
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENXERTOS DE METAL DURO  
EM LIGAS FERROSAS 

 
 
 
 
 

Nuno Miguel Oliveira Lourenço 
 

Licenciado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 
 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos 
requisitos do grau de mestre em 

Engenharia de Materiais 
 
 
 
 
 

Dissertação realizada sob supervisão do 

Professor Doutor Henrique Manuel Cunha Martins dos Santos 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 
 
 

Porto, Janeiro de 2006 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição ii 

 
 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O que oiço, esqueço; 

 o que vejo, recordo; 

 o que faço, compreendo." 

 

Confucio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos aqueles que nunca terei de me  

exprimir por palavras ou números… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição vi 

 
 
Agradecimentos 
 

O meu sincero agradecimento às diversas pessoas e respectivas instituições que estiveram 

envolvidas no acompanhamento deste trabalho. 

 

Gostaria de destacar algumas pessoas que, muito directamente, contribuíram para a 

realização desta tese: 

 

Em primeiro lugar ao meu orientador Professor Henrique Santos por todo o apoio, 

disponibilidade, críticas e sugestões que durante todo o tempo ofereceu. Pelo incentivo ao 

trabalho, a amizade que me dispensou e a preciosa ajuda na revisão cuidada do presente texto. 

 

A todos os membros do: i) GMM-IMAT – Grupo de Materiais Metálicos – Instituto de 

Materiais, em nome da coordenadora científica Professora Laura Ribeiro; ii) DEMM – 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e dos Materiais, respectivo director Professor 

Luís Filipe Malheiros e iii) FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Que me receberam como investigador e aluno, acompanhando e discutindo, em vários 

momentos, o trabalho que foi desenvolvido. À amiga Eng.ª Liliana Duarte que trabalhou 

comigo neste projecto durante a parte inicial. 

 

Ao Eng.º Manuel Valente e Eng.º Luís Magalhães da DURIT – Metalurgia Portuguesa 

do Tungsténio, Lda; por terem disponibilizado os pós de WC utilizados na experimentação. 

 

  À Eng.ª Helena Oliveira, Sr. Domingos Taborda e Sr. José Gonçalves do CINFU – 

Centro de Formação Profissional da Indústria da Fundição; pelo apoio na preparação da 

mistura de WC e preparação da caixa de moldação utilizada. 

 

Ao Eng.º Jorge Casais, Eng.º Joaquim Santos, Eng.ª Sandra Coimbra, Eng. Pedro 

Lacerda e todos os outros colaboradores da FERESPE – Fundição de Ferro e Aço, Lda, 

pelo total apoio, interesse e disponibilidade na preparação de todos os provetes estudados. 

 

 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição vii 

 

 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição viii 

 

Ao Doutor Carlos Sá e Doutora Daniela Silva do CEMUP – Centro Materiais da 

Universidade do Porto; pelo apoio e sugestões na observação das amostras em microscopia 

electrónica de varrimento – micro-análise (SEM/EDS) e espectroscopia de fotoelectrões de 

raios –X (XPS). 

 

À Professora Ana Maria Pinto, Professor Luís Rocha, Eng.º Lyudmil Todorov, Eng.ª 

Ana Catarina Vieira e à Eng.ª Ana Ribeiro do DEM/UM – Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade do Minho; pela disponibilidade e acompanhamento na realização 

dos testes de molhabilidade. 

 

À Eng. Cláudia Ranito, Doutor Carlos Nogueira e Doutor Fernando Costa Oliveira 

do DMTP/INETI – Departamento de Materiais e Tecnologias de Produção do Instituto 

Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação; pelo apoio nos ensaios de caracterização 

física aos pós estudados. 

 

Ao Eng.º João Paulo e Eng.º Pedro Silva do LED&MAT/IPN – Laboratório de Ensaios 

de Desgaste & Materiais do Instituto Pedro Nunes; pelo apoio nos ensaios de desgaste 

abrasivo. 

 

À Dr.ª Dina Chaves, Eng.º Alcino Pascoal, Professor Luís Sousa Lobo e todos os 

restantes colaboradores do MADAN PARQUE, Parque de Ciência e Tecnologia 

Almada/Setúbal da FCT/UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa; pelo incentivo, total apoio e tempo concedido para a finalização deste trabalho. 

 

Agradeço aos meus Pais, a quem tudo devo, aos meus Familiares e aos meus Colegas e 

Amigos, que sempre me apoiaram e continuam a transmitir-me todo o carinho e força na 

conquista dos meus objectivos. 

 

Finalmente aos membros do Júri desta dissertação pela disponibilidade em avaliar este 

trabalho. 

 

A Todos Muito Obrigado. 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição x 

 

Resumo 

 A possibilidade de produzir enxertos de metal duro em ligas ferrosas foi alcançada neste 

trabalho, com respectiva caracterização química, física, macro e microscópica. O objectivo foi 

atingido com utilização de uma mistura de pós, à base de carboneto de tungsténio (WC), 

colocada em cavidades de uma moldação, sobre a qual foi realizado o vazamento. O processo 

é uma alternativa interessante e expedita aos convencionais endurecimentos por tratamento 

térmico, termoquímico, assim como ao uso de soldaduras de placas ou blocos duros, entre 

outros processos.  

Foram ensaiados como materiais de base o ferro nodular, o ferro branco e o aço. Os 

resultados obtidos indicam que o ferro nodular produz as camadas enxertadas mais regulares e 

aquelas para as quais o processo oferece maior repetitibilidade.  

Uma das variáveis mais importantes na produção das camadas enxertadas é a utilização de 

uma quantidade crítica de ligante, a adicionar ao metal duro. Usou-se o silicato de sódio como 

ligante, para misturar previamente aos pós de WC. Verificou-se a formação de um filme à 

volta das partículas de WC e a criação de pontes entre elas. Durante o vazamento o filme e as 

pontes, formadas pelo ligante, são substituídos pelo metal fundido. Com esta prática, após 

solidificação formam-se enxertos de boa sanidade, constituídos por partículas de WC, numa 

matriz de ferro fundido enriquecido com tungsténio. Na ausência de adições de ligante aos 

pós de WC não se formaram camadas enxertadas. 

A análise microscópica das camadas enxertadas obtidas para o ferro nodular revelou 

enxertos isentos de defeitos, com espessura aproximada de 2,5mm e com o ferro a realizar um 

bom preenchimento dos espaços entre partículas, incluindo os mais pequenos, com dimensões 

na ordem das décimas de micrómetro. Verificou-se uma excelente continuidade das partículas 

de reforço com a matriz metálica, confirmada pelo facto de existirem na matriz carbonetos 

formados a partir das partículas de WC. A dureza na zona da camada enxertada aumentou, 

relativamente ao valor de 200 VHN/4,9N do metal de base, para 500 VHN/4,9N e a taxa de 

desgaste abrasivo, medida de acordo com a norma ASTM G65-94, indica que o material não 

enxertado perde massa a uma taxa 50% maior que a do material com enxerto. 

 

Palavras-chave: enxerto, ferro fundido, endurecimento superficial, carboneto de tungsténio, 

silicato de sódio, microestrutura, molhabilidade, desgaste abrasivo 
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Abstract 

The possibility of producing hard metal inserts in ferrous alloys was achieved in this work, 

with respective chemical, physic, macro and microscopic characterization. The objective was 

obtained using a powder mixture, based on tungsten carbide (WC), located on the bottom of 

the mold cavities, over which the melted cast iron was poured.  The process is an interesting 

and expedite alternative to the conventional hardenings for thermal or thermo-chemical 

treatments as welding of hard plates or blocks, among others processes. 

Ductile iron, white iron and steel were tested as base materials. The results obtained 

indicate that the ductile iron presents more regular inserted layers and the process offers larger 

repeatability. 

One of the critical parameters in the production of inserted layers is the use of a critical 

quantity of binder, mixed with the hard metal. 

Sodium silicate was used as a binder, to previously mix with the WC powders. It was 

observed that the binder formed a film around the tungsten carbide particles and bridges 

amongst these enveloped particles. These films and bridges are replaced by the cast melt 

during the filling. After solidification, a sound inserted layer is formed, composed of tungsten 

carbide particles in a tungsten enriched cast iron matrix. In the absence of the binder addition 

to the tungsten carbide powders, no inserted layer is produced. 

The microscopic analysis of the inserted layers obtained for the ductile iron revealed 

inserts without defects, with an approximate thickness of 2.5mm and with the iron forming a 

good completion of the spaces among particles, including the smallest, with dimensions in the 

order of the micrometer decimals. An excellent continuity of the particle reinforcement and 

the metal matrix was verified, confirmed by growth of tungsten rich carbides, from the WC 

particles, into the metallic matrix. The surface hardness of the inserted layer achieves higher 

values of 500 VHN/4.9N, comparing to the 200 VHN/4.9N of the base metal and the abrasive 

wear coefficient, measure in accordance with ASTM G65-94, indicates that the non-inserted 

material presents a loss of weight, fifty percent, higher than the inserted material. 

 

Keywords: insert, cast iron, surface hardening, tungsten carbide, sodium silicate, 

microstructure, wettability, abrasive wear 
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Simbologia e notações 
 

A.C.  Antes de Cristo 

ASTM  American Society for Testing Materials 

CVD   Chemical Vapour Deposition (Deposição química em fase de vapor) 

D.C.  Depois de Cristo 

EDS   Electron dispersion Spectroscopy (Espectroscopia de dispersão de energia) 

FB   Ferro branco de alto crómio 

FN   Ferro nodular sem liga 

ISO  International Standard Organization 

K   Coeficiente de desgaste abrasivo 

OM  Optical Microscopy (Microscopia óptica) 

PVD   Phisical Vapor Deposition (Deposição física em fase de vapor) 

SEM  Scanning Electron Microscopy (Microscopia electrónica de varrimento) 

SS   Silicato de sódio 

XPS   X-ray Photoelectron Spectroscopy (Espectroscopia de fotoelectrões de raios –X) 
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1 – OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

Os objectivos a atingir com o presente trabalho foram os seguintes:  

 

i) estabelecer procedimentos de produção de camadas enxertadas em ligas ferrosas, 

utilizando metal como reforço e silicato de sódio como ligante; 

ii) caracterizar quimicamente a camada enxertada e respectiva vizinhança com o 

metal base; 

iii) analisar o efeito do ligante na produção de camadas enxertadas; 

iv) avaliar o comportamento mecânico da camada enxertada em testes de dureza e 

desgaste. 
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2 – INTRODUÇÃO 

 Os enxertos de metal duro à base de partículas de pequena dimensão, aplicados em ligas 

ferrosas, são um tema muito recente. Assim, a documentação de apoio à revisão bibliográfica 

do tema é actualmente escassa; devido a este facto optou-se por apresentar como introdução 

alguns conceitos parcelares, que são parte importante para o assunto desenvolvido. Desde 

logo a aplicação de enxertos é interessante para o reforço de ligas metálicas, como alternativa 

a tradicionais procedimentos de endurecimento. Pretendeu-se em particular estabelecer 

práticas que permitam obter enxertos, numa só etapa, recorrendo ao processo de fundição. 

Assim, a introdução inicia-se com apresentação de alguns conceitos de metais, metalurgia e 

fundição, seguindo-se a apresentação da importância das ligas ferrosas no contexto mundial e 

económico.  

Ao longo da secção intitulada “enxertos” estão apresentadas as premissas que justificam o 

trabalho desenvolvido; é registado o conhecimento já existente nesta área, o procedimento 

implementado e as principais vantagens e dificuldades no uso de enxertos. São apontados e 

documentados os materiais essenciais para a produção dos enxertos.  

Termina-se a introdução perspectivando um dos principais campo de aplicação do produto 

desenvolvido, que é o caso de materiais para resistir a elevadas solicitações de desgaste 

abrasivo, sendo por este facto enunciadas algumas considerações de atrito e desgaste, com 

destaque para as causas e consequências do desgaste tipo abrasivo. 
   

2.1 – METAIS, METALURGIA E FUNDIÇÃO 

Parte da sociedade moderna encontra o seu ramo de actividade na produção, 

processamento e caracterização de materiais. Muitos trabalhos de I&D (investigação e 

desenvolvimento) têm surgido na área dos materiais; muitas vezes para criar novos materiais, 

outras para modificar as características do que já existem. Neste sentido, estamos perante uma 

actividade ininterrupta, visto que todos os dias surgem novos problemas em áreas diversas 

como a mecânica, química, electrónica, entre outras. O desenvolvimento dos materiais é 

apontado por muitos como o centro da evolução tecnológica do século XXI. 

