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RESUMO 

Neste trabalho, a macrossegregação de soluto e a formação de 

microporosidade foram investigadas experimentalmente na solidificação unidirecional 

transitória de uma liga ternária. Os perfis de macrossegregação de soluto, massa 

específica teórica e massa específica aparente são apresentados ao longo do 

comprimento do lingote. Os perfis de segregação de soluto experimentais foram 

obtidos através da técnica de espectrometria de fluorescência de raios X. As 

medições de microporosidade foram realizadas utilizando-se a técnica de 

picnometria. A presença de silício na liga agiu como inibidor da segregação inversa 

de cobre, que é um resultado típicamente observado na solidificação unidirecional 

transitória de ligas de Al-Cu. As frações volumétricas de poros mostraram uma 

tendência ascendente desde a base até o topo do lingote. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos principais fatores que causam defeitos em fundição de ligas de 

alumínio é a presença de poros. Em geral, a influência dos poros nas propriedades 

mecânicas está relacionada ao seu tamanho e forma. A porosidade resulta de uma 

combinação de dois fatores: contração da liga e precipitação de gases dissolvidos. 

Em especial para as ligas de alumínio, o hidrogênio é o principal gás causador de 
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porosidade. A porosidade também tem um efeito deletério sobre a usinabilidade e 

propriedades da superfície de fundidos de alumínio [1-2]. 

Estudos sobre a solidificação transitória de ligas ternárias relacionada aos 

parâmetros microestruturais, modelagem de solidificação, segregação de soluto e a 

formação de porosidade são relativamente escassos na literatura [3-6]. A principal 

dificuldade está relacionada com a determinação do caminho de solidificação da liga 

ternária. A macrosegregação é fundamental na determinação da porosidade ao 

longo do lingote devido ao impacto resultante sobre a densidade local. 

Neste trabalho, faz-se uma análise experimental considerando o perfil da 

macrossegregação e formação de microporos ao longo do comprimento de um 

lingote de uma liga ternária  Al-9%Si-3%Cu. O perfil de segregação obtido é usado 

para os cálculos teóricos de densidade local, em função do teor de soluto ao longo 

do lingote.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O software Thermo-Calc foi usado para gerar diagramas de fase de equilíbrio, 

e também foi utilizado para fornecer os dados necessários referentes ao caminho de 

solidificação da liga Al-9%Si-3%Cu. Os diagramas de fase pseudo-binários em 

função das concentrações de Cu, Si e H, obtidas por esta rotina são apresentados 

na Fig. 1. 

 

 
( A ) 

 
( B ) 
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( C ) 

 
Fig. 1. Sistema Al-Si-Cu-H. Diagramas de fases pseudo-binários em função de Si 

(A), de Cu (B) e de Hidrogênio (C). 

 
O aparato experimental de solidificação direcional vertical ascendente 

encontra-se detalhado em um artigo anterior [7]. Os experimentos foram realizados 

com uma liga de Al-9%Si-3%Cu, em condições de estabilidade térmica no líquido. 

As propriedades termofísicas desta liga são baseadas em valores relatados 

anteriormente para a condutividade térmica [8] e nos bancos de dados do software 

Thermo-Calc. O lingote foi seccionado no sentido longitudinal e a macroestrutura foi 

examinada. Em seguida, peças da amostra foram seccionadas em fatias 

transversais e a parte central foi cortada pelo uso de uma serra de precisão em 

pedaços de aproximadamente 1,0 mm de espessura. Posteriormente, as amostras 

de segregação foram investigadas através de um Espectrômetro de Fluorescência 

de Raio-X, Rigaku Rix 3100, para estimar a sua concentração média em uma área 

de 100 mm2. 

A determinação da quantidade de poros foi baseado no procedimento de 

pinometria proposto por McClain et al. [9]. Essa técnica consome menos tempo do 

que as técnicas de análise de imagem e são muito menos afetadas pela 

aleatoriedade da localização da porosidade na amostra. Em uma primeira etapa, a 

norma ASMT B 311-93 (reaprovada, 2002) foi aplicada para determinar a densidade 

aparente de todas as amostras em função da posição ao longo do lingote. Em 
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segundo lugar, a fração de poros em função da densidade teórica (ρth) e aparente 

(ρap) foi determinada, utilizando-se a seguinte equação, 

 

th

apthPoros
ρ
ρρ −

=%  .     (1 ) 

Esta equação não depende apenas da concentração local de soluto, mas 

também do número de fases envolvidas, suas composições e respectivas frações. 

