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RESUMO

Forom preparados corpos-do-provo do ligo A356 tratodos com
estrõncio ou com fintimônio.
Caractcrizarnm-so os microostruiurns nos cstodos bruto do
fundição e npós trolamonlo lóimico do solubiliznçõo o cnvolho-
cimento. A liga tratada com ontimônio mostrou uma menor
cinótica do esíoroidizoçno dos partículas do silício duronto o
tratamento tórmico, um menor nlvol do porosidado o molhores
valores de alongamento o limite de resistência obtidos em
ensaio de tração.

ABSTRACT

Strontium nnd Antimony treated A356 aluminum alloy samples
worn metnlloo.rnphicolly characterized in the as cast and solution
nnd .igod conditions. Antimony treated alloy has shown slower
sphoroidizing kinetics of the Silicon particles during solution
treatment, lower porosity level and higher tensile strength and
olongntion than Strontium treated one.
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1. Introdução

Nos últimos nnos as empresas do fundição Ifim experimentado
um crescente apelo dos compradores de funclidosembuscade
produtos com qualidade assegurada. Este fato, entre outros,
(em desencüdeado uma procura de soluções tecnológicas que
(eduzam a quantidade de parâmetros variáveis dos processos
produtivos o. no mesmo tempo, mantenham-nos sob controle
mais estreito.
Um exemplo característico 6 o da fundição do licjfis de alumínio,
<tue. orn quase 00% dos casos, essta relacionada com a produção
do liyii» dii lamilin Al-Si (1): somente no quo diz respeito As
condições metalúrgicas dos banhos, são necessários controles
rígidos da composição química base. dos loores de elemenios
residuais (normalmente os mais importantes são o forro e ei
íiliinio). do nível d(: y.isos dissolvido:», da C|unnlidiide do óxidos
em suspensão o dor. graus do refino o do modificação (2).
Indubitavelmente, os fatores quo regem a qualidado do pecos
fundidas um ligas Al-Si são as piopriedades mecânicas e o grau
d(j sanidade inívol do microporosidades). Interferem sobre
eslos dois fatores a qualidade metalúrgica dos banhos, as
condições de vazamento e de solidificação das peças, além de
variáveis de tratamento térmico (que agem apertas sobre as
propriedades mecânicas).
Dentre as técnicos utilizadas na fundição do ligas Al-Si oulélicas
o hipoeuletica.s, deslaca-se a do modificação, tradicionalmente
ofeliinda através do adições do sódio ou orslrôncio no banho
metálico. No entanto, nas ligas daquela família suscetíveis a
tratamento térmico do solubiliznçào (ligas 310,320,
3:VJ.33(i.:i!J'1.3í>5.3r)(i.3!J7.350 o AAA). estos elementos vêm
sendo substituídos pelo antimônio, o que apresenta vantagens
quanto ã complexidade dos controles do processo e a qualidade
final das peças fundidas (3-G).
O tratamento clássico de modificação tom por objetivo trans-
formar a mor fologin das partículas de silício do eutótico (fase |i),
passando do lamolar ou ocicular para fibrosn. Esta alteração
morfológien permite uma melhor distribuição das partículas de
silício na microestrutura (cuja matriz é constituída de fase •< rica
em Al) e um manor efeito de entalhe destas partículas duras e
frágeis, obtendo-se. conseqüentemente, melhorias no limite
do resistência, na duclilidade e na usinabilidacle (1.2,7-9).
As figuras 1 a 3 mostram micrografias da liga A3fJ6.0 no estado
bruto de fundição obtidas através de microscópio eletrônico de
varredura, ressaltando a morfologia das partículas de silício em
'.? situações: sem modificação (figura 1). modificada com sódio
(liyura 7) e modificada com estrondo (figura 3).
A mor íologia fibrosa das partículascle silício em ligas modificadas
não 6 estável duranto tratamentos térmicos c:m temperaturas
oluviidíi:;, como os de solubilizaçâo (acima do !>00"C). Durante
e:;li: tratamento, as fibra;; sofrem modificações morfológicas
conduzidas por fenômenos clr-; subdivisão, esforoidização o
engio.'isamento justapostos ao longo do tempo. Dir.lo resulta a
formação de partículas arredondadas o isoladas umas das*

(b)

Figuro 1. Microeslrutura obtido com microscópio
eletrônico de varredurn(M.E.V.)de uma liga
A356 no estoclo bruto de fundição sem
modificação. Aumentos de 250X (n) e 500X (b)

(a)
Figura 2. Microestruturn obtida com microscópio

eletrônico de vnrreduralM.E.V.) de umn ligo
A356 no estado bruto de fundição modificado
com sódio. Aumentos de 250X (o) e 500X (b).