Os metais apresentam um elevado valor prático associado a um grande interesse 

tecnológico e científico. Assim, são objecto de múltiplas aplicações e alvo de estudo de 

diversas disciplinas de ciência e engenharia dos materiais [1]. 
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A transformação miraculosa de pedras em metais brilhantes constitui a essência e o 

mistério da alquimia; nasceu desde logo a necessidade de tratar, compreender e racionalizar 

os metais e suas ligas. Muitos autores consideram que a metalurgia é uma arte antiga e 

misteriosa, que desempenhou um papel importantíssimo na história antiga, com a evolução 

desde a idade da pedra à idade do bronze, até à mais “recente” idade do ferro [2].  

O desenvolvimento de ligas à base de ferro ocorreu com destaque, inicialmente com 

fabrico de armas diversas, em civilizações marítimas, tais como a Fenícia, Grega e Romana.  

Desde a descoberta dos primeiros minerais da crusta terrestre que a fundição tem um papel 

primordial na sociedade. A revolução industrial permitiu expandir o estudo de ligas ferrosas 

no âmbito da metalurgia, até se atingirem técnicas de fundição diversas [1,2].  

Uma parte integral dos avanços tecnológicos surge a partir de materiais fundidos, que nos 

permite a construção de equipamentos, infra-estruturas e fabricar meios de locomoção, tais 

como carros, comboios ou aviões. Em geral os fundidos tem sido, e vão continuar a ser, um 

ingrediente chave na receita para a melhoria dos níveis de vida [3].  

É reconhecido que a indústria de fundição de ligas ferrosas surgiu há muito tempo. Os 

historiadores contam que os primeiros fundidos de metal foram feitos de ligas de cobre, muito 

provavelmente, devido à presença do cobre nativo em inúmeros depósitos.  

Encontram-se registos do ano de 3500 A.C. de fundidos que apareceram na Mesopotâmia 

e na China; contudo, só muito tempo depois, em 600 A.C. é apresentado o conceito de 

redução do minério de ferro, e aparece o primeiro fundido de ferro, que foi uma panela de três 

pés com 275 kg, produzida na China [3,4].  

Durante as guerras dos tempos medievais os fundidores produziram os primeiros canhões. 

Em tempos de paz eles refundiram o metal para o fabrico de sinos. Deste modo, no início da 

idade média, padres e bispos fabricaram sinos de igrejas fundidos, sendo eles próprios 

“fundidores treinados”. À medida que o metal era derretido desenvolviam-se rituais 

religiosos, as pessoas ficavam à volta do forno, com o salmo e faziam rezas. O metal derretido 

era então benzido e era pedida protecção divina ao sino, que normalmente possuía o nome de 

um Santo gravado [3].  

No século XVI, Vannoccio Biringuccio que é considerado o “pai da indústria de fundição” 

implementou a utilização de uma solução à base de cerveja e urina humana como ligantes, 

para os moldes de areia, ambos utilizados até meados do século XX. A prossecução do século 

XX mostrou um forte desenvolvimento nos materiais e processos utilizados na fundição, que 
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durante mais de 400 anos estiveram praticamente estagnados, [3,4]. Bruce L. Simpson 

descreveu em “History of the metalcasting industry” que “Desde a II Guerra Mundial houve 

mais progressos na fundição que nos 3000 anos anteriores”. 

A fundição permanece como uma indústria “básica” e essencial, necessária tanto em 

produtos de alta tecnologia, como em instrumentos mais elementares, utilizados pelo ser 

humano.  

A fundição é um processo ecologicamente forte, estamos perante uma actividade em que a 

reciclagem é realizada na sua plenitude, a indústria de fundição fornece uma vida útil para 

mais que 15 mil toneladas de sucata metálica por ano, que caso contrario seria inútil [3]. 

A contribuição na criação de empregos, formação e produção de componentes com 

elevada qualidade e custo reduzido, são vectores essenciais ao avanço tecnológico. Toda a 

actividade de fundição tem tido um impacto positivo em cada geração. Partes significativas 

dos avanços industriais do mundo surgiram a partir do contributo da fundição. 

 

2.2 – LIGAS FERROSAS 

2.2.1 – Introdução 

O ferro é um metal muito abundante na crusta terrestre (o segundo maior) e é possível de 

obter, na forma de aço, a baixo custo. Devido à combinação de propriedades mecânicas como 

boa resistência, ductilidade e tenacidade o ferro e as suas ligas contribuem com cerca de 90% 

da produção mundial de metais [5,6]. 

As principais ligas ferrosas industriais são constituídas por Fe-C-Si-Mn-S-P-O-H-N, 

formando sistemas complexos, com propriedades que abrangem uma larga gama de valores; 

por exemplo a resistência à tracção pode variar de 250 a 2000 MPa. A nível de processos de 

fabrico as diversas famílias de ligas ferrosas apresentam uma grande versatilidade, visto que 

podem ser transformadas por quase todos os processos de fabrico, desde o vazamento, à 

deformação plástica a quente ou a frio, ao corte e união, estando aptas às mais variadas etapas 

de acabamento, como sejam a simples pintura até aos revestimentos por meios químicos e 

físicos. Estas ligas são insubstituíveis em muitas aplicações em que se requer uma boa 

resistência mecânica e ao desgaste [7-10].  
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2.2.2 – Ferro fundido 

Entre os materiais apresentados anteriormente será dada especial atenção aos ferros 

fundidos que, tal como o nome indica, são processados por fundição. Estas ligas ferrosas 

apresentam uma composição química próxima da eutéctica, um determinado intervalo para a 

temperatura de vazamento e uma excelente vazabilidade, isto é, elevada capacidade de 

preencher espaços de pequena espessura. Este material durante a solidificação sofre a reacção 

eutéctica, visto que apresenta um teor em carbono entre 2,1 e 4,3% e silício entre 1 a 3%, 

podendo ainda apresentar outros elementos de liga para controlar ou modificar certas 

propriedades. O silício nos ferros fundidos tem um papel grafitizante, sabendo-se que quanto 

maior for o seu teor, maior será a tendência a obter o carbono na forma de grafite, com 

respectiva diminuição da formação de carbonetos, durante a solidificação da liga metálica 

[11-13].  

Encontramos uma vasta utilização industrial dos ferros fundidos, essencialmente, devido 

ao seu baixo custo e à versatilidade das suas propriedades de engenharia. 

Podemos distinguir quatro tipos ou categorias de ferros fundidos, consoante a distribuição 

do carbono na sua microestrutura: branco, cinzento, maleável e nodular (ou dúctil) [1,9,13].  

Para se distinguir os ferros fundidos não podemos recorrer a análises de composição 

química, visto que as composições se sobrepõem. Tal como foi referido é o modo como se 

apresenta o carbono que apoia a sua distinção. Ainda assim, na tabela 1 estão apresentadas as 

gamas de composição química dos 5 principais elementos, para as quatro classes de ferros 

fundidos. Na figura 1 é apresentado um diagrama que estabelece os domínios característicos 

dos teores de carbono e silício para as ligas ferrosas em análise. 

 

Tabela 1 – Gama de composição química dos principais elementos presentes nas quatro 
classes de ferros fundidos [1] 

Elemento \ Classe Ferro fundido 
cinzento  

Ferro fundido 
branco 

Ferro fundido 
maleável 

Ferro fundido 
nodular 

Carbono (%) 2,50 – 4,00 1,80 – 3,60 2,00 – 2,60 3,00 – 4,00 

Silício (%) 1,00 – 3,00 0,50 – 1,90 1,10 – 1,60 1,80 – 2,80 

Manganês (%) 0,25 – 1,00 0,25 – 0,80 0,20 – 1,00 0,10 – 1,00 

Enxofre (%) 0,02 – 0,25 0,06 – 0,20 0,04 – 0,18 ≤ 0,03 

Fósforo (%) 0,05 – 1,00 0,06 – 0,18 ≤ 0,18 ≤ 0,10 
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Figura 1 – Esquema com gama de valores aproximados do teor em carbono e silício 
para o aço e diversos ferros fundidos [14] 

 

2.3 – FERRO FUNDIDO NODULAR 
2.3.1 – Introdução 

Durante este trabalho será dedicada especial atenção ao ferro fundido nodular, dado que 

foi o material em que se obtiveram os melhores resultados experimentais. Algumas das 

características mais significativas serão discutidas de seguida.  

Nos últimos anos, a indústria internacional de metais fundidos, em específico os fundidos 

de ferro, tem apresentado certas dificuldades económicas, que resultaram no encerramento de 

algumas fundições. Este facto, surge em parte, devido ao desenvolvimento dos fundidos não-

ferrosos, com destaque para o aumento de produção do alumínio, que apresenta como 

vantagem, aparentemente óbvia, a sua baixa densidade que é cerca de um terço da dos 

fundidos de ferro [4]. 

Se analisarmos objectivamente o rácio propriedades mecânicas em função da respectiva 

densidade do material, facilmente encontramos um indicador que praticamente elimina a 

diferença entre as duas famílias de ligas metálicas anteriormente comparadas. Os fundidos de 
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ferro encontram desafios actuais diversos, a nível da regulamentação governamental, 

relacionada com o ambiente, associados a preocupações económicas e políticas de comércio. 

Apesar de todas as dificuldades os fundidos ferrosos são materiais com propriedades únicas e 

que terão sempre um campo de aplicação vasto, estamos perante um tipo de material que, ao 

contrário de algumas opiniões, são ligas claramente viradas para o futuro [2,4]. 

O ferro nodular tem apresentado um desenvolvimento significativo, relativamente às taxas 

de produção e ainda na qualidade dos produtos fabricados. Como exemplo, dados estatísticos 

apresentados nos censos Mundiais da produção de metais fundidos indicam que durante 1999, 

em Portugal, a produção de ferro nodular foi de 35900 toneladas e em 2002 atingiu as 51500 

toneladas. A nível mundial em 2002 foram superadas 14 milhões de toneladas, o que 

representa 24% da produção de fundidos ferrosos e 20% do total entre ferrosos e não ferrosos. 

Os maiores produtores de ferro nodular têm-se mantido os mesmos nos últimos anos e são por 

ordem decrescente os EUA, a China, o Japão e a Alemanha [5,6]. 

O ferro nodular foi desenvolvido a partir de 1940 e tornou-se reconhecido como material 

de engenharia desde 1960. Este material também designado dúctil, com grafite nodular ou 

esferoidal, combina as vantagens de processamento dos ferros fundidos cinzentos com 

algumas propriedades de engenharia dos aços [15-17].  

Morrogh e Williams apresentaram em 1948 um ferro fundido com grafite sob a forma de 

“esferas”, produzido em bruto de vazamento. Este novo material era obtido com adições de 

cério ao banho metálico [8].  

Em 1949 os investigadores Gaguerin, Millis e Pilliny conseguiram produzir o ferro 

nodular substituindo o cério pelo magnésio, que ainda hoje é o nodularizante mais utilizado. 

Um ano mais tarde é editada a primeira especificação ASTM, para o ferro fundido que, 

entretanto, é substituída pela actualmente utilizada que é a ASTM A536 [4]. 

 

2.3.2 – Características do ferro nodular 

Os ferros fundidos nodulares são ligas Fe-C-Si eutécticas, assim apresentam como 

característica significativa o mais baixo ponto de fusão possível, entre as ligas do sistema Fe-

C. 

 A composição típica de um ferro nodular tem como base um teor em carbono próximo dos 

3,5% e cerca de 2,5% de silício [13,14]. Os ferros nodulares mais comuns são perlíticos ou 
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ferríticos. O uso de ferros nodulares austeníticos ou martensíticos são utilizados em aplicações 

muito particulares.  

Durante a produção do ferro nodular deverão ser bem controladas um conjunto de 

condições para que se possa obter um produto de boa qualidade. Nomeadamente, a densidade, 

tamanho e distribuição dos nódulos de grafite. Com o objectivo de se conseguir a 

nodularização da grafite é adicionada, com rigor, uma determinada quantidade de magnésio 

dissolvido numa ferro-liga apropriada, normalmente um Fe-Si. A velocidade de arrefecimento 

da liga metálica, durante as reacções de solidificação e transformação no estado sólido, 

também influencia o tipo de estrutura final da peça, na taxa de germinação da grafite e nos 

constituintes resultantes da transformação eutectóide [18-20]. 

