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RESUMO
A metalurgia do pó é o processo de fabricação de peças metálicas com excelente rigor dimensional
a partir da sinterização de pós metálicos. A produção das peças consiste basicamente na etapa de
compactação, que é a mistura e modelagem dos pós, e sinterização, que é o aquecimento destes
sob pressão. Tal técnica é utilizada para a produção de ferramentas diamantadas que são utilizadas
no beneficiamento de rochas ornamentais e na construção civil. São exemplos de peças produzidas
por essa técnica as ferramentas diamantadas utilizadas no beneficiamento de rochas ornamentais,
comumente compostas de ferro, cobre e cobalto. O cobalto é o responsável por agregar boa
resistência mecânica e ligar o diamante à matriz metálica, porém tal elemento apresenta elevado
valor de mercado, bem como comprovada toxidade, sendo assim, busca-se neste trabalho avaliar
a substituição do cobalto, por nióbio, elemento que tem boa afinidade com o Ferro e que possui
98,2 % de suas reservas no Brasil, daí a importância econômica da utilização desse elemento. O
objetivo deste trabalho é estudar as matrizes metálicas Fe65Nb-Cu, variando-se o teor do pó préligado Fe65Nb de 10 % a 100%, inovando-se na composição das ligas normalmente utilizadas.
Dessa forma, esta pesquisa inédita contribuirá no desenvolvimento tecnológico e inovação para a
produção de matrizes metálicas por meio da elaboração de uma nova liga que apresente custo
competitivo e propriedades mecânicas que permitam alto desempenho em sua utilização final. Para
a sinterização das amostras, foi utilizada a técnica de prensagem a quente, utilizando-se os
parâmetros: 850 °C/35 MPa/3 min. Os corpos sinterizados passaram por uma caracterização
microestrutural por meio de análises de MEV/EDS, DRX e dureza, e foram realizadas medidas de
densidade e porosidade. A partir dos resultados é possível dizer que as composições de (10 % e 30
% de Fe65Nb) apresentaram os melhores resultados. A composição de 30 %Fe65Nb70 %Cu exibiu
os melhores valores de dureza e densidade, e as melhores propriedades, sendo esta composição
passível de ser utlizada como matriz metálica para produção de ferramentas diamantadas.
Palavras-chaves: matrizes metálicas, prensagem a quente, pó pré-ligado, microestrutura,
propriedades.
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ABSTRACT

Powder metallurgy is the process of manufacturing metallic parts with excellent dimensional
accuracy from the sintering of metallic powders. The production of the parts basically consists of
the compaction step, which is the mixing and molding of the powders, and sintering, which is the
heating of the powders. This technique is used for the production of diamond tools that are used
in the processing of ornamental stones and in civil construction. Examples of pieces produced by
this technique are the diamond tools used in the processing of ornamental rocks, commonly
composed of iron, copper and cobalt. The cobalt is responsible for adding good mechanical
strength and bonding the diamond to the metallic matrix, but this element presents high market
value, as well as proven toxicity, so, this work seeks to evaluate the substitution of cobalt, by
niobium, element which has a good affinity with Ferro and which has 98.2% of its reserves in
Brazil, hence the economic importance of using this element. The objective of this work is to study
Fe65Nb-Cu metal matrices, varying the content of the pre-bonded Fe65Nb powder from 10% to
100%, innovating in the composition of the commonly used alloys. Thus, this new research will
contribute in the technological development and innovation for the production of metallic matrices
by means of the elaboration of a new alloy that presents competitive cost and mechanical properties
that allow high performance in its final use. For the sintering of the samples, the hot pressing
technique was used, using the parameters: 850 ° C / 35 MPa / 3 min. The sintered bodies underwent
a microstructural characterization through MEV / EDS, XRD and hardness analyzes, and density
and porosity measurements were performed. From the results it can be said that the compositions
of (10% and 30% Fe65Nb) presented the best results. The composition of 30% Fe65Nb70% Cu
exhibited the best values of hardness and density, and the best properties, this composition being
able to be used as a metal matrix for the production of diamond tools.

