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RESUMO 
O processo de fundição sob pressão é utilizado amplamente na fabricação de 
componentes automotivos. Para obter componentes com alta qualidade, um melhor 
entendimento nas correlações entre parâmetros de processos, microestruturas e 
propriedades mecânicas são extremamente importantes. Neste estudo, foi investigado 
o efeito da temperatura de injeção nas microestruturas e propriedades mecânicas da 
liga AlSi9Cu3Fe. As temperaturas de injeção foram 579, 589, 643 e 709 ºC e os 
componentes tiveram suas microestruturas analisadas por difração de raios X, 
microscopias óptica, eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de 
raios X. As propriedades mecânicas foram avaliadas por ensaios de microdureza e 
tração. Observou-se um aumento da resistência à tração com a elevação da 
temperatura de injeção. O nível de porosidade nas amostras variou para diferentes 
temperaturas de injeção. A microestrutura da liga foi refinada em temperaturas mais 
elevadas de injeção, desempenhando um papel importante nas propriedades 
mecânicas da liga.  
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INTRODUÇÃO 

 Fundição Sob Pressão é amplamente utilizada na indústria, e em especial na 

indústria automotiva(1). É um processo de fabricação que apresenta um alto volume de 

produção, obtenção de peças com geometrias complexas e precisão dimensional(2). Na 

fundição sob pressão são utilizadas ligas como as de alumínio. As ligas de Al-Si são 

processadas devido à alta fluidez, baixo volume de contração, boa resistência à 

corrosão e excelentes propriedades mecânicas(3). No processo de fundição sob pressão 

as porosidades e microestruturas têm um papel fundamental no comportamento 

mecânico da liga Al-Si(4,5). Neste estudo, as temperaturas selecionadas no processo de 

injeção da liga DIN EN AC 46000 foram 579, 589, 643 e 709 0C. As correlações com a 

temperatura de injeção, microestrutura e propriedades mecânicas foram discutidas. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 No presente trabalho foi utilizada a liga DIN EN AC 4600. O processamento dos 

corpos de prova iniciou com a fusão da liga em um forno a gás a 760 ºC, em seguida o 

metal foi desgaseificado e vazado em um forno de espera acoplado à máquina de 

injeção, conforme observada na Fig.1.  

 

 

                                 
 
 

                                   
Fig. 1 - Vista geral do processo de fundição sob pressão utilizado no estudo. 

 
 Para caracterização microestrutural e análise do comportamento mecânico foram 

processadas 10 amostras para cada temperatura. Foi realizada análise térmica por 

calorimetria diferencial exploratória (DSC) para identificar as transformações de fase da 

liga durante a sua solidificação, para isso foi utilizado um equipamento da marca 

Setaram que opera na faixa de temperatura ambiente até 1600ºC. Para análise de 
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porosidade nas amostras foram realizadas técnicas de microscopia óptica e Método de 

Arquimedes. As amostras foram polidas com pasta de diamante e atacadas com 0,5% 

de HF para realização de metalografia. As microestruturas foram observadas por 

microscópios óptico e eletrônico de varredura das marcas Zeiss e Jeol respectivamente. 

Para análise do comportamento mecânico, as amostras foram submetidas aos ensaios 

de tração e microdureza Vickers, utilizando respectivamente um equipamento da marca 

Instron de 50KN e um microdurômetro da marca Homis microhardness com indentador 

em diamante piramidal e carga de 1kgf.     

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Na Tab.1 é apresentada a composição química da amostra. O resultado da 

análise indica que a amostra corresponde à liga EN AC 46000 (Norma DIN). 

Tab.1 -  Composição química da liga DIN EN AC 46000 utilizada no estudo. 

