
Resumo 

Nas últimas três décadas têm sido realizados avanços significativos na tecnologia da fundição, 

utilizando o computador.  

Hoje em dia, a utilização do computador centra-se na previsão da microestrutura, denominada como 

micromodelação. Este facto é de particular interesse para o estudo do ferro fundido, uma vez que 

esta é complexa.  

De acordo com as leis termo dinâmicas as transformações de fase que se verificam nos vários 

materiais absorvem ou libertam calor. Durante o arrefecimento o ferro fundido sofre várias reacções e 

transformações, neste caso todos os fenómenos que ocorrem libertam um calor latente, característico 

do fenómeno que está a ocorrer; por exemplo, na solidificação liberta-se o calor latente de 

solidificação.  

No ferro fundido o calor libertado durante a solidificação depende do tipo de reacção que se processa: 

a estável com transformação do líquido em grafite e austenite; ou a metaestável com transformação 

do líquido em cementite e austenite. Na reacção eutectoide segue-se um caminho análogo, ou seja, a 

quantidade de calor libertado depende do tipo de microestrutura resultante da transformação da 

austenite. Um factor importante a ter em conta, é a massa do corpo em análise, uma vez que esta 

influência a lei de arrefecimento a que o corpo está sujeito, podendo influenciar o tipo de 

microestrutura gerada.  

A evolução térmica durante o arrefecimento de determinado corpo é caracterizada pela sua curva de 

arrefecimento que comporta informação importante como a localização e duração dos vários 

patamares e inflexões que ocorram, estando directamente relacionada com as transformações de 

fase que se processam.  

O emprego da análise térmica permite registar as curvas de arrefecimento, desde o estado líquido até 

à temperatura ambiente. Por técnicas de manipulação matemática, neste caso um programa 

desenvolvido em Microsoft Excel, calcula-se a primeira e segunda derivadas, permitindo, deste modo, 

estimar o calor libertado em condições de arrefecimento continuo e, relacioná-lo com o tipo de 

microestrutura desenvolvida numa reacção particular.  

Na bibliografia são descritas estas técnicas aplicadas a cartuchos de análise térmica, tipo tectip, cujas 

condições de arrefecimento são constantes, mas dificilmente aplicáveis no dia a dia da fundição; 

quando utilizadas como ferramenta de análise e diagnóstico da adequação de um dado banho para o 

fabrico de um fundido particular, para o qual são impostos um conjunto de propriedades mecânicas, 

determinadas pelo tipo de microestrutura.  

É objectivo desta tese estudar a aplicabilidade da análise térmica assistida por computador no estudo 

da solidificação dos ferros fundidos nodulares, almejando contribuir para a implementação deste 

método de análise.  



Na tese descreve-se a aplicação da técnica, a secções contínuas, de um provete padrão, bem como 

às mesmas secções vazadas isoladamente, ao nível da reacção de solidificação, como meio de 

antevisão do tipo de microestrutura que se desenvolve (metaestável/estável; com precipitação de 

grafite lamelar ou nodular), bem como às reacções de transformação no estado sólido, na expectativa 

de poder antecipar as relações de perlite/ferrite que se formam numa dada microestrutura.  

Abstract 

Significant advances in casting technology have been made in the past three decades using the 

computer.  

Nowadays, attention is being focused on the computer prediction of microstructure, referred to as 

micro-modelling. This is of particular interest for cast iron since its solidification is complex.  

Accordingly with the termodynamic laws, all materials that undergo a phase transformation absorb or 

release heat. When a cast iron is cooled certain reactions and transformations take place, in this case 

all the phenomenon releases heat (latent heat). This heat is characteristic of the occurring 

phenomena; for example, when the cast iron solidifies it releases the latent heat of solidification.  

The heat released during the cooling of a cast iron depends on the reaction: stable, with formation of 

graphite and austenite; or metastable, with formation of cementite and austenite. When the eutectoid 

reaction is achieved the same problem occurs, thus the amount of heat released depends on the 

resulting microstructure from the austenite of the austenite transformation. Once the cooling rate is 

influenced by the mass of the body that is being analysed, it is an important factor since it may modify 

the final microstructure.  

Being directly related with the phase transformations, from the cooling curve the location and timing of 

the stage and inflections are obtained, thus it characterises the thermal evolution.  

In the case of liquid-environmental temperature transformations, the cooling curves can be recorded 

by means of thermal analysis. The first and second derivation are calculated by mathematical 

techniques, in this case a Microsoft Excel developed program. This way the released heat in 

continuous cooling can be estimated and related to the microstructure obtained from a particular 

reaction.  

From the literature, these techniques are applied to a simple round bar-shaped casting (tectip), with 

constant cooling rates. However, they are limited for use in a foundry as a tool for analysis and 

diagnostic of a melt for a particular casting, where the mechanical properties are imposed and 

controlled by the microstructure.  

It is purpose of this dissertation is the study of the computer-aided thermal analysis technique applied 

to the solidification of ductile iron castings, aiming to contribute to the implementation of this method in 

the foundry.  



In this dissertation, the applicability of this method to the solidification reaction of continuous sections 

of a pattern, as well as the same sections poured individually as a mean to preview the microstructure 

that is forming is in study(metastable/stable; with precipitation of nodular or flake graphite). As well as 

the applicability to the study of the solid state phase transformation, where it is expected to predict the 

ratio pearlite/ferrite formed in a particular microstructure.  