Key

words:

Metallic

matrices,

Hot

Pressing,

Pre

alloyed

powder,

Microstructure, Properties.
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1. INTRODUÇÃO

O processo metalúrgico de fabricação de peças metálicas e não metálicas a partir de pós metálicos
é chamado de metalurgia do pó. Segundo Chiaverini (2001), a metalurgia do pó é um processo
metalúrgico definido como o estudo do processamento dos pós metálicos, incluindo sua
fabricação, caracterização e a conversão dos pós em materiais de engenharia. A metalurgia do pó
é um processo que permite a obtenção de peças de alta qualidade, excelente rigor dimensional e
com alta versatilidade de aplicações e propriedades. Além disso, características como o baixo
consumo de energia, alta produtividade e baixo consumo de matérias primas tem tornado o
processo muito atrativo economicamente.
O processo convencional da metalurgia do pó pode ser dividido nas seguintes etapas: obtenção e
mistura dos pós, compactação e sinterização. A sinterização é realizada em fornos especiais e pode ser
definida como um tratamento térmico que ocorre em temperaturas abaixo da temperatura de fusão do
metal ou liga metálica considerada e sob condições controladas de temperatura, tempo e atmosfera,
resultando em um material com propriedades mecânicas conforme exigidas para a peça
(DELFORGE et al., 2007).
A metalurgia do pó apresenta grande importância na produção, em larga escala, de ligas e matrizes
metálicas, utilizadas em diversos setores, onde pode-se destacar o mercado de rochas ornamentais
e construção civil. É relevante a escolha adequada da liga que dará origem à matriz metálica de
acordo com a sua utilização final (OLIVEIRA, 2010).
São exemplos de peças produzidas pela técnica de prensagem a quente, as ferramentas
diamantadas utilizadas no beneficiamento de rochas ornamentais, comumente compostas de ferro,
cobre e cobalto. O cobalto é o responsável por agregar boa resistência mecânica e ligar o diamante
à matriz metálica, porém tal elemento apresenta elevado valor de mercado, bem como comprovada
toxidade, sendo assim, busca-se neste trabalho avaliar a substituição do cobalto por nióbio que
apresenta boa afinidade com o ferro. É importante ressaltar que a produção do pó metálico puro
de nióbio tem apresentado um desafio para as empresas nacionais devido ao alto custo frente à
produção de pós metálicos ferro-nióbio (FeNb), apesar do Brasil deter cerca de 98,2% das reservas
mundiais de nióbio (DNPM, 2016; OLIVEIRA 2010), justificando o uso do pó na forma préligada.
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Este trabalho visa avaliar a influência do pó pré-ligado Fe65Nb na produção de matrizes metálicas
pela metalurgia do pó, utilizando a técnica de sinterização por prensagem a quente. Foram
realizados testes para se avaliar o tamanho, morfologia e composição química dos pós metálicos,
pois estes são importantes características para realizar as operações de processamento de peças na
metalurgia do pó. Estas influenciam de forma expressiva em várias etapas de produção e na
microestrutura do material, afetando a resistência mecânica, a densidade e as propriedades
térmicas e elétricas dos produtos finais.
Dessa forma, esta pesquisa inédita contribuirá no desenvolvimento tecnológico e inovação para a
produção de matrizes metálicas, por meio da elaboração de uma nova liga, que apresente custo
competitivo e propriedades mecânicas que permitam alto desempenho em sua utilização final.
Sendo assim, as matrizes metálicas serão avaliadas quanto à microestrutura, propriedades físicas
e mecânicas de modo que a melhor composição química seja escolhida, baseando-se nos resultados
dessas análises.
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2. OBJETIVOS

2.1.Objetivo Geral
Caracterizar estruturalmente as ligas do sistema Fe65Nb-Cu obtidas por sinterização por
prensagem a quente com o intuito de verificar a influência do teor de Fe65Nb na formação de
fases.
2.2.Objetivos Específicos


Analisar a morfologia e a estrutura dos pós metálicos Fe65Nb e Cu;



Identificar as fases presentes nas matrizes metálicas de Fe65Nb-Cu sinterizadas, variando
o teor de Fe65Nb de 10 a 100%;



