

2 3 7 , 4

2 5 5 ,

689,6

689,6

943,7

Limite de

clasciciüauc

[MFa]

2 9 9 , 2

672

Limite de

escoamento

U)

0 - 4

0 - 8

2 - 8

1 3 , 5

Outras propriedades: '..-reza = 86HBJCoef. Poisson = 0,31

ii » 206 GPÍ.

•:. í t .
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Propriedades térmicas e termodinâmicas

0 cobalto funde a 1495'C (calor latente de fusão = 259,6

J/g). Um valor atualr "te aceito para o ponto de orvalho é de

2802*C â pressão atmosférica, apesar da dificuldade de ser esti-

mado. 0 calor latente de vaporização é assumido como 6,28 KJ/g. A

pressão de equilíbrio de vapor é uma função da temperatura / 9 %

0 coeficiente de dilatação linear de 12,5.10" (9C)~ e muito ma-
-6 -'

is elevado que do WC, de fx=5,4.10 (»CJ , o que no caso dos metais

duros gera tensões internas de origem térmicas durante o resfrià̂

mento a partir da temperatura de sinterização, que irão influen-

ciar a resistência do produto. 0 calor específico varia com a tem

peratura. A condutividade térmica a 25?C é de 69 (W/m.K).

Propriedades elétricas e magnéticas

A condutividade elétrica é de 17,86 jm/nmm |, que é de

16$ da do cobre. As ^nriedades magnéticas mais importantes são

mostradas na tabela u. 0 metal è diamagnético como o níquel, tem

uma permeabilidade maxima três vezes maior que a do níquel e in-

ferior a 2/3 da do ferro, É interessante notar sua elevada tempe-

ratura Curie e sua configuração eletrônica.

- Estabilidade química - é quimicamente mais ativo que o níquel.

É dissolvido por ácidos clorídrico, sulfúrico ou nítrico diluídos.

Estável no ar, entretanto, pode se tornar pirofórico quando divî

dido finamente. A sua facilidade de formaçãoí de compostos c repr£

sentada no diagrama de Ellingham da figura 7.
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C ÇOO SOO 1200 1600 ZOOO 2H0

Temperatura, °C
FIGURA 7 - Diagrama de Ellingham,jr?estabilídade química

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

do cobalto.

Tabela 5

Propriedades térmicas do

Ponto de fusão ''-;'" ^

Ponto de orvalho

Calor latente de fusão

Calor latente de evaporação

Condutividade térmica

Calor específico

Coef. dilatação linear

' r •-

cobalto/4l/
i

1495»C

2-8029C

Í59.6 |J/g!

èí, 28 jKJ/g|

69 jW/(m.K)|

"' 0,427 |J/(g.K)|

Ce) 12.5.10"6 |K "1

í'«) 14,2.1O"C IK I



(e) = hexagonal (a) = CFC

Tabela 6

Propriedades magnéticas do cobalto /41/.

Temperatura - Curie 1121 (?C)

Constante de Indução 1,87 Tesla

Permeabilidade Inicial 68

Permeabilidade Maxima 245

Indutividade 0,49 Tesla

Força coercitiva 7 0 7 A / m



33

CAPÍTULO 4

4 - RELAÇÃO E: .:: FASES E SINTURIZAÇAO DOS Min AIS DUROS

Durante os vários estágios de preparação dos metais duros

a partir de pó*s os carbonetos e o metal aglomerante interagem um

com o outro. Redes interconectadas de soluções sólidas (Cf. figu

ra 8) podem ser formadas.

A seguir se discute o fundamento físico-químico destas in

terações e de sinterizações.

4.1 - Relações entre as fases carboneto - metal ligante

Decididamente na maior parte dr. lumerosas investigações sc>

bre a constituição dos sistemas carbonetos de metais de transição

metais do grupo do ferro, as regiões ricas em carboneto da maio-

ria destes sistemac não estão ainda estabelecidas suficientemente

bem para fornecer um r>. ze para a compreensão detalhada do compor̂

tamento metalúrgico dos metais duros. Mesmo no sistema ftí-G Co, o

qual tem sido submetido a numerosas investigações /45-52/, para

referências anteriores veja /12 ,44/, ainda, permanecem algumas ques_

toes abertas.

A figura 8 rostra secções isotérmicas a 1400'C do diagra-

made fase W-C-Co. Entretanto, exisrem grandes diferenças na re-

gião rica em Tungste.'.io COÜI trás, um e quatro fases ternárias res

pectivamente. As investigações mais recentes /^!9-52/ , não concor-

dam completamente com estes resultados. Figuras 9 e 10.
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(O

Rrjtala Norton
a

Grütoi-
b

Pollock Stadelmaier

FIGURA 8 - Secções isotermicas do diagrama de fases

WE-Co a 1400*C.

LIQ+GRAFIT

LIÜ+WC + GRAFITE

FIGURA 9 - Secção isotérmica parcial (1500'C) determinada

por decantação'eletromagnética ce fases. Experi_

mentos realizadcs u -400»C, 1425»C, 1500'C, 1555

"C dão a evolução com a temperatura do campo WC

+ líquido. Conforme H. Pastor et ai /52/.
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0.50

FIGURA 10 - Linhas monovariantes no sistema C-Co-W plota-

das por UHRENIUS et ai /4P/. As estrelas es-

curas são os experimentos com DTA de WESTIN e

FRANZEN /53/ e os quadrados escuros de UHRENI

US et ai. A linha raonovariante corresponde ao

líquido em equilíbrio => WC • MgC determinada

por PASTOR et ai para efeito de comparação, con

forme H. Pastor et ai /52/.

Nos dois diagramas da figura 11, propostos por Rautala e

Norton /45/, verifica-se a ocorrência de faixa ampla na qual a ma

ioria do tungstênio puro cristaliza-se e uma faixa estrei-

ta de cristalização do carboneto primário. Rautala e Norton prev£

em a existência de três areas restTitas de carbonetos primários
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de partículas ternárias:

COJWJC cúbico (a

Co3W6C2 C F C~ ta

Co3K10C4 h e x a S o n a l

1,1 nm)

0.785 nm c c = 0,785 nm)

Co 20 «0 (0
AI.%W

II

FIGURA 11 « Diagrama ternário W-C-Go /44/

a " constituição das ligasiW-C-Co a 1400?C

b f projeção da superfície "Kquidus.
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Entretanto, esta complexidade surgida pela presença des-

tes carbonetos, entre outros, prevêem a presença de condições de me-

taestabilidade, como sugerido por Takeda, (figura 12X 0 diagra

ma estável mostra uma solução sólida rica em cobalto, com o carbo-

neto WC, carbonetos complexos (n, e, x) e grafite desenvolvidos em

equilíbrio; já o diagrama metaestãvel ao invés do WC mostra u»

carboneto complexo meta-estãvel Ti . Da maneira como são concebi-

dos os metais duros, todas as secções propostas são a princípio

concordantes. Para composições correspondentes a uma relação atô-

mica próxima a 1, as fases WC, líquido, e fi são estáveis.Em bai-

xos teores de carbono, ocorre uma fase ternária de carboneto com-

plexo, chamada n, que pode ter diversas composições /45,47/:

JCOJC, W6Co6C, W4Co2C, W^CoC e Wio
Co3C4- O u t r a s fases ternárias ou

W^C só serão estáveis num teor muito baixo de carbono ou num teor

de cobalto muito baixo, respectivamente.

A figura 13a mostra a superfície liquidus na região rica

em cobalto. Inicialmente o WC precipita numa composição típica p£

ra metais duros WC-Co. Entretanto, fase j\ coprecipitará ou ocor-

rerá como fase primária em baixos teores de carbono. Para uma re-

lação W/C abaixo de 1, carbono primário irá precipitar e permane

cer em equilíbrio com WC e a fase B rica em cobalto na liga soli-

dificada. De acordo com todas as investigações citadas aqui, a re

gião bi-fásica WC + B existe apenas numa faixa estreita de concen-

tração de carbono. A temperatura ambiente e a concentração de caT

bono do WC no equilíbrio bifãsico com B foi estimada anterior-

mente como sendo /54/:

(2)

0,15 - 0 ,073£ '„ pese Cobalto --• caCarbono<6 ,13r»peso (3)

50 - 0,533 ç»atômica Cohalto • "̂ Carbono <5üiat.

ou
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onde o liaite do lado esquerdo dá «Aposição do KC na

divisa entre a região bifâsica WC • 0 • n, enquanto o limite do

lado direito e a composiçãoestequio-étrica no limite entre a re-

gião trtfâsica WC • B • C, com» pode ser visto na figura 14.

* peso
w

wc

w

FIGURA 12 - Constituição provável das ligas IV-C-Co

a 1400*C (Takeda) /44/.
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soa-ic 5Oat-««.C
(b)

C o 7 w 6

Figura 13 - Parte rica em cobalto do diagrama ternário de

fases W-C-Co /49/.

a - secção isotérmica a 1260*C

b - pio jão da superfície liquidus com isotermas

a 1400'C e 1500*C,

I30O -

1400 -

1300 -

WC+L+C

i •/•
. * 1 * *V* * *

/ WC • L + i)
\ i *

. ..... L.
. 1 . 1 i 1 . '1 .

W C + / 3 * ,

• I I I .

1200 - •

6.5 6.4 6.3 62 61 60 S9 5B %

TEOR DE CARBONO DO WC

54 53 5 2 SI 5 0 4 9

TEOR DE CARBONO DA LIGA W C I t l C o .

FIGURA 14 - Ci r"e vertical através do diagrama ternário

W-iJ-Co numa composição de lb'/.Co /55/
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Cortes verticais do diagrama ternário na composição este-

quiométrica do WC são mostradas na figura 15.

(a)

líquida C

liquid* C*WC,

liquid»

liquloVp

\ .̂ 20-C
líqulch*P*WC

I

ZCC) -

ISCO

500

1

_ liquido

lquid»*P

/~94 at -*/•

"7 liquid»* p*T)

V 1

1 ' " (b)

/ liquid»* C

\ Ác
jríiquidi»C*WC

/ liquid»* WC

/ ~1450*C
liquid»* 1)*WC -12BO-C

/ _ -1240'C
liquid»* P * WC

p*wc

I I I
Co 80 60 40 20 WC'Co 8O . 60 40

FIGURA 15 - Secções ver t icais entre WC e Co.

a - Rautala e Norton /45 / —

b - Grliter /46/

20 WC

A proposta clássica de Rautala n Norton (figura 15a) 6

muito próxima a um diagrama quase binário, o qual ê com muita fre-

qllência usado como aproximação na pratica /12/. Entretanto, este

, corte não explica por que a fase n pode estar presente em metais

* duros ap5s o resfriaim 'o rápido mesmo num peroçr relativamente al-

' to de carbono. 0 corte.,«mostrado r... figura M^explicaria estas e-

vidências experimentais. De acordo com Grllter /46/̂  a fase n está

em equilíbrio com WC e líquido mesmo em composições estequiométô



cas numa faixa de temperaturas variando de 1280 a 14 50?C. Já que

a sinterização dos metais duros geralmente ocorre nesta faixa de

temperaturas, grandes regiões de fase n podem ficar retidas após

a solidificação.

A estabilidade dos carbonetos complexos no sistema WC-Co

é fortemente dependente do teor de carbono e do pó de WC utiliza-

do. Uma ligeira deficiência do teor de carbono estequiométrico

(6,131) resulta na formação de carbonetos complexos extremamente

frágeis durante a sinterização. Não oi'-.mte, estudos prévios de

Suzuki /56/, Doi /57/ e Nissenholtz /58/, resumidos na figura 16,

demonstram claramente que, para uma liga com alto teor de cobalto,

o carboneto não aparece, mesmo quando o carbono esta bem :ibaixo

do valor estequiom "co do WC.

CO O
WC , % Carbono

CD '

Ooo*
— M

O

1 • •

o
•

•

4

•

I

r

Doi

• • |

i

Ntesenho

/Suzukj

**

• j " |

Itz

1

o

o
0)

o

FIGURA 16 - Esquema de um diagrama de fases do sistema

WC-Co ilustrando a estabilidade dos carbono-

1j. complexos (n) como função dos teores de

carbono e de.cobalto /59/.
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4.2 - Solubilidade e precipitação dos carbonetos

na fase ligante

Um aspecto interessante da" interação-de carbonetos com me

tais do grupo do ferro é a solubilidade. A priori sabe-se que

nem o cobalto nem o níquel se dissolvem nos monocarbonetos 111.

Entretanto, a solubilidade dos carbonetos no ligante é" apreciável

e desempenha um papel importante na produção de metai-s duros, já

que isto controla as propriedades da fase ligante. Inicialmente,

apenas a solubilidade dos carbonetos estequiométricos era conside

rada. Apesar de parcialmente fora de época citam-se Os resultados

de Edward e Raine /60/£ somente para efeito de comparação, na tabe

Ia 7.

Tabela 7

Solubilidade sólida (Èpeso) de alguns carbonetos no metal

ligante a 12SO»C /60/.

Ligante

Co

Ni

Fe

WC

22

12

7

TiC

1

5

0,5

TiC/WC

2

5

0,5

TaC

3

5

0,5

NbC

5

3

1

VC

6

7

3

Mo2C

13

8
i .

5

Cr3C2

12

12

8

Nota-se que as solubilidades no cobalto e no níquel são

mais elevadas que no ferro, sendo a alia soluoilidade d o w c

no cobalto a principal causa da boa tenacidade dos metais duros

WC-Co. Todavia alguns trabalhos mais recentes /61/ mostram uma

Solubilidade menor do WC no cobalto (9,51 em peso a 1250*C), este

valor concorda melhor com Q diagrama de fases mostrado na figura

15b, sendo esta a solubilidade no limite máximo de solubilidade do

carbono.
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Como pode ser visto na tabela 8, nas ligas W-C-Co com pre

cipitados ou fases adi.', onais (n ou Co,W) , a quantidade de tungs-

tênio dissolvido no cobalto ê bastante reduzida, especialmente du

rante o resfriamento. Além da influência da taxa de resfriamento

e do teor de carbono, o teor de tungstênio nos metais duros WC-Co

também é influenciado pelo tamanho dos grãos de WC. Estes efeitos

foram estudados extensivamente durante os últimos anos, já que

eles sugerem uma influência do tratamento térmico nas proprieda-

des tecnológicas dos metais duros. A possibilidade de influenciar

as propriedades das ligas WC-Co por recozimento é destacada, já

em 1953 por uma patente /62/. Uma boa revisão do assunto e propi-

ciada por RUdiger /63/.

Todavia, para uso destas descGu».rtas na prática industri-

al ainda é necessária uma pesquisa maior, especialmente em termos

de diagramas isotérmicos tempo-temperatura-transformação, inicia-

dos por Johnson e Aronsson /54/. Estes diagramas indicam que as

ligas W-C-Co mostram — comportamento de precipitação correspon-

dente ao dos açps, e assim possibilitam ò uso de tratamentos tér-

micos para liga WC-Co similares aqueles usados para aços comerci-

ais. Uma revisão dos resultados obtidos por Johnson é dada na ta-

bela 9.

Tabela 8 '." •

Elementos microestruturíiis e composição do ligante isola

do eletroliticamente (WC-25*.Co) /63/. »i,

teor Co Componentes micro Co i: W C

% estruturais % ' % %

4,00 VC + Co • n - 7 Z

4,25 WC * Co 79U,"5 20,2 0,12
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4

4

4

,40

,52

,89

WC <

WC H

WC H

>• Co

i- Co

h Co + C

90

95

94

,6

,5

,2

10

2

1

,3

,6

,0

0

0

1

,12

,30

,3

Tabela 9

Sumários das reações que ocorrem no recozimento isotermi-

co de uma liga Co-W-C rica em cobalto (|C|/jW| entre 0,75 e 0,82).

Johnson (apud./63/). ,r

Faixa de

Temperatura |?C| Tr jfermaçces

9S0...1250 a-Co(W,-C)--->a-Co t WC

850... 950 a-Co(W.C)— ->a-Co (recrist.} + n + W C — >

a-Co + n + WC

750... 850 a-Co(W.C)— ->a-Co(C) + COjW—>aCo + n + WC

—>Co(?) + n + wc

725... 775 a-Co(W,C)--->a-Co + a --->a'-Co(C) + Co3W

(agulhas)

600... 750 a-Co(W,C)—->a-Co + a >a-Co(C) + C03W

(precipitado descontínuo)""

650v.. 750 e-Co(W,C)--->e-Co(C) + C03W (agulhas)

550... 650 e-Co(W.C) — ->e-Co(C) + é-t->e-Co''C) + C03W

(agulha?) ' ''V

250... 400 e-Co(W,C)- — >e-Co(W) + Co2C

O aludido di£ Vj.ama TTT pnra a fase ligante dos metais du-

ros deve ser encarado com reservas, pois existe ainda uma grande

quantidade de WC livre e poderiam ocorrer p-scipitações localiza-

das, mas mesmo assim ainda se pode assegurar a validade destes di

gramas. Algumas destas precipitações e fase? podem ser vistas no
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2000

ttoo

1600
1195
liOO
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o
""CjOOO
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tí> 60 •0 • H W
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too

200

0
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1505'

Oj

/

f
H5t

130)/

Vin

/ -1630'

a

70 U>

too

0 10 20
At.-HW

0
CO

10 20 30 iO SO 60 70 90 90 no
W

FIGURA 17 - Diagrama de equilíbrio W-Co hinãrio

conf. Hansep /17/

^diagrama binário W-Co da figura 17.

As mudanças na microestrutura do metal duro pelo tratamen

to de envelhecimento da amostra foram recentemente estudadas por

Schlump par. microscopia eletrônica de transmissão (M.E.T). A tabe

Ia'10 mostra alguns dos resultados deste estudo.

Tabela 10

Resumo sobre os tratamentos pesquisados e sobre os está-

gios essenciais de precipitação na fase da liga WC-Co /63/.

Ligas Condições de Precipitação numa Endurecimento

Envelhecimento solução sólida na fa- mecânico e mag-

se ligante rica em Co. nético.

ffC-9*Co 500h - 500^C Esferas coerentes

e - 2nm inicial

lOOh - 600»C Esferas e lamelas máximo
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500h " 750»C Esferas, lamelas

C03W

superenvelhec imento

WC-25 500h - 5009C Esferas coerentes

0 = 2 nm.

100h --650*C Esferas, lamelas,

placas, C03W

500h - 750«C Esferas, lamelas,

placas, C03W

in ic ia l

máximo

superenve1hec iment o

No tratamento de envelhecimento deve ser escolhida uma

temperatura adequada, para evitar-se .. Jormação de fase 7^ . A

influência do tempo édamonstrada na figura 18.
11» iscwimi M

tunuunt 1
mui sum i

m«meti

Z ' " ••

imüüitiT
IJUIISIIt»
11 mi (•
[I SilICM
SIIIK

smimiu
K («SIS l i *
KKIKll l l
n timçii
H u.

UIMÇtl »l
SHIISTIITWU
TIP* I

(lUtÇM K

í

tempo de envelhecimento 7. — - , .
FIGURA 18 - C a r a c t e r í s t i c a do endurecimento por precipi ta^

ção no sistema WOCo

Conf. /65/.

0,05?.) (hipotético),



A figura 19 mo:.,.a a variação da dureza e da força coerr

citiva durante o tratamento de envelhecimento do metal duro /34/j

maiores detalhes podem ser vistos em /64/.

= o

tempo

FIGURA 19 - Alteração da dureza e da força coercitiva de

ligas WC-Co temperadas, em função do tempo de

er..éi.v.ecimento, numa temperatura única de en-
• • ' • • ( • . .

velhecimento (.esquemãtico) .

Faixa de temperatura: 500-800?C T1<^2<T3

Ref. /65/.

4.3 - Caracterização da fase ligante Co-W-C

A fase ligante nos metais duros a'base de WC é geralmente

caracterizada pela medição da magnetização de saturação e do par£

metro de rede. Entre os primeiros a investigar a fase cobalto nos

metais duros estãoNishiama e Ishida /5'/ Eles usaram difratome-

tria de raiosX para determinar o parâmetro de rede do cobalto da

fase ligante e teTmomagnetómetria para investigar a curva de mag-
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netização. De acordo com Fukatsu /66/, encontrou-se que a tempera

tura Curie na fase ligante dos metais duros diminui com o aumen-

to da quantidade de WC dissolvido, "ao sendo possível estabele-

cer uma relação entre a temperatura Curie e o parâmetro de rede.

Hanglund /135/ descreve medições da temperatura Curie nas

ligas WC-Co e a relação linear entre ti^peratura Curie c o teor em

peso do tungstênic na fase ligante, determinado em análise por mi-

crossonda. Suzuki et ai /67/ demonstraram existir uma relação li-

near entre a magnetização de saturação e o parâmetro de rede da

fase ligante, bem cor ?m a quantidade de tungstênio dissolvido

na fase ligante. Os autores também notaram uma influência marcan-

te de grandes teores de carbono nas condições da fase ligante,

mesmo em microestruturas livres de fases n ou carbono livre. Mu-

danças nas condições físicas da fase ligante durante o tratamento

térmico dos rtetais duros WC-Co podem ser traçadas por medições

da magnetização de saturação dos parâmetros^de rede /68/.

Dois métodos de medições magnéticas foram introduzidos

com sucesso e estão sendo usados na industria de metais duros/69/

Os métodos são não destrutivos e dão valorosas informações sobre o

status do balanço de carbono no produto sinterizado e o caminho

livre médio das camadas de cobalto er',.; as partículas de carbone

to (força coercitiva). Freytag et ai /70/ fizeram umà revisão cri

tica das medições magnéticas-introduzidas na indústria de metais

duros.

