
Resumo 

 

Este trabalho teve por objectivo determinar as condições óptimas para o tratamento de 

solubilização da liga de alumínio 354.0 aplicada em turbo-impulsores. Para esta liga, a 

literatura recomenda durações deste tratamento muito prolongadas, da ordem da 

dezena de horas a temperaturas compreendidas entre 525 e os 535ºC.  

Foi implementado um procedimento experimental para analisar a evolução da 

dissolução dos elementos de liga na matriz de Al, com recurso aos seguintes 

procedimentos: 

 análise metalográfica qualitativa e quantitativa; 

 microanálise por espectroscopia de dispersão de energia de raios X (EDS); 

 ensaios mecânicos (dureza e tracção). 

Os resultados da análise metalográfica evidenciaram alterações microestruturais 

provocadas pelo tratamento de solubilização, nomeadamente, o coalescimento e a 

rápida globulização das partículas de Si. Este comportamento constitui um indicador 

eficaz da modificação do eutético. 

A microanálise mostra que a duração de solubilização de 45 minutos a 525ºC assegura 

a dissolução de elementos de liga, necessária para o endurecimento por precipitação. 

No entanto, os resultados dos ensaios de tracção revelam que a resistência mecânica 

da liga aumenta com o prolongamento do tratamento de solubilização, sendo 

recomendada a duração de solubilização de 4 horas a 525ºC. 
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Abstract 

 

The objective for this work was to determinate the optimal conditions for solution heat 

treatment to a 354.0 aluminum alloy, which is used on turbo compressor impellers. 



For this alloy, bibliographic searches recommends very long treatments, around 10 

hours, at temperature between 525 and 535ºC 

For that an experimental procedure was made to analyze the evolution of the alloys 

dissolution on a Al matrix, with the following resources used: 

- metallographic quantitative and qualitative analysis; 

- energy dispersive X-ray spectroscopy microanalysis (EDS); 

- mechanical testing (hardness and strength). 

Results from metallographic tests, showed that with increasing solution treatment time, 

Si particles are gradually coarsened and rounded. The rate of spheroidization of the 

eutectic silicon phase is obviously faster, being this a effective indicator of eutectic 

modification. 

Results from microanalysis, and mechanical testing alike, show the optimal length for 

solution being 45 minutes at 525oC, which is enough to ensure intermetallic phases 

dissolution for precipitation strengthening. However, for achieving better mechanical 

perspective, a 4 hour treatment is recommended. 
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