Avaliar o comportamento físico-mecânico das matrizes metálicas sinterizadas e
correlaciona-lo à microestrutura presente, em função da adição do pó pré-ligado Fe65Nb.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção é apresentado o conteúdo teórico presente na literatura que fundamentou a base
científica do estudo. Serão comentados aspectos gerais da metalurgia do pó, produção de pós préligados, a influência destes na metalurgia do pó e as matrizes metálicas já utilizadas em ferramentas
diamantadas.
3.1.Metalurgia do Pó
A metalurgia do pó é o processo metalúrgico de produção de peças metálicas e não metálicas a
partir de pós metálicos. O processo de obtenção de ligas por metalurgia do pó possibilita a obtenção
de peças com características estruturais e físicas diferentes dos outros processos metalúrgicos
(FUCHS, 2008).
Essa técnica permite a produção de peças de alta qualidade, geometria complexa, excelente rigor
dimensional, alta versatilidade de aplicações e propriedades, variadas combinações de elementos
químicos (obtendo assim várias microestruturas) e materiais compósitos. Esse processo possui
outras características vantajosas como o baixo consumo de energia, alta produtividade, baixo
consumo de matérias primas, melhor acabamento superficial e maiores facilidades operacionais,
além de um bom desempenho em aplicações críticas de longa duração, tais características têm
tornado essa técnica muito atrativa em termos econômicos (CREMONEZI et al., 2009).
A metalurgia do pó também permite a produção de materiais e componentes já na sua forma final,
sem ou quase nenhuma operação secundária ou acabamento posterior, e com alto índice de
aproveitamento de material (BONATO, 2003).
A técnica da metalurgia do pó também possui algumas desvantagens como: limita a forma
geométrica da peça (tem que ser extraída de uma matriz) e o tamanho desta; obriga a execução de
grandes lotes de produção, devido ao custo elevado do ferramental, já que a potência requerida na
compactação é proporcional a área da seção transversal; além do que peças grandes exigem
máquinas de elevada potência para sua compactação (FILHO, 2005).
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O processo de obtenção de peças via metalurgia do pó, de acordo com Gomes (1993), pode ser
dividido nas seguintes etapas: fabricação dos pós, preparação e caracterização dos pós

e

consolidação do pó.
Na Figura 3.1 encontra-se a representação das etapas do processo de fabricação de peças via
metalurgia do pó:

Figura 3.1: Produção de engrenagens para uso automotivo (CREMONEZI et al, 2009).
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A primeira etapa do processo, a fabricação dos pós, pode ser realizada de diversas maneiras. A
escolha dessa técnica está diretamente ligada às características físico-químicas do material e das
propriedades esperadas do pó metálico.
Segundo Neves (2005), a produção de pós metálicos é influenciada pelos requisitos de:
consolidação, aplicação dos produtos e custo de fabricação. De maneira geral, os processos de
produção de pós metálicos podem ser divididos em: mecânico (cominuição de metais e moagem
de alta energia), químico (redução de um composto em estado sólido e decomposição térmica),
eletroquímico, atomização
(gás, água e centrífuga) e outros processos menos utilizados (vaporização e reações de síntese para
pós intermetálicos).
Dentre as técnicas citadas, a química e a atomização são as mais utilizadas por serem as que
produzem pós com custo mais baixo, atendendo as exigências da maioria dos produtos sinterizados
(GOMES, 1993).
No processo de atomização por água, que é o mais utilizado, o metal é fundido e vazado através
de um orifício, formando um filete líquido que é incidido por jatos de água que provocam a
pulverização do filete em pós metálicos ou pela redução direta, no qual é feita a redução do óxido
metálico para a obtenção do material metálico que será moído e peneirado para a obtenção do pó
metálico requerido (CHIAVERINI, 2001).
De acordo com Neves (2005), os parâmetros de atomização influenciam a geometria e o tamanho
final da partícula. As partículas atomizadas a água apresentam uma forma bastante irregular. A
geometria irregular provoca redução da densidade aparente, mas em compensação possibilita
elevada resistência a verde. Segundo Vicente Jr (2007), entre as variáveis que influenciam o
tamanho e a forma das partículas estão:


Diâmetro do jato de água;



Pressão do jato de água;



Velocidade de escoamento do metal fundido;



Ângulo de incidência do jato de água;



Diâmetro do bocal do metal fundido.
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O formato da partícula pode variar com os parâmetros de processamento, sendo que uma menor
temperatura do metal fundido e maior pressão do jato de água, correspondem a formas mais
irregulares. Na Figura 3.2 pode ser visto uma imagem de pó de ferro (Fe) atomizado a água.

Figura 3.2: Pó de Fe atomizado a água, imagem obtida por MEV (VICENTE Jr, 2007).

