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'• EitudaAani-ie oi z^eAtoi de. tAÍi teo-tcA de. ca/ibono z da adição dz / ,51 c . motibdz
• >u.o na ziüiutiiAa dz ioí-tóü^icação dz &ZAAOÍ Çund-idoi bianco* coin 151 de. cAomc
' VíteAminoAcun-òz df> va/iÁa.çõz& dai frxaçczò \>ütwnztxica.i, dz auAtznita pfujt. AJ.a e dp.

aüibonztoò exUe.-tic.oi. o númeio dz pciitZcuIni dz caAbonetoi pox uiiidadz c/e. coi iptUme.nto
'. dz tinha z o zApaçamznto rixidlo cti^te bh.ac.oi izcundÓAioi dz de.ndru.taf,.

Rzalizou-iz ancLtiòz iznjriica, dztznnvLnando-iz tzmpzfiatuAai dz patamaAzi dz ^ohjna-
ção da auAie.nLt/x p-\Ámá,x.La e cio zu,tz~tÁ.co\

A zízvação do tzcK dz C z a ad-Lção dz Mo ptovocaAani cítmúituçíú da ta>npz/-atuAa do
paiamafi dz faimaç-ão do zu.tA.tico z zng>io6iamznto dai paxtZctitai dz caxbonztoò.

SUNMARY

The. z&(,zc£i o& 3 izve.Zi o{, caAbon and o& / .51 Mo
addition on tixz iolidl&ication itAuctuAZi O& a 151
Cli/iomium white, cait ÁJion weAz itudí&d.

Thz vohmz &iac£ion o(, pAÁmaAtj aint&nitz and o(,
lutzdtlc caAbídzi, ai wzli ai tlie. J-UUÍIÒCA O& caAbldz
panAiclzA peA uni-t Izngtíi and the. mzan azcotidany dzndxi
tu aA !̂ Apac-òuj w&nz mzaAuAe.d.

Bij mzani o{, tlie/unal analijiii, tliaimal aM.zi.tA CÜA
fi.ziponaU.ng to -tíiz ionmcUÂoii o& thz pfcònaAy auò.te)tx.íe.
and o& thz zutzctic WZJIZ dctz/uninzd.

Thz incAzaiz in Ü\z caAbon content and tlie. ad-
dition oi Ho led to Zowztilng o& tlie. tkzJxmal aAJiutà. arid
to coatiziiing o<J tíiz poJitíclzA.



INTRODUÇÃO

Os ferros fundidos brancos com a l to teor de cromo
são empregados nas indúst r ias de mineração, cimento, ce_
rãmica e t c , devido a sua a l t a res i s tênc ia ao desgaste"
abrasivo c re la t iva tenacidade | l | , ' | 2 | . Estas proprie-
dades são determinadas cm grande parte pela microestru-
tura o pc]a composição química.

. Os teores de cromo c carbono determinam o t ipo c
quantidade de carbonetos formados. Maiores quantidades
destes elementos levam ã formação .de maiores frações vo
iumetricas de carbonetos. Teores de cromo superiores a"
101 levam ã fonnação d e carbonetos do tipo M7C3, com me
lhorias s ignif ica t ivas na tenacidade e dureza do mntc~
r i a l , em relação aos ferros fundidos de bruxos teores
do cromo, que apresentam enrbonetos do tipo M5C.

A fração volumetrica de carbonetos formados na so
l idif icação influencia a res i s tênc ia ao desgaste abrasT
vo. Seguido Zum-Gahr | 3 | o aunento da fração volumetri~
ca de carbonetos leva a uma progressiva melhoria da re -
s is tência ao desgaste com um máximo próximo de 30°& cm
volume de carbonetos. Bsses resultados foram obtidos cm
ensaios de "roda de borracha" e do "pino", tanto para
matrizes martensIticas cano para matrizes aus ten í t i cas .
Esse efe i to ser ia devido ã crescente proteção da matriz
metálica, pelos carhonctos, ate cerca de 30» cm volume;
a p a r t i r deste ponto passaria a predominar a f ragi l ida-
de in t r ínseca dos carbonetos, levando a diminuição da

. r e s i s t ênc ia ao desgaste | 3 | .
Freqüentemente especi ficam-se para esses mater iais

matrizes, martensí t icas . Para se obter a necessária tem-
perabilidado nas seções espessas usualmente encontradas
nas suas aplicações t íp icas requerem-se elevados teores
de cromo dissolvido na matriz, bem cano adições de e l e -
mentos de l iga , sendo o molibdênio o de mais amplo em-
prego.