Nos metais di ' ; WC-Co o teor de tungstênio na fase li-

gante é predominantemente determinado pela atividade do carbono

durante a sinterizaçao, e secundariamente, pela taxa do resfriamen

to apôs a sinterizaçao. Pode ser esperado que, com uni:i inuior :iti-

vidacle , os fítomos de carbono são dissolvidos na frse ligante
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pelo menos na mesma ordem de magnitude que os átomos de tungs-

tênio. /71/

Um trabalho recente de Maritzen et ai /71/, traça um nseu

do-diagrama de fase baseado na medição de linhas isoparainctricns

através da magnetização de saturação, como mostrado na figura 20.

Go+C
3,0

2.0

o

0,0

\ I \ \...»wn\ «Anui^s/jr! O».•••-' / /

V \ \*T \ \ \ \ \\

, IV

5 10 is teor de W v.

FIGURA 20 - Limites de fase de ~obalto em solução sólida

nas ligas WC-Co e linhas isoparamétricas /71/,

0 teor de tun.>̂ *ênio na fase ligante tem sido avaliado

por métodos bem distritos. Jonsson /72/ utilizou o fato do ácido

clorídrico atacar seletivamente a fase ligante. Os átomos de

tungstênio em solução solida dentro da fase/ligante são dissolvi-
C

dos pelo ácido, junto com os á"tomos de cobalto, enquanto que as
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partículas de carboneto não são atacadas. Os átomos de carbono na

solução sólida dentro da fase ligante escapam da detecção pelo me

todo da lixiviação ácida. Jonsson destaca que o parâmetro de rede

de ligas Co-W-C homogêneas dependem tanto dos teores de tungstê-

nio como de carbono. Jonsson e Aronsson /73/ estudaram as trans-

formações e precipitações de fases durante tratamento isotérmico

de ligas Co-W-C contendo de 2-151W e 0,1-0,-8'tC por microscopia e-

letrônica e técnicas de difração da raio X.

4.4 - Comportamento mecânico dos componentes

0 problema de explicar as características de deformação e

fratura dos materiais compostos (conjugados) já comentado ,

pode ser detalhado em três abordagens:

(a) comportamento do carboneto ... ,H

(b) comportamento da solução solida ligante. rica em cobalto

(c) outros fatores u0. .

4.4.1 - Comportamento do cobalto no».gigante Co-W-C

S'

0 cobalto ligante nas ligas WC--..J fica predominante em

sua estrutura cristalina efe no resfrin^n'o -te n temperatura am

biente. A transformação normalmente lenta para a fase estável

hexagonal compacta e concebida como sendo retardada nos metais du

ros por efeito de res r4
yão mecânica dos carbonetos e so luto ad-

quiridos durante a sinterização.

Mais recentemente evidenciouf-se que a fase ligante sofre
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uma transformação induzida por deformação para HCP sob carga /24,

74,75/. Esta transformação martensítica no cobaJto miro e suas li_

gas vein so mostrando, poder surgir num nivel apreciável /'<>/

em metais duros WC-Co sob condições de carregamento monotônico

/71.75/ e cíclico /75/, e em serviços de perfuração de rocha per-

cussivos e rotativos /75/.

0 papel desta transformação no comportamento mecânico dos
'. 1.

metais duros, como mat j.ais compostos Ccermets) , foi. estudado

por Sarin e Johanneson /74/ que usou MET para estudar ligas NC-Co

com 6 a 151 de cobalto. Um modelo de deformação e falha foi pro-

posto no qual a transformação da fase ligante fornece uma compati_

bilidade de deformação com o carboneto agnuio como um mecanismo

de plasticidade. Quando se tem acii.uuluua apenas uma pequena quan-

tidade de fases HCP, se considera que sua presença reduz a ducti-

lidade, levando a trincas no ligante e ao acionamento de micro-

trincas no esqueleto de carboneto. Ele concluiu que a presença de

lame Ias HCP em regiões ligantes do metal duro h'C-Co, em suma cola

bora con; a propagação de trincas em escala macroscópica, por preju

dicar a ação do ligante como um "imobilizadpr de trincas". Estu

dos subseqüentes continuam a levantar questão sob esta interpret£

ção. Kravitz, et al./75/, usando difração de neutrons, mostrou que

as transformações CFC-HCP podem surgir num nível bem maior que o

citado por Sarin e Jô ;..eson sem a falha do componente. Roebuck e

Almond /77/ demonstraram uma 'tolerância considerável" dos metais

duros WC-Co a microtrincas e enfatizaram a importância da plast_i

cidade dos carbonetos nas interações lig-nte-çarboneto nas falhas

por percussão, Ele encontrpu que 57% das interfaces WC/WC estavam

trincadas numa liga WC«lllCo sujeita a 4% de deformação plástica

por compressão.



Não obstante, a importância da microestrutura do ligante

e comportamento de deformação, a resposta dos materiais compostos

pode ser levantada de diversas maneiras. Num estudo, Drake e Kra-

witz /78/ estabeleceram que a tenacidade a fratura pode ser manti_

da, e até aumentada, após diversos tratamentos mecânicos, e que

as mudanças induzidas por formação na estrutura de discordância

do ligante pode ser objeto de pesquisa. Pesquisas sustentadas por

um interesse comercial na substituição do cobalto demonstram os

efeitos potenciais da metalurgia do ligante nas propriedades me-

cânicas dos metais duros WC (cermets). Em particular, Brabyn et

ai /79/ relatou uma comparação de propriedades para o sistema WC-

Co e WC-(Co-Ni), especulando que um máximo na resistenciaã ruptura

transversal e na tenacidade de Palmkvist pode ser devido a um

aumento da taxa de encruamento do ligante, associada com um mínimo

na energia de defeitos de empilhamento do ligante. Krawitz et ai

/75/ confirmarampordifração de neutrons e MET que para o material

ligante de cobalto puro, a deformação ocorre via a transformação

martensítica CFC-HCP. Em um maior nível de solicitação* até 401

do ligante cfc foi transformado sem ocorrer fratura, ele observa

que na medida em que o níquel, é adicionado ao cobalto, a quantidade

de fases HCP diminui, com a atividade de discordâncias e macla-

ções prevalecendo como modos predominantes de deformação.

4.4.2 Comportamento mecânico da fase dura

Conquanto seja geralmente aceito que a fase ligante é cor:

tínua, existe alguma controvérsia sobre o grau de continuidade da

fase carboneto, pois as pesquisas iniciais para estabelecer uma
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relação entre as propriedades mecânicas e os parâmetros micro-es^

truturais /80.24/ quando posteriormente complementadas pelas ob-

servações em microscópios eletrônicos nos compostos WC-Co defor-

mados, mostram resultados contraditórios conforme fosse observado

ou não um modo de deslizamento bem desenvolvido nos grãos do car-

boneto/24-82/. Surgem, daí, duas escolas de pensamento:

i) - Uma escola de pensamento /83/ considera a estrutura

da liga WC-Co sinterizada consistindo de partículas dispersas de

carboneto envolvidas numa fase ligante contínua com delgados fil-

mes de ligante separando as partículas individuais de carboneto.

De acordo com este modelo estrutural, só a fase ligante

desemnenhará um papel predominante na deformação plástica das

ligas WC-Co.

Doi et ai/81y considerar: mo carboneto como um dispersóide

distribuído no ligante, com filmes de ligante finíssimos com espe£

sura de l-10nm, dependendo da composição, separando as partículas

de carboneto e com esta suposição previi o 'eheruamento do ligante

como resultado do empilhamento de discordâncias durante a deforma

ção.

Baseadas na hipótese de carbónetos dispersos, muitas rela-

ções entre resistência e estrutura que foram publicadas, conside-

ram a camada de ligante como uma variável controladora da estrutu

ra /80,81,84/.

ii) - Outra escola de pensame^o admite a presença de um

esqueleto contínuo da fase carboneto; nest'c caso a deformação

plástica da liga iria requerer uma considerável plasticidade do

carboneto, já que o esqueleto de carboneto'teria de se deformar

em compatibilidade c -\ fase ligante.
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Observações com microscópios eletrônicos feitas por Barto

lucci e Schlttssin /85/ e Arndt /24/ sustentam esta tese de defor-

mação da fase carboneto. Eles observam extensas linhas de deslizâ

mento nas partículas de WC na superfície da liga WC-Co deformada,

-> 8 11
com um aumento na densidade de discordancias de 10 a 10 por

cm2 /85/.

Outrossinfestas investigações demonstraram que a ruptura o

corre nas interfaces carboneto-carboneto ou pelo deslocamento nas

interfaces cobalto-carboneto /24.8S/. Além disto, observações em

microscópio eletrônico de transmissão -ostraram que as transfornui

ções CFC-HCP da fase cobalto poderiam acomodar deformações /74-7o/

confirmando a sugestão de R. Arndte /185/, de que a ausência de lî

nhas de deslizamento no cobalto não implicaria em ausência de de-

formação na fase lig; " "«*, Além disto, Arndte /24/ compreende que

apôs a formação do esqueleto de JC, existe pelo menos um caminho

de fratura no corpo de prova, que segue aRcjnas pelas partículas

de WC, sem que para isto precise passar petlas partículas de coba^

Na verdade, a estrutura real dos metais duros poderia

ser vista como um compromisso eiitrc ambos ps extremos destas du-

as escolas. Para teores elevados da fase ligante, geralmente os

grãos de WC estão envolvidos pela fase ligante rica em cobalto.

Para menores teores da fase ligante surgçm os contatos WC-WC

/86-87/.

i.,
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4.5 - Molhabilidade

A partir de trabalhos de numerosos investigadores, em es-

pecial as referências /88.90/, parece claro que certos requisitos

mínimos relacionados com a molhabilidade da fase sólida por uma

fase líquida durante a sinterização devem ser observados para

5e ter uma sinterização com fase líquida bem sucedida.

Muitos dos mec ..wos importantes durante a produção do me

tal duro estão relacionados à energia livre das interfaces, isto

é, %a energia da interface carboneto/metal-ligante e sua relação

com a energia de contorno de grão, sinterização com fase líquida,

formação de microestruturas e dependem criticamente dessas quanti^

dades físicas. Deve se registrar aqui que também é importante o

estudo da molhabilidade de metais não usados como fase ligante,

pois muitas vezes os insertos de metal duro são fixados no supor-

te de aço por brasagem, onde uma boa molhabilidade e adesão são

essenciais. Infelizmente, como o desenvolvimento dos metais duros

foi essencialmente empírico, so agora, se começa a pnuur.-ir um

maior embasamento científico.

4.5.1 - Interfaces

O molhamento da fase dura pelo metal gigante é importante

para assegurar uma distribuição uniforme do jme,tal através dos in-

terstícios do material como um todo. Além ilisto, uma forte liga-

ção entre as duas fases B essencial para a :;ua caracterização co-

mo um material composto, sendo inclusive dê e.jíTvcis al̂ unins rea-

ções químicas na interface /91/.
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Neste aspecto, Van Vlack /92/ propõe diversos requisitos

para uma boa ligação entre fases:

a) - uma interface é mais forte quando suas ligações são

primárias iônicas ou covalentes ao invcs de ligações de Vau der

Waals.

h) T- ligações primárias exigem uma coerência através das

interfaces.

c) - uma int r<\ce será mais forte quando sua energia li-

vre for mínima.

d) ^-quanto maior a área de interface, maior a adesão en-

tre fases. Assim tanto a estrutura atônica como a microestruturci

são importantes na interface.

Van Vlack /92/ destaca ainda a importância da combinação

dos parâmetros cristalograficos .'traves da interface para se con-

seguir uma ligação entre fases mais fortes.

0 efeito mais óbvio da energia de interface é seu efeito

no comportamento de nolhabilidade da fase líquida do metal ligan-

te no carboneto solido. Pela analise de uma gota líquida em cont£

to com a superfície plana e através de cálculos termodinâmicos p£

de se estimar o comportamento de molhabilidade e adesão e pre

ver combinações fase dura/metal ligante mais favoráveis.

4.5,2 « Elementos da teoria da molhabilidade

fi mais simples iniciar o estudo do fenômeno de molhabili-

dade escolhendo três abordagens distintas; aspecto termodinâmico,

cinético e eletrônico, abordados a seguir. (:



57

a) - Aspecto termodinâmico da molhabilidade

Para se compreender como o molhamento (ou espalhamento) a

feta o processo de sinterização com fase líquida, deve-se exami-

nar o fenômeno. No sentido mais básico, molhamento é a tendência

para um líquido permanecer èm íntimo contato físico com um sólido

formado num sistema formado por ambos /93/} conforme a gota líqui_

da sobre a placa sólida da figura 21.

gasoso

íiitõ [eulFtiEF

wc sólido

FIGURA 21 - Modelo do estado de equilíbrio entre fases

sólidas, líquidas e vapor.

Para se compreender qual situação de molhamento ira ocor-

rer dever! ser observada a energia livre do sistema, ou a varia-

ção desta energia livre resultante, o chamado trabalho de adesão,

definido pela seguinte fórmula; N^

'LS CVc (4)
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onde:

Wa = AF = variações da energia livr&.de superfície

= trabalho de adesão

Vg,VL,VLS = energia livre das interfaces sólido-gas, lí-

q Mo-gas e líquido-solido respectivamente.

Neste caso, onde se considera o sistema numa temperatura

elevada, as energias de interface e de superfície podem ser consî

deradas equivalentes numericamente às tensões superficiais e de

interface. Deve ser lembrado que Vg, e V<, não estão no mesmo pla-

no, entretanto quando o sistema esta em equilíbrio,os três veto-

res de energia livre se anulam mutuamente, valendo a equação (4).

Outra diferença, ê que a energia livre de superfície (escalar) e

a tensão superficial (tensor) so são numericamente iguais para os

líquidos. Para sólidos .Tifcanen /89/ observa que em altas temperâ

turas (T = Tf) estas quantidades podem sei* sinônimas, e chama aten

ção que nestes casos a tensão superfiv-ul é apenas um nome para

uma interação de natureza química entre a 'superfície do cristal

solido e a fase que a envolve.

Para se alcançar a menor energia MK^re possível do siste-

ma, a tensão superficial de cada interface'deverá se comportar da

seguinte maneira:

V,g " minimizar a interface, desertcostando a gota da su-

perfície;

VL • ninimizar a interface, transformando a gota numa es_

fera;

Vg a minimizar a interface, espalhando a gota.

Pode-se assim, estabelecer que cada tensão age a seu modo

para reduzir sua Srea de interface (conforme'figura 21).

\ÍU

í S i
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Outro i'tejn termodinâmico, que deveria ser de grande valor

para o estudo da sinterização e molhabilidade nos metais duros, é

o coeficiente de espalhamento (SLS), definido a seguir:

SLS " VS ' CVL - VSL) (5)

A fase liquida irS se espalhar (molh&r) sobre o material

de suporte (solido) se S L S tiver umvaíòr negativo. Uma vez mais,

o conhecimento inadequado dos valores necessários atrasa a aplica

ção da equação . ...

b) - Aspecto '••'nético da molhabilidade

Na figura 21 ; ̂Je-se nott.r que o ângulo de contato e (ou

ângulo de molhamento) é medido num líquido pelo vértice formado

por VLS e V.. A análise vetorial das forças agindo no eixo hori-

zontal revela quando irá ou não ocorrer -• pode ser resumida pela

seguinte equação:

VS = VLS f VL C 0 S 9 r

que- rearranjaxla gera uma expressão mais útil:

VS - VLS
cos 6

VL
ííirit

Da equação acima se observa que o gjbfiu de molhabilidade

que ocorrerá ê geralmente uma função de todas,as três tensões in-

terfaciais, e de tal maneira, que qualquer possível ângulo e €

fisicamente possível dependendo apenas das magnitudes relativas

destas tensões interf' ..ais. Referindo à figura 21,depende apenas

das magnitudes relativas de Vg e V,s. existindo as seguintes pos-

sibilidades:

Vg < V^gJ cos 6 e negativo, 90» < e < 181»:.. não molhamento
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Vç »>V, s: cos ê positivo, 0*>> e > 90?: molhamento

Entretanto a única quantidade característica que pode

ser medida ê o ângulo de contato. A molhabilidade entre uma gota

e uma superfície s6lidaPode simplesmente ser definida pelo ângulo

de contato. Teoricamente, alguém pode dizer que um molhamento com

pleto ocorrera quando O • 0* e nenhum quando e = 180*. Na prática

um limite de molhabilidade geralmente . eito ê e = 9.0?. Alguns fa

tos importantes já podem ser retirados deste limite, ver figuras

22/23, a seguir.

a) 6 > 90* - uma situação de não molhabilidade, neste caso a

sinter rão com fase líquida não pode ser realiza^

da normalmente e o líquido irá "suar" do material

sinterizado.

b) e < 90» - ocorre molhabilidade, a sinterização com fase lí-

quida ê possível e o líquido1 irá permanecer dentro

do compactado.

c) 8 * 0 - em alguns casos como no metaí duro, a molhabilida-

de é muito boa. A parcela de áre:i do sol ido -molha-

da pela fase líquida, que inclusive poJe conter por

te da fase sôliüa cm solução sólida, uste caso cor-

responde a uma molhabilidade total da superfície.
aí C1,

Quando o ângulo de contato tende a zero (0 — * 0 ) o líqui

do procura caminho escoando e se ramificando por entre os espaços

intersticiais do aglomerado de partículas e ao mesmo tempo impregna
ii..

as partículas sõli' s com a fase líquida enquanto a tensão su-
i - • . i , . ;

poxficial sôlidorsôllcj rumenta*, neste caso usa-se o ângulo die-
i...

dral (veja figura24'). que ê uma medida do grau de penetração in
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tergranular pela fase líquida.

partial X ã " « w i r uu.l!.3U»/nt»i

o# < $ < 180* f = íeo*

£v O1

FIGURA 22. r.Mol..abilidade e um sólido por um líquido/94/,

FIGURA 23 r-. a) Engulo de contato para diferentes molhabi-

lidades.

b^ P< 'hanento do Tungstênio CW) pelo cobTe(Cu)

esquerda; 6 * 8 '

direita; Q * 85»
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particul ]

\ - • ; •

partícula 2

Vss
FIGURA 24 " Angulo diedral formado pela junção de duas

partículas e um líquido.

0 valor do ângulo diedral é determinado pela magnitude

dos contornos de grão e das energias livres de interface líquido-

sólido, como visto na ; .ação

cos (0/2) = (VSS)/(2.VLS) (8)

Uma penetração completa do líquido Jí. obtida quando a ene£

gia da interface líquido-sólido é" menor que a metade da energia

livre de contorno de grão e um sistema completamente disperso c

obtido neste caso. E aqueles sistemas coalescidos ou não disper-

sos podem ser alterados para completamente dispersos se se puder

reduzir preferencialmente a energia livre da interface sólido-li-

(vSL):

' VSS
(9)
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onde

Vcl - energia livre de interface sólido-líquidoou

Vcc - energia livre da interface sõlido-sõlido.üI> 11

Como discutido em detalhes por Exner e f ischmeister /96/

hoje é geralmente aceito (veja ò item grau de formação de esquele_

to - 5.3 ) que durante a sinterização se desenvolvem contornos

de grãos entre as partículas de carboneto (supostamente enriqueci_

das com cobalto), demonstrando que o ângulo diedral não é zero.

Gurland /97/ mediu um ângulo diedral de 40 a 90? para o metal du-

ro WC-Co.

Para Whalen e Humenick /98/, mais rigorosos, devido a el<?

vada anisotropia da energia livre de superfície do WC, os ângulos

diedrais em equilíbrio não podem ser estabelecidos. Fischmeister

inclusive, acha que o ângulo diedral ...., pode realmente se medi-

do /99A

Todavia, alguns trabalhos antigos /54,96/assumem a existên̂

cia de uma fina camada de cobalto entre as partículas de WC nas

ligas WCTCO. Nenhuma 'Jência direta (por'exemplo: análise de

microssonda) se encontra disponível para corroborar esta hipótese,

que está baseada na suposição de que existe:,uma molhabilidade

perfeita, ou em observações experimentais de que as ligas WC-Co

deformam plasticamente e se desintegram se a, fase cobalto ê remo-

vida.

0 ângulo diedral , e uma maneira cinética de encarar a mo

lhabilidade e a movimentação da fase líquida durante a sinteriza-

ção, Entxetanto, este movimento de penetração e infiltração é aux_i

liado pelo processo de difusão, devido a uma' formação de solubî

lização parcizl do carboneto na fase líquida, e reprecipitaçao
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conforme a figura 25 (veja também sinterização de fase líquida ca

pítulo 5). Conforme Fischmeister /99/} devido à forma poliedral do

carboneto no metal duro, este mecanismo de difusão domina o pro-

cesso.

o í":

• • • • 20NA DE DISSOLUÇÃO

OE PRECIPITAÇÃO
D

FIGURA 25 - Transporte de material e,( crescimento de grão

durante a sinterização de,-fase líquida.