Como características gerais os ferros fundidos apresentam uma boa fluidez, elevada 

vazabilidade, excelente maquinabilidade e boa resistência ao desgaste, associadas a custos de 

produção relativamente baixos. Além destas características, o ferro nodular revela ainda 

algumas propriedades semelhantes às dos aços, tais como: elevada resistência mecânica e 

ductilidade [21,22]. 

 

2.3.3 – Propriedades mecânicas do ferro nodular 

Existe uma larga gama de propriedades mecânicas nos ferros nodulares, consoante a 

família obtida no produto final. De um modo geral, sabemos que se obtém um aumento de 

ductilidade e diminuição da resistência à tracção, quanto maior for o rácio ferrite/perlite. Na 

prática, o material é produzido com vista a determinada aplicação, assim, em cada caso 

obtém-se o melhor compromisso entre as duas propriedades apresentadas, consoante os 

requisitos da utilização prevista. 

Existem várias especificações para o ferro nodular. Como exemplo são apresentadas as 

tabelas 2 e 3, com alguns valores mínimos para a tensão de rotura (σr), tensão limite 

convencional de proporcionalidade 0,2% e extensão após rotura (A); para cinco graus de 

ferros nodulares previstos nas normas ASTM A536-84 e ISO 1083:1986 [9-11]. 

Como já referido, o ferro nodular é um material com uma larga gama de propriedades. 

Assim, consoante a matriz obtida, podemos ter materiais com maior resistência ou 

ductilidade, relativamente ao aço. Na figura 2 apresentam-se curvas de tracção características, 

para diferentes ferros fundidos comparando-os com um exemplo de tipo de aço.  
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Tabela 2 – Propriedades mecânicas de diferentes graus normalizados do ferro nodular 
na norma ASTM A536-84 [9-11] 

Grau 60-40-18 65-45-12 80-55-06 100-70-03 120-90-02 

σr (MPa) 414 448 552 690 827 

σ0.2 (MPa) 276 310 379 483 621 A
ST

M
  

A
53

6-
84

 

Pr
op
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ed
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A % 18 12 6 3 2 

 

Tabela 3 – Propriedades mecânicas de diferentes graus normalizados do ferro nodular 
na norma ISO 1083:1986 [9-11] 

Grau 400-15 450-10 500-7 600-3 700-2 800-2 

σr (MPa) 400 450 500 600 700 800 

σ0.2 (MPa) 250 310 320 370 420 480 IS
O
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A % 15 10 7 3 2 2 

 

     
Figura 2 – Curvas exemplo obtidas em ensaio de tracção para comparação do 
comportamento de diferentes ferros fundidos e aço [14] 
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De forma geral, o ferro nodular apresenta uma elevada resistência ao choque, contudo esta 

propriedade está muito dependente da matriz do material e de possíveis tratamentos térmicos 

aplicados [11-14]. 

Entre as aplicações dos ferros nodulares encontramos casos de resistência ao desgaste. Em 

situações de desgaste abrasivo, em especial sem lubrificação, o ferro nodular apresenta uma 

vantagem importante, relativamente a materiais como o aço, que é o facto de a grafite durante 

a remoção de material ser libertada para a zona de contacto, o que irá reduzir fortemente a 

probabilidade de adesão entre as superfícies de desgaste. Logo, este material pode ser superior 

a outros no caso de ausência ou falhas inesperadas de lubrificação. Na presença de 

lubrificante é vulgar detectar-se um escurecimento progressivo do óleo ou massa, de modo 

idêntico, neste caso a grafite ao ser libertada favorece a resistência ao desgaste, porque tende a 

melhorar a eficácia do lubrificante [21-23]. 

 Finalmente, uma referência para a resistência à corrosão e à capacidade de amortecimento 

de vibrações do ferro nodular: a resistência à corrosão do ferro nodular é semelhante à do 

ferro cinzento e mesmo ligeiramente superior à dos aços não ligados; a capacidade de 

amortecer vibrações do ferro nodular é claramente superior à dos aços e ligeiramente inferior 

à dos ferros cinzentos [8-11]. 

 

2.4 – ENXERTOS 

2.4.1 – Introdução 

 É reconhecido que entre as diversas ligas ferrosas disponíveis, o ferro nodular é um 

material de excelência em inúmeras aplicações, devido às propriedades já apresentadas. 

Contudo, a sua resistência ao desgaste é moderada quando comparada com outros materiais 

como os ferros brancos de alto teor em Cr e os aços especiais [2,24]. Uma possibilidade para 

obter incrementos de resistência ao desgaste neste material é a imposição de enxertos duros, 

numa única etapa integrada no processo de vazamento. Estudos preliminares disponíveis na 

literatura confirmam que é possível atingir este objectivo [25,26]. Têm sido desenvolvidos 

trabalhos que avaliam a viabilidade deste processo, que se reflecte em acréscimos de dureza e 

resistência ao desgaste, em componentes obtidos directamente a partir do vazamento [26-29]. 
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A possibilidade de obter enxertos em ferro nodular oferece a este material uma nova janela 

de aplicações. Os ganhos económicos poderão ser interessantes, quando comparados com a 

produção de outras ligas ferrosas, que apresentem uma composição química de custo elevado, 

necessitem de temperaturas substancialmente mais elevadas para o seu vazamento e 

necessitem de tratamento térmico posterior [1,14]. 

O endurecimento geral ou localizado de materiais envolve, normalmente, a produção de 

materiais compósitos reforçados com fibras, tratamentos a laser, implantação iónica, 

revestimentos por técnicas de CVD (Chemical Vapour Deposition) ou PVD (Phisical Vapor 

Deposition), soldaduras, tratamentos térmicos, etc [30-32]. 

A grande vantagem dos enxertos a nível industrial é a possibilidade de produzir peças com 

endurecimento localizado e, eventualmente, numa só etapa [33-36]. 

 

2.4.2 – Tipo de enxertos 

O uso de enxertos na forma de blocos ou placas é muitas vezes difícil de controlar devido 

aos coeficientes de expansão térmica existentes, dado que os materiais poderão apresentar 

valores significativamente diferentes e levar à degradação da camada dura a obter [33]. Estes 

problemas são idênticos aos existentes em engenharia de superfícies e materiais compósitos. 

Nestas situações, os enxertos a base de pós poderão ser uma alternativa interessante. 

O uso de pós para obtenção de camadas enxertadas pode reduzir o problema apresentado, 

neste caso, a matriz de material de base irá preencher os espaços existentes entre os pós. Por 

exemplo existem registos que o vazamento de ligas ferrosas poderá ser uma prática capaz de 

produzir componentes com zonas locais de elevada dureza. Assim, poderão ser evitadas 

operações extra, como já foram referidas, tais como tratamentos térmicos, revestimentos e 

soldaduras [14,37]. O custo destas etapas é normalmente elevado, moroso e pode implicar o 

inconveniente logístico do transporte de peças a outras empresas. 

 

2.4.3 – O carboneto de tungsténio como reforço de ligas ferrosas  

O carboneto de tungsténio na forma de pó é um dos materiais que é apresentado na 

bibliografia [25-29] como possível de utilizar para produzir enxertos de boa sanidade. Este 

material funcionará como reforço numa matriz de material de base, formando-se assim um 

material compósito em certos locais das peças.  
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Estudos disponíveis apontam que o material de base, que permite obter de forma 

controlada enxertos de WC é o ferro nodular, em detrimento de outras ligas ferrosas com mais 

alta temperatura de vazamento, como são exemplo o ferro branco e o aço [25-29]. 

As principais vantagens do uso destes enxertos já foram identificadas, por outro lado, as 

principais dificuldades serão a molhabilidade dos pós pelo metal de base, a interface entre o 

metal e a camada enxertada e o modo de fixar os pós. 

As premissas apresentadas levaram a que fossem desenvolvidos estudos para a produção 

de enxertos locais, em ligas ferrosas obtidas em fundição, que permitam obter peças 

imediatamente aptas para serviço. Estudos disponíveis na bibliografia [25-29] mostram que 

este objectivo é possível de atingir, utilizando uma mistura, previamente preparada, de WC 

com um ligante. Os trabalhos realizados defendem que o uso de silicato de sódio, como 

ligante, é essencial na produção de enxertos de boa sanidade. Contudo, não se encontrou 

nenhum estudo onde a contribuição deste material esteja justificada.  

 

2.5 – CARBONETO DE TUNGSTÉNIO 

2.5.1 – Introdução 

O carboneto de tungsténio é um material explorado há mais de 70 anos devido às suas 

propriedades, discutidas mais à frente. Henri Moissan e Nobel Laureate foram os pioneiros no 

desenvolvimento do forno eléctrico, seguindo-se de imediato a descoberta de dois carbonetos 

de tungsténio: com estequiometria W2C em 1896 por H. Moissan e dois anos mais tarde o WC 

por P. Williams; isto ocorre nos laboratórios da Escola de Farmácia da Universidade de Paris 

[38-41]. 

O WC é tipicamente sinterizado com adições de cobalto (Co), utilizado como ligante 

metálico, produzindo-se assim constituintes que são utilizados em inúmeras aplicações, desde 

há vários anos. Existe uma tentativa de substituir este constituinte por outros, devido ao 

elevado preço do Co, sendo apontados o ferro e o níquel como alternativas ao Co para 

produção de materiais em WC [42,43].  
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2.5.2 – Características do carboneto de tungsténio 

O WC apresenta como principais vantagens a elevada temperatura de fusão, a excelente 

resistência mecânica, química e ao desgaste, elevada dureza, condutividade térmica e eléctrica 

e ainda baixo coeficiente de expansão térmica [42,44]. 

Encontram-se indicações que a produção de WC, geralmente e de um modo simplificado, 

se processa em duas etapas: inicialmente o óxido é reduzido em atmosfera de hidrogénio para 

obter tungsténio de elevada pureza, de seguida, o tungsténio metálico é misturado com 

carbono, reagindo com este a temperatura entre os 1400 e os 1600ºC, produzindo-se assim o 

carboneto de tungsténio [41].  

Finalmente, apresenta-se na tabela 4 algumas das características do WC. 

 

Tabela 4 – Propriedades do carboneto de tungsténio [41,45] 

Dureza 

HV 

(50Kg) 

Estrutura 

cristalina 

Temperatura 

de fusão  

(ºC) 

Densidade 

(g/cm3) 

Módulo de 

elasticidade  

(GPa) 

Expansão 

térmica 

(μm/m.ºC) 

2200 hexagonal 2800 15,63 696 5,2 

 

2.5.3 – Aplicações do carboneto de tungsténio 

Este material é conhecido pela sua excelente resistência ao desgaste, tendo uma gama de 

aplicações industriais muito diversa, entre as quais, destacam-se as ferramentas de vários tipos 

para corte, trabalho em metais, minas, etc. 

Tipicamente uma ferramenta em WC apresenta um tempo de vida cerca de 10 vezes 

superior a uma produzida em aço [46]. As ferramentas produzidas em WC servem para corte 

de materiais metálicos, por exemplo, para ferros nodular e cinzento; aços inoxidáveis 

austeníticos, ferriticos e martensíticos e ligas à base de níquel, titânio e alumínio. Além destas 

aplicações, actualmente, quase 50% da totalidade dos produtos de WC são usados para corte 

de outros materiais que não metais e para outro tipo de ferramentas diversas, tais como fieiras, 

entre outras. O WC também é muito utilizado na indústria eléctrica e electrónica, com 

aplicações em filamentos, contactos, fios e tubos eléctricos [39,47]. 
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Estes carbonetos estão constantemente a serem aplicados em novas áreas, devido à 

excelente combinação de propriedades que apresentam.   

 

2.6 – SILICATO DE SÓDIO 

2.6.1 – Introdução 

O silicato de sódio é um conhecido químico inorgânico versátil, que resulta da 

combinação de vários rácios de óxido de sódio e óxido de silício (sílica). 

Neste trabalho o material utilizado foi o silicato de sódio solúvel em água, obtendo-se 

assim uma solução com a constituição: Na2O.xSiO2.yH2O. A presente experimentação foi 

realizada com um tipo de material que apresenta relações de SiO2 / Na2O entre 2,15 e 2,22. 

Dados da bibliografia apontam que o silicato de sódio comercial com rácio SiO2 / Na2O de 

2,15 é constituído por: 19% SiO2; 9% Na2O e 72% H2O [48]. 