As fases envolvidas e suas frações volumétricas para determinado nível de 

concentração local (dependente da posição) são fornecidas pelo Thermo-Calc 

através de interface TCAPI5, que permite executar cálculos fora do equilíbrio 

utilizando o modelo de Scheil. Este procedimento é necessário para evitar uma 

fração volumétrica negativa de poros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Fig. 2A mostra os dados de temperatura coletados no metal durante a 

solidificação ascendente da liga ternária Al-9%Si-3%Cu no molde vertical refrigerado 

a água. As respostas térmicas experimentais foram obtidas através de medidas 

fornecidas por termopares posicionados ao longo do lingote, durante o processo de 

solidificação transitória. A macroestrutura resultante também é mostrada na Fig. 2B 
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Fig. 2. Resposta térmica experimental durante a solidificação direcional de uma liga 

Al-9%Si-3%Cu (A) e Macroestrutura (B). 
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A Fig. 3 mostra a distribuição experimental de soluto ao longo do comprimento 

do lingote durante o curso da solidificação ascendente. Apesar de uma ligeira 

tendência inicial de segregação negativa exibida pelo perfil de Si próximo da 

superfície de refrigeração, para as posições no lingote > 20 mm o perfil de Si se 

estabiliza em um valor médio de cerca de 8.5% Si. Por outro lado, o perfil de Cu, que 

se esperava exibir um comportamento inicial de segregação inversa [8], mostra uma 

concentração de Cu constante em cerca de 3% Cu. Parece que o fluxo direto 

difusivo de Si, que foi segregado durante o início da solidificação bloqueou o fluxo 

difusivo inverso de Cu ao longo dos canais colunares interdendríticos, inibindo a 

formação de um perfil de segregação inversa perto da superfície do lingote. 
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Fig. 3. Perfil experimental de macrossegregação ao longo do lingote. 

 

A Fig. 4 mostra a evolução da densidade teórica (com base no perfil 

macrossegregação da Fig. 3) e a correspondente densidade aparente ao longo do 

lingote. As frações volumétricas experimentais de poros ao longo do comprimento do 

lingote são mostradas na Fig. 5. Pode-se notar que as frações volumétricas de poros 

mostram uma tendência linear ascendente da base para o topo do lingote. No 

entanto, o conjunto de dados mostra pontos de inflexão. Estas oscilações 

observadas nos dados experimentais de porosidade provavelmente podem estar 

associadas com o fenômeno conhecido na literatura como burst feeding [10], ou 
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seja, a resistência da zona pastosa foi vencida pelas tensões causadas pela 

evolução da contração de solidificação. 
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Fig. 4. Densidade teórica calculada em função da composição química local e 

densidade aparente determinada experimentalmente. 

 

0 20 40 60 80 100
0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

Posiçمo a partir da superfيcie refrigerada  [mm]

Po
ro

s 
[%

]

 Experimental Al - 9.0% Si - 3.0% Cu

 
 

Fig. 5. Dispersão experimental da microporosidade ao longo do comprimento do 

lingote da liga Al-9%Si-3%Cu. 
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CONCLUSÃO 

O padrão da macrosegregação e formação de microporos em uma liga ternária 

Al-9%Si-3%Cu solidificada na forma vertical ascendente foram avaliados 

considerando o caminho de solidificação, a composição local, e, consequentemente, 

a densidade local ao longo do lingote. A análise dos resultados de 

macrossegregação mostrou que a adição de Si a uma liga binária Al-Cu pode 

bloquear o fenômeno de segregação inversa típico dessas ligas. Os resultados de 

porosidade mostraram uma tendência de crescimento da superfície para o topo do 

lingote, com exceção de pontos de inflexão que provavelmente podem estar 

associados ao fenômeno de burst feeding. 
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