Obs.: A fase líquida esta escura e o poro

branco.A setinha no poro indica a ação da

força originada pela tensão superficial /100/,

Entretanto, ambos os mecanismos citados acima são impor-

tantes para a movimentação, penetração e infiltração, da fase lí-

quida durante a sinterização, pois e i.cwjssSria a formação de

uma solução da fase sólida na fase líquida para dissolver alguns

contatos Cpontes partícula-partícula) que, por ventura, tenham sî

do formados. Puni isto ocorror, é neecs.siíriíb tambcin, visando u".u\
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penetração do líquido entre as Dartículas, que a pressão de nreon

chiniento dos poros ilurantci:.«-:>ta moviiuentação, com?<>rte-se macroscopicamcntc co

mo uma pressão hidrostãtica em todo o objeto que está sendo sinte

rizado com fase líquida.

c) - Aspecto eletrônico da molhabilidade

Sansonov /101/ inicialmente tentou dar uma explicação das

boas propriedades de molhabilidade dos metais do grupo do ferro

(Fe, Co, Ni) relacionando isto a seu funcionamento como receptores

de elétrons devido ao nível-d não preenchido. Upadhyaya /90/ tam-

bém conclui que os átomos de metais que não molham os carbonetos

tem o nível-d ou vazio ou completamente preenchidos, confirmando

o papel decisivo desempenhado pelo nível-d, além disto seus traba

lhos mostram que a melhor molhabilidade dos carbonetos refratá-

rios dos grupos V-VI por metais do grupo do ferro e pelo manganês

pode ser explicada pela possível captura de elétrons de Valencia

não localizados dos átomos do metal líquido através da configura-

ção perturbada dos ;*:.nos de carbono nos carbonetos /90/. Rarcq-

vist /88/ mostrou que existe uma relaçãolinear entre o trabalho

de adesão e a energia de deslocamento dos elétrons 0-ls e pela m£

dição de ângulos de contato (ângulos de mojlhaniento) de metais de

transição e carbonetos refratários e correlacionou a molhabilida<-

de com o calor de formação e a força de ligação iônica destes;

Ramqvist conclui que uma alta "ionicidade",leva a um ângulo de

contato (de molhamento) menor e a um maior trabalho de adesão. 1'ara

isto supõe-se, já que um deslocamento de ejiergia crescente indica

aumento das ligações iônicas, relacionando^ ta molhabilidade â solu

bilidade dos carbonetos, que quanto mais est/ívcl o cirboneto, menor

sua tendência a molhabilidade.
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Ao mesmo tempo, assumindo uma ligação covalente dos carta

netos ao invés de iôniv. Goretzki et ai /102/chegaram a mesma

conclusão pela variação da estequiometria e do met,-1! nos carbone-

tos de metais dos grupos IVa e Va. Posteriormente, Upadhyaya /90/

afirmou que um aumento do teor de carbono dos carbonetos, até ch£

gar ao teor estequiometrico, faz o ângulo dè contato aumentar,

concluindo que com o aumento das ligações Me*C do c a r^ o n e t 0 > a m0~

Inabilidade ficava pior. Neste meame sentido estão pesquisas de

Scheuermann e Goretzki /102/, que mostram uma1 relação entre o tr£

balho de adesão e a concentração de elétrons livres, entretanto

eles assumiram uma ligação metálica na interface metal-carboneto.

Em suma, estas tentativas de elixidar a natureza atomísti-

ca da molhabilidade não tem levado a at"rdagens teóricas consister

tes do comportamento de molhabilidade dos carbonetos. Entretanto,

como se pretendeu mostrar, existem fortes ligações químicas na in

terface entre carbonetos e metais do grupo do ferro (Pe,Co,Ni).

4.5.3.- Otimização da molhabilidade

A habilidade de uma fase liqüida se espalhar, ou molhar,

sobre uma fase sólida pode ser aumentada pela alteração de suas

tensões superficiais. .,, .

A partir de ângulos de contato, pode-se prever a possibi-

lidade de sintevização com fase líquida, ou.se decidir pela adi-

ção de elementos de liga que melhorem a mo]habilidade.

Um fato importante destacado por Kingery /3O3/. é iue

um sistema sem molhabilidade pode semp—^ se «t.ornar um sistema com

molhabilidade através de um decréscimo suficiente na energia., da
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interface líquido-sõlidò, de grande interesse na sinterização de

fase líquida. Tikanen /89/J entretanto, chama a atenção para o fa-

to de que nem sempre a molhabilidade pode ser melhorada (6 diminui.

do) com a redução de V"L, ou seja, se a energia superficial do lí-

quido é* maior que a energia superficial do solido, o ângulo de

contato nunca poderá ser zero. Portanto um fato, geralmente não

considerado, é que um decréscimo da tensão superficial do líquido

melhora a molhabilidade apenas naqueles sistemas que tem um ângu-

lo de contato inicialmente agudo. 0 ângulo dè contato se torna mais

obtusos num sistema não molhável a medida que a tensão superfi-

cial do líquido é diminuída. Isto pode ser visto na tabela 11 e

facilmente compreendido se for considerado o caso correspondente

na figura 21. Se VL está diminuindo, a resistência ao efeito da

força da gravidade também está diminuindo e a gota se torna cada

vez mais plana (chata? i.e., e uccrcsce.

Tabela 11

Alteração do ângulo de contato com a variação da tensão

superficial/89/.

Mudança das tensões Mudança de e

superficiais 6 < 90' 6 >909

o

diminuição de V^ diminui aumenta

diminuição de Vg diminui aumenta

diminuição de VSL diminui diminui

Outro aspecto importante pode ser ilustrado pela equação

$. Ja que a tensão superficial dos metais ê por definiçco sempre

bem mais elevada que a dos ôxidos e carbonetos estáveis , ê impos_

sfvel ter um molhamento completo entre estes dois grupos de mate-

riais se a sinterização for feita numa atmosfera neutra /89/.
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Para otimizar o processo de molhabilidade e infiltração

da fase líquida ligante entre o esqueleto de carboneto, são apre-

sentados a seguit alguns pontos importantes, conforme a figura

26.

m1 sem sotubilidade
T

T |

•

m1 formação intermetalico nu
T c

solubilídade parcial

adequado

solubilidade total m2

inadequado
r FIGURA 26 - Sistemas binãrios de liga com característi-

cas adequadas para molhabilidade è infiltra-

ção da fase líquida durante a sinterização.

- a solubilidaõe mútua deverá ser limitada. Isto é neces

sário para a fase líqu' '̂  fluir dentro da fase dura e não meramen

te ser absorvida pela matriz esqueleto.

- não reatividade mútua - para que a fase líquida ligante

c o esqueleto da fase dura não interajam pafa formar uma nova far

se, a qual pode -atrasar o processo de sinterização* Por exemplo,

a formação de um composto intermetálico de alto ponto de fusão

ÍÚU
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poderá fechar os canais e aberturas de circulação da fase líquida

prejudicando a densificação.

- Te » Tfl

Evidentemente, a temperatura de fusão da fase líquida de-

vera seT bem inferior a do esqueleto a ser molhado. De maneira

que o esqueleto permaneça rígido enquanto a fase líquida flua den

tro dele.

4.5,4 -v A molh .iidade nos metais duros

A ligação química é especialmente favorável no caso WC-Co.

Isto resulta numa energia de interface muito baixa para esta com-»

binação, próxima da molhabilidade perfeita e uma adesão muito boa

no estado sólido. 0 ângulo de contato (de molhamento) do cobalto

no WC é* zero e o espalhamento ocorre rapidamente, independente do

grau de vácuo ou do tipo de atmosfera inerte usada /90/.

Uma aplicação prática direta pode ser vista na tabela 12;

o WC, em contraste com os outros carbonetos do grupo IV, tem boa m£

Inabilidade com o líquido de metais do grupo do ferro (Fe,Co,Ni).

Para efeito de comparação, mostra-se ainda que o cobre mo

lha apenas parcialmente o WC, gerando desta maneira um crescimen-

to de grão do WC. Vê-se também que ao associar TiC no WC se dimi-

nui a molhabilidade. Vale registrar aqui que a molhabilidade do

TiC, por vários rcetai: vticularmente o níquel e adições de .Mo

ou Mo2C é importante para o desempenho de metais duros sem WC.

Outras combinações metal/ligante/carboneto são menos fav£

raveis da maneira como a molhabilidade está convencionada. Enquan
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to o cobalto penetra facilmente no WC compactado a quente, o co-

bre ou o estanho não o fazem /105/, apesar do cobre molhar o WC

suficientemente bem a ponto de permitir a infiltração de pasti-

lhas de pó compactado ou brasagens. Uma molhabilidade suficiente

foi observada entre o WC e essencialmente todos os metais do gru-

po do ferro, isto é: VK>Fe, WC-Ni e Wc-(Fé,Co,Ni) /40/, WC-Ru e

WOPd ou WC-Pt /12A

Tabela 12

Mo]hábilidade de carbonetos refratãrios por metais líqui-

dos /104/.

Carboneto

WC

TiC

TiC/WC

líquido T

molhante

Fe

Co

Ni

Cu

Fe

Co

Ni

Co

Co

Ni

Ni

emperatura

I'd
1500

1500

1500

1100

1550

1500

1450

1477

1477

1477

1477

âng. contato

(«)

0

0

0

30

39

36

17

26

4

16

6

atmosfera

vãcuo

hidrogênio

vácuo

argônio

Hidrogênio

hidrogênio

hidrogênio

Hidrogênio

Vácuo

hidrogênio

vãcuo

Concluindo, a molhabilidade comumente não ê um fator linú

tante na produção tecnológica de metais duros. 0 espalhamento de

metais do grupo do ferro ocorre facilmente e os contornos de grão

entre ou nas partículas de p5 do carboneto são penetrados na maio
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ria dos casos indicando uma perfeita molhabilidade. A formação de

contatos entre os cristais de carbonetos durante a sinterização

mostra que os contornos de grão nos carbonetos puros diferem da-

queles dos carbonetos nos metais duros, em que a energia de contor

no de grão é reduzida (pressumivelmente peia retirada de átomos do

metal tornando a molhabilidade incompleta /li/).

Entretanto, como visto antes, as dificuldades surgidas

durante a sinterização com fase líquida, devidas ao molhamento insu_

ficiente podem ser contornadas por adições mudando o intercâmbio ele

trônico entre carboneto e a fase líquida do metal ligante ou por

ajuste do potencial de carbono (e/ou oxigênio) da atmosfera ambien

te. A boa molhabilidade por metais duros permite a infiltração de

um esqueleto de WC com cobalto, conforme mostrado na figura 27.

T'iO-7280'C

a.

T-~iZ80'C T'iw-isoo*C

WC-Co-Eutético WC-Co-Euték*

WC(a)

T'20'C(<1280*)

e * g
FIGURA 27 - Infiltração de um esqueleto de WC com cobal-

to ou liga WC-Co f\j
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CAPÍTULO 5

5 - Sinterização com fase líquida

Assumindo que um critério de molhabilidade adequado foi

estabelecido para permitir a sinterização, concentra-se a atenção

agora nos processos e mecanismos que ocorrem. Diversos autores

/55,10^107/, concordam em que a sinterização na presença de uma

fase líquida deva ocorrer na maioria das vezes em três estágios,

com a influência da fase liqüida decrescendo sucessivamente em ca

da estágio.

Geralmente, o líquido é formado durante o aquecimento

a partir de constituintes da massa de põ, podendo ser permanente

ou transiente conforme ilustrado na figura 28. A tensão superfi-

cial associada com a fase líquida, gera forças que induzem tanto

ao inchamento, devido ao fluxo do material fundido entre as part^

cuias ou a uma densificação rápida, devida ao rearranjo. Nua est£

gio a «eguir, -surge um fluxo difusivo através do líquido e o "en-

grossamento" da microestrutura, completando o desenvolvimento da

microestrutura sinterizada.

5.1 - Critérios para ocorrência da fase líquida

Os desenvolvimentos teóricos e experimentais sobre sin-

terização enfatizam o papel da fase líquida no processo de dissolu

ção e reprecipitação. Em geral, existem dois tipos conceituais de

fase líquida. Ver figura 28,
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FIGURA 28 - Sinterizaçao de um sistema que apresenta fase

líquida.
1. Se Ce < Cp : formação de fase líquida transiente;

2. Se C > C* : formação de fase líquida permanente.

onde:
C = composição nominal da liga

CL = composição de equilíbrio da fase líquida

C« = composição de equilíbrio da fase sólida

Ts = temperatura de sinterizaçao

i) aquela que só" sofre uma ligeira reação com as partícu-

las sólidas.

ii) aquela que ocorre após a formação de uma liga eutétir

ca.

Para ambos os casos devem ser obedecidos alguns critérios

citados a seguir, para otimização do processo /106/.

A fase sólida deve ser solúvel no líquido, mas a solu-

bilidade reversa deve ser baixa. Ver figura 29.

i) o ponto de fusão da fase solida deve *er bem mais ele-

vado que a temperatura de formação da fase líquida.

ii) a molhabilidade deverS ser completa,sendo necessário

que V S 1 « V S S .
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GRANDE DIFERENÇA

DE PONTO DE FUSÃO

ALTA SOLUBILIDADE

LINHAS LIQUIDUS I SOLIDUS
DECRESCENTES.

SINTERIZAÇAO FASE LIQUIDA

SINTERIZAÇA ATIVADA

BAIXA SOLUBILIDADE

A B
FIGURA 29 - Diagrama de fase esquemáticomostrando eis ca-

racterísticas mais favoráveis para uma difu-

são mais efetiva baseada na sinterização ati-

v • .'i ou na presença de fase líquida. /107/

Para ilustrar o processo, a figurado mostra os três está

gios de densificação. Nos estágios finais,""-o valor de V e a ra-

zão Vg/VgL vão se tornando importantes. Hea|dy e Cahn /108/ desta-

cam neste aspecto a atividade do vapor no equilíbrio do sistema,

ou seja a possível formação de fase líquida mais volátil promove

um rápido rearranjo do líquida e uma homogeneidade muito alta no

compactado sinterizado resultante.

0 processo de rearranjo inicial (primário) provoca densi^

ficação ou inchamento e ocorre na forrarão da fase líquida apenas

devido Ü tensão superficial capilar do líquido, não envolvendo

transporte de massa, apenas a molhabilidade do líquido pelo sõH

do.

0 inchamento oralmente está associado a partículas gros-
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seiras, una elevada densidade, boa molhabilidade e elevada quanti^

dade de fase líquida /107/ e o encolhimento ocorrerá co« baixas

densidades a vexdee partículas finas.
ioor- 1 1

o

z
LU

o

SINTERIZAÇXo EM FASE
SÓLIDA

TRANSPORTE DE MATÉRIA POR
SOLUÇXO/DIFUSXO/REFRECIPITAÇXO

FLUXO DA FASE LÍQUIDA

I IO 100 TEMPO 1000

FIGURA 3" - Contração de densificação durante a sinteri-

zação na presença de fase líquida, mostrando

os três estágios superpostos /94.107/.

A solubilidade da fase solida no líquido pode, através

de um mecanismo de dissolução e reprecipitaçáo, promover a densiH

cação /106/. Greenwood /105/ mostra que este processo pode ser a-

trasado por partículas grandes, densidades elevadas, massa molecu

lar baixa e um baixo coeficiente de difusão no líquido.

5.2 - Estágios da sinterização com fase líquida
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a proposta original de Cannon e Lenel /111/, posteriormente deta-

lhada por Kingery /112/ e Whalen c lluraenik /98/, de que a sinterina-

çío ocorre em três estágios descritos a seguir:

i) Fluxo fluido (rearranjo primário) - essencialmente

controlado por movimentos mecânicos devidos" às forças capilares, em

-que a formação de uma fase líquida durante o aquecimento com

partículas de baixo teor de fusão ou eu áveas onde se formam li-

gas eutéticas, leva a uma pressão capilar provocando o movimento

do material fundido (fluxo de líquido), enquanto as partículas só-

lidas permanecem essencialmente em suas posições originais. Se a re

de de partículas sólidas é menos rígida, as forças capilares po •-

dem levar ao movimento do material fundido e ao rearranjo de par-

tículas. 0 encolhimento nesta etapa segue uma dependência linear

do tempo e inversa ao tamanho de part.r-»las /106/. No caso de boa

molhabilidade (0 < 90») a fase líquida é impulsionada entreos con

tatosde partículas e pequenos poros. Este fluxo de líquido pode

levar a poros residuais nas posições de partículas de baixo ponto

de fusão se estas p ículas forem muito grandes, quando compara-

das com a largura dos contatos das partículas ou os poros inter-

partículas.

ii) Solução/reprecipitação (rearranjo secundário) - após

o rearranjo primário segue uma dissolução*do material sólido na

fase líquida, transporte via material fundido c reprecipitação de

partículas em outras posições. O material ;é dissolvido nas inter-

faces sõlido-líquido de maior potencial químico e reprecipitado

em posições de baixo potencial químico, levando a um menor enpa?

cotamento das partículas conforme mostrado na figura 3?.
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condição iniciai apôs sinterizacão

liquido

zona de
figa

(reprecipftado)

FIGURA31 - Modelo de possível densificação por rearran-

jo de partículas e dissolução durante a sin-

terizacão com fase líquida, segundo Huppmann

/106/.

Diferentes potenciais químicos, v, resultam de diferen-

tes estados de tensões (v*Ao.ft, onde ft • volume atômico) ou de dî

ferentes atividades (a) dos componentes (àjx — k.T.ln(a/a0)). As

tensões podem surgir devido às curvaturas nas interfaces sõlido-

líquido, a um forte gradiente de concentração no sólido próximo à in

terface ou por tensões externas transmitidas pelo material fundir

do I interface. Durante duas décadas, e ainda freqüentemente, o

encolhimento por solução~reprecipitação era tratado pelo modelo

de Kingery do achatamento dos contatos, ( ver figura 32)» com um

encolhimento tolujnfitrico •— « t: f obtido em grafico bi-logBritmo ,enco
V „

lhimento vs. tempo de sinterizaçlo /106/. As evidências microes-
truturais deste achatamento de contatos são raras e ambíguas e por
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outro lado, a obtenção de leis de encolhimento típicas deste mode

Io para sistemas que não se ajustem ã pressupostos básicos, bem c£

mo a proposição de novos mecanismos de rearranjo secundário, tem

lançado duvidas e diminuído a importar.Jia do modelo kingeriano

/106/.

y
"—• Liquido

r

FIGURA 32 - Modelo de Kingery com duas esferas para

sinterizaçao com fase líquida /9/.

a

Um exemplo de mecanismo novo para o rearranjo secundário

é* a desintegração de partículas /106/£ que ocorre quando o contor-

no de grão e atacado e substituído por camadas de filme líquido.

Alguns destes mecanismos de rearranjo secundário, além do modelo

de Kingery de achata. ..to de contatos, estão listados na tabela 13,

conforme sua força motora e contribuição para o rearranjo e mudan

ça de forma,

iii) Sinterização de fase sõliJa (crescimento de grão e

partículas) - Ma etapa final de sinterização com fase líquida oco:r

re coalescência, fechamento dos poros, acomodação de forma e o lí̂
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quido jã não pode penetrar tão longe entreis partículas /107/,

surgindo a influência das regiões de contado e o crescimento de

grãos e partículas, às custas das partículas vizinhas menores (Ma

turação de Ostwald), como se vera mais adiante.

Efetivamente os contornos de grão substituem a fase lí-

quida entre partículas^e^uma cinetica de estado solido controla a

taxa de sinterização; r.a vez que ocorra coalescencia, a taxa de

sinterização ê reduzida. Tipicamente esta etapa final ê indesejá

vel por provocar a perda de todos os benefícios da fase líqui-

da. Detalhes sobre a formação no estagio final de um esqueleto só

lido parece depender do sistema em estudo (será visto no item

"contigiiidade" ou "grau de formação de esqueleto").

Observações cicroestruturais ,'107/ indicam que o coales

cimento pode ser um mecanismo de crescimento de grão e partícu-.

Ias, iniciando formação de contatos de partículas com interfaces de

baixa energia, crescimento de 'contatos' c coalescimcnto por migração

do contorno de grão a partir de fcontatos' de partículas. lintretan

to, apesar de evidências significativa.» de coalcsccncia cm alguns

sistemas /10b/, ela e um modo não muito importante de engross ame 111

to da microestrutura; isto ocorre principalmente quando o ângulo

diedral e próximo de zero (V,s << V,g)»inibindo a coalescencia >

neste caso o crescim ' .? de grão na fase líquida se dá por solu-

ção- reprecipitação.

Um crescimento direcional de grãos e partículas pode o-

correr algumas vezes no estagio de sinterização de partículas da.

tamanho uniforme na-presença de u m 3 fase líquida, surgindo o

crescimento de uma partícula em direção a,seu vizinho imediato .

Em geral este processo está associado com,:diferenças de composi-

ção entre o componente puro dissolvido e a( solução sólida precipi_

• i
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tada, Este processo está representado na figura 33

01

o

•

-

J

1

1I
'.
i

OD

FIGURA 33 " Crescimento direcional do grão durante a sin

terização de esferas monocristalinas de K na

presença de níquel = 167O^C /106/.

Na tabela 13 podem ser vistos alguns fatores de influên-

cia com suas forças E~~r .as conforme Kozma et ai. /114/.

0 crescimento do tamanho de partículas e grãos duTante

z sinterização com fase líquida pode algumas vezes se ajustar ra-

zoavelmente bem num modelo de maturação do Ostwald (") /IO67IIS/,

controlada por difusão ou interface (superfície das partículas).

(*) fenômeno descrito por Ostwald (1900), da solubilidade

ativada de pequenas partículas, resultante da tendência a redução

da superfície total das partícula, ou seja-v qua.ido houver mobin

dade atômica suficiente, uma dispersão de partícula, sólida ou li

quida irá "engrossar" por transferência de matéria, a partir das

partículas menores para as maiores, reduzindo :: er.srgia livre as-

sociada a área das interfaces partícul. mtriz.
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A maturação de Ostwald é encontrada no crescimento de grãos sóli_

dos, durante a sinterização cojn fase liquida, e um aumento do ta-

nanho dos poros que acfr»t>anha a redução em seu número e volume

total durante os estágios finais da sinterização com fase líquida

de materiais monofásicos.