 

2.6.2 – Características do silicato de sódio 

 O silicato de sódio apresenta um conjunto de características importantes, das quais se 

destacam a concentração final do produto que confere uma elevada viscosidade e baixa 

densidade, que poderão variar dentro de centros limites, consoante a relação SiO2 / Na2O que 

varia, tipicamente, entre 1,6 e 3,3 [49-52]. Na tabela 5 estão apresentados alguns valores para 

as características do silicato de sódio utilizado.  

 

Tabela 5 – Características do silicato de sódio [49-52] 

Estado físico Líquido viscoso 

Densidade (g/cm3) 1,545 – 1,585 

Viscosidade a 20ºC (cP) 0,06 - 70 

PH a 20ºC 10,5 – 13,5 

SiO2 (g/kg) 316 – 320 

Na2O (g/kg) 144 – 147 

SiO2 / Na2O 2,15 – 2,22 
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O silicato de sódio é ainda apontado na literatura como um material ideal para estabelecer 

contacto térmico, designado “fluido térmico”, entre diferentes materiais, devido à sua fluidez 

e conformabilidade. É também um excelente agente nucleador utilizado em alternativa ao uso 

corrente de silicones [53]. 

 

2.6.3 – Aplicações do silicato de sódio 

Este material aparece em inúmeras aplicações, tais como adesivos, abrasivos e ligantes; 

em actividades como a agricultura, construção de materiais, preparação de minérios, papel, 

têxteis, tratamento de águas e nas indústrias electrónica, metalúrgica, revestimentos, cerâmica, 

cosméticos e tratamento de resíduos [47,52,53].  

Neste trabalho o silicato de sódio foi utilizado como ligante de partículas de pequenas 

dimensões, como será descrito detalhadamente, no desenvolvimento desta apresentação. 

 

2.7 – DESGASTE 

 A possibilidade de obter camadas enxertadas, em peças fundidas, perspectiva inúmeras e 

vantajosas aplicações em que a resistência ao desgaste seja uma das características 

preponderantes. Devido a estes factores serão desenvolvidos, de seguida, alguns conceitos de 

atrito e desgaste.  

 

2.7.1 – Introdução 

Em 1960 surge no Reino Unido uma das definições que ainda hoje é muito utilizada, para 

o termo tribologia: “A ciência e tecnologia das superfícies que interagem entre si mediante 

um movimento relativo”. O estudo cobre noções de atrito, desgaste e lubrificação, entre outros 

[10,54]. O atrito é a resistência ao movimento que ocorre quando um corpo sólido desliza 

sobre outro. O desgaste surge como consequência natural do deslizamento entre duas 

superfícies em contacto (corpo ou fluído) e define-se vulgarmente como a perda progressiva 

de material, duma superfície em movimento relativo, devida a acções mecânicas ou químicas.  

Temos noção que o desgaste pode ser controlado, mas não completamente eliminado 

[55,56]. Quando temos a presença de um lubrificante tanto o atrito como o desgaste tendem a 
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diminuir, contudo, e apesar de o atrito e o desgaste serem fenómenos relacionados entre si, 

não temos necessariamente o mesmo grau de eficiência do lubrificante nos dois fenómenos; 

não serão desenvolvidas as explicações deste comportamento, visto que teríamos de analisar 

as teorias de atrito e estudar as características dos lubrificantes e esta área já não se insere no 

estudo que irá ser efectuado. 

 

2.7.2 – Tipos de desgaste 

Entre os diversos tipos de desgaste destacam-se os seguintes: desgaste por adesão, 

desgaste por abrasão, desgaste por fadiga, desgaste tribo-químico e desgaste por erosão. 

 O desgaste abrasivo é o que vai ser alvo de desenvolvimento ao longo deste trabalho, 

visto que os enxertos produzidos são extremamente atractivos, para o fabrico de componentes 

que estejam sujeitos a fortes solicitações de abrasão. Este tipo de desgaste é ainda 

considerado responsável por grande parte dos prejuízos em diversas indústrias [57-59]. 

 

2.7.3 – Desgaste abrasivo 

O desgaste por abrasão pode ser de dois tipos, considerando dois ou três corpos, 

respectivamente: i) devido à penetração de asperidades de um material duro noutro mais 

macio e ii) provocado por partículas soltas, provenientes de outro tipo de desgaste, ou ainda 

de poeiras provenientes do ambiente circundante. As partículas duras soltas podem originar 

marcas de deformação plástica sem perda de material ou causar marcas com remoção de 

material e perda de massa associada. 

 A necessidade de reduzir estas perdas tem originado a evolução em testes de desgaste 

abrasivo, que produzam dados relevantes e que permitam uma escolha de materiais mais 

adequada para determinada aplicação [60-62]. Um dos testes que tem apresentado resultados 

mais interessantes é o ensaio normalizado da norma ASTM G 65-94, denominado “Standard 

Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus”[63]. A 

descrição do procedimento e características deste tipo de ensaio serão apresentados no 

próximo capítulo de materiais e procedimento experimental. 

Na literatura a taxa de desgaste abrasivo de materiais é determinada recorrendo a vários 

parâmetros tais como: perda de volume, perda de massa e perda de espessura. Quando são 

realizados ensaios em etapas sucessivas de tempo a bibliografia indica que este parâmetro, 
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denominado coeficiente de desgaste (k), pode ser matematicamente determinado pelo declive 

da recta que melhor se ajusta aos dados de perda de massa em função do tempo [64-66].  

 Os factores que afectam o desgaste são muito difíceis de separar; o que na realidade 

acontece é que uns desencadeiam os outros [67,68]. Os especialistas apontam três factores 

como os mais importantes: i) a natureza das superfícies, que se caracteriza pelo seu respectivo 

coeficiente de desgaste e a presença ou ausência de películas na interface, resultantes de 

oxidação, aditivos ou lubrificantes, que podem reduzir o coeficiente de atrito; ii) a 

temperatura que tem influência nas propriedades dos materiais, na formação e manutenção de 

películas superficiais e nas propriedades de eventuais lubrificantes, podendo neste último caso 

levar a uma diminuição da viscosidade e iii) a carga aplicada que quanto maior for origina um 

aumento do atrito e da temperatura na zona de contacto. 
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3 – MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1 – MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO ENXERTO 

A experimentação com objectivo de produzir camadas enxertadas envolveu os seguintes 

materiais:  

 

i) como metal de base foram testados ferro nodular sem liga (FN), ferro branco de alto    

crómio (FB) e aço de médio carbono ligado ao Cr-Ni-Mo; 

ii) como materiais de reforço foram utilizadas partículas de WC com 6μm de diâmetro 

médio, pós de Cr com 30μm de diâmetro médio, dois conjuntos de partículas de WC/Co  

revestidas com Ni, poliédricas irregulares com dimensão máxima de 3,2 e 4,8mm; 

finalmente foram ainda utilizadas esferas cerâmicas com 2mm de diâmetro e 

revestimento metálico; na figura 3 estão apresentadas imagens dos materiais de reforço; 

iii) como ligante das partículas de reforço foi usado o silicato de sódio (SS). 

 
 

3.2 – CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO ENXERTO 

Para se obter o enxerto foram preparadas várias misturas entre os materiais de reforço e o 

ligante que foram posteriormente colocadas em cavidades preparadas numa moldação teste. 

De seguida, o metal líquido foi vazado, tal como é apresentado de forma esquemática na 

figura 4, obtendo-se assim a camada enxertada.  
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Figura 3 – Materiais utilizados como reforço para a produção de enxertos: a) imagem 
em SEM dos pós de WC com 6μm; b) Imagem SEM dos pós de Cr com 30μm; 
c) partículas de WC/Co revestidas com Ni (4.8 e 3.2mm – imagens da esquerda e 
centro) e esferas cerâmicas com revestimento metálico (diâmetro 2mm – imagem da 
direita) 

 

 

Figura 4 – Esquema do procedimento base do trabalho 

a) b)

c)
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A preparação da mistura de partículas com ligante para produção do enxerto envolveu a 

análise de diversas variáveis, tais como: 

 

i) percentagens de ligante de 0; 0,75; 1,5; 3; 6 e 12% na massa de mistura;  

ii) tempos de mistura de 1; 2,5; 5; 7,5; 10 e 12,5 minutos com agitador mecânico a 

1500rpm; 

iii) as partículas e as misturas com ligante foram testadas com e sem compactação; 

iv) foram adicionadas aos pós de WC partículas de Cr nas seguintes percentagens: 0; 3; 

6 e 9% em massa; variou-se também a percentagem de ligante entre 0; 3; 6; 9 e 12%; 

v) foram testados diferentes tamanhos de provetes: prepararam-se várias moldações com 

um canal de enchimento em queda vertical e ataque radial, dando origem ao enchimento 

em fonte de oito cavidades cilíndricas; na figura 5 é apresentado um exemplo de uma 

das moldações utilizadas. As variações impostas foram as seguintes: 

a) cavidades da meia-moldação inferior com alturas de 4; 5 e 8mm; 

b) provetes com alturas de 10; 15; 20; 25 e 50mm.  

c) provetes com 35 e 50mm de diâmetro. 

 

A fusão das ligas ferrosas foi realizada em forno de indução. A temperatura de vazamento 

dos vários testes realizados variou entre 1340 e 1380ºC para o ferro nodular; entre 1500 e 

1520ºC para o ferro branco e entre 1630 e 1640ºC para o aço. O tempo de enchimento foi 

aproximadamente 5 segundos em todos os casos. 
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Figura 5 – Desenho SolidWorks – 3D do modelo de cacho a vazar 

 

3.3 – CARACTERIZAÇÃO DO ENXERTO PRODUZIDO 

Os provetes resultantes das diversas experiências foram analisados de modo a comparar as 

respectivas características e estabelecer as melhores condições de produção dos enxertos. 

Após grenalhagem os provetes foram retirados do cacho e cortados em secções longitudinais. 

A inspecção visual acompanhada por observação em microscopia óptica (OM), microscopia 

electrónica de varrimento (SEM) com microanálise de raios-X e testes de dureza foram as 

ferramentas utilizadas para analisar as camadas obtidas. Os equipamentos utilizados foram o 

microscópio óptico de reflexão Zeiss modelo Axioplan, o microscópio electrónico de 

varrimento com microanálise de raios-X da JEOL JSM6301F / NORAN – Voyager e o 

durímetro Shimadzu, com carga aplicada de 4,9N durante 15s. Foram realizados perfis de 

dureza da superfície externa do enxerto para o centro dos provetes. Estas técnicas de 

caracterização permitiram apreciar a camada enxertada, a interface e o metal base. Foi 

determinada a espessura da camada enxertada por exame macroscópico, microscópico e com 

recurso aos resultados dos ensaios de dureza. 
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3.4 – EFEITO DO LIGANTE NA PRODUÇÃO DE ENXERTOS 

As etapas de caracterização do enxerto evidenciaram que o ligante é essencial para a 

produção de camadas endurecidas. Assim, foram estabelecidas como tarefas de análise 

ensaios de molhabilidade, caracterização morfológica e física dos pós de WC e mistura, com 

objectivo de compreender os fenómenos envolvidos na presença do silicato de sódio, na 

mistura com os pós de WC e durante o vazamento. 

 

3.4.1 – Ensaios de molhabilidade 

Em testes de molhabilidade convencionais usam-se dois materiais, durante o aquecimento 

o material com menor ponto de fusão funde e forma uma bolha; avalia-se o ângulo de 

contacto entre os dois materiais que indica a grandeza da molhabilidade. No presente estudo 

este tratamento não era possível dado que o material com maior ponto de fusão se encontra na 

forma de pó. Assim, foram desenvolvidos ensaios diferentes dos tradicionalmente realizados. 

Foi possível avaliar diferentes graus de molhabilidade recorrendo ao tempo de infiltração do 

ferro nodular, em cadinhos de alumina com pó de WC ou mistura WC+SS. Utilizaram-se 

amostras de ferro nodular com massa de 3±0.1g e para encher totalmente o volume do 

cadinho foram necessárias massas de aproximadamente 34g de WC e 18g de WC com SS. A 

disposição dos materiais nos testes está esquematizada na figura 6. Estes conjuntos foram 

aquecidos acima da temperatura de fusão do ferro nodular. Foi utilizado um forno tubular da 

TermoLab com capacidade de atingir a temperatura máxima de 1700ºC. Os ensaios realizados 

foram gravados em sistema de vídeo digital Handycam-sony com registo de filme 

directamente em formato digital para computador utilizando-se o software Windows Movie 

Maker do Windows versão XP. Todos os ensaios foram realizados sob fluxo de árgon com 

caudal de 0.5bar. 