Figura <t. Microestrutura obtldn com microscópio
eletrônico de varredura (M.E.V.) cie irmo liçja
A35G modificada com estrôncio npós ?. horns
<lo tratamento. Aumento tio 7[>0X.

Figura 3. Microestruturn obtida com microscópio
eletrônico de vnrredura (M.E.V.) do un i t lign
A356 no estado bruto.de fundição modificada
com estrôncío. Aumento de 3000X.

outras, perdendo, assim, n característica de continuidade ob-
servada nas figuras 2 e 3 (10-13).
A figura 4 mostra a micrografia de liga A356 modificada com
estrondo obtida em microscópio eletrônico de varredura, ca-
racterizando a morfologia das partículas de silício após
solubilizacáo por 2 lioras. Cumpre notar que o processo do
subdivisão das partículas de silício mostrado na figura 4 ocorre
para tempos inferiores a 2 horas de tratamento (12.13).
Em conseqüência desta quebra da continuidade das fibrns de
silício, observam-se ganhos nas propriedades de duetilidadn da
liga (1).
A importância do tratamento de modificação não se restringe à
alteração morfológica das partículas de silício: apenas com o
refinamento da microeslrutura por ele provocado é possível
fragmentar aquelas partículas durante a solubilização por tempos
industrialmente viáveis (o que não ocorre com ligas não
modificadas (12)).
A adição de anlimônio, ao contrário dos tratamentos com r.ódio
c com estrôncio, não modifica a morfologia das partículas de
silício; apenas causa o refinamento da morfologia lamelar do
oulélico fase «/silício e, conseqüenlemenic, torna viável o
processo de fragmentação das partículas de silício sob tempos
normais do tratamento térmico (3-5,1<1).
A ligura 5 mostra uma micrografia, obtida emMEV, dnligaA35G
tratada com anlimônio no estado bruto de fundição, evidencian-
do a morfologia das partículas de silício.
A literatura cita o caráter permanente da adição de antimônio no
banho liquido como sendo a principal vantagem deste trata-

monto (denominado JrnJaiIÜUllíliLQI£lLiüu) em relação no Irrita-
monlo com sódio ou oslrôncio (denominado tmlwnoriU) d()
modificação). Sob este aspecto, o (ratamonlo com sódio é o
quo aprosenta maior perda do ofeito com o tompo ("fadinçj") o
o tiatnmonio com estrondo, por sua vez, ó considerado somi-
permanonle (1,3-6,1 5).

(n)

Fiçjurn 5. Microcstrutura ol)ticla em microscópio
eletrônico de varredura (M.E.V.) de uma liçjn
A35G no estado bruto de fundição refinndn
com nntimôrtio. Aumentos de 300X (a) e 4E>0X
tb).