A maturação de Ostwald pode ser controlada por duas ta-

xas:

i) Crescimento controlado pela reação - mecanismo . no

qual a reação superficial se torna uma etapa decisiva na taxa de

crescimento, podendo ser a dissolução dos átomos das partículas

menores lenta,ou seja, um obstáculo para a transferência destes

para as partículas maiores.

ii) Crescimento controlado po* lifusão - quando a etapa

determinante da taxa de crescimento é a difusão lenta através da

matriz.

Em seu estagio atual, a teoria da maturação de Ostwald

pode ser aplicada ape: 5- para o caso de crescimento de partículas

na sinterização de fase líquida, quando uma reação na superfície

das partículas é a taxa dominante.

Quando o mecanismo é controlado por difusão, o empacota-

mento tipicamente denso das partículas para sistemas de sinteriza

,ção não foi ainda tratado adequadamente. (A maturação de Ostwald

e importante também para materiais endurecidos por dispersão).



Tabela 13
Mecanismos básicos de sintetização com fase líquida.
Contribuição para o rearranjoou mudança de forma. Segundo Petzow e Kayser /106/,
+ essencial 0 modesta - desprezível

Força motora Origem Mecanismo Contribuição para densificaçao
por
rearranjo mudança de forma

-Redução de VC1eV
-Não requer for
capilares

-Densificaçao de partículas • (2")
ça!

Decréscimo
da energia
de inter-
face

1 - 100
Joule/mol

-Redv. VSL e VSS
-Não r. quer varia-
ção química
-Nem forças capilares

-Coalescência

-Maturação de Ostwald

(3)

•Redução de VcieVgc

•ass ciada a forças
capilares

-Maturação de Ostwald
com acomodaçco de forma

-Forças capilares
associada com solu-
ção reprecipitaçao
da fase solida

-Achatamento de contatos
-Eliminação de poros por
fluxo de líquido (1)

u1 I"1 .:• V -Forças capilares •Eliminação de poros por
fluxo de líquidos e grãos

(2) + (primário) 0

Decréscimo
da energia
livre <1000
joule/mol

-Mudanças em Vg se o
material estiver
dissociado e repreci^
pitado

•Crescimento direcional
de partículas

os



Dois importantes fatos empíricos são: que a distribuic.no He

tamanho de partículas geralmente se torna estacionaria durante o

crescimento; e que a- forma das partículas se torna constante em

todas as classes de tamanho. A forma ê determinada pela anisotro-

pia da energia dos cuitornos de fase.

Os poros nos sinterizados desenvolverão formas de hábito

característico. Geralmente o ajustamento das partículas constitue

uma condição de contorno importante /l '.4/^A figura 34 mostra ura

exemplo de alteração de fovna de esferas grandes durante a «aturo

ção do Ostwald em uma mistura desigual de esferas grandes e peque

nas.

INICIAL SIWT2RI2AOO

'-':-•#![
y

FIGU;>/, 34 ^ Mudanças de forma df esferas grandes durante

a maturação de Ostwald.numa mistura de esfe-

ras grandes e pequenas /106/,

Ias.

UK
Na figura 35 estão alguns modelos de interação de partícu
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r-f
IO) ASIMO1..' iw ::CCKCL (O ARDCLL

FIGURA 35 * Modelo de interação de partículas na matura-

ção de Ostwald /114/.

Fischmeister et ai /114/ descrevem um crescimento contro

lado pela reação no sistema WC-Co, com uma distribuição estaciona

ria log-normal. Uma característica comum dos sistemas de carbone-

tos controlados pela i.cerface é à elevada energia de ativação

que os diferencia claramente dos sistemas nos quais a difusão a-

través do líquido é a etapa determinante dá taxa, e a independên-

cia da taxa de crescimento em relação â rráção volumétrica do lí-

quido /116/. 'I';

5.3 - Grau de formação de esqueleto - contigtlidade

A contigUidade ê uma medida da área de contato na micro

estrutura de um material composto. Underwood /117/ define com ma-

is precisão como:
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- Medida quantitativa do contato interfase - c definida

como a fração de superfície interna de uma fase cc ^artilhada por

grãos da mesma fase numa microestrutura bifásica.

Microestruturas sinterizadas na presença de uma fase lí-

quida exibem a dispersão de uma fase Ca fase sólida durante a sin

terização) numa matriz (a fase líquida).« Um certo grau de contato

ocorrerá em tais materiais dependendo da gravidade, energia livre

da superfície, fração \olumêtrica do sólido e forma dos grãos.

Na sinterização de fase líquida, estes contatos desempe-

nham um papel muito út . fornecendo rigidez ao compactado, e des-

sa maneira controlando a distorção de forma. Esta importância da

contigUidade da fase sólida (ou seja: o grau de formação de esque

leto) ê reconhecida por muitos autores /118.119/. Isto é especial^

mente verdadeiro nos metais duros, onde estão vinculadas a conti_

gUidade (grau de formação de esqueleto) diversas outras pro-

priedades, como dureza, tenacidade a fraturaa ei resistência meeãni^

ca. ;:.!;,

Outros estudos mostram que a contiguidade é importante p£

ra propriedades como condutividade térmica,*KCondutividade elétri_

ca , dutilidade e desgaste por abrasão /118/.

A contiguidade tem sido medida . : função dos parâmetros

de processamento em diversos sistemas, especialmente no caso me-

tal duro /7/. Foi observado que a contiguidade varia com o tempo

de sinterização. Isto e atribuído a uma mudança ria energia de su

perffcie sólidorlfquic ) " medida que o líquido muda sua composi-

ção durante a dissolução, espalhauento e penetração nos contornos

de grãos, Apôs uma sinterização prolongada,,a contiguidade alcan-

ça um valor constante, independente da taxa de crescimento de

grão. ,, ,

í i v



Mudanças na temperatura de sinterização alterarão a so-

lubilidade e as energias de interface causando assim uma variação

na contigüidade /118/. Além disto, é esperado que uma diminuição

na solubilidade com a temperatura levará a uma dependência da con-

tigüidade em função da taxa de resfriamento após ciclo de sinteri-

zação.

De acordo com isto, surge uma dependência de tratamento

térmico pôs-sinterização /118/. Junto com estes efeitos de pro-

cessamento, surge também uma variação fundamental da contigüidade

com características básicas do material como fração volumétrica

das fases /119/. Um aumento da temperatura de sinterização aumenta

o teor de fase líquida e a taxa de transporte, e por isto provocan

do uma densificação ativada. Apesar da densificação ser melhorada,

as propriedades mecânicas são geralmente reduzidas como resultado

de um aumento do tamanho de grão/119/.

Portanto, existe uma temperatura ótima para o processa-

mento da maioria das estruturas sinterizadas com fase líquida, em

especial o caso do metal duro, de maneira similar.

Conseqüentemente, o sistema fica rígido e com menos res-

posta ao fluxo de líquido e energia livre das superfícies. Também,

em muitos casos, as propriedades mecânicas sofrem devido a uma ele

vada contigüidade da fase sólida /120/.

0 estágio de rearranjo sozinho pode proporcionar uma den

sidade completa com uma quantidade suficiente de fase líquida

/WS/. 0 mecanismo de solução-reprecipitação tem uma dependência

muito fraca da quantidade da fase líquida /106,107/.

As características das partículas da fase sólida também

influenciam a cinética de sinterização de fase líquida; partícu-
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las menores favorecem o processo de dissolução, e assim, partícu

Ias menores levam a uma melhor resistência, alongamento e densida-

de /107/. Partículas de formas irregulares propiciam forças de

torque e de cisalhamento durante o estágio de rearranjo, levando ã

densidades elevadas. Também elevados raios de curvatura localiza-

dos, associados com partículas não esféricas, melhoram a dissolução.

Este efeito diminui de magnitude *a medida que a sinteri-

zação progride, devido a remoção de material ativado no contorno

das arestas. Em sistemas com anisotropia na energia de superfície

passam a existir no cjclò de sinterização partículas de formas ir-

regulares.

r i'
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CAPITULO 6

6 - Revisão sobre a obtenção dos componentes

6.1 - Obtenção do pó de WC

6.1.1 - Obtenção do tungstênio

A figura 36 representa um fluxograma mostrando o caminho

seguido pelo tungstc -o, desde o minério até o produto final sepa-

rado. Todos os concentrados de minério são processados por hidronu?

talurgia. Aqui deve-se distinguir três estágios principais /124/.

i) Transformação de um composto de tungstênio insolúvel

numa solução aquosa Na-WO.. Este passo está ligado com a separação

dos respectivos tipos de ganga de cada minério, que sejam insolú-

veis.

ii) A solução impura de Na^WO é purificada por uma ope-

ração de precipitação. Nesta operação é separada uma grande parte

c!o elemento que estiver dissolvido na ganga.

iii) A transformação da se ;ão <.lc Na2Wü4 pu-

ra em um composto de tungstênio de elevada pureza e sólido. Esta

etapa inclui separação da parcela de sódio que foi necessária para

a solubilização, assim como uma separação das impurezas que acompa

nhavam o elemento d' dividas na ganga, e que permaneciam ainda em

solução apôs a precipitação.

0 fluxograma da figura 36 é au'toexp] icat ivo , entretan-

to, maiores detalhes podem ser conseguidos em revisões e literatu

ra especializada /2,124/.
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Devido ao crescente preço do tungstênio nos últiaos 10

anos, a sucata de tungscênio ve* se tornando una importante fonte
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FIGURA 36 - Fluxograma da obtenção do tungstênio /2,124/.
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de Matéria prima, sendo aproveitados Oi> seguintes tipos de sucata
71Í5-1307.

i) Sucata "mole" de Hetal duro: constituída de pôs. e

perdas do processo de fabricação, inclusive pós da operação de t£

tffica, todos bastante impuros; são oxidados e processados quimi-

canente como concentrado de tungstênio. Neste processo também são

aproveitados outros materiais escassos como o cobalto, tântalo,

etc.

Sucata "dura" de metal duro: constituída de peças

compactadas ou sinterizadas. São trituradas pelo processo "cold

stream" e pelo processo-zinco. Após o processamento, são adicio-

nados ao pó comum, numa proporção conhecida para a fabricação nor

mal.

iii) Sucata de "metal" pesado: na forma de cavacos de

torneamento, gerados em grande quantidade na confecção de blinda-

gens para tanques de guerra. A sucata é quebrada por oxidação e a

seguir reduzida em hidrogênio comum.

6.1.2 - Produção do pó de tungstênio

Redução do oxido de tungstênio (ou H^WO* com hidrogênio)

A produção do pó de tungstênio através da redução do óxi

do, bem como H2WO4, coro H2 segue a seguinte reação/13P-131/:

WO, 4 H2 » w • 3Ha0 (10)

(10)
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A entalpia livre da reação (10) depende da temperatura ,

, conforme a reta inferior Ja figura 37, sendo negativa acima

da temperatura ambiente, o que implica num deslocamento do equilí-

brio termodinâmico para a direita.

6

4

1 *
O

-2

4

.v.v.v.v.w.".

A¥í:¥A>¥-»:
.:.;.:.;->>>;.;Ç;>:w

600 TC

s
1 i

600 800 T K 1000

FIGURA 37 - A redução dos óxidos de tungstênio com hi-

drogênio até o tungstênio metálico, só o-

correrá num* atmosfera seca (desidratada),

Naoumidis et ai /131/

£ comum a escolha de uma temperatura acima de 4009L,

baseada na cinética da reação para redução do WO, /l31/.

Em temperaturas mais altas surge o risco da redução se

completar até* o tungstênio metálico, quando se deseja apenas uma

redução parcial, como por exemplo, quando deseja-se carbonetar o o

xido. A entalpia livre da reação é representada pela reta superior
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da figura 37 através da equação:

1/2 WÜ2 + «=:::==> 1/2 w + H 2 O

A constate de equilíbrio é dada por:

(12)

A pressão parcial de H20 que então surge na atmosfera de

H~ e" representada pela linha tracejada da figura 37. Deste diagra^

ma vemos que a redução do oxido de tungstênio para tungstênio me-

tálico, ocorre quando a pressão parcial de H20 no H2 a 400
9C sob

6,0 rabar e 600*C sob ?5 mbar. Quando da redução do IVO apenas ate

WO2, deve-se trabalha _om um flrxo pequeno de H2 e com uma tempe

fratura e tempo os menores possíveis, ou hidratar o hidrogênio n;i

entrada /131/.

Muitas vezes para o oxido de tmgstênio não associado a

;i outros metais, a transição de V/0, para W através Jo transporte

de fase gusosa ocorre1segundo a requinte reação /133/.

W02 + 2H2 > Wo2(OH)2 + H2 Cl3) oxidação

WO2CüH)2 + 3H2 > W + 4H2o (14)redução

Para oxides de tungstênio associados com metais alcalinos

surgem dois caminhos termodinamicamente possíveis /\

0 primeiro : (Me * metal alcalino)
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Me2WO4 + 2H2O • • r *ü
2(

0H)e * 2 M e ° H

A seguir o "W02(0H).2 é reduzido seguindo a equação (12),

enquanto que MeOli reage cot WÜ^ , dando:

(14)

0 produto Me2WO4 volta a reagir conforme a.equação(l^)
 +

equação (13),chegando a um resultado semelhante ã equição (1°). Ü

composto alcalino permanecerá sempre oxidado.

0 segundo caminho possível será:

Wo, + 2MeüH * WO2(0H)2 + 2Me

2Me + 2H2ü > 2MeOH + H2

Wo2 * 2H2 > Wü2(OH)2 + H2

A união das reações (15) e (lÊ)retornam a equação (10).

Este processo é ilustrado na figura 38.

Conforme poc° ^er visto nas'figuras 39 e 40 /I3I)/, ocorrem

várias etapas intermediárias nas quais se sucedem ;is seguintes tran-

sições: os oxidos WO. g • - • •* WO 2 7-, ••'•»> W>( na maioria das vezes sob

uma forma gasosa e podendo aí ocorrer um; repxidaçfio para WO2 (Ollj ,

através da reação com o Ii2U formado.

Através do controle dos parâmetros de redução (tempo, tempe

ratura, espessura da camada de oxidos e fluxo de \\^) pode se co-

mandar a quantidade de tungstênio transportada através da fase

gasosa por unidade de tempo, possibilitando, o surgimento de um
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produto final, con tamanhos de partículas de tungstênio bem defi

nidos Centre 0,3 e 15ym)• A redução é" realizada em fornos empuxa-

dores, nos quais o material é colocado em barquinhas, ou em fornos

rotativos. Em ambos c-.casos o H2 flui em sentido contrario . Nos

modernos fornos rotativos é* possível calcinar o parawolframato de

amônioepromover a redução do K03 (bem como o H7WO4) , seqüencial-

mente numa mesma operação /134-135/.

Na-associado

sd:;do gasoso líquido sólido

38 * Esquema da reduçãr de W02 para tungstênio c

ação catalítica dos metais alcalinos na so-

lubiüíação do WOj , neste caso sódio (Na).

Segundo Haubner et ai /133/.
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etapa

FIGURA 39 - Esquema da reação durante a redução do WO,

para tungstenio. Cada átomo de tungstenio é

triplamente oxidado até a forma gasosa Wo2

(0H)2 e está de acordo com relação H»O/H2

predominante, se reduzirá até distintos com-

postos de tungstenio /130/.
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FIGURA 40 - Alterações da relação H-O/H- e pressão par-

cial do Wü2(OH)2 na redução do WOj/W a 1000

6.1.3 - Produção do carboneto de tungstênio

Devido ao fato do WC fundir incongruentemente (isto ê,

decompor-se antes de fundir, ver figura 3) ele não pode ser pro-

duzido por fusão. 0 modo preferido de produção é a reação do pó

de tungstênio puro (>99,9Jfrpeso) com negro de fumo de baixo teor

de cinza. A cinética do processo é ilustrada nas figuras41 e 42.

Isto pode ocorrer através das seguintes opções:

i) WC é obtido por mistura do pó de tungstênio com negro

de fumo, que é aquecida até 1500'C dentro de um cadinho de grafite,

por uma bobina de indução. A quantidade total de carbono é de

6,15*, resultando tipicamente em 0,101 de carbono livre e b^OS'/.

de carbono combinado.

W * C -* WC (1500»C, 2h) (17)

ii) Os põs de Wü3 e H2WO4 podem ser carbonetados direta-
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mente para produzir WC:

W03 + 4C --~-r—-> WC + 3C0 (1450?C, lh) (18)

H2Wu4 + 4C < > WC + 3C0 + H2Ü (1550*C, lh) (19)

iii) Uma mi:"•••"a WC+C pode ser obtida pela carboncta-

çâo direta do WO3 com CÒ3O4 a 9009C num forno de indução. 0 produ

to resultante tem uma percentagem maior de WC, confirmada por aná

lise de difração.

Co3O4 + W ) 3 % 7C — > WC + 3Co + 7CÜ (900?C) (20)

As técnicas ii-iii são as que asseguram maior economia

de energia e tempo, conforme /136/

A redução do oxido de tungstênio com carbono, c atual-

mente, raramente utilizada, pois não permite um controle do tama-

nho de partículas e produz um po essen. '. .ilmente impuro (com teores

de carbono e impurezas de negro de fum0 ) / 124/.

Esta redução pode ocorrer também pela carbonctaçao do

WO> numa atmosfera CO/CO2 pela reação:

Wo2 + 4Cü * g WC + CÜ (21)

que tanto pode ocorrer para a esquerda como para a direita ,

dependendo não apenas da entalpia padrão (AG0), mas também da

pressão parcial do reagente gasoso. Isto é ilustrado na figura 41

onde para uma pressão parcial de CO e CO» respectivamente de 0,5

bar se tem a linha tracejada do lado esquerdo, enquanto a linha
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tracejada do lado direito é" a entalpia üvr/efetiva para a rea-

ção com uma pressão parcial pco=0,9 e PCÜ2=0,l bar. A fração des-

ta mistura pode, em temperaturas mais elevadas,levar a descarbone-

tação do WC, isto e, a formação de W2C ou gHgstSnio metálico pe-

la reação C22) /131/.

WC + Cü2
+ 2 CO (22)

0 problema do W2C ê ilustrado na figura 42 pelo estudo de

Haraé Miyake/141/sobre a cinetica de formação do WC e do W2C duran

te a carbonetação do WC.

• 4CO

WC • 2CO (— —)

2

0

-4

-6

-8 1000 T/TC

800 1000
f

1200 T/K 1400

FIGURA 41 n A carboneta.ção do WU2 S possível numa ampla

faixa de temperatura se uma atmosfera rica

r» CO for usada. Naoumidis et ai. / 131/.
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FIGURA 42 - Cinética da formação de W2C e WC durante a

reação de pós grosseiros de tungstênio com

negro de fumo.

Conforme Hara e Miyâke /141/.

Pelos • métodos anteriores silo produzidos pos grosseiros c polji

cristalinos C>2pm) obtidos a partir de pós de W (>6vim) são obtidos

pela carbonetaçao a 1600?C, um pó de WC f\no e monocristalino (<1

carbonetado a 1350 a 1400*C. Em menor quantidade, WC super-fi-

no ê obtido por reações de fase gasosa, através dos processos Axcl

-Johnson e CIBA /124,'71'. /

Finalmente, deve ser mencionado o método Menstruum /7/
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pelo qual podem ser obtidos carbonetos cristalizados muito puros,

com ate dez vezes menos oxigênio, como mostrado por Kieffer /140/.

0 método consiste em dissolver o líquido de transição

num banho de ferro, níquel ou cobalto coberto por grafite (chama-

do banho auxiliar) e extrair o carboneto cristalizado do matéria],

rccirado por esmagamento e ácidos. As condições de preparação de

terminam não apenas o tamanho de partículas dos pôs de carbone-

tos mas também seu comportamento de molhabilidade e crescimento

durante a sinterização e as propriedades dos grãos de carbonetos

nos metais duros, lembrando que a história química do pó ó um pa-

râmetro muito importante neste caso.