O ensaio consistiu na imposição do seguinte ciclo térmico: i) aquecimento desde a 

temperatura ambiente até 900ºC a 6ºC/min; ii) aquecimento desde 900ºC até 1400ºC a 

3ºC/min e iii) arrefecimento até à temperatura ambiente a 3ºC/min.  
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Figura 6 – Esquema da disposição dos materiais nos testes de molhabilidade 

 

Os ensaios foram gravados entre 1100 e 1400ºC, permitindo a posterior visualização dos 

filmes obtidos, com o objectivo de determinar o tempo de infiltração do metal na mistura, 

durante a sua fusão. Definiu-se o intervalo de infiltração como a diferença entre o momento 

detectado para o início de penetração até à infiltração completa; analisando os provetes 

resultantes dos ensaios confirma-se que efectivamente o metal líquido se infiltrou no pó e na 

mistura, sendo possível estabelecer o final da infiltração como o momento em que a amostra 

de metal desaparece do campo de visualização. A um menor intervalo de infiltração 

associamos uma maior molhabilidade. As amostras resultantes destes testes foram cortadas na 

sua secção longitudinal e observadas em microscopia óptica e electrónica de varrimento. 

Assim, foi possível apreciar a influência do ligante, no momento do contacto do metal líquido 

com os pós de WC, com base nos tempos de infiltração e nas diferenças das microestruturas 

das amostras obtidas. 

 

3.4.2 – Caracterização física e morfológica dos pós de WC e mistura 

A caracterização morfológica envolveu a observação dos materiais em microscopia óptica 

e electrónica de varrimento com micro-análise.  

A caracterização física foi realizada com recurso à difracção de raios laser. Neste último 

caso foram realizados dois ensaios de cada tipo, que permitiram determinar a distribuição 

granulométrica em equipamento CILAS 1064 líquido, na faixa dos 0.04 a 500 μm.  
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Foram realizados estudos da densidade real ou verdadeira, quando não se consideram os 

espaços entre partículas e densidade geométrica, onde os espaços entre partículas contribuem 

para a quantificação. Este último tipo de densidade pode ser de dois tipos: i) densidade 

aparente solta ou ii) densidade batida.  

A densidade real permite realizar uma avaliação independentemente dos espaços (poros e 

interstícios) que poderão existir. Este tipo de ensaio utiliza-se para sólidos ou pós. O 

procedimento consiste em calcular o volume real ocupado por uma amostra. A diferença de 

pressões entre uma célula de calibração e a célula da amostra, permite calcular, pela equação 

de equilíbrio (PV=nRT), o volume em estudo. No início de cada experiência o aparelho é 

calibrado, de modo a determinar o Vamostra e VCalibração. As pressões são medidas através de um 

transdutor de pressão. Dá-se início ao carregar e descarregar do gás de modo a optimizar o 

“tamanho” relativo das duas células. A densidade real é tipicamente determinada recorrendo 

ao uso de picnómetro, sendo muito vulgar o de hélio.  

A densidade aparente em pós é significativamente menor que a densidade real, dado que 

os espaços existentes são considerados. Além disso, esta avaliação permite ainda determinar a 

fricção entre partículas, que influencia o seu fluxo e empacotamento. A fricção aumenta com 

o aumento da área. A densidade aparente diminui com o aumento da fricção. A taxa de 

escoamento de um pó é medida através da passagem do pó, forçado pela força da gravidade, 

através de uma pequena abertura. São utilizados medidores de escoamento de Hall, 

especificado pelas normas ASTM B212 e B213, para partículas grosseiras. Para partículas 

finas (metais refractários que exibem alta fricção) é recomendado o medidor de Scott, 

discriminado na norma ASTM B329. A densidade aparente diminui com o decréscimo do 

tamanho das partículas. 

A densidade batida foi determinada de acordo com a norma ASTM B527. A densidade 

batida é definida como a densidade do pó quando o volume do recipiente é compactado ou 

vibrado sobre condições específicas. Como resultado do batimento obtemos um 

empilhamento do pó e consequentemente uma densidade geométrica superior à densidade 

aparente do pó solto. A densidade batida é função da forma das partículas, da sua porosidade 

e da distribuição do tamanho das partículas. Esta especificação é utilizada no controlo de pós 

metálicos. 

Foram realizados três ensaios de cada um dos seguintes tipos: a) densidade real em 

picnómetro de hélio Accupyc 1330 micromeritics e b) densidade geométrica de dois tipos: i) 

densidade geométrica aparente num Funil de Hall segundo a norma ASTM B212 e ii) 

densidade geométrica batida num Tap-Pak volumeter – Deljó.  
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Foi ainda realizada análise da superfície da mistura de WC+SS em espectroscopia de 

fotoelectrões de raios X (XPS). O equipamento utilizado foi o LAS ESCALAB 200 e o 

espectro foi obtido com o uso de um ânodo monocromático de alumínio e com energia 

cinética aplicada de 15KeV (300W). 

 

3.5 – COMPORTAMENTO AO DESGASTE DE CAMADAS ENXERTADAS 

Após serem estabelecidas condições de repetitibilidade para a produção de enxertos, foram 

preparados provetes para avaliação do comportamento de materiais enxertados em solicitação 

de desgaste abrasivo. Estes ensaios foram realizados segundo a norma ASTM G65-94, com a 

designação Measuring abrasion using the dry sand/rubber wheel apparatus [63]. Este ensaio 

consiste em submeter uma amostra a uma dada carga contra um disco metálico em rotação 

envolvido numa borracha. Durante o ensaio ocorre uma rotação controlada do disco e faz-se 

passar um fluxo de areia de sílica, com granulometria média de 425μm, entre a amostra e o 

disco, provocando-se assim um efeito abrasivo na superfície dos materiais. Na figura 7 

apresenta-se um esquema deste ensaio. 

 

 

Figura 7 – Esquema de funcionamento do equipamento utilizado nos testes de desgaste 
abrasivo segundo a norma ASTM G65-94 
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Os testes foram realizados em provetes de ferro nodular de três tipos: a) ferro nodular sem 

camada enxertada; b) ferro nodular com camada enxertada em bruto de vazamento e c) ferro 

nodular com camada enxertada rectificada. As condições de ensaio foram de 200rpm para a 

rotação do disco, 400g por minuto para o fluxo de areia e 130N para a carga aplicada na 

amostra. O tempo de ensaio nestes testes foi progressivo, sendo ensaiadas 6 condições para 

cada provete variando o número de ciclos imposto (cada ciclo corresponde a uma rotação 

completa do disco). O valor da rotação do disco é fixo, podendo assim converter-se o número 

de ciclos impostos em durações de ensaio. É ainda possível converter a duração do ensaio em 

distância percorrida pela amostra, a partir do valor do diâmetro do disco. As condições 

impostas estão descritas na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Condições impostas nos ensaios de desgaste abrasivo 

Número 

de ciclos

Número de ciclos 

acumulado 

Duração 

(minutos) 

Distância percorrida  

(km) 

200 200 1 0,14 

200 400 2 0,28 

400 800 4 0,55 

800 1600 8 1,11 

1600 3200 16 2,21 

3200 6400 32 4,42 

 

A metodologia para estabelecer uma hierarquia na resistência à abrasão dos materiais 

estudados foi baseada na perda de massa. Foi determinada a massa das amostras para cada 

condição com precisão de 0,1mg. Os testes foram interrompidos a cada condição para 

pesagem das amostras com objectivo de determinar o coeficiente de desgaste. Após a última 

etapa de abrasão as pistas de desgaste produzidas nos provetes foram analisadas à lupa, em 

OM e SEM. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – SELECÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO COMO REFORÇO 

A análise comparada de enxertos produzidos sobre ligas diversas revelou que o material 

de reforço capaz de produzir enxertos com melhor continuidade com a matriz foi o pó de WC, 

com 6μm de diâmetro médio, que foi usado como material de reforço de referência neste 

estudo. No caso em que se utilizaram partículas de WC/Co+Ni ou cerâmicas formaram-se 

camadas enxertadas, contudo com uma superfície irregular. A acrescentar a este facto, os pós 

de WC com alguns micrómetros de diâmetro médio são um material que se encontra bem 

documentado [39,40] e fácil de obter no mercado. A bibliografia também defende que os 

enxertos de metal duro em ligas ferrosas são obtidos à custa de partículas de WC com alguns 

micrómetros [25-29]. 

Foram utilizados dois critérios para avaliação da espessura da camada enxertada: por 

recurso aos perfis de dureza e por observação em análise macro e microscópica. Com base 

nos perfis de dureza medimos a espessura da região mais dura que o metal base. Na análise 

macro e microscópica recorreu-se à diferente contratação entre o enxerto e o metal de base, 

bem evidente como se observa na figura 8. 

 

4.2 – PRODUÇÃO DO ENXERTO EM FERRO NODULAR 

Entres os materiais de base utilizados foi o ferro nodular que permitiu obter as camadas 

enxertadas com melhores resultados. De seguida será dada especial atenção às condições 

testadas com este material. Mais à frente serão apresentadas e discutidas as diferenças para as 

outras ligas de base.  

 

4.2.1 – Optimização do teor de SS a adicionar a partículas de WC 

Foi realizado o vazamento de ferro nodular sobre misturas de WC com os teores de SS 

apresentados anteriormente (entre 0 e 12%). Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

i) na ausência de ligante ou com 0,75% de SS não se obteve camada enxertada; 
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ii) teores de 1,5; 3 e 6% de SS originaram camada enxertada; 

iii) o uso de 12% de SS revelou-se excessivo, visto que provocou um deficiente 

enchimento dos provetes. 

As camadas mais uniformes e com maior espessura foram obtidas quando se utilizaram 

3% de SS. Assim, este valor foi tomado como referência para toda a experimentação que se 

seguiu. A literatura apresenta uma gama de utilização do SS entre 2 a 5%, em utilizações de 

ligante para aglomeração de partículas sólidas [69].  

Na figura 8 é apresentada uma imagem de parte da secção longitudinal de um provete de 

ferro nodular com camada enxertada, produzida a partir do vazamento do metal sobre mistura 

de WC com 3% de silicato de sódio. 

 

 
Figura 8 – Aspecto de provete em ferro nodular com camada enxertada (parte inferior) 
obtida com mistura de pós de WC com 6μm e 3% de silicato de sódio 

 

4.2.2 – Análise do efeito do tempo de mistura 

Após se ter estabelecido o teor de referência de SS foram testados diferentes tempos de 

agitação da mistura, com o objectivo de homogeneizar a distribuição de WC com o SS, para 

se obterem camadas enxertadas o mais regulares possível. Usou-se um agitador mecânico a 

1500rpm e prepararam-se as misturas apresentadas na secção anterior (durante 1 a 12,5 

minutos). Após o vazamento de ferro nodular verificou-se que em todos os casos se formaram 

camadas enxertadas, com valores de dureza e espessura de camada muito idênticos. Perante 
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este facto confirma-se que o agitador mecânico é eficaz; a mistura é realizada sem dificuldade 

e sem influência significativa do tempo de agitação na produção das camadas enxertadas. 

Tomou-se como referência um valor de tempo de mistura de 5 minutos. 

 

4.2.3 – Análise da compactação da mistura 

Após determinação das condições que levaram à repetitibilidade das características da 

mistura capazes de produzir camadas enxertadas, foram realizados vazamentos em ferro 

nodular sobre misturas compactadas. O interesse nesta prática é evidente, pois a compactação 

permitia dar alguma consistência à mistura. O estudo da compactação foi realizado para 

misturas com teores de ligante variáveis de 0; 3 e 6%. Foram preparadas misturas com e sem 

compactação. Os resultados demonstraram que apesar da vantagem em compactar a mistura, 

este procedimento inibiu a formação da camada enxertada, para qualquer percentagem de 

ligante.  

Foram ainda preparadas pastilhas de WC+SS com diferentes teores de ligante, com 

compactação e insuflação de CO2. Misturas com teores de SS entre 4 a 6% produziram 

pastilhas sobre as quais se tentaram produzir enxertos, ver anexo 1; contudo a consolidação do 

material tornou-o completamente impermeável, não se produzindo camada enxertada. 

 

4.2.4 – Preparação de misturas de WC+SS com adição de partículas de Cr 

A adição de partículas de Cr à mistura visa a obtenção de camadas com dureza superior às 

produzidas só com pós de WC+SS. Aso et al. [25] verificaram um aumento de dureza de 

500HV para 700HV perante adições de Cr à mistura de pós; é referido que as partículas de Cr 

têm interferência no material de base, originando a formação de ferro branco. No presente 

trabalho, para os casos em que se adicionaram pós de Cr, não se formou camada enxertada. O 

tamanho das partículas de Cr utilizadas é 5 vezes maior que o das de WC; esta diferença de 

granulometria pode ser um dos factores que contribuíram para a não formação de camada 

enxertada na presente experimentação. 