O carálor permanente do tratamento do refino com antimônio
é comprovado atravós da observação do sou efeito mesmo
após inúmeras refusóes de um metal tralado uma única vez
(15). Esto falo, por si só, já representa um avanço significativo
na redução dos controles de processo e na garantia da qualida-
de de peças fundidas.
Trabalhos comparativos dos efeitos de adições de sódio,
estrõncio e antimônio mostram, ainda, maior ocorrência
de microporosidades provocada pela utilização dos dois
primeiros em relação à utilização do antimônio e à
situação de não modificação (1,5,6,14-18). Alguns autores
atribuem este fato a uma maior tendência à absorção do
hidrogênio por parte dos banhos tratados com sódio o
estrõncio (1,6); outros, a uma maior tendência à formação
de micro-rechupes (5,18). Outra vantagem do tratamento
com antimônio diz respeito à possibilidade de se efetuar a
desgaseificação do banho após sua adição, sem perda do
efeito refinador, o que não é possível com banhos modi-
ficados (1,6).
A presença de microporosidades é. por si só, motivo de re-
provação de peças; além disto, esta presença provoca deteri-
oração das propriedades mecânicas das ligas, principalmente
em relação a esforços dinâmicos, como os relacionados com o
fenômeno de fadiga.
O tratamento de modificação com sódio é também apontado
como causador de redução da fluidez das ligas Al-Si (19).
As principais desvantagens da refino com antimônio, em rela-
ção à modificação com sódio ou estrõncio, são: a) maior difi-
culdade de dissolução no banho metálico (1); b) obtenção de
microestruturas com um nível inferior de refino (14); c) conta-
minação permanente das sucatas, provocando interação ne-
gativa com os modificadores comuns, sódio e estrõncio (20,21);
d) alta reatividade com o magnésio quando os níveis de adição
de antimônio superam 0,10%, obrigando à utilização de
matérias-primas com baixo teor de fósforo (1,22,23); e) toxidez,
impedindo aplicações das peças no contato direto com alimentos
(1); f) exigência de velocidades de resfriamento elevadas para
obtenção de refino efetivo da microestrutura.
O objetivo deste trabalho constitui-se do estudo comparativo da
qualidade metalúrgica de corpos-de-prova da liga A356.0 refi-
nados com antimônio e modificados com estrõncio, obtidos
através do processo de fundição de precisão por cera perdida.

2.Procedimento exper imenta l

Foram obtidos corpos-de-prova de ensaio de tração da liga
A356.0 através da realização de 2 séries de experiências, sendo
que o tratamento do banho metálico constituiu-se no fator de
diferença entre ambas: série I - modificação com estrõncio;
série II - refino com antimònio.
As corridas foram realizadas em forno de indução de 8 kg de
capacidade O.OOOHz), no qual se efetuaram também as cor-
reções de composição química, os tratamentos de
desgaseificaçào (hexacloretano) e de refino de grão (Al-Ti-B) e
as adições de estrondo (0.02% através de liga AM 0%Sr - liga
I) ou antimônio (0,10% através de Sb metálico - liga ID. A
matéria-prima constituiu-se de pré-liga Al-Si.
Os moldes vazados constituíram-se de cascas cerâmicas
(fundição de precisão por cera perdida) de onde foram
obtidos corpos-de-prova para ensaios de tração com diâ-
metro útil de 1 2,5mm (conforme norma ASTM B-557). Os
corpos-de-prova sofreram tratamentos térmicos de
solubilização (16 horas a 530°C, resfriamento em água) e
envelhecimento (160°C por 7 horas) e, posteriormente,
foram ensaiados à tração.
Realizaram-se exames metalográficos em amostras ex-
traídas dos corpos-de-prova nos estados brutode fundição,
solubilizado (530°C -8h) e solubilizado e envelhecido
(conforme descrito anteriormente). Nestes exames, utili-
zaram-se as técnicas de microscopia ótica (com ataque de
Keller) e microscopia eletrônico de vnrredurn (com ataque
profundo do NnOH 30% em águn).
As avaliações dos niveis de refino dn macroostruturo o dn

sanidado dos corpos-do-provo foram ofotuadas atravós do
macrogrofio da região do caboça dos corpos-do-prova do
tração; para a vorificaçào do refino do grão, utilizou-oo
ataquo com solução aquosa do cloroto cúprico (40% om
volume), ;

3.Resultados e Discussão

A tabela 1 apresenta os resultados de composição química
obtidos nas duas séries do experiências, bem como as faixas do
teores especificados para a liga A356.0.

Tabela 1 - Resultados de análises químicas dos séries I e II
e especificação de composição química dn liçja A356.0
segundo as normas ASTM B 686 e MIL-A-21180D

Composição Química {% em peso)

Especificação*

Liga I

Liga II

Si

6,5-7,5

7,0

6,9

Mg

0,25-0,45

0,44

0,44

Fe

0,20máx.

0,117

ND

* A especificação segundo as normas ASTM B 686 e MIL-A-
21180D inclue máximos de outros elementos.