Durante o processo de redução do minério, carbonetação,

fabricação e uso do m.tal duro resultante, o WC, bem como o tungj>

tênio está sujeito a './ersas re: toes químicas. A figura 43 ilus-

tra o comportamento do WC, quanto "a carbonetação, oxidação e redu

ção perante algumas atmosferas e materiais.

d'"
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FIGURA 43 - Relação temperatuTa/potencial de oxigênio

para õxidos, conforme F. D. Richardson e J,

H. Jeff es cr,
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6.2 - Produção de po de cobalto ./41,145,146/

6.2.1 - Produção de põ

A maior parte dos põs de cobalto é produzida por redução

de ôxidos, porém também a partir da pirólise de sais orgânicos de

soluções aquòsas sob pressão de um gp~ auxiliar, assim como pela a

tomização de cobalto fundido. Um pó de cobalto muito puro pode

ser obtido pela decomposição de cobalto-carbonila.

i) Redução de óxidos - o oxido cinzento (CoO) ou oxido

preto (C03U4) é redizid: com carbono, monóxido de carbono (CO) ou

com hidrogênio. A reação acontece no estado sólido, bem abaixo do

ponto de fusão de oxido ou do metal. Conforme as condições da rea-

ção, são fortemente influenciados o tamanho de partícula e quantida

de de impurezas do pó final. 0 põ mais fino, simultaneamente o pó

mais completamente reduzido, é obtido numd temperatura mais inferi

or dentro da faixa de redução.

ii) Pirólise de sais orgânicos - a decomposição térmica

de sais (exemplo: formiato de cobalto ou o oxalato de cobalto) em

atmosfera controlada (neutra ou redutora) fornece um pó de elevn-

da pureza, claro e íorjãvel (boa compactabilidade), especialmente

indicado para a produção de metais duros sinterizados. 0 processo

controla: textura e microestrutura das partículas,tamanho, forma,

poros?dade, estrutura cristalina, etc) através da alteração das

condições de processamento. Numa temperatura proporcionalmente

baixa obtém-se um •->£ tom uma superfície específica muito elevada

e um teor muito pequeno de sais não decompostos restantes.
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iii) Redução sob pressão de uma solução aquosa através

de um gás. - Na hidrometalurgia (processo Sherrit-Cordon), apôs a

lixiviação, purificação e otimização do pH da solução, esta ê de

composta sofrendo uma redução sob pressão, com hidrogênio, numa

autoclave, sob aquecimento (T < 200»C e pressão elevada). 0 meio

aquoso mais utilizado ê uma solução de sulfato de cobalto com amo

níaco, balanceado segundo a reação:

Co(NH3)S04 + H, ^ > Co + (NH4)2SO4 + (n^2)NH, com n>2 (16)

Conforme as condições do processo são obtidas partícu-

las de dimensões bcí dispersas. Apesar do põ ser muito grosso pa-

ra a aplicação direta na produção de metais duros, ele pode ser

utilizado na metalurgia do põ em muitas outras aplicações ou pas-

sar por um reprocessamento.

iv) Atomização - Neste caso o cobalto líquido c conduz î

do sob a pressão através de um bocal coin constrição, sob pressão

de um gás (nitrogênio ou argônio) granulado em partículas bem fi-

nas. A seguir é processada uma secagem e redução num forno com at̂

mosfeTa neutra (vácuo ou argônio) ou atmosfera redutora (hidrogê-

nio ou amônia dissociada). De acordo com os parâmetros (exemplo:

temperatura, pressão, ângulo de entrada do gás, etc.)

fluenciadasforma e tamanho da partícula. Este método se presta

à produção de pós prê-ligados para o metal duro sinterizado.

v) Processo carbonil <• Neste processo se usa a reação:

metal + CO condiç '•":>' especiais Me (CG) temperatura» Me (em pó)

temperatura/pressão de
(200r<250?C/250 bar) dissociação

• x.CO <23>
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Isto é, a formação de carbonil do metal, geralmente líquido ou em

solução aquosa, No caso do cobalto, ulquel c ferro é reaquecido

ar para ser desidratado e numa temperatura de 200 a 250çC se de-

compõe no metal ou em oxido. Este pô e marcado por uma elevada pu

reza e formato esférico. Entretanto, devido ao seu alto preço, é*

indicado apenas para aplicações especiais como imãs sinterizados

magneticaraente moles mais sofisticados e produtos sinterizados a

partir de componentes de alta pureza.

No caso do cobalto-carbonila este método às vezes é as-

sociado a um processo a base de hidretos. Este processo consiste

propriamente mais de ussa "trituração química", ou seja, é um pro-

cesso de fazer pô:

n M e • mH2 Tesp. Média , n Temp. Maior , M c ( 2 4 )
2 H 2 m vácuoH2

 2 m vácuo

Ou seja a mera criação c!e hl^.^tos (nMelkm) resulta na

produção de pó em seguida. Em vácuo, pode ser dissociado o hidre-

to em metal-hidrogênio. Ver também no item 6 . 2. 2 um comentário áo

bre sais e carbonilas de cobalto.

vi) Outros _essos - O processo eletrolítico não c

muito indicado -para produção de pós de cobalto, pois eletrolisc

de soluções aquosas, apesar de gerar pós de alta pureza e - geral̂

mente - grande qualidade, ê muito cara. No caso da eletrólise de

sais dos grupos IVa, Va e Via da tabela periódica (exemplo: Ti ,Mo

e W) bem como pós de Be e Th, ou seja, pós que não podem ser obti_

dps a partir dp solução aquosa por razões químicas, o que não c o

caso do cobalto»
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6,2.2 - Compostos de cobalto utilizados para a confec-

ção de pôs. /41,149/.

Alguns ôxidos, sais e carbonilas <ic cobalto importantes

comercialmente, utilizados como matéria prima para a produção do po
1 vi-

de cobalto sao, a seguir, descritos:

a - õxidos de cobalto - 0 ó*xido de cobalto além de mate-

rial base para a produção de pó* de cobalto é também usado na in-

dustria de vidros, cerâmicas e esmaltes e tintas. Ele também é uti_

lizado em termistores eletrônicos, e como matéria prima para dis-

secadores e catalisadores. Sendo usado também no processo de carbo

nização, como catalisador.

0 cobalto e o oxigênio formam diversas ligações:

- oxido ce cobalto (II) - CoO - estável acima de 900*C.

- oxido de cob"!to (71,111) - Co,0,, - estável abaixo de

900*C.

- oxido de cobalto (III) - Co7O. - instável.

Na indústria e no comércio existem basicamente dois õxi_

dos, apenas distinguidos pela cor:

- Oxido pT . ? - com um teor de cobalto entre 70 e 74*,

consistindo essencialmente de C,0,, possivelmente com algum teor

de Co .

- oxido cinza - (75-78tCo) o elemento principal é o CoO.

Geralmente o oxido cinza possui bastante Co-04 (até 40', ou mais).

a.l - oxido de cobalto (II) - CoO - (78,66',Co) - Pode

ser produzido de diversas maneiras, por exemplo: por decomposição

térmica de um sal de cobalto ou reaquecimento do oxido de cobalto

(11,111), Ambos os inétodos realizam-s-? em temperaturas superiores
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a 900?C, seguida de um resfriamento em uma atmosfera de gás prote

tora para um tratamento de oxidação parcial até COj0^.

Podendo-se porem, também, em temperaturas mais baixas

C400*C) reduzir o oxido de cobalto (TT TII) para oxido de cobalto

(II) através de uma mistura bem estabelecida de gases redutores

(H2 e/ou CO) e oxidantes (H2^ e/ou CU2).

0 Oxido de cobalto (H) esta entre castanho e cinza, de

acordo com o seu mod. V produção, que condiciona a estrutura c di_

mensão das partículas. Tem célula CFC (tipo NaCl). £ solúvel em á-

gúa, insolúvel em amônia e em álcool.£ dissolvido à frio em ácidos

fortes e a quente em ácidos fracos.

a.2 - Oxido de cobalto (II,III) - Co304 - (73,44«oCo) - £

produzido de modo semelhante ao oxido de cobalto (II). Através da

dissociação térmica de um sal de cobalto (II), por exemplo: disso-

ciação de uma solução ce C0CI2 em um forno de tostação por spray

sol retorno do £cido clorídroco liberado no processo da solução,

ou por reaquecimento do oxido de cobalto (II) em ar numa temperatu

ra abaixo de ZOZ-i. i

0 oxido de cobalto (II,HI], ^ preto, insolúvel em água e

apenas ligeiramente solúvel em ácidos. Possui estrutura cúbica es-

pinoidal. Decoapõe-se acima de 900'C em CoO e O.

a. 3 - Oxido de cobalto - (^^ " (71,08$) - É um compos_

to instável, o qual jito difícil de ser obtido sem estar hidra-

tado. Um método de produção estabelecido para isto c uma cuidado-

sa desidratação ?. baixa temperatura apôs proceder a precipitação

de Co20^,nH20 aquoso numa solução fort?mente ácida de sais de co
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O 6xido de cobalto CHI) B hexagonal.

b - Sais de cobalto

b.l - Oxalato de cobalto (II) -;.ÇoC204.2H20 - (32,23'iCo)

r Surge como um precipitado sedimentar Je cor rosada, em forma de

p5 apôs a adição de ácido oxálico ou alcaljoxalato a uma solução

de sais de cobalto (II). Pelo reaquecimento leve ao ar pode ser d£

sidratado; numa temperatura acima de 200*Ç se dissocia em oxido.

É insoluve: . água e pouco solúvel em ácidos, porém e

dissolvido em amônia e alguns sais de amônio. 0 oxalato de cobalto

ê usado como catalisador. Entretanto, seu principal emprego é na

metalurgia como matéria prima para a produção de pó de cobalto.

b.2 - Carbonato de cobalto (II) - CoC03 - (49,57SCo) -

0 carbonato comercial todavia, não tem fórmula simples CoCO~. £

um produto de precipitação parcialmente hidrolisado, de cor viole-

ta, em forma de pó, com uma composição desconhecida: xCoOJ^.yCoíOH

,2H20 . Seu teor de cobalto varia entre 45 e M%. C obtido geral̂

mente pela adição de un» alcalicarbonato a uma solução de sais de

cobalto (II). Ê insolüvel em água e álcool,••: se dissolvendo levemen

te em ácidos orgânicos, sendo impoicante para a fabricação de ou-

tros sais de cobalto. :,.

b.3 - Hidróxido de cobalto(II) ifc'Co( H) 2 - (63,43SCo) -

É comercializado come um pó de cor rosada; E obtido a partir da

dissociação de uma si^ção de sars de cobalto (II) pela precipita^

ção com soda cáustica. Só fica completamente desidratado todavia,

apenas acima dé 300?C, Ppde gerar como subproduto um oxido de co

balto CII,III) de cor marrom, Muito estfvèl quando estocado e fa-

cilmente convertido em metal ou óxidos. Muito usado c o m o úcsiuniil|

ficador.



108

c ~ Cobalto carbonilas ~ / 146,147/ - Cobalto carbonilas

são obtidas pela reação de redução de monóxido de carbono com um

metal finamente disperso num reator exotérmico. Para formação de

Co2CC0)g são usadas temperaturas de 2Sv,-300?C e uma pressão de CO

de 200 bar, onde impurezas como iodo ou enxofre (ou substâncias

sulfuradas) atuam como catalisadores. O hidrogênio e o paládio sob

carbono ativado também atuam como catalizadores. Podem ser produzi.

das carbonilas tambéi partir de iodetos e monóxidos de carbono

com o uso de um metal auxiliar formader de halogenetos. Exemplo:

2CoI + 8C0 + 4Cu -2§2!Ç—-> Co7(CG)o + 4CuI (25)
200 bar "

Todas as cobalto-carbc.iilas são sensíveis ao oxigênio.

Para a formação de carbonilas a superfície do cobalto m£

tálico tem uma grande importância. Deve-se lembrar, que como todas

as carbonilas, ?. cobalto carbonila ê extraordinariamente venenosa,

devendo serer» tonados ctridados com o seu manuseio.

A seguir apresentamos algumas carbonilas:

1 v Dicobaltooctacarbonila, Co2(Cü)g, c laranja, tem

densidade de 1,73 g/cm , cristaliza e tem um ponto de fusão de 519

C. A solubilidade cm toluol a 20»C é de 18% em peso e a 31?C 34%

em peso. Sob nitrogênio já a temperatura ambiente se dissocia em
i . -

Co.(C0)|7. Daí ser a carbonihi produzida .sol> proteção dc moiióx ivi.o de

carbono como gás protetor. 0 cobalto metálico surge â pressão nor.?

mal e temperatura > 100'C.

2 - Tetracobaltododecarbonila - Co^CCQ), , c pretíi es-

yerdeada, cristaliza e se decompõe a 60?C sem se fundir. Em tempera

turas T>100 resulta em cobalto e monõxido de carbono. A ligação
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permite a sublimarão com decomposição parcial a 909C e 0,133 mbar.

A solubilidade em meios orgânicos é" muito pequena.

A figura 44 apresenta a estrutura das curbonilas de co-

balto.

o
m
C

c o*
M

o

O
M

c
Co«

c
II
()

Cu-JCO),

FIGURA 44 Estrutura das carbonilas de cobalto.
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6^2.3 r- pfl de cobalto para metal duro

0 pÓ de cobalto, empregado na fabricação de metais du-

ros, em geral è* produzido por redução sob hidrogênio; pós sinteri_

zados por hidrometalurgia (processo Sherrit-Gordon) ou atomização

são menos freqüentes.

Estes pós tem uma alta pureza e seus principais contarai_

nantes são o níquel e o oxigênio. Um baixo teor do oxigênio restan

te pode ser reduzido durante a pre sintetização. 0 níquel em até*

alguns décimos de porcento não parece influenciar o produto fi-

nal. A forma típica das partículas é de cadeias alinhadas de pe-

quenas partículas arredondadas, sinterizadas durante a redução

conforme pode ser visto na figura 4 5 / 7 / .A área superficial

típica ~e da ordem de 1 m /g com um parâmetro de rede de 50nm

/ 42/ . Os parâmetros iniciais dos pós de cobalto não são tão im-

portantes como aqueles dos pós de carbonetos Por serem eles forte

mente.alterados pela moagen: e pelo processo de sinterizacio de

fase liquida /43/. p o r exemplo: o tamanho dos grãos de cobalto

num metal duro sinterizado ê da ordem de Imm /142,143/ isto é,
' 9

um grão é formado por aproximadamente 10 partículas de cobalto

do pó original.

A influência da escolha de um dado tipo de pó de cobal-

to surge durante a mistura e moagem em conjunto com o carboneto.

Devido as diferentes técnicas de moagem usadas na prática indus-

trial, não se dispõe de muita informação empírica para critério

de seleção do tipo de pó de cobalto mais adequado. Entretanto,

para Exner JlJ isto parece de importância secundária, uma vez

que todas as propriedades iniciais do p9 de cobalto são perdidas

durante a moagem e sinterização de fase líquida e portanto não in
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fluenciam as propriedades da fase ligante*, de qualquer maneira

vale recordar o quadro de Silbereisen sobre a influência na com

pactaçãé e sinterização de acordo com a forma de produção do pó,

nas tabelas 14 e 15, citado em /1447,

inicial mo ido

FIGURA 45 - Típico põ de cobalto usado para a produção

de metal duro X 1200 - HI -

1



Tabela 14 - Propriedades de diversos pós para a técnica de compactação e sinterização /144/.

bom 0 = razoável ruim

ar

atomização

água

Processo
de
produção

Forma f. r" xulas irregular irregular

Tamanno partícula + +

Densidade preen-
chimento

Escoabilidade

.Amortec ibi 1 idade

Compressibilidade

Resistência a verde

Dureza química

Sintera.bilidade

Preenchimento

Preço

gas
inerte

redução
direta

desintegração eletrõlise processo
mecânica carbonila

+

+

+

+

+

+

+

esférica

0

0

0

0

0

esponj. angular

0

0

dentrítica. esférica

+ 0

+ 0



Tabela 15 - Influência dos parâmetros do põ sobre o comportamento de compactação e sin-

terização /144/.

Influência sobre

Comi,-• cação Sinterizaçlo

Analise química X X

Perda de H7 pp* aquecimento X X

Distribuição de tamanho de

partículas X X

Forma de partículas X X

Escoabilidade X

Preenchimento X

Compactabilidade X

Resistência a verde X
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CAPÍTULO 7

7 ~ MATÉRIA PRIMA E METODOLOGIA EXPERIMENTAL .

As características mecânicas e de densificação das li-

gas WC-Co, foram estudadas através de ensaios de dilatometria, fle_

xlo e dureza, em função dos dois principais parâmetros microestru-

turais: teor de cobalto e tamanho de partículas do carboneto ;

os resultados dos ensaios de-flexâo foram tratados estatisticamente.

. 0 metal duro é um material conjugado ("composite") bif«a

sico reforçado por partículas. Os corpos de prova usados nesta dis-

sertação são compósitos WC-Co. Usou-se duas granulometrias da fase

dura (WC): fina (l a 3 um) e grossa (3 a 5 Mm)> para cada uma des-

tas granulometrias o teor de cobalto em peso variou de 3> &» 9 ,

12, 15 e 18%.

7.1 - Pó de carboneto de tungstênio (WC).

Utilizou-se põ de WC comercial puro com duas granulo-

metrias (fina com Dwc=l a 3yin) e série S (grossa com Dwc=3 a 5ym),

de formato irregular, C total (6,151) e C livre (- 0,05%), segundo

o fabricante. As figuras 46 e 47 mostram a morfologia dos pós

usados.
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FIGURA A6 - Pó de carboneto cie tungstênio

- 1 a 3pm.

FIGURA 4 7 - PQ de carboneto de tungstcnio

r 3 a 5pm,
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7.2..- Carbono

Adicionou-se carbono na forma de p5 de grafite UF?» de

elevada pureza, com tamanho de partícula médio de 2ym e inferior a

5ym, para compensar as perdas na sinterização e evitar formação de

fase eta. 0 pÓ de grafite, além de intencionalmente adicionado à

mistura, estava presente nas barcas de sinterização, junto com alu

mina (A12O3) usada para encobrir as amostras.

7.3.- Pó de cobalto

0 pó de cobalto foi produzido no próprio laboratório,

LACIMAT. POT redução de uma mistura de óxidos (CoO, Co,O ) sob

um fluxo de hidrogênio (H,) a 650*C por l,5h. Obteve-se um pó

cinza com 99,8ICo, contendo traços de híquel e ferro, com tamanho

máximo de partículas de 7um e forma esponjosa. A morfologia das

partículas do pó de cobalto obtido experimentalmente pode ser vis_

ta na figura 48. 0 pó produzido foi ainda estudado por difratogra

fia de raios X; o difratograma está no anexo 1.

FIGURA 48 * V8 de cobalto obtido por

redução de oxido sob H
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7.3.1 - Produção do pó de cobalto em laboratório

Devido às condições de laboratório, optou-se pela redu-

ção do oxido de cobalto sob hidrogênio, ao invés da pirôlise de

sais orgânicos (decomposição do oxalato de cobalto) ou outros mé-

todos como hidrometalurgia. A instalação experimental para redu-

ção do oxido de cobalto está esquematizacia na figura 49.

FIGURA 49 - Instalação utilizada para a redução

do oxido de cobalto.

A partir de 577,1 g de oxido de cobalto obtevc-se 42. ,9g

de põ de cobalto.

0 aspecto morfológico da matéria prima inicial é mostra
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do na figura 50.

FIGURA 50 - Aspecto morfológico das partículas de oxido

de cobalto, matéria prima inicial.

No anexo 1 tem-se um difratograma de raio X do pó do co

balto de produção própria e do cobalto importado. Para efeito de

comparação, sSo mostrados, na tabela 17» os resultados da análise

química por via úmida do pó de produção própria e de três amostras

distintas de pó» de cobalto importados.

Durante o processamento das misturas WC-Co em moinhos de

bolas, feitos de aço temperado, verificou-se que após uma moagem de

60 horas, acrescentava-se aproximadamente 0,75% de ferro em peso na

mistura WC-Co, a s« concentrar exclusivamente no ligante durante a

•interização.
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Tabela 17 - Resultado da análise das amostras de pó de

cobalto.

Ferro

Níquel

Cobalto

Amostra

experimental

ausente

o.on
99,981

Cobalto

(A)

ausente

ausente

99,991

Cobalto

(B)

ausente

ausente

99,991

Cobalto

(C)

ausente

ausente

99,991

As figuras 51a, b, c, mostram, para efeito de comparação,

a morfologia das diversas amostras do pó de cobalto. Preferiu-se

utilizar pó* de cobalto de produção própria devido à necessidade da

obtenção e comprovação da tecnologia de produção, já que o mesmoê im

portado pelas indústrias de metal duro nacionais. Juntam-se a isto

os resultados animadores que eram obtidos com o põ de Co produzido,

talvez em grande parte pela sua granulometria, morfologia, presen

ça de traços de elementos de liga favoráveis (Ex.: Níquel) , presen

ça de pequenos teores de õxidos que uma vez reduzidos na sinteri-

zação sob H2, ativaram a sinterização.
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C^t»
I 114 i U • «

(a)

(b)

(c)

FIGURA 5i - Morfologia das partículas do cobalto importa
do.
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7. 4 - Mistura e moagem dos pós

Foram preparadas 300 g de mistura para cada composição e

para cada ras granulometrias do WC, séries A e B,

com teores de cobalto variando de 3, 6, 9, 12, 15 e 181 em peso.

A cada mistura foi adicionado propositalmente 0,051 em peso de

põ de grafite, 2 a 5 jun.

A se*rie A foi misturada e mo ida num moinho mortat (re-

vestido de metal duro) por 48 h, em heptano.

A série B foi processada num moinho de bolas, onde 300g

de cada composição foram moidas num recipiente de aço cementado

cilíndrico de 1 dm , juntamente com um quilo de esferas de rola-

mentos, numa rotação de 45 rpm durante 72 horas. A figura 52 mos-

tra o moinho de bolas.

As misturas assim processadas passaram pela evaporação

do liquido de moagem (heptano) e adição de 2% de parafina dissojL

vida em heptano, posteriormente evaporada e peneiramento entre

100 e 200 fim. As figuras 53 e 54 mostram imagens das misturas ,

obtidas por microscópio eletrônico de varredura (MEV) após a moa

gem, mistura e parafinação.
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FIGURA S2 - Moinho de bolas.
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• Al X 2000

tX>v.'.WC-9l Co

3 a

FIGURA 53 - Imagem por MEV da mistura hrC-9°àCo após a

mistura.

BI X 1000

WC - 61 Co

11 a 3pm|

FIGURA 54 r, Imagem por MEV da mistura WC-Co após a moa

gem.
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7. 5 •» Compactação

Para cada composição das séries A e B foram compactados

3 ou 4 corpos de prova, respectivamente, numa matriz de aço VC130

do tipo flutuante, de dupla ação, com uma baixa pressão de compa£

tação (100 MPa) acionada por uma prensa hidráulica, produzindo

compactados verdes de SOxiOxõmm, com uma faixa de densidade verde

entre 4,19-7,07 g/cm , de acordo com o teor de cobalto. Para en-

saios de dilatometria foram compactados corpos de prova cilíndri-

cos lOxlOmm, numa matriz bipartida de dupla ação, igualmente sob

pressZo de 100 MPa* A figura 55 ilustra a montagem da prensa com

o ferramental para compactação.