A importância do molibdênio na temperabilidade fez
can que a maior parte dos trabalhos encontrados na lite_
ra tura técnica se voltasse ao estudo desse e f e i t o , role_
gando para segundo plano seu e fe i to na so l id i f icação .

Este trabalho visa estudar o efe i to do carbono e
do molibdênio na es t rutura de sol idi f icação de ferros
fundidos can 15 o de cromo, bem como medir estes e fe i tos
através de metalografia quan t i t a t iva .

MATERIAIS i f MÉTODOS

Foi elaborada uma liga base contendo 151 Cr e2 ,31
C, a p a r t i r dn qual foram fei tas refusões para ajustes
de composição química de.acordo com 3 Tabela 1.

Para preparação das ligas u t i l i zou-se sucata de
aço para cstaiiipagem, ferro cromo baixo carbono, cromo
metálico, ferro molibdenio c g r a f i t e .

A l iga base foi elaborada cm forno de indução de

lOOOHz, u t i l izando cadinho de. ZSÔ cg com revestimento re
f r a t á r i o a base de magnesia. ~

As refusões foram fei tas em forno de indução de
3000IIZ em cadinho de carbeto de s i l í c i o com capacidade
de 2kg, sirperaquecendo-se a 15OO°C.

Tabela 1. Composições Químicas Visadas

Ligas

15 - 2 , 3 - 0

15 - 2 , 3 - 1

IS - 3 , 0 - 0

15-. 3,0 - 1

15 - 3 , 6 - 0

15 - 3 , 6 - 1

,5

,5

,5

'0 Cr

15

15

15

15

15

IS

% C

2,3

2,3

3,0

.3,0

:-,6

3.6

%

0

1

0

1

0

1

Mo

,5

,5

,5

Utilizaram-se cano corpos-de-prová copos para an£
l i se térmica fornecidos pela ECIL S/A, fei tos pelo pro-
cesso "shell molding", com 30mm de diâmBtvo interno e
aproximadamente- SOnnn de a l tu ra , com um rennopar de cro-
mcl-alumel disposto verticalmente.

Os vazamentos foram feitos diretamente do cadinho
de carbeto de s i l í c i o , de maneira a permitir um bom con_
trole da temperatura de vazamento mantida sempre entre
1450-1460°C.

As curvas de resfriamento foram obtidas em regis-
trador do tipo Leeds Nbrthrup com escala entre 1100 e
1400°C.

Para análise metalográfica foram empregadas ar.ios-
tras obtidas da seção transversal dos copos logo acima
da ponta do tennopar, de modo a obter a melhor correla-
ção entre microestrutura e análise térmica.

A determinação das frações volumetricas de micro-
consti tuintes foi feita através de contagens cm grade do
25 pontos, efetuando-sc 30 contagens por amostra, sogun_
do a norma AS TM-£-562-76 [4 [. A contagem do número dcca£
bonetos por comprimento de linha foi efetuada u t i l izan-
do-se um círculo de 0,31-imm de perímetro. O espaçamento
de braços de dendrita foi medido alinhando-sc urna esca-
la com o eixo principal das dendr i tas .