ND - Não determinado

Tais resultados mostraram-se semelhantes entre si e dentro
das faixas especificadas.
As figuras 6 e 7 apresentam as microestruturas brutas de
fundição dos corpos-de-prova das série I e II, respectiva-
mente. Observa-se que as microestruturas diferem, es-
sencialmente, no que diz respeito à morfologia das partí-
culas de silício do eutético e ao maior refinamento do
eutético obtido no corpo-de-prova da série I (estrõncio).
Conforme descrito anteriormente, uma das conseqüências
do tratamento térmico de solubilização é a "quebra da
continuidade" das partículas de silício do eutético. Re-
sultados anteriores (12.13), como os mostrados na figura
4, demonstram que esta fragmentação ocorre para tempos
inferiores a 2 horas de tratamento em corpos-de-prova
modificados com estrõncio (como os da série I). Em cor-
pos-de-prova tratados com antimônio (série II) o menor
refino das partículas de silício deveria retardar o processo
de fragmentação. De fato, tal processo é observado so-
mente para tempos de tratamento da ordem do 8 horas. As
figuras 8 e 9 mostram as microestruturas do corpos-de*
prova das séries I e II, respectivamente, após tratamento
de solubilização por 8 horas.
As figuras 10 e 11 mostram as microestruturas dos corpos-de-
prova das séries I e II. respectivamente, após tratamento
térmico T6 (solubilizacáo por 16 horase envelhecimento por 7 h).
A figura 10 (série I) mostra que o processo de fragmenta-
ção das partículas de silício praticamente completou-se
após o tratamento térmico, poisa maioria delas íipresonto-
se esferoidizada o em pleno processo do engrossamen-
to. A figura 1 1 (série II). por outro Indo. mostra indícios do
que o processo de fragmentação das partículas do silício
ainda não se completou, obscrvnndo-so uma osferoidização
ainda incipiente das mesmos. Mesmo nesto cnso, porém,
fica evidenciada a "quebra da continuidade" da rodo ori-
ginal do partículas do silício (figura /).
À tabolo 2 mostra os resultados obtidos nos tmsuios do



Figura 6. Microestrutura de corpo-de-prova da série I
(modificado com estrõncio) MO estado bruto
de fundição. (o| óptica - GOOX, (b)M.E.V. -
2000X.

(a)
Figura 7. Microestrutura de corpo-de-prova cia série II

(refinado com antimôtiio) no estado bruto de
fundição. (o| óptica - 200X. (b) M.E.V. - 350X.

(b)

Figura 8. Microestrutura de corpo-de-prova de serie I
(modificado com estrõncio) após 8 horas de
solubilização. Óptica - 250X.



M

Fiyurn 9. MicroestnKurn de corpo-de-provn dn série II
(relitindo com tmlimònio) npós 8 horns de
solubiliznçõo. (n)óptica • 200X. (b)SEM - 320X.

' • . " • ' ' ! ' . •

<nl (b)

Figura 10. MicroestruUirn de corpo-de-provn dn série I
(modificado com estrôncio) npós 1G horns do
solubiliznçfio. (o) õpticn • 250X, (l>) SEM -
2000X.

tn)

Figurii 11. Microostrutum de corpo-<ío-provn dn sério II
(rufiiuido com nntimônio) npós 16 liorns do
solubiliznçSo. (n)Ópticn - 200X; (b)SEM - 500X.

(b)



Tabelo 2 - Resultados do ensaio cie tração das séries I e II no estado TG c cspecificnçõo de propriedades mecânicos dn liyn
A356.0 segundo as normas ASTM B 686 e MIL-A-21180D classe 10.

Especificação
L.R.(MPa) L.E.(MPÍI)

2G2 min. 193 min. 5,0mir>.

Seriei

(Estrondo)

Srl 272

Sr2

Sr3 .

Sb1

Sb2

Sb3

271

273

290

290

299

21(5

216

209

202

216

5.-1

1.6

11.1

13,1

13,0

Série II

(Antimònio)