FIGURA 55 - Montagem experimental para compactação.
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7.6 - Sinterização

Devido â limitação das condições de trabalho e ainda para

uma menor variação das condições experimentais, as amostras de uma

mesma série foram sinterizadas em conjunto, numa temperatura ideal

para a sinterização com fase líquida de uma composição média (WC-

IOICO).

As amostras da serie A foram sinterizadas numa única et£

pa, num forno tubular, tubo de alumina, conforme figura 56 Sob at-

mosfera de H-. Foram sinterizadas simultaneamente 15 amostras 50x

10x6mm dispostas em barcas de grafite cobertas com uma mistura de

Al,O, e grafite em pó, aquecidas a 100 K/15 minutos, até 1430 qC,

permanência de 1,5 h e resfriamento no forno. A desparafinação foi

efetuada a 5502C por 30 minutos, no mesmo forno na pré-sinterização.

A série B foi desparafinada/pré-sinterizada a 850°C, lh,

100K/15min, sob atmosfera de H2 no forno tubular. Nesta etapa os

pré-sinterizados foram seccionados ao meio e identificados, resul̂

tando 48 amostras que foram, então, sinterizadas finalmente num

forno de aquecimento resistivo Leibold-Heraeus, sob vácuo de 10"

mbar, aquecido a lOOK/lOmin até 1430°C e aí permanecendo por l,5h.

0 resfriamento foi feito no forno. As amostras estavam em barcas

de alumina encobertas com uma mistura AI7O3 + C, para evitar a des_

carbonetação.

0 forno tubular da figura 56, foi especialmente adaptado

para permitir a utilização de H2, vlcuo ou qualqueT outra atmosfer .

ra«

0 uso de vScuo ou de atmosfera de H, apresenta vantagens

dependendo da faixa de temperatura, todavia na literatura A^V as
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(a)

(b)

FIGURA 56 - Fornç/ tubular experimental

(a) vista geral

Cb) detalhe c'o tubo de alumina (entrada)
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sinterizações sob H 2 normalmente apresentam propriedades mecânir

cas ligeiramente superiores. Contudo a sinterização em H 2 apreeen

ta maior risco de descarbonetaçao / ° 7 / e conseqüente formação de

fases intermetSlicas W-jCo^C que fragilizam o metal duro. A utiliza

ção de atmosferas distintas para as duas séries de amostras produ

zidas deve sua origera ao objetivo^fundamental do presente-trabalho

que consistiu, antes de mais nada, em aprender a dominar o processo

de produção do metal duro, Uma vasta gama de resultados da litera-

tura,, tíbt idos com diversas atmosferas, serviu para comparar com os

resultados obtidos nesta dissertação.

7. 7 _ Preparação das amostras sinterizadas

As amostras sinterizadas foram retificadas com um rebo-

lo diamantado para eliminar a pele de sinterização e dar paraleli£

mo às faces.

As amostras da série A, sinterizadas numa única etapa,

ainda não seccionadas, foram cortadas ao meio por um disco diaman

tado sob baixa rotação e 'ãgua, gerando 6 corpos de prova 20x8x5

mm para cada composição. No caso da serie B, foram obtidos 8-corpos

de prova apôs -o retificado.

A seguir as amostras foram polidas com pasta de diamante

(15, 7. 3 e 1 unj) nas quatro faces principais* A preparação de cor

pos de prova para determinar a resistência I flexão é muito dispen

diosa e trabalhosa, dada a alta resistência j abrasão do material •,

tal fato ximi;ou o número de corpos de prova utilizados no presente
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trabalho em 6 a 8 para cada ceAipòsição, dependendo da série, be*

coso o numero de composições e granulometrias distintas es-

tudadas. 0 processo de preparação das amostras estS ilustrado nas

figuras 57a e 57b.

FIGURA 57 - {Preparação da.s amostras

Ca) cortadora (b) retifica

(a)

(b)



129

7* 8 - Ensaios de Dilatometria

Ensaios preliminares de sinterização foram realizados

sob hidrogênio e sob vlcuo num dilatômetro diferencial para altas

temperaturas NEIZSCH 402-E para registrar a variação dimensional

do compactado durante o processo . Coa base na variação dimen-

sional em função da temperatura e do tempo tornou-se possível a-

valiar a cinética do processo de sinterização e determinar a tem-

peratura correta de sinterização. Pode-se ainda, de posse do dila-

tograma e com auxílio do diagrama de equilíbrio de fases,obter in

formações sobre os mecanismos básicos de transporte de massa envol_

vidos no processo de sinterização. Uma vista do equipamento e um

esquema de seu funcionamento básico podem ser vistos, respectiva-

ment£;. nas figuras 58 e 59.

FIGURA 58 - Vista dp dilatômetro NETZSCH 402-E.
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FIGURA 59 - Esquema do dilatometro eletrônico para altas temperaturas.
L/l
O
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7. 9 - Estudo da Hicroestratura

s

Para análise posterior da microestrutura a superfície

das amostras foi preparada conforme as recomendações das normas

1SO/DIS 4499 e ASTM B-359. 0 ataque foi feito com o reagente de

Murakami. As análises por microscopia ótica tiveram caráter apenas

qualitativo, servindo para identificar carbonetos complexos (fase

eta), carbono livre e porosidade, pois os parâmetros das partícu-

las estão na faixa de maxima resolução ótica. Para estudos mais

completos, inclusive de fratura, foi usado um microscópio ele-

trônico de varredura(MEY) Jeol-30 com uma micro8SDnda de comprimen

to de onda dispersivo, acoplada para identificar eventuais inclusões

ou fases prejudiciais na microestrutura.

7. 10 - Ensaio de Dureza

Os ensaios de dureza Vickers (HV10-HV15) das amostras de

metal duro foram realizados ã temperatura ambiente, num durômetro

HPO 250 Heckert, com uma carga de 98,1 N(HV10) ou 147,15 N(HV15),

tempo de carga 15 segundos, conforme norma ISO 3878-1976.

7. 11 - Ensaio de Resistência ã Ruptura por Flexão

A tenacidade foi medida pela resistência a ruptura trans

versai por flexão transversal, baseando-se nas normas ISO 3327-1975

(.comparável a ASTM B-406) para confecção do dispositivo de ensaio
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de flexao pot- t,ris pontos, «sando u»a esfera de «etal

duro de 10 m». Os corpos de p » m era. ligeiramente maiores: 20x8

xS mm , conforme pode ser visto no anexo II. 0 poli-ento foi feito

co. pasta de di«.nte ate 3 M-; op*o«-se por deixar os corpos de

prova com as
arestas vivas, conforme norma.Os ensaios fora»

realizados numa máquina HTS. co- precisão de It (classe 2 ABNT). A

figura 60 apresenta esquematicanente a «ontage» do dispositivo pa-

ra o ensaio de flexio.

Devido à natureza complexa da distribuição das tensões

dentro do corpo de prova e 5 dispersa, dos valores da resistência

à flexão , fez-se necessário tratar os resultados estatisticamen

te, usando um modelo de valor extremo, no caso a distribuição de

Weibull, conforme procedimento descrito no capítulo o.

noaia
•AM* Ittmm

MC-C*

MMHMCM 4 mmuM nAMsntSM. »n

. IA*GU*A DO COMO Dt r*O¥A*4 mmt

isnuu** DO cotvoot **>**&> ~

Imtéjmm

FIGURA 60 - Esquema do dispositivo de ensaio de flexão
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CAPÍTULO 8

8. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no presente trabalho são apresenta

dos a seguir, comparando-os, na medida do possível, com resultados en

contrados na literatura. Aos resultados dos ensaios de dureza e

flexão, juntam-se as analises da «icroestmtura e fratura.

Alguns ensaios preliminares de dilatometria são usados

para registrar a variação dimensional durante a sinterização e as

distintas etapas da sinterização com fase líquida.

8.1 - Densificação do metal duro WC-Co

A variação dimensional durante o aquecimento e fase iso-

térmica de um compactado de composição média da faixa estudada,

WC-9lCo série B, é apresentada na figura 61. 0 compactado começa

a encolher em aproximadamente 800VC; a taxa de encolhimneto aumen-

ta tornando-se maxima perto de 12009C, logo começando a decrescer

gradualmente. A velocidade de contração volta a aumentar numa tem-

peratura ligeiramente superior a 13009C Este ponto de inflexão pa

rece ser a temperatura de formação da fase líquida. A sinterização

com presença de fase líquida permanente provoca um aumento brusco

da taxa de encolhimento durante um curto intervalo de tempo (5 a

10 min). Ap5s esse acelerado encolhimento,» maior parte da densifí

cação está encerrada. Normalmente deixa-se a amostra ainda 1 hora

nesta temperatura. A velocidade de aquecimento usada foi de 10K/«nin,

A velocidade de resfriamento foi acompanhada., pois influencia

o processo de solidificação da fase liquida e o mecanismo de disso
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lução-reprecipitaçSo do euté*tico Co-K-C, bem como as tensões inter

nas de origem térmica.

111111111111

100 400 «00 M O 1000 1*00 1400 1400
i I l

FIGURA 61 - Dilatograma da liga WC-9|Co (D = 3 a 5 Mm)

Reunindo os ensaios dilatométricos próprios e os da li-

teratura /110, 121,122,150/, pode-se dizer que parte significante

do encolhimento ocorre por sinterização de fase sólida com a sin-

terização de fase líquida desempenhando um papel final de densifi

cação e enriquecimento do sinterizado. O comportamento verificado

nos dilatogramas se enquadra nas propostas de Meredith, Milner ,'e

Nelson /121, 122/ de três estágios de densificação:

i) Estágio X - um ráf>ido aumento inicial na densidade,

surgindo um aglomerado nas Sreas ricas em Co, com este acelerando

a difusão nas interfases e superfícies (T<T eutética).

ii) Estágio II _ colapso e preenchimento dos vazios na

temperatura eutética quando o Co dissolve o WC, foraando um eutéti
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cp que flui através dos agregados de vazio.

iii) - Estagio III - sinterização final lenta de fase

sólida, ativada por difusão e densificação dos agregados através

do coalescimento, acomodação e maturação de Ostwald.

0 encolhimento total e a taxa de encolhimento durante a

sinterização varia de acordo com o teor de ligante e tamanho de

partícula do WC, conforme mostrado na figura 62, tomada de coe-

rência /95/.

0,20

^ 0,70

£ m
a»
E
£Q02
o
09 007

WC-7J5%Cofím
eu

0,3 0,6 7 2 h ,10 20

- tempo de sinterização, min.
FIGURA 62 - Encolhimento e taxa de encolhimento para di

versas granulometrias e teor de ligante em

função do tempo de sinterização /95/.

Um registro das diversas mudanças__ocorridas durante a

Sinterizarao e a influência da temperatura de sinterização na re-

sisténcia a ruptura por flexão transversal pode ser visto na fi

gura 63.
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temperatura de slnterlzacia. "e

liíllM (•!•( 000-7250%
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no Co—»
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no Zo-T Eutetico tem.
« 1% WC no Co-r- W-C-Co, 12SO°C

FIGURA 63 - Esquema das transformações ocorridas no li-

gante durante a sinterização conforme fai-

xas de temperatura. Baseado em /12/.

Existem caracteristicasmarcantes e peculiares do compor

tamento de sinterização do sistema WC-Co e diferenças importantes

em relação a maioria dos outros materiais, por exemplo quando se '

compara.a sinterização tio-sistema WC-Co com a do sistema W-Ni-Fe.

0 tungstênio sinteriza-se pela formação de pontes ou

'(necks)' entre as partículas (ver item 5.2). Estas pontes crescem

em regime constante com o tempo, propiciando um contato mais pró-

ximo entre partículas, as quais simultaneamente se tornam arredon

dadas, com a ocorrência de um nítido crescimento das partículas.

A força motora para estas mudanças é a redução da energia origin^

da pela assimilação de superfícies livres nas interfaces das par-
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tículas e por uma redução geral na area, tanto das superfícies co

no das interfaces. 0 mecanismo pelo qual isto ocorre é a difusão

interfacial e de superfície bem como aditivos que resultam numa '

sinterização ativada, fazendo com que a difusão ocorra mais rápida

mente /122/. Este processo esta ilustrado esqueaaticamente na figu

ra 64.

Com o carboneto de tungstênio (WC) a situação é* diferen

te. Ao invés do crescimento em regime permanente dos contatos pun

tuais ocorre inicialmente um rápido empacotamento mais denso das

partículas pelo estabelecimento de contornos irregulares entre par

tículas seguido da ocorrência de um crescimento muito reduzido das

partículas. Em experimentos com pó de WC de tamanho maior que o

normal, onde a mudança da forma e do tamanho das partículas quase -

não aparece mais, Nelson /l2l/ verificou a ocorrência de um proces

so de densificaçao rápido acontecendo devido a um empacotamento '

mais denso das partículas com formação de contornos irregulares en

tre elas.

Quando a sinterização é prolongada com pós de Y!C de ta-

manho normal, as partículas do carboneto tendem a se tornar pris-

máticas . Isto é* particularmente evidente com maiores teores

de cobalto, conforme relatado em /122/. 0 empacotamento denso e a

densificaçao ocorcem por este processo, nao apenas mais facilmeri

te mas também mais rapidamente nos sistemas WC-Co. Para substâncias

isotrópicas ocorre, uma .redistribuição geral de material durante a

sinterização, resultante dos gradientes de difusão. Estes gradientes

de difusão causam o crescimento das interfaces as custas das supe£

ficies e interfaces com maiores raios de curvatura que crescem as

custas daquelas de menor raio de curvatura. Com o sistema anisotró

pico WC-Co, as superfícies de baixa energia e os planos de interface
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FIGURA 64 - Representação c ••uemática dos mecanismos atu

antes num sinterizado de fase líquida W-Ni-he

a - mistura de p6s '

h - aproximação das partículas de tungstênio sob

i +ensões capilares

cyc solução e reprecipitação do tungstcnio

d - morfologia final.

l



139

estabelecerão gradientes de difusão/atividade, pelos quais o mate

rial se difunde.em direção apenas das orientações de baixa energia

mais favoráveis.

Deste modo ocorre um rápido r^arranjo local de material,

em volta dos pontos de contato interfactsl para propiciar um emp£

cotamento e um crescimento de partículas a partir de posições

relativamente estáveis, até então relativamente lento'.

8,2 n Propriedades mecânicas

A resistência ã fratura frágil sob tração, nos metais du-

ros, foi analisada pelo ensaio de ruptura transversal por flexão

Os resultados experimentais estão listados no anexo II,

junto com as dimensões dos corpos de prova.

As curvas, na figura 65, mostram os valores médios da

resistência ã ruptura transversal por flexão, apôs tratamento estíi

tístico conforme distribuição de Weibull, descrito em maiores deta_

lhes no capítulo 9.

A resistência à ruptura transversal por flexão passa por

um máximo para a liga WC-15*PCO (&WC*3 a 5ym) , enquanto a série fi-

na (Dwc= 1 a 3ypt) permanece ascendente até a liga WC 18tCo. Este

comportamento característico se deve ao fato desta propriedade me-

dir a resistência mecânica %a tração em relação a presença de fa-

lhas ou microtrincas concentradoras de tensões no material. A re-

sistência â nucleação e propagação de trincas 5 considerada como

controlada pela "contigllidade" tcs grãos de carboneto e pelas pro-

priedades mecânicas e espessura7 da camada de metal ligante (cami-

nho livre mêâio), Estes fatores p?r sua vez são influenciados pelo
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teor de ligante, granulometria de carl neto e condições de fabric^

ção.

\
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FIGURA 65 f. HV15 d 9£ das ligas WC-Co estudadas
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A dureza não foi tão influenciada pelo efeito dos con-

tcentradores de tensões e de iniciação e propagação de trincas.

0 aumento da resistência à flexão-pode ser atribuído ao

fato de, para-baixo* t*ore»-~ée Co, segundo «xner/l53/, o aumento de

% Co reduzjLr a restrição plástica da canada de fase dúctil • 0

fluxo plástico se torna mais fácil e ocorre um alívio nos concen^

tradores de tensões, resultando num impedimento da iniciação e pro

pagação de trincas.

- Com a redução do teor de cobalto passa a se admitir a

presença de um esqueleto contínuo da fase carboneto, o que exige

uma maior plasticidade desta, que tende a deformar-se em compatibi

lidade com a fase ligante, levando ao surgimento de fraturas nas

interfaces WC-WC.

A parte descendente pode ser explicada por:

- Uma redução no limite de escoamento da fase ligante a

medida que o espaçamento entre as partículas se torna maior, segun

do um modelo de endurecimento por dispersão /154/.

- 0 aumento do teor de cobalto, diminui a restrição mec£

nica e a concentração local de solutos adquiridos durante a sinte-

rização de fase líquida, desestabilizando a estrutura cristalina

CFC (3 ) de alta temperaturae estabilizando uma transformação CFC-

HC da fase HC( e }. Segundo Brabyn /155/ e Vasel et ai /156/ as Ia

meias HC ( e ) facilitam a formação de defeitos de empilhamento ,

provocando um efeito característico de encruamento nas posições dos

concentradores de fluxo plástico C concentradores de tensões ), re

du^indo a duct1lidade, levando a trincas no ligante e acionamento

de rai«rotrincas no esqueleto de carboneto /24vl57/>

Os valores relativamente baixos da resistência I flexão
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das ligas W03|Co e WC-6IC0, na série Dwc«l a 3jim, considerando

que as outras composições apresentam valores compatíveis com a1 li_

teratura, devem-se ao fato de alguns corpos de prova destas compo-

sições especificamente conterem uma maior porosidade, o que reduz

enormemente a resistência ã flexio, não obstante, apresentando um

efeito muito reduzido sobre a dureza.

A liga WC-18tCo (3 a 5 ym) têm valores de resistência ã

flexão mais baixos, pois além da granulometria mais grossa, pare-

cem ter ocorrido problemas de mistura e moagem que implicaram em

granulometria grosseira e porosidade por decomposição da fase eta.

As propriedades das composições médias foram melhores, em parte

por estar a temperatura correta de sinterização dessas mais próxi-

ma da temperatura única de sinterização escolhida. Neste aspecto i

uma abordagem semelhante a de Costes et ai /158/, poderia ainda 0-

timizar as propriedades em função de tempos e temperaturas adequados.

Uma comparação dos resultados experimentais deste traba-

lho com alguns resultados da literatura /1S9-162/ se encontra na

figura 66. Verifica-se que os resultados estão bastante próximos

dos que foram obtidos por Gurland /159-160/ nas décadas de 50 e 60.

Entretarto, quando comparados aos resultados de Kálish et ai /l6l-

162/, de 1983, estão em média 4OO MPa abaixo, o .que justifica-se p£

Ias melhores condições experimentais do autor, que todavia nao da

maiores informações sobre o tratamento dado aos seus resultados.
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8.3 - Mieroestrutura

As amostras da série A apresentam uma estrutura íbifási-

ca, relativamente livre de terceiras fases indesejáveis como car-

bono livre ou fase eta apresentando uma porosidade entre

A04/B04 ISO. Os maiores teores de cobalto apresentavam um cresci-

mento exagerado de algumas partículas de WC e "lagos" de cobalto.

Na série B verifica-se, como esperado, uma granulação mais

fina, entretanto com uma porosidade mais dispersa A06/B06 com pre-

sença de fase eta nas ligas de baixo teor de cobalto (WC-3lCo e WC

-6IC0).

Algumas microeatruturas estão mostradas a seguir. A fî

gura 67 mostra a microestrutura WC-lSICo, obtida poT microscopia

õtica, com reagente de Murakami.As figuras 68.a e 68.b mostram com

parativamente a microestrutura de uma amostra de WC-12£Co (l a Sum)

e outra de WC-l8%Co (3 a 5um). 0 problema do crescimento localiza

do das partículas de carboneto e a formação de "lagos" de cobalto

são mostrados respectivamente nas figuras 69 e 70.

Figura 67 n Microestrutura WCrl5lCo «C3 a 5pm)

a) reagente de Murakami - 500x
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^ c"~* —: ^

(b)

FIGURA 68 - ConiparacSg da microesj-rutura das amostras

Ca) W012tCo C Dwc-1 a 3pm) x5000

Cb) WC-18$Co C Dwc-3 a 5ym) x50Q0

Rcagente de Murakami
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FIGURA 69 - Crescimento localizado de partículas de WC

numa amostra WC-mCo - x3500 (Reag. Murakami)

(Dwc= 3 a 5ym)

70 r Formação de 'lagos' de cobalto numa amostra

WC-18$CO-CDWC=3 a 5vun) x5000 - ( R e a g . Murakami)
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- Fase eta e heterogenidades. microestruturais

Como pode ser visto nas figuras 71 e 72 una ligeira defi

ciência do teor estequiomé"trico de carbono (6.131C) ocorrida duran

te a sinterização resultou no aparecimento em algumas amostras de

um carboneto complexo extremamente frágil (i)) que segundo /45,'47,56/

pode apresentar diversas composições: W, Co,, W.Co,, W Co, , W,CoC ou
0 0 4 >

W CosC . Isto deve ter ocorrido especialmente nas amostras WC-31

Co da série com pó de WC fino, provocando um decréscimo na resis-r

tência ã flexão e aumento da dureza. Como previsto em estudos an-

teriores, as ligas com maiores teores de cobalto (15 e 181 em pe-

so) tiveram menor tendência ao aparecimento da fase eta, Esta ten

dência é justificada esquematicamente no item 8.3.2.

Nas .amostras da série com pó de WC grosseiro, com 181 de

Co,também ocorreu a formação de fase eta devida a heterogeneidade

da distribuição do cobalto no compactado e a o baixo teor de carbono.