 

4.2.5 – Apreciação dos resultados obtidos para diferentes tamanhos de provetes  

Independentemente das alturas testadas para a meia-moldação inferior, onde é colocada a 

mistura, a camada enxertada apresentou sempre uma espessura entre 2 e 2,5mm, verificando-
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se que existe um limite de camada, que poderá ser imposto pelo calor latente do metal ao 

infiltrar-se nos espaços entre partículas. Os valores das alturas e diâmetros dos provetes foram 

variados para averiguar se esta configuração teria influência na formação da camada. 

Pretendeu-se também verificar se a formação da camada enxertada era condicionada pela 

pressão metalostática mínima exercida pela altura do cilindro da meia-moldação superior; dai 

o terem sido ensaiadas alturas de 10 a 50mm. Os resultados obtidos sugerem que as diferentes 

dimensões estudadas e o efeito de pressão do metal não são essenciais para a produção de 

camadas enxertadas, visto que em todos os casos se obtiveram camadas semelhantes, isto é, 

regulares e com espessura aproximada de 2mm. 

 

4.2.6 – Caracterização microestrutural de provetes em ferro nodular com camada 

enxertada 

Os provetes em ferro nodular com camada obtida a partir de WC+3%SS foram observados 

em SEM, para avaliar o modo como a camada se tinha formado e a sua continuidade com a 

matriz.  

Na figura 9 podemos ver o aspecto geral em SEM da microestrutura da camada formada: 

na parte superior, a cinzento, observa-se o ferro base com os nódulos de grafite 

característicos; na parte inferior é visível a camada enxertada; nesta zona mais clara estamos 

perante um material compósito de matriz metálica, constituído essencialmente por partículas 

de WC com maior número atómico que a matriz de ferro, o que na imagem da figura 9 se 

traduz numa zona mais clara, visto que foi usado o modo de observação com electrões 

retrodifundidos, que impõe um contraste característico de número atómico dos elementos. A 

superfície externa do enxerto é irregular, contudo este facto não é relevante, visto que a 

camada pode ser rectificada. 

Na zona de interface entre a camada enxertada e o metal de base, são visíveis bolsas em 

que o efeito carburígeno do W se evidencia por zonas praticamente isentas de nódulos de 

grafite. Analisando esta zona de interface a mais alta ampliação (ver figura 10), verifica-se 

que o carbono se encontra combinado, na forma de esqueletos onde foram identificados 

carbonetos com teores variáveis de Fe e W; este pormenor está documentado na figura 11. 

Interpretamos a ocorrência deste carbonetos como uma consequência do metal líquido, 

durante o enchimento, ter digerido parte das partículas de WC com as quais entrou em 
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contacto, criando-se assim os carbonetos ricos em W e Fe que são o resultado da 

solidificação, segundo a reacção eutéctica, na versão metaestável: 

L = γ + M7C3, 

em que L, γ e M7C3 simbolizam a fase líquida, a austenite e os carbonetos de Fe e W, 

respectivamente. 

 

 

Figura 9 – Imagem SEM da camada enxertada produzida a partir de ferro nodular 
como metal base 

 

 

Figura 10 – Imagem SEM da zona de interface entre a camada enxertada e o metal de 
base, evidenciando a presença de carbonetos de Fe e W (assinalados com setas) 
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Figura 11 – Imagem SEM de carboneto de Fe e W (esquerda) e exemplo de carboneto 
com diferentes teores de Fe e W denunciados pela diferente contrastação obtida em 
imagem de electrões retrodifundidos (direita) 

 

São ainda visíveis glóbulos a negro na zona da camada, maiores que os nódulos de grafite 

e que foram identificados como silicato de sódio por micro-análise de raios-X, através da 

respectiva dosagem de Si e Na. 

A análise da continuidade entre as partículas de reforço e a matriz está documentada na 

figura 12; nesta imagem é possível verificar uma estrutura compacta em que o ferro 

preencheu de modo eficaz os espaços entre partículas, formando-se uma camada contínua e 

sem defeitos; estão inteiramente preenchidos espaços inferiores a 1 micrómetro.  

A figura 13 apresenta a camada enxertada observada a mais alta ampliação, com objectivo 

de mostrar a vizinhança entre partículas e matriz; são visíveis lamelas de perlite na matriz 

metálica e um íntimo contacto entre o WC e o ferro de base. A seta na figura 13 indica uma 

zona onde se observa que não existe interface a separar as partículas de WC e a matriz 

metálica; esta constatação indicia que, durante a reacção eutectóide, as partículas de WC 

serviram de núcleos para o crescimento dos carbonetos da perlite e este facto pode ser 

apreciado com ainda maior pormenor na imagem a elevada ampliação da figura 14. 
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Figura 12 – Imagem SEM da zona central do enxerto exibindo partículas de WC numa 
matriz de ferro nodular 

 

 

Figura 13 – Imagens SEM de zona central do enxerto após ataque químico, mostrando 
a continuidade entre partícula de WC e a matriz e o bom preenchimento pelo metal de 
espaços muito finos 
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Figura 14 – Imagem SEM de pormenor da zona central do enxerto após ataque químico 

 

4.3 – EFEITO DO LIGANTE NA PRODUÇÃO DE ENXERTOS EM FERRO 

NODULAR 

O interesse dos testes descritos de seguida está relacionado com a possibilidade, já 

conhecida, de produzir enxertos de WC em peças obtidas por fundição de ferro nodular. 

Estudos existentes na bibliografia defendem que só é possível produzir camadas enxertadas 

sãs quando o pó de WC é previamente misturado com o silicato de sódio, numa percentagem 

mínima. No entanto, não se encontraram interpretações relativas ao papel desempenhado pelo 

silicato de sódio neste processo, tendo sido por este motivo realizados os ensaios descritos, 

com vista a contribuir para minorar a falta de dados sobre este tema. 

 

4.3.1 – Caracterização da molhabilidade do ferro no pó e mistura com ligante 

Os resultados dos testes de molhabilidade demonstram que o silicato de sódio acelera, de 

modo significativo, a incorporação do ferro nodular líquido na mistura de partículas de WC. 

Em quatro experiências realizadas com WC sem ligante os tempos de infiltração foram de 12, 

23, 25 e 53 minutos, com 28 minutos de valor médio. Para três ensaios com mistura de 

WC+3%SS os tempos de infiltração foram de 3, 5 e 6 minutos, com 5 minutos de valor 

médio. A infiltração do metal líquido na mistura com ligante é cerca de 5 vezes mais rápida.  
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Durante os testes de molhabilidade foi imposta uma taxa de aquecimento contínua ao 

conjunto cadinho com pó (com e sem ligante) e a pequena massa de ferro nodular utilizada no 

topo. O volume do cadinho foi completamente preenchido no início das experiências. 

Nas imagens das figuras 15 e 16 encontramos um exemplo de cada tipo de teste. No 

registo efectuado em diferentes etapas dos ensaios realizados podemos apreciar a infiltração 

do metal líquido no cadinho preenchido com pós de WC e nos pós de WC+SS. 

 

    
          início ensaio          t=0        t=13min      t=21min 

    
        t=26min            t=34min        t=39min       t=53min  

Figura 15 – Registo de diferentes momentos do ensaio de molhabilidade dos pós de WC 
pelo ferro nodular 

 

    
      início ensaio    t=0    t=2min    t=3min 

    
     t=4min    t=5min        t=5,5min   t=6min 

Figura 16 – Registo de diferentes momentos do ensaio de molhabilidade da mistura de 
WC+3%SS pelo ferro nodular 

 

No final do aquecimento as amostras produzidas revelaram que em ambos os casos, com e 

sem ligante, o metal líquido infiltrou-se completamente nos espaços existentes no cadinho, 

obtendo-se provetes consolidados, com uma contracção significativa e mais intensa no caso 

dos pós previamente misturados com SS.  
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Não foram detectadas quaisquer quantidades de pó remanescente nos cadinhos, após se 

retirarem os provetes.  

Após corte longitudinal das amostras é possível, com recurso à caracterização 

microscópica, encontrar uma quantidade importante de vazios na amostra onde não se utilizou 

SS, enquanto que na amostra em que o WC continha SS não há vazios, tal como se pode ver 

na figura 17.  

 

    
Figura 17 – Imagem em microscopia óptica das secções longitudinais de amostras 
obtidas em testes de molhabilidade: i) sem ligante com os vazios a preto (esquerda) e ii) 
com ligante (direita) 

 

Outra diferença encontrada nas amostras após teste de molhabilidade foi o facto de a 

amostra na qual se utilizou o SS ser homogénea; por outro lado na ausência de ligante o metal 

líquido espalhou-se por zonas preferenciais, próximas das paredes do cadinho, apresentando 

estas zonas uma quantidade de vazios inferior à da zona central. Na amostra com adição de 

ligante e sem vazios encontra-se uma outra característica que é uma fracção residual de 

silicato de sódio esferoidal, tal como podemos observar na figura 18 ao analisar outras zonas 

dos provetes.   

A altas ampliações podemos verificar a elevada fluidez que o ferro nodular apresentou, na 

presença de silicato de sódio, ao preencher espaços intersticiais inferiores a um micrómetro, 

como se pode ver na figura 19. 
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Figura 18 – Imagem SEM das secções longitudinais de amostras obtidas em testes de 
molhabilidade, sem adição de ligante (esquerda) demonstrando a elevada fracção de 
vazios e com adição de ligante (direita) mostrando silicato de sódio residual a negro 

 

    
Figura 19 – Imagem SEM das secções longitudinais de amostras obtidas em testes de 
molhabilidade, sem ligante (esquerda) e com adição ligante (direita), onde se constata o 
preenchimento dos espaços entre partículas pela matriz de ferro 

 

O que foi anteriormente apresentado para o processo de formação de camada enxertada, 

associado à solidificação na presença de SS é significativamente diferente do que acontece na 

sua ausência. Na presença de SS, como foi detalhado em 4.2.6, ocorre uma intensa reacção 

entre o metal líquido e as partículas de WC. Nas amostras resultantes dos testes de 

molhabilidade com pós sem ligante, não ocorre reacção entre o metal líquido e as partículas 
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de WC, o contacto é heterogéneo e ineficaz, sendo estes factos apresentados na figura 20. Esta 

característica sustenta a constatação de invariavelmente não se obterem camadas enxertadas 

na ausência de ligante. 

 

 

 
Figura 20 – Imagem SEM da secção longitudinal de amostra obtida em testes de 
molhabilidade, sem ligante, onde se demonstra a não ocorrência de reacção entre o 
metal e as partículas de WC 

 

4.3.2 – Caracterização morfológica 

As imagens em SEM de amostras de pós de WC e da mistura dos mesmos pós com o 

silicato de sódio ajudam a compreender o papel do ligante no processo em estudo. Na figura 

21 é disponibilizado o aspecto geral de ambas as amostras, onde é visível que o ligante 

promove a aglomeração de partículas.  

Um outro efeito é identificado quando observamos a mistura com mais detalhe (ver figura 

22); neste caso é possível apreciar o filme que envolve as partículas de WC e, entre partículas, 

a formação de pontes de silicato de sódio, que se assumem como sendo responsáveis pela 

aglomeração.  

A constatação de que uma mistura, três semanas após a sua preparação, denotava um 

fenómeno de consolidação, levou à observação em SEM de uma amostra da mesma. Esta 

análise evidenciou que o silicato de sódio tinha adoptado uma nova morfologia, 

provavelmente resultante da reacção de cura com o dióxido de carbono ambiental; o filme que 

envolvia as partículas deu origem a “agulhas”, facto ilustrado na figura 23.  
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Figura 21 – Aspecto geral em SEM dos pós de WC sem ligante (esquerda) e da mistura 
dos pós com 3% de silicato de sódio (direita) 

 

De acordo com a literatura, para se consolidarem partículas de materiais, usa-se um filme 

de silicato que deverá envolver cada partícula e que dependendo do tamanho de partícula e 

sua densidade requer normalmente uma percentagem mínima de ligante, para se conseguir 

uma aglomeração das partículas sólidas eficiente [69].   