Sbt 297 217 1 M

tração afclundon nos corpos-dc-prova tratados lormica-
monie segundo TG. Obsarva-5G que os corpos-do-prova da
série II apresentaram valores de limite de resistência e,
notadamente. de alongamento superiores aos apresenta-
dos pelos corpos-de-prova da série I, enquanto os valoro3
de limite de escoamento npresentaram-se semelhantes
em ambas as séries (cxcelo o corpo-de-prova Srl) .
Esla semelhança dos valores de limite de escoamento mostra
que as resistências mecânicas das matrizes, constituídas
pela (ase u endurecida por precipitação, são semelhantes nas
séries I e II. Tal resultado ora esperado, uma vez que ás,
composições químicas e o histórico térmico de ambas as séries,
são semelhantes. Por outro lodo, os valores muito superiores
de alongamento o mais elevados de limite de resistência
obtidos nos corpos-de-prova da série II mostram que a nucleação
e a propagação de trincas são mais dificultadas nestes corpos-
de-prova.
Com o intuito de tentar explienr este comportamento, é im-
porianie lembrar que. nestas ligas, a nucleação do trincas deve
•ocorrer a partir de interfaces entre partículas de silício/matriz o
fases frágeis ricas em forro/matriz ou a partir d© dofoilos. tais
como microporosidades. Os maiores valores de alongamento
obtidos nos corpos-de-prova da série II em relação aos da série
I não devem ser creditados a aspectos constitucionais, pois as
partículas de silício presentes nas microeslrulurar. dos corpos-
de-provg da série II são maiores e menos arredondados (e,
portanto, mais suscetíveis ã nucleação de trincas) do quo as dos
corpos-deprova da série I. Adicionalmente, o teor de ferro da
série I resultou extremamente bnixo (lobela 1). o que causa a
formação de uma quantidade não significativa do lase ft ágil rica
em forro (24-2G).
A figura 12 apresenta mocrografias da seção longitudinal de
corpos-de-prova cias séries I e II, onds são observados dois
aspectos importantes: os grãos macroscópicos possuom In-
manhos semelhantes e, principalmente, a incidência de
microporosidades (partes escuras) é maior na série I. Esta
última constatação é reforçada airovés da observação destas
mesmas amostras em corte longitudinal da região da rosca dos
corpos-deprova de tração após polimenlo (figura 13): a liga
tratada com eslrôncio (série I. figura 13a) apresenta um nível de
microporosidades bastante superior ao do ligo tratada com
antimònio (série II, figura 13b). Este fato pode justificar as
diferenças de propriedades mecânicas entre as duas séries.
A maior tendência à ocorrência de microporosidades em ligas
tratadas com estrôncio, em relação às tratadas com antimònio,
jã havia sido relatada por outros autores (1.5.6.1 *1-18), nue a
atribuíram à moior tendência à absorção de hidrogênio (1.6) ou
à formnçno de micro-rechupes (5.18) das primoirns.
A redução do nívol de microporosidades o ns propriedades

Ficjura 12. MacroesUulura das regiões roscadas de
corpos-de-prova de tração (corte longitudinal)
das séries l-12a (estrôncio), e 11-121)
(antimònio) mostrando o tomnnho dos grãos
e o nivei de porosidades oblido
escuras). Aumento de 10X.



Fiytirii 13. Foto tias superficies polidas <lc corpos tie-
provo dos séries l-13ti (estrôncio) e II-13U
(iiMtimônio) evidenciando o nível cle
porosiclndcs.

mecânicas superioras mostram que o tratamento empregando
antimõnio é vantajoso em relação ao que emprega estrondo,
notadamonto em ligas que sofrem tratamento térmico.

4. Conclusões
Ounnto ãs partículas cie silício rio culético, podo-se concluir
qutr
1| A:> mot((il<itji;i:; obtidas através tio tratamento do modifica-

ção coincstfóiicro o cio Imlamonln d(; rolino com antimônio
são, rospw.livamonlo, fib'osa n InmoUir;

2! As fibras de silício p(«sentes na microwstruuirn cia liçj-o
trotada com esirôncio são mais rolinodas do fino as lamelas
cie silício tia liçja tratada com aiitirnónio;

3) Os processos de fragmentação, esforoidização e
cngror.snmenio quo ocorrem durante o tratamento cie
solubilização têm cinética móis rApicla em ligas modificadas
com estrondo do que liçws refinadas com ontimõnio;

' OiiriMto os características do sankloclc; interna c do proprie-
dade:; in<!<:ãnic<is, podosu concluir que;:

4) A liga refinada com antimônio apror.onta menor nfvel cio
micmporosidadc.-s em relação a liga modi ficada com estrôncio;

5) A liga rt;f ir iacla com antimônio ai )f(;;;(;nliivíilor(.vs mais elevados
de limite' do resistência o muito superiora» de alongamento
em relação a ligo modificada com ostrõncio.
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