RESULTADOS E PÍSCUSSAO

Os resultados das anál ises químicas de carbono são^apre
sentados coniuntajnentc aos resul tados de análise térmi-
ca e metalografia quan t i t a t iva (Tabelas 2 a S) . Os teo-
res dos demais elementos situam-se nas seguintes faixas:
crano 15 a 16°*; molilxlciiio 1,5 a 1,6°> (<0,00°. nas ligas
sem adição); manganês 0,2 a 0 ,3 t ; s i l í c i o 0,1 a 0 ,31.
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Lip.as sem Molilxlcnio

Análise Térmica. A Tabela 2 e Figura 1 mostram o
cfcitp~da pHnFcTuãTicm' de carbono na temperatura do pata
mar correspondente ã formação da austenita primária (TY)
e na temperatura da reação cutética (Tç) . Observa-se um
nítido decréscimo da temperatura do primeiro patamar à
medida que a compos ição se aproxima do cutético. üs ta
maior proximidade do cutetico pode ser verificada na Fi_
gura 2, obtida por Jackson | S | . •

listes resultados mostram ainda <]uc ocorreu um de-
créscimo na temperatura da. reação eutetica com o aumen-
to da porcentagem de carbono. Isto se deve aos di.feren.
tes caminhos de solidificação, cano se vê na Figura 2~ '
pois a calha eutetica nionovariante é atingida em tempe-
raturas cada vez menores ã medida que se aumenta a po£
centagem de carbono.

Com os valores determinados para as temperaturas
dos patamares euteticos, pode-se traçar, esquema tic ame n_
te, os caminhos de solidificação, apresentados na Figu-
ra 2 como linhas pontilhadas.

Tabela 2. Porcentagem de Carbono Analisado e Temperatu
ra de Patamar de Formação da Austenita (Ty) ê~
do Lutético (Tg), para as ligas seinMolibdenio

15

15

15

ligas

- 2,3

- 3,0

- 3,6

- 0

- 0

- 0

• % c
Analisado

, 2,25
2,94
3,52

y°o
1321'

1281

-

TE(°C)

1253

1238
1229

Tt-C)

IMO

I1OO

12IO

Figura 1. Temperatura de Patamar de Formação
de Austenita (Ty) e doEutctico (Tç)
em Função do Teor de Carbono; Li-
gas sení Molibdcnio e com 1,51 Mo
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Figura 2. Siqicrfícic Uqui<lus do Sistema Fe-Cr-C
Mostrando Esquema ticamcntc o Caminho de
Solidificação das Ligas Contendo 15%de
Cromo e 2,2'.C(1), 2,9'.C(2) e 3,SÍC(3)

No caso da liga eutet ica (3,5IC) olwervou-sc rcca_
lescencia na curva de resfriamento. A temperatura apre-
sentada na Tateia 2 rcfcrc-sc ã maior temperatura a t i n -
gida durante a recalescencia.

Nbtnloi;rnfia Quantitativa - Fração Volunctrica de
Aigtcnlta (^VY) cFração Vohimetrica de C.arTxinetos l:.u-
tet icos Í^\'K) • A Tateia 5 c Ti 1-igura 3 mostram que a l"ra_
çao volumetrica de austenita diminuiu com o aumento do
teor de carbono, liste fato também é conseqüência dacrcs_
cento proximidade da calha cutética mónovariante para
teores crescentes de carbono. A diminuição da fração vo
lumetrica de austenita primária foi muito mais intensa
quando se variou o teor de carbono de 2,9 para 3,5% do
que de 2,2 para 2,9b. Quantitativamente, entre 2,2 e 2 , 9 !
de carbono a taxa media de diminuição da quantidade de
austenita foi de 241 por 1° de carbono, passando para
68% por II de carbono no intervalo compreendido entre
2,9 e 3,S°Í>. Isto se deve aos diferentes caminhos de so-
lidificação, e também ã maior inclinação da superfície
líquidus ã medida que a composição da liga fica maispro_
xima do euté t ico . v

Tabela 3. Resultados de f̂ ieta logra fia Quantity
tiva para as Ligas sem Molibdênio

Ligas

15 - 2 , 3 -0

IS - 3 , 0 - 0

15 - 3 , 6 - 0

VVY

58,7

41,7

0

"VK

16,1

25,2

28,6

LT

75,1

82,2

84, õ-

181,7

141,3

.84,6

23,5

15,4

Vvf 1.5 :

k.
\

Figura 3. Fração Volimictrica de Austenita Pró-
Eu té ti ca (VV"Y) cm Função do Teor de
Carbono; Ligas semMolibdcnio ecom 1,51
Mo ^ - •

A Tabela 3 e a Figura 4 mostram que o aumento da
porcentagem de carbono leva ao aumento da fração volumé_
trica decarbonetos euteticos, resultado semelhante ao
obtido por diversos autores | 3 [ , | 6 | e | 8 | .