 

    

Figura 22 – Imagem em SEM dos pós de WC com 3% de silicato de sódio, mostrando 
os filmes de e as pontes ligante que envolvem as partículas de WC 
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É descrito na bibliografia que o ligante apresenta um ponto de desidratação, que é função 

da razão SiO2/Na2O do tipo de silicato de sódio. Para baixos valores deste quociente, tal como 

o que foi usado na presente experimentação, o silicato desidrata lentamente devido ao seu alto 

teor alcalino e elevada afinidade com a água. Durante o aquecimento o silicato liberta água e 

torna-se mais viscoso; quando completamente desidratado apresenta um ponto de 

amolecimento no intervalo de temperaturas entre 590-615ºC [69].  

 

    

Figura 23 – Imagens em SEM dos pós de WC com 3% de silicato de sódio, após 
permanecia de três semanas ao ar, mostrando a alteração morfológica do silicato de 
sódio 

 

Perante estes factos podemos avançar com a hipótese do filme de silicato, que envolve 

inicialmente as partículas e cria pontes entre elas, ser o responsável por estabelecer um íntimo 

contacto do metal com as partículas de WC, durante o enchimento, devido à baixa tensão 

superficial característica do ligante. O silicato de sódio na mistura de pós é substituído pelo 

metal líquido, que a alta temperatura vai ser capaz de digerir uma parte superficial das 

partículas de WC. Deste modo, origina uma interface contínua entre a matriz a as partículas; 

este facto encontra-se documentado nas figuras 13 e 14. Ocorre uma reacção local entre o 

metal líquido e as partículas, justificando o enriquecimento de tungsténio no metal, que foi 

confirmado pela presença de carbonetos mistos de Fe e WC indicados nas figuras 10 e 11.  
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4.3.3 – Caracterização física 

As massas das amostras de partículas e mistura de pós com SS utilizadas nos testes de 

molhabilidade, respectivamente 34 e 18g, para o mesmo volume, chamaram à atenção para 

uma elevada diferença na densidade dos pós com e sem ligante. Estes dados foram 

confirmados em testes standard de caracterização física, para apoiar a compreensão do efeito 

do ligante. 

A primeira tarefa consistiu em determinar a densidade real, com recurso ao picnómetro de 

hélio. A média de resultados para três ensaios de cada tipo foi de 15,61 e 13,08g/cm3, para o 

pó de WC e mistura WC+SS, respectivamente. O valor encontrado na determinação da 

densidade do carboneto de tungsténio é praticamente igual ao valor indicado pela bibliografia 

e apresentado na introdução deste trabalho (ver tabela 4). A densidade real da mistura diminui 

cerca de 16%, o que seria de esperar, devido à quantidade de ligante utilizado e a sua baixa 

densidade, facto anteriormente discutido na revisão bibliográfica do trabalho (ver tabela 5).  

A diminuição da densidade da mistura, relativamente ao pó, foi também confirmada, para 

determinações de densidade geométrica (aparente solta e batida). A maior diferença de 

densidade entre o pó e a mistura foi encontrada para a densidade geométrica aparente (solta), 

que foi superior a 25%, tal como apresentado na tabela 7. Esta diferença corrobora o facto de 

só se obterem camadas enxertadas na presença de ligante, visto que a quantidade de espaços 

entre partículas é significativamente diferente. A quantidade e distribuição de espaços entre 

partículas poderão ser factores críticos, para a incorporação do metal líquido na mistura ser 

cerca de 5 vezes mais rápida, facto descrito nos testes de molhabilidade. 

  

Tabela 7 – Comparação das densidades aparente e batida do pó e da mistura com SS 

Densidade geométrica (g/cm3) 
Material 

Densidade aparente Densidade batida 

Variação 

(%) 

WC 3,76 ± 0,09 5,64 ± 0,05 + 49,7 

WC+SS 2,76 ± 0,06 5,23 ± 0,06 + 89,9 

Variação (%) - 26,8 - 7,2  

 

A comparação dos valores obtidos para os dois tipos de densidade geométrica vem 

contribuir para a compreensão do facto de as tentativas de produzir enxertos com misturas 
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compactas não terem qualquer êxito. Os resultados lançados na tabela 7 demonstram que a 

compactação aumenta a densidade do pó de WC em cerca de 50%. Ainda mais significativo é 

o aumento de aproximadamente 90% encontrado para a mistura de WC+SS.  

Os autores C. Lin e tal. no seu trabalho [70] com partículas de WC com 0,12μm de 

diâmetro médio apresentam um valor de densidade aparente de 1,45 g/cm3 e para a densidade 

batida de 2,98 g/cm3, estes dados estão em bom acordo com os obtidos na presente 

experimentação; neste trabalho os valores de densidade obtidos são mais elevados, devido ao 

maior tamanho de partícula utilizado.  

A bibliografia apresenta para o tungsténio um valor de densidade batida de 4,40 e 10,20 

g/cm3 [71], respectivamente, para partículas de 6,85 e 26 μm. Os valores da densidade batida 

na literatura, para partículas de 6,85 μm, são próximos dos determinados para o WC utilizado.  

Foi determinada a distribuição granulométrica do pó e da mistura WC+SS e registados os 

seus valores a 10, 50 e 90% da sua distribuição. Os resultados apresentados na tabela 8 

indicam que as partículas de WC não são totalmente esféricas, visto que o valor de 50% da 

distribuição (d50) é bem superior ao tamanho de partícula de 6μm, indicado pelo fornecedor 

do material. As análises em SEM revelaram partículas poliédricas e algumas mais alongadas. 

Encontrou-se um estudo bibliográfico [70] em que o diâmetro médio de partículas de WC é 

0,12μm (determinado por BET) e a distribuição granulométrica a d50 é 0,27μm; no caso em 

estudo o diâmetro médio de partícula indicado é 6μm e a distribuição granulométrica 

calculada apresenta um valor médio de 13,44μm a d50. Apesar das diferenças de tamanho de 

partículas, entre o caso identificado na bibliografia e as da experimentação, parece existir uma 

tendência em aumentar para cerca do dobro o valor do tamanho de partícula para a respectiva 

distribuição granulométrica a 50%. 

 

Tabela 8 – Valores médios de dois ensaios obtidos para os diâmetros característicos das 
partículas de WC e mistura de WC+SS 

Material d10 (μm) d50 (μm) d90(μm) 

WC 4,0 13,4 28,9 

WC+SS 4,9 14,2 28,5 

 

Existe um ligeiro aumento do valor a d50 obtido neste trabalho para a distribuição 

granulométrica da mistura, relativamente ao pó (ver tabela 8), o que parece confirmar a 
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hipótese, já estabelecida com base em anteriores caracterizações, de o silicato de sódio formar 

um filme fino à volta das partículas. 

Foi ainda realizada análise XPS em mistura de WC+3%SS, com objectivo de caracterizar 

a composição química elementar dos átomos de todos os elementos à superfície da mistura; o 

resultado desta análise está disponível na figura 24. O ensaio revelou que uma parte 

substancial da superfície dos pós está efectivamente coberta com o ligante, pois em 

percentagem atómica temos, na superfície, uma relação de 1:5 para W:(Si+Na); a 

quantificação dos elementos presentes está descrita na tabela 9. De referir que esta capa não 

se encontra na totalidade dos pós, visto que a análise ainda apresentou algum W.  

 

 
Figura 24 – Espectro de fotoelectrões de raios-X obtido numa análise de mistura de pós 
de WC com 3% de silicato de sódio 

 

Tabela 9 – Resultados da análise sumária quantitativa dos elementos encontrados na 
mistura WC+3%SS 

Elemento Gama do pico 
(eV) 

Área do 
pico 

Factor de 
correcção 

Percentagem 
atómica 

C 1s 280,8 – 293,3 15001 1 32,5 

O 1s 529,1 – 540,5 49996 2,93 37,0 

Na 1s 1068,0 – 1078,0 50581 8,52 12,9 

Si 2p 100,0 – 110,4 4484 0,82 11,9 

W 4f  (4f5+4f7) 29,9 – 37,6 25935 9,8 5,7 
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4.4 – COMPARAÇÃO DOS ENXERTOS PRODUZIDOS EM FERRO BRANCO E 

AÇO COM OS DE FERRO NODULAR 

Foram também testados o ferro branco e o aço como materiais de base para a produção de 

enxertos. Utilizaram-se os pós de WC de 6μm misturados com 3% SS e sem compactação. 

Obtiveram-se resultados distintos para estas duas ligas ferrosas: no caso do ferro branco 

obteve-se camada enxertada, mas não de modo sistemático. O valor de dureza obtido com este 

material foi elevado, como irá ser apresentado de seguida, mas a produção do enxerto de 

baixa repetitibilidade. No caso em que se utilizou aço como metal de base obtiveram-se 

sempre enxertos, contudo os provetes evidenciaram dificuldades de enchimento e a camada 

enxertada ficou muito irregular. Talvez a elevada temperatura de vazamento utilizada neste 

caso tenha provocado um excessivo gradiente térmico quando em contacto com a mistura de 

WC+SS, originando uma forte libertação gasosa, responsável pelos danos nos provetes. Neste 

caso a repetitibilidade foi elevada, mas os provetes e as respectivas camadas revelaram-se 

defeituosos e sem aplicação possível. Na figura 25 podemos apreciar imagens dos provetes 

obtidos com os três metais de base estudados. 

 

 

Figura 25 – Aspecto de provetes com camada enxertada (vista de cima e vista de lado); 
as camadas enxertadas estão realçadas a cinzento para mais fácil visualização e 
comparação 
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Os valores de dureza obtidos para estes provetes podem ser consultados na tabela 10. 

Todas as camadas enxertadas apresentam um aumento de dureza, relativamente ao metal base. 

A camada com mais elevada dureza foi a ocorrida no ferro branco, o que é natural devido à 

elevada dureza deste material; contudo os maiores aumentos (relativamente ao material de 

base) ocorreram para o ferro nodular e aço com um valor de 2,7 vezes, enquanto que o 

aumento no ferro branco se limitou a cerca de 1,7 vezes.  

As figuras 26, 27 e 28 permitem observar os perfis de dureza obtidos; a espessura das 

camadas enxertadas situa-se entre os 2 a 2,5mm para os três metais de base. No ferro nodular 

e no aço encontra-se uma zona de transição entre a camada e o metal de base, o que não se 

verificou para o ferro branco; neste caso, após a camada enxertada, o valor de dureza diminui 

drasticamente para o valor da matriz. Estes resultados ficam comprometidos com a 

repetitibilidade e características das camadas enxertadas obtidas. Para as condições testadas o 

ferro nodular foi o metal de base com melhores resultados e que abre as melhores perspectivas 

para novas aplicações. 

 

Tabela 10 – Valores de dureza obtidos para enxertos produzidos em ligas de base 

diferentes 

Material base 
Zona do 

provete 

Dureza média  

HV / 4,9N 

Enxerto 507 
Ferro nodular 

Metal base 205 

Enxerto 1506 
Ferro branco 

Metal base 838 

Enxerto 1129 
Aço 

Metal base 467 
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Figura 26 – Perfil de dureza para um provete em ferro nodular com enxerto  

 
Figura 27 – Perfil de dureza para um provete em ferro branco com enxerto  

 
Figura 28 – Perfil de dureza para um provete em aço com enxerto  
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4.5 – DESGASTE ABRASIVO 

Foram realizados testes em períodos de tempo variáveis desde 1 a 32 minutos, com 

objectivo de aferir se, após acomodação, o material enxertado apresentava uma superior 

resistência ao desgaste. Para isto foram comparados provetes com camada rectificada e em 

bruto de vazamento. 

Na figura 29 podemos ver o aspecto dos provetes antes de ensaio e após 6400 ciclos de 

abrasão; as pistas produzidas no ferro nodular sem enxerto são mais uniformes do que as das 

amostras com enxerto. 

 

 

Figura 29 – Aspecto dos provetes de desgaste abrasivo, antes do ensaio (na fila 
superior) e após ensaio (na fila inferior) 

 

Os resultados obtidos mostram que o material enxertado apresenta uma perda de massa, 

durante o ensaio, menor que o ferro nodular de base. Os dados adquiridos podem ser 

consultado na tabela 11. 

A análise global dos resultados obtidos foi realizada com recurso à determinação da taxa 

de desgaste abrasivo por ajuste linear dos valores de perda de massa em função do número de 

rotações das diferentes etapas, conforme apresentado na figura 30. O material enxertado 

apresenta uma taxa de desgaste abrasivo (0,2mg/rotação) claramente menor que o ferro 

nodular sem enxerto (0,3mg/rotação); estes dados podem ser consultados na tabela 12. 