O sucesso comercial da atomização a água é grande, notadamente para produção de metais sem
excessiva oxidação ou onde os óxidos formados durante a sinterização possam ser facilmente
reduzidos. Neste aspecto, a produção de pós de ferro e suas ligas por esta técnica é um sucesso,
tanto do ponto de vista técnico como econômico (NEVES, 2005).
Atomização a gás é o segundo método mais utilizado. Ar, nitrogênio, argônio ou hélio são os gases
utilizados, dependendo do material a ser atomizado. Ar e nitrogênio são os gases comumente
usados, todavia para minimizar contaminações por reações em algumas ligas utiliza-se o gás
argônio (gás inerte). Alternativamente, o gás hélio pode ser utilizado, aumentando também a taxa
de resfriamento das gotas. Para minimização de custos é possível utilizar-se de uma mistura de
gases. Variáveis deste processo são similares às citadas para o método de atomização a água, o
qual essencialmente diferencia-se pelo tipo de fluido aplicado (VICENTE Jr, 2007).
Na atomização a gás, a fusão é realizada em fornos de indução e o metal é posteriormente vazado
por um orifício no cadinho. Neste processo o filete de metal liquido é desintegrado pela incidência
do gás a ser utilizado. Os parâmetros de atomização influenciam na geometria e distribuição
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granulométrica do pó. Os pós atomizados a gás apresentam uma forma arredondada, comparandose com os pós atomizados a água, além de um maior empacotamento (maior densidade aparente).
A atomização a gás é usada na obtenção de pós elementares e ligas reativas, como por exemplo:
aços especiais, ligas de alumínio, cobre, níquel e superligas (NEVES, 2005).
Um mesmo tipo de pó pode ser processado em mais de um processo de produção, de acordo com
as limitações que esses oferecem e com as propriedades desejadas (IERVOLINO, 2013). A Figura
3.3 apresenta o esquema da atomização.

Figura 3.3: Fabricação de pó metálico por meio da atomização (IERVOLINO, 2013).

Na segunda etapa do processo de obtenção dos pós, a etapa de preparação e caracterização, são
realizados testes de caracterização como: análise química, difração de raios X, microscopia
eletrônica de varredura, medidas de superfície específica, entre outras. Através destes são obtidos
parâmetros importantes para a caracterização dos pós.
Na última etapa do processo, a etapa de consolidação dos pós são realizadas as atividades de
compactação e sinterização. Esta etapa é voltada para a consolidação mecânica e física gerando a
densificação (GOMES, 1993).
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Na compactação, ocorre a aplicação de pressão nos pós, através de punções no interior de
matrizes com dimensões e geometrias da peça final, que corresponde ao compactado verde que
será encaminhado para a sinterização. Os principais objetivos desta etapa são: consolidar o pó no
formato pré-determinado, dar resistência mecânica para o manuseio do material compactado e
estabelecer com melhor precisão as dimensões finais para diminuir a variação dimensional da peça
na sinterização. Dentre os vários processos de compactação se destacam a prensagem em matriz
rígida (uni, bi e triaxial) e prensagem isostática (GOMES, 1993). Na Figura 3.4 tem-se o esquema
da prensagem em matriz rígida.
A Compactação também tem como finalidade conferir: adequada densidade verde ao compactado,
resistência mecânica adequada para as etapas subsequentes, além de ocasionar o contato entre as
partículas de pó, de modo que o processo de sinterização seja o mais eficiente possível
(CHIAVERINI, 2001).

Figura 3.4: Matrizes cilíndricas uniaxiais (GOMES, 1993).