0 efeito da fração volume trica de car bone tos na
resistência ao desgaste dos ferros fundidos brancos com
altos teores de cromo levou a que se buscassem relações
empíricas entre a composição química e a fração volunc-
trica de carbonetos. Maratray | 6 | , j 7 | , obteve as seguin_
tes equações utilizando mctalografia quantitativa auto-
mática e por contagem visual, respectivamente:

V^ - 12,33 CÓC) + 0,55 ÍJCr) - 15,2 • (1)

V w - 11,3 ( tQ + 0,5 (»Cr) - 13,4 (2)

Os valoi-es de frações volitmctricas de carbonetos medi-
dos no presente trabalho são todos iwr.ores do que os V£
lores previstos pelas equações de Mnratray. Fjitrctanto
o mesmo acontece can os resultados dos trabalhos de Baj_
tel |8| e Zum-Gahr | 3 | , sendo que, dos resultados apre-
sentados por. este último autor, e possível se obter por



regressão linear a ccjiiação:

: VyK = 9,6 C-Q + 0,0 (Xr) - 16,7 (3)

com um erro padrão de 2,2. Com esta equação pode-se cal.
cular as frações volumétricas de 18,4; 25,0 c 30,4°, pa~
ra as composições de 2,2; 2,9 c 3,5" do carbono ut i l iza
das neste trabalho, para as quais se mediram experiment
tnlniciitc 16,1; 25,2 c 28,6°, de carbojictos, respectiva-
mente, valores bem próximos dos previstos pela equação 3.

As diferenças nas frações voluniétricas de carbono
tos medidas pelos diversos autores enes te trabalho cmrõ*'
lação às previstas por Maratray, podem ser devidas às dl*
ferentes técnicas de medida empregadas c principalmente"
ao fato de esto autor ter empregado, para aobtenção das
equações 1 c 2, ligas dentro de um cainpo muito vasto de
composições. i

c)

Figura 4. Microçrafias das Ligas com 15°, de Cromo, Iscn
tas de Molilxlcnio: a) 2,2°, C; b) 2,91 C; c, ~
c) 5,Sa C

Mctalonrafia Quantitativa - Número do Cnrbonctos
Eutéticos ('^|;rj. Os resultados relativos aos números de
carbonetos cuteticos cncontraiii-sc na Tabela 3 o Figu-
ra 5. Nota-se que aumenta o número de carbonetos por com
primento do linlia no volume total da ;>iuostra (̂ LT) • ã"
medida que aumenta a porcentagem do carbono. liste resuj^
tado c conseqüência direta da diminuição da fração volu_
métrica do austenita primária ã medida que a composição
so aproxima da calha cutetica.

Com o objetivo de verificar o efeito do carbono na
estrutura de solidificação do cutético, independeutemon
te da fração volumétrica de austenita primária, calcu-
lou-se o número de carbonetos por unidade de linha novo_
lume cutético (^|,n). ou seja, dcscontou-.se do comprimen
to total de linha a parcela correspondente ã fração vo-
lumétrica de austenita primária. Desta maneira o valor
\ / )

Vcrifica-se na Tabela 3 que o aumento da porcenta
RCIII de carlwno levou a. um pronunciado decréscimo no nú-"
mero de partículas por unidade de linha no volume cute-'
tico (.^iM), ou seja, causou um cnçrossamento dos carbo-
netos eutêttcos. Este efeito é evidenciado nas microgra'
fias da Figura 4. Fenômeno análogo ocorre nos ferros fun"
d idos cinzentos onde an ligas bastante hipocutéticas'7
ocorre formação de grafita nuito ramificada Ltipos D o
V.) , c o aumento do carbono equivalente leva ã formação
de grafita tipo A, mais grosseira, mantidas constantes'
as condições do banho c de resfriamento.
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Figura 5. Número de Partículas de Carbono to no