Enxertos de metal duro em ligas ferrosas 

Tese de Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais – 8ª Edição 50 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

Milhares de rotações

Pe
rd

a 
de

 m
as

sa
 (g

)

 

Tabela 11 – Valores de perda de massa média (PM) em cada etapa de abrasão 
relativamente à massa inicial 

Número de ciclos  
acumulado 

PM para  
FN s/ enxerto (g) 

PM para FN c/ enxerto 
rectificado (g) 

PM para FN c/ enxerto 
em bruto (g) 

200 0,155 0,079 0,225 

400 0,281 0,135 0,324 

800 0,475 0,235 0,465 

1600 0,781 0,413 0,689 

3200 1,257 0,735 1,041 

6400 2,056 1,271 1,559 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 – Resultado da perda massa dos provetes de desgaste abrasivo em função do 
número de rotações 

 

Tabela 12 – Valores obtidos por ajuste de 1º grau da perda de massa em função do 
número de ciclos para os ensaios de desgaste abrasivo 

Coeficientes 
Material de base do enxerto Declive 

(10-4 g/rotação) 
Ordenada na  

origem (g) 
Coeficiente de 
correlação R 

Nodular s/ enxerto 3,0 0,204 0,993 

Nodular c/ enxerto rectificado 1,9 0,076 0,997 

Nodular c/ enxerto em bruto 2,1 0,275 0,989 
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Foram ainda calculados os valores de perda de peso de forma a considerar a etapa de 

abrasão imediatamente anterior (etapa 1: M0-M1; etapa 2: M1-M2; etapa 3: M2-M3; etapa 4: 

M3-M4; etapa 5: M4-M5; etapa 6: M5-M6). Estes valores estão disponíveis na figura 31. 

Estes dados reforçam as seguintes ideias: 

 

i) todas as amostras desgastam significativamente na 1ª etapa de abrasão; a amostra que 

apresentou maior perda de massa foi a amostra com camada em bruto de vazamento, 

provavelmente devido à superfície irregular que originou uma libertação inicial de 

material em alguns pontos de contacto; a amostra de ferro nodular começa por desgastar 

mais que a amostra com camada rectificada, tal como esperado; 

ii) na 2ª etapa de abrasão (igual número de ciclos da primeira) a perda de massa é 

menor, para todas as amostras, que na 1ª etapa e o material com camada em bruto 

desgastou um pouco menos que a amostra de metal de base; 

iii) durante as etapas seguintes o ferro nodular é o material que desgasta mais, em todas 

as etapas; a perda de massa do provete com camada rectificada está muito próximo do 

provete rectificado (nas etapas 3, 4, 5 e 6). 

Os diferentes provetes ensaiados conduziram a diferente libertação de material; no final 

dos testes foram armazenadas amostras da areia de sílica utilizada. Na figura 32 podemos ver 

claramente que a areia é mais clara antes de utilização e fica mais escura com a utilização de 

ferro nodular, ferro nodular com camada rectificada e com camada em bruto, por ordem 

crescente. Tal como referido na secção 2.4.3 deste trabalho, a grafite do ferro nodular em 

solicitações de desgaste abrasivo, ao ser removida, origina um escurecimento progressivo do 

óleo ou massa que possam ser utilizados. Neste caso, verificamos que a areia abrasiva fica 

consideravelmente mais escura. Este efeito é ainda mais intenso quando da libertação de 

partículas de WC. 
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Figura 31 – Resultado da perda massa dos provetes de desgaste abrasivo em cada etapa 
de abrasão 

 

 
 

Figura 32 – Aspecto da areia de sílica usada nos ensaios de desgaste abrasivo: a) areia 
no estado inicial; b) após ensaio de provete de ferro nodular; c) após ensaio de provete 
de ferro nodular com camada enxertada rectificada e d) após ensaio de provete de ferro 
nodular com camada enxertada em bruto; nos casos b,) c) e d) após 6400 rotações 

 

A observação das superfícies de desgaste em SEM revela que o ferro nodular sem camada 

enxertada apresenta marcas suaves, alinhadas com a direcção de desgaste e com dimensão 

próxima à granulometria da areia de sílica utilizada como abrasivo, conforme se pode ver na 

figura 33. A mais alta ampliação observa-se que neste provete também são produzidas riscas 

mais finas, bem alinhadas entre si; este facto pode-se visualizar na figura 34.  

a b c d 15mm 
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Figura 33 – Imagem SEM do provete de ferro nodular sem enxerto, após ensaio de 
desgaste abrasivo; a zona a cinzento mostra as marcas de desgaste, após 6400 rotações; 
a zona a negro é o metal de base não afectado e a zona mais clara a transição para o 
início da pista de desgaste 

 

 
Figura 34 – Imagem de pormenor SEM da zona central (com desgaste) do provete 
ilustrado na Figura 33, mostrando as marcas finas resultantes do desgaste abrasivo 

 

No caso de provetes com camada enxertada, tanto em bruto como rectificada, encontram-

se marcas mais profundas, com tamanho idêntico aos grãos de areia, irregulares e menos 

alinhadas do que as produzidas no ferro nodular sem enxerto. Para as riscas finas de desgaste 

foi encontrada uma diferença significativa, relativamente ao desgaste nos provetes sem  
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camada enxertada; neste caso as riscas não são contínuas, estando mesmo em alguns locais 

ausentes (ver figura 35). 

 

 
Figura 35 – Imagem SEM da zona com desgaste do provete de ferro nodular com 
camada enxertada, após 6400 rotações 

 

Observações da zona central das pistas de todos os provetes revelam que a diferença mais 

significativa no efeito abrasivo, entre os provetes com e sem enxerto, é o facto de as marcas 

de desgaste, nos provetes com camada enxertada se encontrarem no metal de base, mas serem 

interrompidas quando encontram partículas duras (ver figura 36).  

No caso do desgaste do ferro nodular sem enxerto é visível que os nódulos de grafite são 

removidos com aparente facilidade e originam superfícies de desgaste uniformes, conforme 

apresentado nas figuras 33 e 34. Já no caso do desgaste para os provetes com camada 

enxertada a remoção de material parece ser muito mais difícil, visto que a areia de sílica (com 

uma dureza de 1100HV [72]) não risca as partículas duras de WC, como se pode ver na figura 

36; a perda de material ocorre preferencialmente na matriz de ferro e apenas serão arrancadas 

algumas partículas de metal duro quando a matriz que as suporta for significativamente 

desgastada. 
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Figura 36 – Imagem SEM a elevada ampliação de provete ilustrado na Figura 35  

 

4.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento económico surge cada vez mais relacionado com as teorias de 

inovação, tanto na vertente organizacional, como na vertente tecnológica. Deste modo, o 

conhecimento e o modo de o difundir, bem como as novas tecnologias de informação 

existentes nas Universidades constituem factores facilitadores e aceleradores da disseminação 

e transmissão do conhecimento. Por outro lado, não é suficiente saber ou conhecer, mas 

aplicar de modo a saber aprender e saber fazer. Neste sentido, reconhece-se que algumas 

instituições e principalmente as empresas aprendem fazendo, experimentando, “imitando”, 

cooperando e recorrendo a novas formas e a novos meios de aquisição de conhecimento.   

Ao longo deste trabalho tentaram-se maximizar as forças provenientes do meio académico 

e a natureza objectiva, eficaz e pragmática de uma empresa.  

A aprendizagem iterativa permitiu chegar aos resultados agora apresentados. Os enxertos à 

base de partículas de WC em ligas ferrosas poderão ser uma alternativa interessante a diversos 

componentes produzidos noutro tipo de materiais e/ou com etapas finais de produção 

morosas, de elevado custo e por vezes de elevada complexidade tecnológica. 

A nível científico justifica-se realçar como resultado do trabalho a notável melhoria da 

molhabilidade dos pós de WC pelo ferro líquido, graças à acção do silicato de sódio como 
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ligante; foi possível constatar o preenchimento de espaços muito inferiores aos referidos nos 

estudos modernos de fundição de peças de parede fina. 

É ainda digno de registo apresentar documentação ilustrando o crescimento da matriz 

metálica directamente a partir das partículas de WC. 

Merece ainda destaque a proposta de interpretação dos mecanismos de desgaste abrasivo 

para amostras com e sem enxerto. 

Do ponto de vista tecnológico o facto de a mistura ser utilizada na forma de pó apresenta 

algumas vantagens, relativamente a enxertos na forma de placas ou blocos duros, a nível de 

simplicidade do processo e devido ao facto de minimizar os efeitos de expansão térmica entre 

diferentes materiais. Por outro lado apresenta algumas limitações, como sejam a 

obrigatoriedade da colocação da mistura em cavidades inferiores da moldação. 

Na fase final do trabalho foram realizados alguns testes preliminares de aplicação 

industrial cujos resultados foram promissores. 

Existe ainda muito trabalho que poderá ser definido; estamos aquém do potencial máximo 

que o produto parece indicar. A nível científico existem também algumas questões 

interessantes a responder, uma das mais pertinentes é a adição de Cr à mistura com o 

objectivo de transformar o ferro nodular de base em ferro branco, na zona da camada 

enxertada. O estabelecimento de condições para obter enxertos de boa sanidade e de modo 

fiável em ferro branco e aço são também questões interessantes a nível industrial. 

Se existir um efectivo interesse e condições de apoio a nível de investimento este tema 

pode vir a progredir. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

1. É possível obter enxertos em ligas ferrosas, directamente a partir do vazamento. 

2. Os enxertos mais uniformes e de maior fiabilidade foram produzidos:  

i) com ferro nodular como metal de base; 

ii) com partículas de WC de 6 micrómetros; 

iii) com uma quantidade crítica de ligante (silicato de sódio) de 3% da massa de WC; 

iv) com um procedimento de vazamento de metal líquido numa cavidade cilíndrica 

inferiormente preenchida com mistura de WC e ligante. 

3. A compactação da mistura inibiu a formação de camada enxertada. 

4. A adição de partículas de Cr à mistura de WC inibiu a formação de camada enxertada. 

5. Variações do tempo de agitação da mistura de partículas com o ligante entre 1 e 12,5 

minutos não se revelaram um parâmetro significativo. 

6. Variações de dimensões dos provetes entre 10 e 50 mm para a altura e 35 e 50 mm para o 

diâmetro não se revelaram um parâmetro significativo.  

7. Variações da profundidade da cavidade utilizada para posicionamento da mistura de pós, 

desde 4 a 8 mm não se revelaram um parâmetro significativo. 

8. A molhabilidade do carboneto de tungsténio pelo ferro nodular líquido é melhorada com a 

utilização de silicato de sódio como ligante. 
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9. Na presença de silicato de sódio o metal líquido reage com as partículas de WC, 

dissolvendo-as parcialmente. 

10. O silicato de sódio adicionado às partículas de WC forma filmes e cria pontes entre elas.  

11. A produção de enxertos em ferro branco revelou-se de baixa repetitibilidade. 

12. A produção de enxertos em aço revelou-se de boa repetitibilidade, mas sistematicamente 

com defeitos de enchimento e camadas enxertadas irregulares. 

13. Os enxertos em ferro nodular apresentaram uma espessura entre 2 a 2,5mm, com camadas 

isentas de defeitos, uma excelente continuidade entre a matriz metálica e as partículas de 

reforço. 

14. Os enxertos em ferro nodular apresentaram uma camada com uma dureza de cerca de 2,5 

vezes a do metal de base, crescendo para valores médios próximos de 500HV / 4,9N. 

15. O ferro nodular apresenta um coeficiente de desgaste cerca de 50% maior que o do mesmo 

material com enxerto, com ou sem rectificação, em solicitações de abrasão progressiva. 
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ANEXOS 

A totalidade dos vazamentos preparados, para as ligas ferrosas estudadas, encontra-se 

descrita de seguida: 

 

1º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

2º vazamento - 2 MOLDAÇÕES 

3º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

4º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

5º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

6º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

7º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

8º vazamento - 2 MOLDAÇÕES 

9º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

10º vazamento - 2 MOLDAÇÕES 

11º vazamento - 2MOLDAÇÕES 

12º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

13º vazamento - 4 MOLDAÇÕES 

14º vazamento - 8 MOLDAÇÕES 

   

Para estabelecimento das condições de produção do enxerto e caracterização diversa foi 

realizado um total de 52 moldações, correspondendo a 416 provetes. 
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Anexo 1  

 

 

Aspecto geral das diferentes pastilhas obtidas 

 35 mm
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