No processo de compactação, o pó é inserido em cavidades de matrizes montadas em prensas de
compressão, onde o mesmo é comprimido a pressões determinadas, conforme o tipo de pó
utilizado e as características finais desejadas nos produtos sinterizados (CHIAVERINI, 2001).
As fases de compactação, de maneira simplificada, podem ser divididas em:
 Enchimento da cavidade da matriz com pó, através de dispositivo de enchimento,
adequado à prensa de compactação;
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 Abaixamento do punção superior da matriz até penetrar na cavidade da matriz e entrar
em contato com o pó; tal abaixamento é feito de modo automático, por ação hidráulica ou
por ação mecânica;
 Aplicação de pressão, pelo punção superior e parcialmente pelo punção inferior, de modo
que o pó não escape da cavidade da matriz;
 Subida e retirada do punção superior;
 Subida do punção inferior para forçar o briquete comprimido a sair da cavidade e da
matriz pela sua extremidade superior (CHIAVERINI, 2001).
No processo de compactação biaxial e uniaxial é necessário a adição de lubrificantes orgânicos
para proteger o desgaste excessivo. Esses lubrificantes devem ser eliminados durante o
aquecimento na sinterização, antes que se inicie o processo de eliminação de poros (NEVES,
2005).
O tipo de prensagem mais utilizado, por sua praticidade, são as que utilizam de matrizes uniaxiais,
porém a prensagem isostática fornece um compacto de alta uniformidade. No entanto se forem
tomados certos cuidados em relação a prensagem uniaxia, esta também fornece um compacto de
boa uniformidade (NEVES, 2005)).
O último estágio do processo de obtenção de pós é a sinterização. Este é definido como um tratamento
térmico realizado sob temperaturas abaixo da temperatura de fusão do elemento base e condições
controladas de temperatura, tempo de permanência, velocidade do aquecimento/resfriamento e
atmosfera, visando assim a obtenção de um material com propriedades mecânicas requeridas para a
peça (DELFORGE et al., 2007).
A Sinterização é um processo de tratamento térmico em que há a união de partículas conduzidas
por mecanismos de difusão, de maneira geral, em escala atômica. O ligamento das partículas
consome boa parcela da energia superficial, portanto há um aumento na resistência mecânica do
compactado, bem como se alcança um estado de menor energia do sistema. Termodinamicamente
pode-se dizer que a energia superficial é que acarreta a sinterização. Sob a ação da energia
superficial, duas partículas esféricas em contato coalescem para formar uma única partícula
(FANG, 2010).
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Segundo Neves (2005), no processo de sinterização, as áreas de contato formadas durante a
compactação apresentam redução da área superficial e do raio de curvatura, podendo ocorrer uma
perda do contorno original da partícula. A principal força motriz da sinterização é a redução de
energia total do sistema associada às áreas de superfícies livres e das interfaces. As tensões
decorrentes das superfícies e interfaces tendem a diminuir pela redução da área. Nos pós existe um
excesso de energia atribuído a elevada área de superfície. Durante a sinterização a área de
superfície é diminuída pelo aumento da área de contato. Para assegurar a continuidade da
sinterização é necessário que os átomos tenham mobilidade suficiente para atingir novas posições.
A energia para ocorrer a sinterização é proveniente da energia de superfície. Em pós irregulares e
finos a energia total é maior do que em pós esféricos de maior granulometria. A sinterização
promove a densificação e a evolução da microestrutura do material com consequente aumento
expressivo da dureza e resistência mecânica (NEVES, 2005).
De acordo com Bonato (2003), o processo de sinterização pode ser subdividido em três estágios.
No estágio inicial ocorre a formação de contatos: os contatos formados entre duas partículas
durante a conformação ou pelo empacotamento natural das partículas tornam-se contínuos,
formando o pescoço, denominado de neck; mas ainda é possível identificar individualmente as
partículas. Nesse estágio também ocorre crescimento dos poros, sendo que a estrutura porosa é
aberta e totalmente irregular.
A segunda etapa é o estágio intermediário que é conhecido como densificação. Nesse estágio,
ocorre o fechamento dos canais que interligam os poros, em consequência do crescimento
acentuado dos pescoços. As partículas perdem a identidade da matriz. É possível distinguir duas
fases, matéria sólida densificada e poros. Nesta etapa ocorre a maior densificação e, portanto, as
características do componente são predominantemente obtidas nesta fase intermediária
(BONATO, 2003)
Na etapa final, ocorre o isolamento, arredondamento e coalescimento dos poros: este processo é
governado pela temperatura, pelo tempo, pela atmosfera de sinterização e pela composição
química do sistema. É o estágio onde os eventos listados ocorrem simultaneamente, conjugado a
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um excessivo crescimento de grão. A densificação do componente está entre 90% e 95% da
densidade teórica (BONATO, 2003)
A etapa de sinterização caracteriza-se por uma grande retração dimensional dos componentes, já
que após a remoção do ligante, o componente encontra-se com uma imensa rede de poros
interconectados.
Sendo o processo de sinterização empregado para a formação de ligas homogêneas, cada variável
desenvolvida no processo irá impactar as propriedades do produto final. German (2014), definiu
como principais parâmetros, os seguintes:


Temperatura: aumenta a cinética das reações e consequentemente facilita a formação de
ligações entre as partículas.



Tempo: aumentando o tempo de reação, os mecanismos de transporte de matéria irão atuar
em maior escala, modificando propriedades como tamanho de grão e porosidade.



Tamanho de partícula: a diminuição do tamanho das partículas aumenta a sua área superficial
o que contribui para o aumento da cinética das reações.



Porosidade: o decréscimo da porosidade indica o maior volume de matéria deslocada e
consequentemente um maior número de reações.