Elementos encontrados (% em peso) 

Mg  Mn   Zn Cu  Si Fe  Pb  Cr   Ni   Ti   Al 

 0,05 0,17  0,72 2,22 10,01 0,99 0,04 0,01   0,11 0,03 balanço 

 Na Fig.2 a curva de DSC de resfriamento da liga apresentou picos de 

transformações de fases com três reações distintas presentes durante a solidificação da 

liga. A primeira reação (1)   575 ºC indica o início da formação da fase primária  Al, a 

segunda reação (2) indica a formação do eutético Al-Si em  560 ºC, num pequeno pico 

(3) indica a reação de formação de um composto intermetálico, possivelmente a fase 

Al2Cu em  505 ºC, esses valores são próximos dos resultados obtidos por Terzi (6).   
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Fig. 2 - Curva típica de DSC obtida durante o resfriamento da liga AlSi9Cu3(Fe)  em taxa 

de 5ºC/min. 
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 Na Fig.3 são apresentadas micrografias das amostras, nas quais são observados 

defeitos de porosidades. Na Tab.2 são observados os resultados quantitativos das 

análises de porosidades por princípio de Arquimedes. 

     

Fig. 3 - Imagens de MO das amostras: (a) 579 ºC (b) 589 ºC  (c) 643 ºC (d)709 ºC. 
 

Tab.2 -  Resultado dos níveis de porosidades nas amostras  
 
 
 
 
 
 

 As porosidades podem estar associadas a fatores como, limite de solubilidade do 

H2 no Al, turbulência, frentes de solidificações, contração do metal e ar aprisionado, os 

quais também são citados no estudo de Niu et al[7]. Nota-se na Tab.2 um aumento da 

porosidade em função do aumento da temperatura de injeção. A Fig.4 apresenta as 

micrografias obtidas por microscopia óptica. 

    

Fig.4 - Micrografia das amostras: (a) 579 ºC (b) 589 ºC (c) 643 ºC (d) 709 ºC. 

 A Fig. 4 mostra microestruturas formadas por matriz de Al e região eutética (Al-Si). 

Nota-se a presença de agulhas de silício e compostos intermetálicos, os quais são 

observados com a diminuição da temperatura de injeção. Na Fig.4(a), grãos de fase 

primária ( Al) presentes em maior parte na microestrutura. Na Fig.4(b) predomínio de 

grãos dendríticos ramificados, há também grãos de ( Al) fragmentados constituindo a 

matriz. As micrografias das Fig.4(c) e (d), ambas apresentam grãos equiaxiais da fase 

( Al), alguns intermetálicos em forma de plaquetas e eutético Al-Si.  A Fig.5(a) mostra 

imagem de MEV da amostra a 709 ºC com regiões 1, 2 e 3 analisadas por EDS, nota-se 

Temperatura (ºC) Porosidades (%) 

579 3,15   1,09 

589 3,83   0,55 

643 4,72   1,45 

709 4,92   0,97 
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na imagem uma matriz de  Al, região eutética e intermetálicos. A Fig.5(b) apresenta os 

resultados do mapeamento por raios X das regiões de interesse. Na Fig.6(a), nota-se 

na imagem de MEV da amostra a 643 ºC plaquetas de silício no (ponto1). Há também a 

formação de um intermetálico poligonal no (ponto2). A fase primária ( Al) é observada 

no ponto (3). Na Fig.6(b) é apresentado o espectro de EDS da fase indicada no 

(ponto2), confirmou-se a presença dos elementos Al, Si e Fe que indicam possível 

formação de fase intermetálica como AlFeSi. Nesta amostra foi possível identificar os 

elementos Mn e Cr que contribuem para a formação de fases ternárias ou quaternárias, 

como indicado pela formação de um intermetálico poligonal no (ponto2) da Fig.6(a).   

 
 

Fig.5 - (a) Imagen de MEV da amostra 709 ºC  e (b) Mapeamento por EDS. 
  

 
Fig.6 -  Amostra injetada a 643ºC (a) imagem de MEV (b) espectro de EDS.  

  

 Resultados de MEV e EDS confirmaram a presença dos elementos; Al, Fe, Si, Cu, 

Mn e Cr nas formações de compostos intermetálicos, os quais também são reportados 

por Rodrigues e Trivenõ (8,9). Na Tab.3 são apresentados os resultados das tensões de 

escoamento e ruptura, e microdureza dos corpos de prova investigados. 
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Tab.3 - Resultados da microdureza e das tensões de escoamento e ruptura. 