Volume Total N[_;r e no Volume Hutéti-
co \n cm Função do Teor de Carbono;
Ligas sem Molibdcuio e com 1,S°» t̂o

A análise microestrutural das ligas mostra três fa
tores que contribuem para a diminuição de N'LE coni o au-
mento do teor de carbono: a) Os carbonetos ficam mais
longos quando se passa da liga con 2,2 para a liga com
2,9°; do carbono, b) Os carbonetos ficam mais espessos à
medida que aumenta a distância em relação ao centro de
uma mesma célula cutetica; este engrossamento é maior
para a liga com 2,9» de carbono do que para a liga com
2,2%. c) Aparecem com muito mais freqüência carbonetos
hexagonais c grosseiros na periferia das células eutétv
cas, para os teores de carbono mais elevados; estes car
bone tos são bem maiores na liga cutetica.

Os esquemas da Figura 6 c ns micrografias da Figy_
ra 4 ilustram as observações acima.

O © ® ;

Figura 6. Evolução da Morfologia do F;utético cai o ;
Aumento do Teor de Carbono j
(1) 2,2"»C; (2)_2.9«.C;_ [1}.J'S%C . -.. '

0 maior comprimento dos carbonetos euteticos na l£
ga com 2.9°. de carbono, cm relação ã liga com 2,1%, po-
de dever-sc simplesmente a uma menor restrição ao cres-
cimento devido a diminuição da fração voiumetrica doaus_
tenita, conforme sugerido jK>r Bartel | 8 | . :

0 cspcssa)iiento dos carbonetos ã medida que aumen-
ta a distância em relação ao centro das células cutét^

b i

]] corresponde a: NLT/(1-V ) .

ç ^
cas, bem cano a formação de carbonetos hexagonais na pc
riferia destas, pode se dever ã mudança da composição dõ"
carLxmeto formado, uma vez que a solidificação do líqu_i



do eutctico so dá can progressivo empobrecimento em cro
mo e enriquecimento em carbono, como jxxJe ser vis to acorn
panhando-se a calha eutética na Figura 2. ~

Uinn outra explicação para o espessamento dos car-
bonetos 5 que o avanço da reação cutetica na temperatu-
ra do patamar obtido na curva de resfriamento implica cm
diminuição do supcrresfrimncnto em relação ã temperatu-
ra de equilíbrio, uma vez .quo esta temperatura diminui
à medida que a solidificação progride.

Na liga eutética, o engrossamento da estrutura (di '
minuição do ̂ m) em relação its ligas hipocuteticas de-"'
veu-sc principalmente ã alteração de morfologia do eute_
tico, verificando-se predominância dos carbonetos coiíf
seção hexagonal.

Metalorçrafia Quantitativa - Espaçamento dos Braços
Secundários de Ucndritas (̂ IJD). 0 espaçamento entro bru
ços secundários de deixlritãi~(^BD) diminuiu com o aumerí
to do teor de carbono de 2,2 para 2,91 (Tabela 3). ~

Mondolfo |9|, estudando ligas Aí.-Cu verificou tam
bêm o refinamento das dendritas com a aproximação da com
posição eutética.

Uma possível causa para este comportamento seria
o coalescimento de braços de dendritas devido ao maior
intervalo de solidificação, no caso da liga de menor
teor de carbono |10|Í

Ligas com 1,51 de Mjlibdênio

De modo geral todos os resultados obtidos nas li-
gas com 1,51 hfo foram afetados pela adição de carbono da
mesma forma que nas ligas sem molibdênio. A medida que o
teor de carbono aumentou, ocorreu progressiva diminui-
ção das temperaturas dos patamares de formação da auste •
nita e do eutético, bem como da quantidade de austenitã"
formada, enquanto ocorria aumento na fração volumetrica
de enrbonetos e diminuição do nCunero de partículas de
carbonetos no volume eutético.