Segundo a literatura /59.164/, a ocorrência da fase eta é mais pro-

vável nas regiões de baixo teor de cobalto. enquanto que o surgimen

to de poros e partículas de WC anormalmente crescid s ocorre prefe_

rencialmente nas regiões de maior concentração de cobalto, onde

o:aumento localizado do teor de cobalto faz com que os carbonetos

complexos sejam decompostos ou passem por reações do tipo;

W_Co3C + Co(excesso local)-» WC + Co (P-soluçâo com alta % W) (26)

0 líquido formado flui novamente para a matriz a-

través das partículas de WC de granulaçso extremamente grosseira

recém formada, deixando um grande poro no local da fase eta /59/.
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O surgimento dos grão .^grosseiros também poderia ser explicado

por uma decomposição da fase eta por recarbonetação /164/. Alé*m
i

disto, o fenômeno de crescimento dás partículas pode ser explicado

pelo coalescinento no estágio final da sinteiização /121-122/.

FIGURA 71 _ fase eta na microestrutura de uma amostra WC

"^Co (Dwc=l a 3pm). X200-Reagente Murakami.

PJGURA 72 r Fa.se eta conjç fal^a iniciante da ruptura na

superfície de fratura, W012^Co (Õwca • a 3

X1000 n Reagente Murakami.
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Estas reações indesejáveis d-̂  formação de earbonetos com

plexos parecem ocorrer, segundo Takatsu /59/, com sua formação du

rante o processo de aquecimento, já que mesmo em temperaturas

baixas, como 80Q?C,sua formação ê relativamente rápida. Sarin e

Luickx /167/ sugerer "e isto ocorra segundo a reação:

3WC • 3CoQlíq.)fr-«~* Co3 V2 C + 2C (26)

A medida que a fase líquida é formada, o carboneto com-

plexo pode ser recarbonetado /164/ ou decomposto por uma fase co-

balto bem distrib.-üde. 5m ambos v-s casos surgem gríos extremamente

grosseiros de WC, acompanhados de porosidade.

OiTtra rer.ç5o indesejável é* a formaçro de compostos in-

termetálicos metaestSveis do tipo C03W /167-168/, provenientes de

uma fase eta intercediárir rica em cobalto que se decompõe segundo

a reação:

|W,C|Co 1—• Me6C »• Co3W
\ * (271

C o W C > C o W C • C o W C

Este processo de precipitação é semelhante ao que ocorre

em aços rápidos /65/.

8,3,2 r InfluSncia do carbonç na,formação da microestru-

Apesar da ía,se eta,, como )& discutido, não aparecer em

ligas completamente carbonetadas, a localização de contornos de fa_
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se surge, por hipStese, na decomposx "io da fase eta durante o res-

friamento, quando sua composição esta ligeiramente deficiente cm

carbono.

De acordo com a prática industrial, sabe-se que as mclho

res propriedades são obtidas se o teor de carbono esta o mais pró-

ximo possível do WC completamente carbonetado. Mesmo um pequeno

desvio em relação ao t: ótimo de carbono pode afetar seriamente

as propriedades, devido ao surgimento de fases indesejáveis na mi -

croestrutura . O efeito do carboneto duplo lv~Co-»C (eta) é bem mais

marcante do que o da grafite livre.

Enquanto que o excesso de carbono leva a partículas de

grafite pequenas e relativamente isoladas, que não prejudicam tan-

to, uma deficiência de carbono provoca uma precipitação K e Co, co-

mo W^Co^C, o qual não apenas reduz a contribuição eletiva do IVC pa_

ra a resistência, como também fragiliza a estrutura pela substituj_

ção do metal ligante por um esqueleto frágil da fase eta. A dureza

do carboneto duplo (fase eta) é" intermediária entre o WC c a do me

tal ligante, ele aumenta a dureza da li, apenas se estiver presen

te em pequenas quantidades e bem disperso, chegando alguns autores

/169/ a afirmar que a presença da fase eta pode ser interessante

em aplicações de usinagem, o que c no mínimo discutível.

0 efeito do e ,T de carbono na dureza e resistência ã

ruptura por flexão transversal ê mostrado na figura 75, conforme

referencia /45/.

Ve«se também que a dureza de Vickers tk-ci <-.si <• J iiw.-u-nn.-_i»

te com o aumento do teor de carbono.

A resistência & ruptura pçr Irlexão transversal cai rapi-

damente com o aumento da descarbonetação. Pcnsa-sc que isto c devi^

do a fragilização da fase eta e ao fato dela remover cobalto d,-i fa

se ligante /'r,164-168/,
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Para evitar a fragilização pela fase eta, as ligas comer

ciais geralmente contêm carbono livre em excesso. Entretanto, al̂

guns autores afirmam que a influência do carbono livre pode ser

tio prejudicial quanto a da fase eta,principalmente porque provoca

granulação grosseira, isto £, crescimento dos grãos de WC.

-Mesmo permanecendo-dentro da região bifásica (WC-Co), da

figura 75, a resistência E ruptura por flexão transversal ê afeta-

da pelo teor de carbono devido I variação na composição da fase li_

gante, pois o teor de W pode chegar a = 7-101 em peso na liga num

limite inferior de carbono para W = 2 - 3* em peso em ligas de al̂

to carbono. De acordo com Suzuki /56/, a maior ductilidade da fase

cobalto, que contêm menos tungstênio em solução sólida, resulta em

tenacidade maior nas ligas de granulação fina e menor nas de grão

grosseiro.

8.3.3 - Efeito da atmosfera de sinterização e impurezas

A avaliação das propriedades e o estudo da microestrutu

ra revelaram uma nítida perda de carbono durante o processamento,

ocorrida predominantemente durante o processo de prê-sinterização

e desparafinação sob hidrogênio.

A falta de controle eficiente do potencial de carbono

levou a uma perda de carbono durante a pré-sinterização, além da

possibilidade do manuseio dos p6s e do compactado ao ar, conforme

trabalhos de Schuler /17O^ pode ter inserido teores de oxigênio de

aproximadamente 0,1 a 0,5$ dependendo da liga e da. granulometria

do pfi antes do processo de sinterizaçSQ<final. Este altç teor de o

xigênio é reduzido durante o processo de sinterização & vScuo pelo
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carbono livre presente ou pelo carbono dos carbonetos, de acordo .

com as equações abaixo C onde: Me= Co, W ou impurezasCK,Si,Ca,Fe,

Cr ou Ni)):

MeO + C > CO t Me : J ( 28 )

MeO • CO ' - C02 + Me C 29 )

MeO + MeC = CO + 2Me .. ( 30 )

Conforme figura 7 , na sinterização sob H- junto com a

redução do oxigênio, ocorre também uma descarbonetaçao do WC (ver

também a figura 43):

MeO + H 2 - Me + H20 ( 31 )

2H2 + MeC = CH4 •:• Me ('32 )

Alem disto, acontecem simultaneamente dentro do forno as

seguintes rer.çôes:

2C0 - — o / C / + CO, (3ouduard) ( 33 )

CH4 ,.r--^ I C i ., 2H7 (craq. do metano) (34)

CO •:• 2I!2 ~~~" / C / + H20 (gás d'água) (35 .)

0 problema do equilíbrio de carbono parece ter sido mais

crítico durante a píéVsinterização, principalmente devido »•

" liberaçã( <. carbono pela queima da parafina;

*• liberação de CO e C02 pelo pó He cobfilto entre 300-500°C

e reduçSo. dp. ̂xí,do pelQ carbono entre 500r900°C',

T» autoryeduçãQ do 5JCJ,ÜO de fcungstênio C fino filme de

do sobre c MC) entre 600n80Q°C;
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n redução de pequenas partículas de õxidos menos estáveis

Cex.: FeO) a 500°C , para partículas grandes e õxidos •

mais estáveis (Ex.: SiO2, MgO e AI2O3),'a redução e dis*

solução do metal na fase ligánte já é mais dificil/17%

A todos er problemas de desequilíbrio de atmosfera jun

tou-se uma certa perdk^de carbon», por flotação do pó de grafite no

moinho mortar (série grossa-A).

8.3.4 - Influência de elementos de liga e impurezas

Enbora o efeito dos elementos de liga na fase ligante já

tenha sido discutido no item anterior quanto a solubilidade e a in-

fluência no processo de sinterização, valem aqui, algumas considera

ções.

Certos elensn.os, como por ex.: cror.o e alumínio, podem

dissolver-se no ligante, com isto aumentando n dursza e diminuindo

a resistência ã ruptura por flexão transversal 5 temperatura ambien

te /1.71/.

A resistêr~ia ã ruptura transversal a temperaturas mais

elevadas passa por forte ai lento através de pequenas adições de

molibdênio, cromo, alumínio e boretos de crorno, todavia é reduzida

no caso de adições muito elevadas. Este efeito é também considerado

como resultante de fatores competitivos do a u m e n t o da resistência e

diminuição da ductilidade do ligante. Apesar destes resultados inte

ressantes, os elementos de liga não têm sido muito usados para melho

rar os metais duros comerciais.
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8.4 - Porosidade

Durante a investigação da microestrutura das amostras,

foram detectados ocasionalmente macroporos , alguns com canais aber

tos a superfície das fraturas. A micro-analise e as imagens do Mi-

croscópio Eletrônico de Varredura, MEV, mostraram a presença de e-

lementos como potássio; todavia em trabalhos mais recentes/172/ r£

laciona-se porosidade dos metais üuros a elementos residuais, como

Si, Ca, Mg e K, geralmente na forma de sulfetos e silicatos. Outros

elementos como o ferro e o níquel, foram reduzidos, permanecendo em

solução sólida no ligante. Outra causa da porosidade foi a mistura

insuficiente. Como pôde ser visto na fig. 74 a porosidade apareceu

de forma irregular e junto com outros problemas, como grãos excepci^

onalmente grosseiros e regiões com mais cobalto, sendo dificil ca-

racterizar quantitativamente sua influência sobre as propriedades.

A resistência à flexão reagiu muito sensivelmente ao grau

de porosidade, todavia a influência da porosidade sobre a du

reza foi menos nítida.

Revendo a literatura sobre o assunto, encontram-se muitos

trabalhos.buscando relações quantitativas entre a posição e formas

dos defeitos que originam a fratura e a resistência medida /173/.

Romanova et ai /174/e Gropianov et ai /175/ constataram que, especial

mente na faixa de pequenos poros, a queda de resistência seguia uma

função exponencial. Amberg e Doxner /176/são do ponto de vista de que

somente a fração volumetrica dos poros influencia a resistência, po

rém Almond /IJ7 / mostra que também a distribuição do tamanho dos po

ros é importante.

Embora nos metais duros de produção industrial se alcance

99,5 % da densidade teórica, permanece ainda uma pequena parcela
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de porosidade finamente dispersa, que exerce uma nítida influência

sobre as propriedades. Na prática industrial, metais duros com bai-

xos teores de ligante passam por uma põs-densificação por compa£

tação isostática a quente (HIP), a qual produz uma melhora na resis_

tência ã ruptura por flexão /1787.

Finalizando, durante o processo, condições inadequadas de

produção e impurezas na matéria prima podem ter levado aos grandes

poros em algumas amostras. As origens mais freqüentes para o surgi-

mento de poros podem ter sido:

- baixo teores de carbono

- baixa intensidade de moagem

- mistura heterogênea dos pós

- gases retidos

- impurezas

8.5 - Influência dos Parâmetros Microestruturais

A microestrutura influencia fortemente as propriedades

dos metais duros. Dependendo da composição, tamanho, forma e disto

buição, bem como das quantidades relativas das fases carboneto e

ligante, da razão de solubilidade do carboneto no ligante, da molha

bilidade do carboneto pelo ligante e do teor de ligante.

As condições de produção ( especialmente duração e inten-

sidade de mistura, tempo e temperatura de sinterizaçâo) e a matéria

prima inicial ( método de obtenção, método de carbonetação, tamanho

e distribuição das partículas do carboneto) são alguns dos fatores

de influência que se destacam na formação da microestrutura dos

metais duros.
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8.5.1 - Tamanho das partículas de carboneto

As propriedades mecânicas dos metais duros são marcadas for

temente pelo tamanho das partículas de carboneto. Dureza e resistência

à flexão caem com o aumento do tamanho das partículas de carboneto,

como visto na parte experimental deste trabalho.

A resistência máxima depende dó tamanhcr de partícula .

Uma - pequena alteração do tamanho de partícula dos carbonetos pro

voca uma grande alteração da superfície específica do ligante. Isto

ê importante desde qae a resistência ã tração aumente linearmente

com uma fração crescente da superfície de ligante >Í79/. Nas ligas

com partículas pequenas de carboneto,a ruptura segue principalmen

te pela fase cobalto. No caso de carbonetos grosseiros a fratura

pode ser transcristalina /18O/«A figura 75 mostra aspectos de fra-

tura das amostras WC-Co deste trabalho,

A resistência máxima é alcançada, quando ambas as fases

têm mesma resistência. Também a distribuição do tamanho das partícu

Ias de carboneto influencia a resistência A&V.

Uma distribuição estreita do tamanho de partícula produz

uni aumento no valor da resistência à ruptura por flexão. Baseada nu

ma maiDT densidade de defeitos com volumes maiores, as partículas

mais grosseiras de WC possuem uma resistência mais baixa. Na micro-

estrutura dos metais duros dotados de uma distribuição de tamanho

de partículas de carboneto, a fratura geralmente ocorreu nos grãos

maiores de carboneto, como visto na figura ̂ 5 .

A forma dos grãos de WC também pode ter influenciado

a resistência, pois em ligas WC-Co insuficientemente sinterizadas

os grãos de WC não apresentam uma forma poligonal, e muitos autores

avaliam este fato como uma diminuição na resistência /l81/.
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8.5.2 - Caminho Livre Médio na Fase ligante

*

A espessura da camada de cobalto entre as partículas de

carboneto, ou seja o caminho livre médio através da fase ligante, de

depende do teor de ligante e do tamanho das partículas de carboneto,

sendo vista como um parâmetro unportante para a caracterização micro

estrutura do metal dur Lindau /182/ diz que o limite de escoamento

do cobalto no metal du. Obedece a una relação do tipo Uai l-Petch da

espessura média da camada de cobalto. A dureza e tambJm a resistência

à compressão caem com uma maior espessura da camada de lig:»nte. En-

tretanto, deve-se também a conhecer a com osiçao, bem como o tamanho

de carboneto usado para caracterizar completamente toda a interde -

pendência. A resistência â flexão. todavia, passa por um máximo, co

mo pode ser viüto na figuras 76r. 3 76b tonadas c'.a r-iicrência /183-184/,

Também aqui deve ser especificada, ou a composição ou o

tamanho das partículas de carboneto para sé proceder a uma real cn-ac

terização da microestrutura. Segundo Exner e Gurland / 54/, os meca-

nisnips de resistência â ruptura das ligas WC-Co podem ser explicados

dp seguinte modo: ,

A camada de cobalto pode, por deformação plástica,destruir

facilmente concentrações locais de tensão,t quanto mais grossa for.

Isto resulta numa conr:derãvel redução da ^niciação e propagação de

trincas. A dureza, a :.>.>istência * flexão, bem como outras proprie-

dades mecânicas, como por exemplo., desgaste e tenacidade à fratura,

são dependentes do caminho livre médio /54 /.

Tal qual a distribuição do ta anho de partículas de carbo

neto, a distribuição de caninho livre médio do ligante também exer

ce uma influência considerável sebre a resistência. Uma distribui-

ção ruim do ligante, caracterizada por um agrupamento grosseiro e



161

<3
Ou

O
X
X
u
u.
«<
<

«li
H
CO
M
CO
a
aí

3000

2500

2000

1500

1000

(a)

3500

3000

| 2500

O
K
X
ÜJ

SÍ 2000

<

o
O3
H
CO
M
(0
U

1500

1000

(b)

10 20

FIGURA 76 - Dependência da resistência a ruptura por

flexão em função do caminho livre médio do

ligante 740,183-184/.



162

localizado de ligante, faz com que uma outra região fique com um

caminho livre médio pequeno (camada delgada e frágil). Condições

insuficientes de moagem e sinterização, como também uma escolha

inadequada da matéria prima, podem provocar esta microestrutura ir-

regular.

8.5.3 - Grau de formação de esqueleto (contigUidade)

0 grau de formação de esqueleto [k] , dito contigUidade,

ê uma medida para o contato WC-WC no metal duro e é definido como

a proporção de interf. .a carboneto/carboneto e todas as interfa-

ces das partículas de carboneto. Este parâmetro tem uma grande in-

fluência nas propriedades mecânicas do metal duro. Com aumento de

(k) a dureza cresce bem como a resistên*ia ã flexão, na parte

crescente da curva resistência-caminho livre médio no ligante ( Fi-

gura 76).

Chermant et ai /183/ afirmam que, as interfaces carbone-

to-carboneto tendem a formar trincas muito facilmente e a facilitar

a nucleação. Deste modo, baseado num modelo de continuidade da fa-

se carboneto Doi, A85 / e /L87 /> fornece equações para o cálculo da

dureza, que incluem o efeito da contigUidade ou grau de forma

ção de esqueleto.

0 grau de formação de esqueleto [k] diminui fortemente

com o aumento da parcela de ligante,ea relação entre o grau de for

mação de esqueleto e •" fração volumétrica do.ligante pode ser vista

como um circuito circ ^r /7/. 0 tamanho, das partículas de car-

boneto também influenciam, por exemplo em /isV £kl aumenta com o

tamanho de partículas de carboneto,
t :'•
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Gurland, Fischmeister e Exner / 54,181/ dizem que, [kj

depende também dos parâmetros de produção, tais como tempo, tempe

ratura dê sinterização e condições de moagem. Temperaturas e tempos

de sinterização crescentes fazem [k] diminuir. Isto significa, que

as interfaces carboni -carboneto rapidamente desaparecem como in-

terfaces cobalto-carboneto.

A formação de esqueleto [k] é estabelecida fundamental-

mente como uma grandeza microestrutural através da seguinte rela-

ção:

onde:

d = conprimento da interceptação da fase cajboneto

Lc = comprimento da interceptação da fase ligante

Vc " fração volumétrica ao ligante

Apenas três das quatro grandezas k, dwc, L C Q e V
r
Co são

completamente independentes, e os três parâmetros são suficientes

para caracterizar a /croestrutura. Na figura 77 pode ser vista

uma representação desces parâmetros na microestrutura dos metais

duros.
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(a)

5 !
(b)

FIGURA 77 - Representação esquematica da estrutura de um

material composto reforçado por partícula ,

no caso metal duro WC-Co, e definições dos pa_

rãmetros, lfi) Baqucmu; (l>) mi crograf ia.
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8.6 - Significado das tcrsõico internas residuais sobre

os resultados ,

Devido aos diferentes coeficientes.: de dilatação térmica

do WC é do cobalto d« 4,folvem-se, durante, o sresfriamento a partir

da temperatura de sinterização, tensões térmicas na composição do

metal duro. A contração térmica do cobalto é de aproximadamente o

triplo da do WC , surgindo tensões internas de compressão na

fase carboneto e tensões internas de tração na fase ligante /159/.

As tensões internas de compressão no WC crescem com o aumento do

teor de ligante, valendo, segundo Exner /7 /, uma dependência line

ar 0=13*($Co) entre as tensões de compressão (em MPa) na fase car-

boneto e o teor de cobalto em peso. Este estado de tensões introdu

zido durante o resfriamento pode ser modificado por tratamentos

térmicos e deformação mecânica. Estas tensões sãc vistas na fig.78.

Apesar da influência d? rv^w^^cíade superficial, discuti-

da em / \%%/ e alguns efeitos na resistência a fratura «J ao escoamento,

considerados em /189/, nenhuma mudança significativa na dureza ou

resistência a ruptura transversal foi observada apôs a deformação

plástica. Por outro : ic., o comprimento da ;i;rinca nas arestas das

indentações de dureza Vickers reage muito sensivelmente ao tratamen

to mecânico. Neste método originalmente proposto por Palmqvist /54/,

as trincas na direção de compressão tornain-se r.iuito maiores que a-

quelas na direção normal ã carga,indicando um estado de tensões bas_

tante anisotrópico, enquanto tT.ncas de comprimento aproximadamente

iguais são obtidas em amostras no estado sínterizado.

Uma influência muito pronunciada do estado de tensões re-

siduais nas ligas WC-Co surge durante o retif.-'.cadc. Tensões do com-

pressão são introduzidas nas regiões próximas ã superfície, as quais,
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dependendo do teor de cobalto e da severidade do retificado, gera«

ua aumento das-tensões na fase carboneto de até 1500 MPa / 7/«

Na fase cobalto, as tensões de tração são reduzidas ou convertidas

em tensões de compressão. 0 equilíbrio de tensões é estabelecido

por tensões de tração numa certa profundidade abaixo da superfície

/ 40 /. No polimento, a camada deformada pode ser removida gradual-

mente até a tensão alcançar um nível constante, correspondente ãs

tensões de equilíbrio térmico. Deste modo foi mostrado que as ten-

sões do retificado chegam a uma faixa de profundidade de 10 a l00|um

que depende úo teor de cobalto e das condições do retificado.

A esperada influência das tensões internas sobre a resi£

tência àruptura por flexão transversal não se mostram até o momen-

to conclusivas. A mudança de tensões na fase carboneto das ligas

WC-Co durante a flexão foi estudada por Jaenson /l89/. Nestes estu

dos as descobertas mais interessantes são a histerese nas curvas

de tensão deformação e os desvios entre a tensão nominal de descar

ga e a tensão local na fase carboneto.

Vale citar os estudos de /l89/ sobre a importância das

tensões internas sobre as propriedades dos metais duros.

Verifica-se <lue o limite de escoamento macroscópico

dos metais duros pode ser alterado pela presença de tensões in-

ternas de origem térmica , que leva a diferentes limites de escoa

mento macroscópico /189/. Este conceito pode sèr intencionalmente

manipulado para produzir uma melhora das propriedades mecânicas.