Temperatura 
de Injeção 

( ºC) 

Tensão de 
Escoamento 

      (MPa) 

Tensão 
Ruptura 
(MPa) 

Deformação 
(%) 

Microdureza 
Vickers (HV) 

   709   148,21  244,40  4,35 93,60 3,58 
   643   141,97  235,71  4,32 90,15 7,92 
   589  143,70  225,30  4,51 88,78 4,71 
   579  157,54  217,09  5,01 89,35 4,61 

  

 As amostras a 709 ºC apresentaram maiores tensões de ruptura e atigiram o 

mínimo exigido pela norma DIN que é de 240 MPa. As tensões de escoamento 

atenderam o mínimo exigido pela norma que é de 140 MPa. Observa-se um aumento 

da tensão de ruptura em função do aumento da temperatura de injeção. Fatores que 

fortemente influenciam nas propriedades mecânicas das ligas fundidas são: a região 

eutética, em especial a fase Si que é um concentrador de tensões, as porosidades e a 

morfologia de intermetálicos. As medidas de microdureza Vickers mostraram uma 

pequena variação na dureza das amostras. Uma região heterogênea formada por 

região eutética, compostos intermetálicos e fase primária pode fornecer resultados 

estatísticos nas medidas de microdureza. 

CONCLUSÕES 

 O estudo confirmou a presença e distribuição da porosidade em todas as 

amostras injetadas por fundição sob pressão, independentemente da temperatura de 

injeção. A formação dos poros nas amostras pode está relacionada ao nível de 

solubilidade de H2 no metal, a presença da turbulência durante a injeção do metal e ao 

aprisionamento de ar ao longo dos canais e cavidade do molde. As amostras 

apresentaram microestrutura composta por fase primária de Al com morfologia 

dendrítica e equiaxial, eutético (Al-Si) e intermetálicos. Os resultados de MEV 

confirmaram a presença de compostos intermetálicos ricos em Al, Cu, Fe, Si, Cr e Mn.  A 

presença destes compostos promove a fragilização do material comprometendo 

significativamente as propriedades mecânicas da liga. No que diz respeito às 

propriedades mecânicas das ligas injetadas, uma tendência de aumento da resistência 

à tração é observada para temperaturas mais elevadas. Os resultados obtidos indicam 

que as propriedades mecânicas são controladas por vários aspectos microestruturais 
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como a fração porosa, quantidade e morfologia dos compostos intermetálicos, e 

refinamento da estrutura dendritica. 
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DIE-CAST OF A HYPO-EUTECTIC AL-SI ALLOY: INFLUENCE OF INJECTION 

TEMPERATURE ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Die-casting is widely used for manufacturing light alloy components for automotive 

industry. Among others, hypo-eutectic Al-Si alloys are currently processed by die-

casting. To obtain high quality die-cast components, a better understanding on the 

correlations between processing parameters, microstructures, and mechanical 

properties are of utmost importance. In this study, we investigate the effect of injection 

temperature of liquid metal on the microstructure and mechanical properties of Al-Si 

alloy EN AC 46000 (DIN designation). The injection temperatures were 579, 589, 643, 

and 709o C. As-cast components had their microstructures analyzed by X-ray diffraction, 

optical and scanning electron microscopy, and X-ray energy dispersive spectroscopy. 

The mechanical properties were examined by micro-hardness and tensile tests. It was 

observed that the ultimate tensile strength slightly increased with the increase of 

injection temperature. The same trend was observed for micro-hardness. The amount of 

porosity in the samples varies in a small amount for different injection temperatures. On 

the other hand, the microstructure of the alloys seems more refined for higher 

temperatures of injection. This refinement in microstructure might play a major role on 

the mechanical properties of the Al-Si die-cast alloy. 

 

 

Key-words: Pressure die cast, Al-Si-Cu alloy; Injection temperature; Microstructure; 

Mechanical properties. 
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