Análise Térmic_a. A Tabela 4 mostra as temperatu - _
ras de patamares dê ionnação da austenitã eeuteticos pa
ra as ligas com 1,S1 l̂fo, em função da porcentagem de caF
bono, resultados evidenciados na Figura 1. ~~ '

Tabela 4. Resultados das Análises Térmicas - Ligas
com 1,51 Mo

15

15

15

Ligas

-2,3 -

-3,0 -

-3,6 -

1

1

1

,s
,5

,5

% Anaiizado

2.2

'2,9

3,4

TY(°C)

1317

1281

1231

TE(°C)

1246

1232

1224

A adição de 1,51 Mo levou apenas aum pequeno abai
xamento na temperatura do patamar de formação de auste~
nita na liga com 2,21 de carbono e não se verificou ne-
nhum efeito na liga com 2,91. Entretanto, observou-se di_
minuição desta temperatura cm ligas com IS» de cromo ê"
2,2' de carbono, com adição de 2,5'» de molibdênio beinco
mo em ligas can 20* de cromo e 3,0°» de carbono, para adF
ções de 1,0; 1,5; e, 2,5°, de molibdênio |12|. Jellin"
ghaus 1111 também verificou diminuição dessa temperatu -
ra.

Na Figura 1 nota-se que o aumento do teordemolib
dênio levou a uma diminuição da temperatura do patamar
do eutético, em ligas can mesmo teor de carbono. Resul-
tado semelhante foi obtido por Matsubara |13| que veri-
ficou o abaixamento nas temperaturas de início e fim da
solidificação do eutético, can a adição de MD a ligas
cem 15 e 301, de cromo.

A alteração das temperaturas de patamares eutct:
co e de formação da austenitá indica alteração nos ei
minhos de solidificação da liga com 1,51 de molibdeni
em relação as ligas sem molibdenio, conforme sueerid
por De Mello |14|.

Metalografia Quantitativa - Fração Volumctrica de
AustenTTã~~(Vy7T"c Prnçao Võlumetrica clF'UaTTxuictos I M -
rcticos*"XVyKTT Comparamlõ^sc os resultados TTãs Ta be his
.3 c~S, verTFica-se que a adição de 1,5* de molibdcnio
provocou variações dos valores de Nrj, NLE e VyY. Estas
variações são evidenciadas nas Figuras 3 e 5.

Tabela 5. Resultados de Metalografia Quantitati_
va para as Ligas com 1,5% Nfc>
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A semelhança dos resultados de Zum-Gahr |3| e Ma-
ratray |15|, não se constatou variação da fração volume_
trica de carbonetos eutéticos. N ~

Nota-se na Figura 3 que a adição de 1,5? de molib
dênio provocou aumento da quantidade de austenitã prima
ria. • " ~~

Este efeito pode ser explicado pelas alterações
nos caminhos de solidificação provocadas por este ele-
mento, como mencionado anteriormente.

A Figura 5 evidencia a diminuição do número dopar_
tículas de carbonetos no volume total e no volume euté-
tico provocada pela adição de l,5°a de molibdenio, veri-
ficando-se, portanto, que este elemento promoveu o en-
grossamento dos carbonetos.

Resultado semelhante foi obtido por Matsubara |13|
para ligas can 15 e 301 de cromo com a adição de 2,51 de
molibdênio. *

• F.stes resultados podem ter sido causados por efei^
tos cinêticos, do tipo envenenamento de interface decres-
cimento, provocados- pelo molibdênio.

CONCLUSÕES -

O aumento do teor de carbono nas ligas com ISt de
cromo levou a:
A) Decréscimo das temperaturas dos patamares deformação

da austenitã e do eutético.
B) Diminuição da fração volumctrica de austenitã primá-

ria. ' •
C) Aumento da fração volumétrica de carbonetos eutéti-

cos.
D) Engrossamcnto dos carbonetos eutéticos. •
E) Diminuição da distância media entre braços' secundá-

rios de dendritas de austenitã.

A adição de 1,51 de molibdênio levou a:

F} Diminuição das temperaturas dos patamares deformação
da austenitã e do eutético.

G) Aumento da fração volumctrica de austenitã primária.
H) EngTOSSamcnto dos carbonetos eutéticos.

IPOOR QUALITY
ORIGINAL
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