Por exemplo: Jung et ai /19J3/ verificaram exeperimentalmente que

uma tensão de compressão superposta dava uma diminuição do desgas-

te nos metais duros. Na figura .79 podem ser vistas fissuras nos bor

dos de indentações de dureza Vickers,
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CAPÍTUJO 9

9 - ANALISE ESTATÍSTICA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

9*1 ~Introdução

Um conhecimento preciso das características mecânicas dos

•etais duros WC-Co e* um fctor muito importante, sob o ponto de vis-

ta de projeto, pois seu uso este em geral. limitado pela sua fragiH

dade, acomparhada de uraa beixa tenacidade e uma e::trema sensibilida

de a defeitos «icroestruturais Devido a isto, componentes de me-

tal duro são geralmente projceados de maneira que em serviço este-

jam submetidos predominantemente a tensões de compressão. Todavia,

como não se consegue eliminar completamente as tensões de tração ,

as propriedades de t ~ção dos metais duros são consideradas muito

importantes.

A avaliação de propriedades mecânicas de tração de mate-

riais frágeis é uma tarefa difícil. 0 ensaio convencional de tração

não é* recomendado devido as dificuldade .5 inerentes com materiais de

baixa duetilidade. Rest;vm duas opções: Ensaios de Tenacidade ã Fra-

tura (KjC) , com rrffquir.rc rígida.. « corpos de prova dispendiosos e

de manufatur? ccrjlexr, ou os er.sr.ios de ruptura transversal por '

flexão, que ~. 5cs.:. por calculr.r ?. Y3si£tência raxi^a por uma fórmula

da elasticidade, p.:ando siuitcs vezes se ultrapassa o limite elásti-

co, além de se si:?or qv.s c f.'atura se inicia ria superfície (mais di

tante da lir./.a •:;3;.:tvc) , gerc.'.do vr; erro sistemático no cálculo do

valor da resistência.

Existe também um erro aleatório. Verifica-se que, em gran

de parte, a fratura de corpos de prova frágeis é iniciada pela pre-
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sença de defeitos, tais como poros e inclusões, situados abaixo da

superfície-/Í01/, Es. comportamento não é descrito pelas teorias

da elasticidade e nem pelos procedimentos comuns da MFLE (Mecânica

da Fratura Linear Elástica). Segundo Roebuck, o início da fratura

dependeria de uma combinação do nível de tensão, volume do corpo

de prova ou peça, tamanho e orientação da falha. Como as falhas es

tão distribuídas aleatoriamente dentro do material, quanto ao

tamanho e orientação, pcra ur.r. dadc tensão surge uma probabilidade

variável de cue 'jr.a deiss se "orne crítica e se propague catastro-

ficamer.'Ue. u'.filK, duvido a estr. varir.çãa inerente do material, corpos

de prova nominalKeníe idênticos começam a falhar em cargas diferen

tes.

Griffith / 195/ foi um dos * - meiros a sugerir que estas

discrepâncias fossem resultado de psrjuenas falhas dispersas atra-

vés de todo o material frágil. Ajustando uma distribuição de proba

bilidade aos dados de resistência, Weibull /196/ desenvolveu um

procedimento detalhe -ara a determinação da importância da geome

tria do corpo de prova e da distribuição de tensões no ensaio de

corpos de prova nominalmente idênticos.

9.2 Fundamentos da distribuição de Weibull

9.2.1 Distribuição de Valores Extremos e de Weibull

Partindo de consiueraç^ss, eminentemente empíricas, basea-

das em ensaios de resistêncir mecSriea dos materiais, Weibull pro-

pôs, em 1939, uma função densidade ís probabilidade de grande aplica

çao na confiabilidade de sistemas. Esta f.cí.p está representada na
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figura 80, sendo dada na sua forma «ais geral por:

p ( o ) - _6_ ( ) l.exp - ( ) (57

o L a JL
onde:

a « parâmetro de escala

8 s parâmetro de forma

Y * parâmetro de posição

p(o )* função densidr.de de probabilidade (f.d.p)

(fração de c.p. rompidos na tensão c }.

Entretanto /* ensaio de materiais, em geral os dados são

plotados ou cnalisa'l«-s acumulati/amentc para determinar o percentual

intacto e o cem falha. Por isto, usa-se mais a função distribuição

acumulativa de Weibull (F.D.P) para a proporção de corpos de prova

que se roape abaixo da tensão o , cuja expressão é uma integração

da expressão anterior:

P(o< x ) - ' f ,r^ ^r, ! . exp [ - ( °-^L-f ] 08 )

Na iTig"*:?. -.:;'2 C2~ vietc r\:? quando r» 'ínrâmetro de for

ma dn-f.d.p de Weibull c igual a 1, c1' -t.vibuição toma a forma expo

nencial. A característica principal da distribuição exponencial é

a"ausência de memória", o que, em ternos dp confiabilidade, se tra-

duz na propriedades do não envelhecimento, ou seja o risco de falha

é constante com o teap^- :

Quando p«3,5 a distri. jição do Weibull fica simétrica e

pode ser aproximada por uma distribuição normal, tendo neste caso

a mesma média e mediana. Os parâmetros de Weibull da expressão (37)
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FIGURA 80 - Função densidade de probabilidade de Weibull

para diversos valores do parâmetro de forma.

podem ser comparados com o s da distribuição normal do seguinte mo

do: ln«te l/B são análogos à medida e ao desvio padrão, ou seja:

No ajuste de dados de ensaio, a distribuição de Weibull

conta com três parâmetros de ajuste (Y, o e B) enquanto a distri-

buição normal conta apenas com dois (x, desvio padrão). Entretan

to o parâmetro df posição ê quase sempre nulo. Um valor não nulo

de Y significa que •«* deverá ultrapassar uma certa tensão para

ocorrer a ruptura.
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Uma propriedade interessante aa distribuição de Weibull

ê quanto i recursividade ore o modelo apresenta no que se refere â

distribuição do valor extremo mínimo. Dada ̂ uma amostra de tamanho

n, extraída aleatoriamente de uma população qu,e obedece a fdp de

Weibull, a distribuiçí.: .i menor valor encontrado se dará segundo:

P1(o)=l -|exp - (40)

ou seja, a distribuição do menor valor 5 igual ã distribuição ori-

ginal, apenas era vma escala reduz da por um fator n. Para um tama-

nho de amostra elevado, a distribuição do menor valor continua sen

do dada pela distribuição de '-.'eib_•.!!. A figura 8? representa a dis-

tribuição de valores mínimos dada por Weibull a partir de uma amos_

tra originalmente distrib-rícir. cor.force a distribuição normal.

<3
lUi
o
o

NORMAL ÍCAUSSJ
|IWEIIUUR:3.6)

. :fo/ mecVdc f.Ddos)

XKÍPÍ:

FIGURA 81* Distribuição do valer .Tiínimo em função da

tribulção rormal.
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Resumindo, a distribuição de Weibull define a probalidade

de ruptura de um grupo de elementos, or^ cada um deles pode ser

visto como um grupo de elementos menores ou podem ser reunidos pa-

ra formar um elemento maior sem mudar a lei da distribuição. Nesta

discussão, um corpo de prova é considerado tal como uma corrente

de muitos elos ou unic.rc>*, tais como grãos aeristalinos, ligações

coesivas, etc. Como uma corrente não ê* muito muito mais forte que

seu elo mais fraco, a resistência a ser rompida tende a diminuir

a medida que seu tamanho físico auner.:a. 0 efeito do tamanho do

corpo de prova, aqui é similar ao efeito do tamanho da amostra e o

da corrente já discutidos, e a lei w* '•"•v̂ rna a resistência ou fa

lha de um material está intimamente relacionada com a teoria dos

valores extremos, da qual faz parte a distribuição de Weibull.

9.2.2 - 0 modelo de elo mais fraco

Caso se considere que as fí.lhas estão distribuidas de ma

neira aleatória, com ume certa "densidade porávòlume, então a formu

lação estatística do problema se torna mais{evidente. A resistên-

cia pode então ser det .nada ou pela falhácmáis crítica ("elo

mais fraco"), ou pelo encadeamento de iv.n grupo de falhas. 0 modelo

do encadeamento é '.'apresentado pela distribuição nornal, entretan-

to, ò modelo do "elo meis fraco1^ c;ue originará distribuição de

Weibull, tem obtido maior suceccc A27rl98/, principalmente devido

a, natureza catastrófica dsv fratura sob tração de materiais frágeis,

onde basta quebrar um "elo' e se rompe todá>a corrente. Weibull

/ 19.6 / segue uma proposta de Frechet, de que a distribuição da fa-

lha crítica (elo wais fraco), em um elemento Vo, de um grande nume
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ro de materiais é dada por:

onde a, e m são constantes do Material. A função Fy , pode ser

considerada como a probabiiEidade da falha crítica de um elemento de

volume ser menor com uma falha crítica que causa a fratura. Substi-

tuindo o valor de a na equação (.2) na equação (43), obtém-se a e-

quação (43)-

(42)

(43)

Supor.do que a falha com menor vssiscência leva à falha to

tal, segue-se que a função distribuição da tensão necessária para

falha da trinca cri*: .̂  (probabilidade da trinca crítica resistir

ã tensão of) , pode sei
1 dada por:

: ( 4 4 )

m)P F , V o = 1 •"' e x p C . - C o f . Y . ' / ã 1 / K l c )
m ) •-•

PF,Vo" : ' e XP í-"(.of/oo)") (46)

°o~ Kic/ CY.^) ( 46?)

Para um volume V, tem-se:
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PF« 1 - expt-(l/Vo)./vCof/o0.dY)
in) (47)

Estudando materiais cerâmicos, Weibull /196/, propôs em-

piricamente uma forma triparaaá.;:-_ca criando uma função g.(o), de

nominada função risco de fratura, /199. -om:

PF= 1 - expt-(.l/Vo)/g(o)dV) (48)

sendo: Ns-

^f"a0j/°o) °f > °,il Í48a)

ov -48b)

onde, para-a-ajustamento da distribuição, eleven ser estimados os

seguintes parâmetros:

o = tensão limite (abaixo da qual a probabilidade de fa-

lha é nula)

o • parâmetro de escala (geralmente selecionado como uma

.ensão carac*e.ístior., Pp= 63-,2!)

m • mottulo de Weibull, o qur', 'escreve a distribuição de

tamanho das falhas e, portanto, a dispersão dos resul-

tados experimentais.

A fórmula acima representa a função de Weibull, com três

parâmetros Ca , oo, ) "'cdavia, uma forma biparamétrica, como a

deduzida c:i(46) e (43) 5 £PÍs usada per?, materiais frágeis, onde a

tensão líreite o , e considerada nulc.
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g 2,3 ~ Parâmetro de escala, oQ.

Em trabalhos -is recen*es /i92-2Oo/» este parâmetro vem

sendo associado â resistência de um volume unitário, sendo substi-

tuído pelo termo ô .., tensão média para ruptura sob tração de um

mesmo conjunto de amostras no ensaio de corpos de prova nominalmen

te idênticos:

°o = °£Vo /CU/nO5)1/in (49)

sendo (l/m)J a função fatorial de l/m; neste caso, Stanley pro

pôs a seguinte expressão para ensaio de flexão /201/:

PF=l-exp(-((l/in) I) CV/Vo) (of/ofVo)
JB.S(.V) (50)

Se ocorrer um carregamento por flexão em três ou quatro

pontos, o volume efetivo sob tensão de tração sera substancial-

mente menor, podendo ;*;;. representado por:

V/Vc = V/(2(a + l)2) (f-exf? eu 3 pontos) ; (5J)

ou

V/Vo = (V(m + 2))/(.4(m * l)2) (flex5o 4 pontos) (52)

Supondo, uma série com amostras com ir. - 10, V, e V\ são

respectivamente, apenas 0.004 e 0V025 do volume total do corpo de

prova sob flexão /2O2/# Alguns autores conseguiram estabelecer

uma correlação entre as tensões nos ensaios ds tração e de flexão,

para geometrias e materiais específicos /203/.



177

A expressão C50), representa na forma mais explicita, o

efeito da proporção do volume ensaiado (haverá maior prObabílida
is

de de encontrar uma trinca crítica maior com o aumento do volume

sob tensão de tração), conforme enunciado por Weibull /19í»/.

l/m

CVo/V) 1 / i n

(53)

(54)

tração - uma medida de uniformidade da distribuição de tensões (K=

fator de carga V=volume) e a ê â tensão aplicada. Para materiais nos

quais a fratura é controlada por falhas superficiais, pode se usar

uma relação de área. 0 efeito do volume, pode ser visualizado me-

lhor pela figura 82.

.•ri .

FIGURA 82 - Efeito do volume da amdstra segundo a distri-
buição de Weibull. >
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9.3 - Estimativa dos Parâmetros da Distribuição.

A estimativa dos parâmetros da distribuição de Weibull '

não é tão direta como numa distribuição normal. São utilizados di-

versos métodos, tais como: método grafico,, método dos Mínimos Qua-

drados, método da Maxima Verossimilhança, método dos Momentos e tec

nicas iterativas .que selecionam os valores, ,4p parâmetro que dê me-

nor desvio no teste de qui-quadrado. Uma comparação desses e outros

métodos pode ser vista em /197>2OO/ e embora pareça que as técnicas

de ajuste de Mxnimos Quadrados e o método da Maxima Verossimilhança

sejam melhores, não há ainda uma evidência geral de que uma destas

técnicas seja siginificativamente *.3_.ÍO.'.

Neste trabalho foi elaborado um programa computacional

onde os parâmetros foram estimados pela técnica de Mínimos Quadra-

dos e pelo método da Maxima Verossimilhança.

A express.-" (48) foi linearizada através de uma dupla '

logaritimização:

log log.íl / (1 - PyítfJ)) = m.logC^ + log ( c.V / Vo.Ço
m) (55)

onde c= log (e). A probabilidade acumulada do i-esimo menor valor

de resistência foi aproximada por:

D ,,M, (56)

4
onde N é o número total de amostras, i é o número serial em ordem

G i ...

_. .. Apesar de existir outras opções menos
1 lí.i :

tendenciosas /208/ a expressão (.2) -Zsi. escolhida visando uma maiop
/ • • • . ' •

comparatlvidade com dados da lit

í Maiores detalhes sobre o algoritmo usado para estimar os
" , ' I'-
ll parâmetros através do método da Maxima Verossimilhança podem ser '

[' vistos em /204/.
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A aderência da distribuição de Weibull aos dados experi

mentais foi verificada através do teste ._• Kblmogorov-Smirnov e pe

Io coeficiente de correlação linear, mais adequados ao tamanho da

amostra e técnicas de ajuste. ' -

9.4 - Resultados da Aplicação do método sobre os dados

Expert .ontais

As figuras 83 e 84 mostram, respectivamente, a distribui

ção de Weibull da . probabilidade de ruptura acumulada, para as '

duas as duas granulometrias, em função das diferentes composições

de cobalto, com as respectivas retas ajustadas pelo método dos mí-

nimos quadrados.

Um apresentação mais completa dos resultados após o tra

tamento estatístico pode ser vista no anexo J.11.

Comparando as estimativas MMQ e de "Maxima Verossimilhan

ça" vemos qüs , em algumas ligas, apesar da boa concordância dos va

lores do parâmetro de escala Çj pelos *.7is métodos, verifica-se pa

algumas composições uma diferença na estimativa do parâmetro de fo£

ma, isto é, o Modulo de Weibull, m. Segundo Stone /204/, esta dif£

rença deve-se a um erro sistemático, que ocorre no algoritmo usado

neste-trabalho, para o método de Maxima Verossimilhança, em casos

da amostra ser menor q. , corpos de prova. Dessa maneira, apesar

da conhecida objetividade e confiabilidade do método da máxima veros

similhança m ootenção dos parâmetros de Weibull, neste caso a est_i

mativa pelo método dos mínimos quadrados se revelou mais correta.

i 1

ir
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9-5 - Discussão

Os valores do módulo de Weibull para as diversas compo-

sições estudadas são comparáveis com os encontrados na literatura.

Guriand /209/ encontrou m = 4, Exner /1°8/ m = 3 a 20, Amberg /2l0/

m = 8 e Chermant et ai /183/ m = 3 a 20, como valores médios em d_i

versas ligas WC-Co. Os valores relativamente grandes de algumas '

composições estudadas serviram para confirmar a natureza uniforme

do material estudado.

Correlação Parâmetros de Weibull - Microestrutura : Ao

considerar o módulo de Weibull, m, uma indicação da dispersão dos

defeitos que levam à fratura, buscou-se uma correlação entre m e os

parâmetros microestruturais que controlam a iniciação ou pelo menos,

a propagação da fratura. Segundo Chermant et ai /183/, em geral . m

aumenta com a fração volumétrica de Co e para uma fração volumetri

ca, será maior no material com menor granulação, o que não foi to

talmente verificado neste trabalho.

As figuras 85 e 86 mostram que esta análise não e tão '

simples. Como já foi discutido anteriormente, a resistência das li_

gas WC-Co é muito influenciada pelos concentradores locais de ten

são, tais como: contatos WC-WC, estrutura cristalina e caminho li-

vre médio através da fase ligante. A microestrutura , conforme mos

trado nas figuras 77a e 77b, está intimamente relacionada com as '

condições de mistura, moagem, sinterização e elementos refinadores

de grão.

Correlação Parâmetros - Condições de Ensaio : Apesar '

das falhas do ensaio de flexão para a avaliação da resistência à '

ruptura em materiais frágeis, a dispersão .mostrou-se tolerável e

possível de ser tratada estatisticamente, mesmo sem nenhuma conver

são da tensão de flexâo para uma tensão equivalente sob estado de

tração uniaxial convencional..
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A influencia da retificação e polimento nas tensões in-

ternas, apesar de já destacada em /2ll/, não foi considerada nem

corrigida com alivio de tensões, devido o risco de fragilização do

ligante por envelhecimento /193/.

Embora os ensaios tenham sido efetuados com velocidade

constante de aplicação da carga, a sua variação também pode influen

ciar a tenacidade ã fratura do material, K o que alteraria o va

lor dos parâmetros da distribuição.

A aderência da distribuição de Weibull aos dados experi

mentais deve ser analisada tendo em conta alguns fatores limitado-

res de ura uso mais geral, tais como os citados por Evans /206/ e •

representados na figura 87.

Tensão Característica
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Figura 85 - Variação da tensão ca rac te r í s t i ca ,Co , com a
a % de Co e Granulometria WC.
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CAPITULO 10

Conclusões

1. - 0 método empregado para a produção do pó de cobalto extra fino,

a partir da redução do oxido, Mostrou levar a um crescimento

exagerado do tamanho de partículas, para as condições de redu

ção empregadas. A redução deveria ser feita em leito fluidiz±

do, reduzindo o tempo e a•temperatura da redução para obter-se

um pó mais fino do cobalto.

2. A principal conseqüência do uso do pó de Co com granulometria

excessiva foi o aparecimento de "lagos" de ligante na mieroes

trutura e aparecimento de fases subestequiométricas, como a fa

se eta, através de um desequilíbrio estequiométrico localizado.

3. Comparando os dois métodos de mistura e noagem utilizados nes

te trabalho, a moagem com moinhos de bolas produziu uma mistura

mais homogênea que a mistura em moinhos do tipo "mortar". Toda

via a utilização de esferas de aço no moinho de bolas levou a

uma contaminação apreciável nom ferro, sendo mais indicado o

uso de bolas de metal duro, como feito industrialmente.

4. De acordo com a dilatometria, boa parte do encolhimento dos

compactados WC-Co ocorre em fase sólida, com a sinterizaçio na

presença da fase liquida desempenhando um papel final de dens^.

ficaçio e enrigeeinento do sinterizado.

5. A sinterizaçio sob uma atmosfera controlada de hidrogênio dif_i

cultou muito mais o controle do teor final de carbono do que a

a sinterizaçio em vácuo, embora a últina leve a uma maior per-

da do cobalto da fase ligante.
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6 - 0 valor da dureza Vickers HV15 variou linearmente com o teor

de cobalto, com a granulação mais fina apresentando maior du-

reza para uma mesma composição. A dureza HV das ligas WC-Co

estudadas mostrou-se menos influenciada que a resistência à

Flexão quanto a presença de poros e fases intermetálicas, bas

tes prejudiciais a qualidade dos metais duros.

1 - No ensaio de flexão transversal sob três pontos, a tensão

de ruptura transversal aumentou com um maior teor de cobalto,

alcançando, porém, um máximo para as amostras WC-125?Co com gra

nulaçao grosseira (Dwc = 3 a 5 >im). A tensão de ruptura trans

versai representou o valor de tensão com 5O/Ê de probabilidade

de ruptura. A tensão característica, (To, (P = 63,2#) mostrou

o mesmo comportamento.

g- Os resultados experimentais da resistência à flexão transver-

sal das ligas WC-Co produzidas, mostraram uma dispersão de va_

lores bem descrita pela distribuição de Weibull, confirmando

o modelo do elo mais fraco ao invés do modelo de encadeamento,

ou seja, a resistência dos metais duros mostrou-se contfolada

pelo maior defeito estrutural presente, tais como poros, inclu

soes, granulaçâo grosseira e contatos WC-WC, etc.

o - Embora muito influenciado pelo processo de fabricação, o módu

Io de Weibull, m, tende a aumentar com o teor de ligante, con

firmando outros trabalhos que o correlacionam com o grau de

formação de contatos WC-WC.
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ANEXO I «- Difratograma do pó* de cobalto.
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Anexo II - Resultados dos Ensaios de Flexao Transversal - VC-Co
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