Na Figura 3.5 pode-se visualizar os principais processos de sinterização e como eles podem se
organizar:

25

Figura 3.5: Processos de Sinterização (GERMAN, 2014).

A seguir segue uma explicação sucinta sobre os principais processos de sinterização hoje
utilizados.

3.1.1. Sinterização por fase sólida
O processo de sinterização por fase sólida ocorre quando não é atingida a temperatura de fusão de
nenhum dos elementos e sem a presença de pressão externa no sistema. A sinterização por fase
sólida muitas vezes não é aplicada para a obtenção de altas taxas de sinterização, já que uma grande
variedade de estruturas necessita de uma porosidade controlada. Algumas aplicações são
capacitores, peças auto lubrificantes e ionizadores. Nestes casos a resistência mecânica é essencial,
mas a necessidade de densificação é mínima (FANG, 2010).
Durante a sinterização por fase sólida as partículas em contato serão submetidas a pelo menos seis
mecanismos de transporte de matéria: transporte pelo vapor, difusão por superfície, difusão por
volume, difusão por contorno de grão e fluxo plástico (FANG, 2010). A Figura 3.6 faz uma
representação gráfica destes mecanismos:
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Figura 3.6: Representação esquemática dos mecanismos de sinterização no estado sólido de duas partículas (FANG,
2010).

Segundo German (2014) a sinterização no estado sólido pode ser classificada em três estágios. No
estágio inicial ocorre um rápido crescimento do pescoço devido às ligações atômicas de raio
próximo. Ao mesmo tempo inicia o crescimento dos contornos de grão no pescoço. Até um
tamanho médio de um terço da partícula, os pescoços crescem sem a influência de seus vizinhos.
Durante todo esse estágio a estrutura dos poros é aberta, permitindo a passagem de gás no material.
No estágio intermediário o pescoço mantém seu crescimento e os contornos de grão também. Neste
momento também ocorre o arredondamento dos poros e densificação. A densificação no estágio
intermediário ocorre principalmente devido a difusão por volume e contorno de grão, sendo que a
mudança de morfologia do poro se altera quando a densificação atinge um nível crítico
(GERMAN, 2014).
No estágio final ocorre a diminuição dos poros até que eles assumam a forma de esferas. O início
do estágio final é geralmente determinado quando o componente sinterizado assume uma
porosidade da ordem de 90%. Nesta etapa os poros se contraem por um mecanismo de difusão de
volume (GERMAN, 2014)
Na Figura 3.7 é mostrado um modelo de duas partículas com um ponto de contato e a formação
do pescoço de sinterização. Na figura, o pescoço de sinterização é formado sem a aproximação
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dos centros das partículas (sem alteração dimensional), sendo que o material para formação do
pescoço é obtido de regiões vizinhas e se aloja na superfície das partículas. O pescoço de
sinterização representado, provoca aproximação dos centros das partículas e contração
dimensional. Portanto, se for um requisito que a densidade obtida seja próxima a teórica, então a
aproximação dos centros deve ser o fenômeno dominante no processo (NEVES, 2005).

Figura 3.7: Formação do neck devido ao efeito de sinterização (VICENTE Jr. , 2007).

3.1.2. Sinterização por fase líquida
Sinterização por fase líquida é o processo de sinterização no qual um dos elementos do sistema
propicia a formação de uma fase líquida (transiente ou persistente) durante o processo de
sinterização. Assim nestes casos, o pó utilizado é composto por mais de um componente, onde um
dos quais tem baixo ponto de fusão em relação ao componente majoritário da mistura (GERMAN,
2014).
Devido à sinterização por fase líquida apresentar tempos e temperatura menores para se atingir o
grau de densificação desejada, a grande maioria dos sinterizados produzidos na indústria vem
utilizando essa técnica (KLEIN, 2004).
A presença de uma fase líquida durante a sinterização aumenta a cinética de difusão. O líquido
pode ser proveniente da fusão de um elemento da mistura ou pela formação de uma fase de baixo
ponto de fusão. O líquido formado durante a sinterização pode ser transiente ou permanente,
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dependendo da relação de solubilidade e difusividade com a matriz. A solubilidade influencia a
interação química e o fluxo de massa, consequentemente, define o comportamento de contração
ou expansão do sinterizado. Os processos de contração estão associados à baixa solubilidade do
líquido no sólido e uma elevada solubilidade do sólido no líquido. Quando a solubilidade do
líquido no sólido for alta e a solubilidade do sólido no líquido for baixa favorece a expansão e a
presença de uma fase líquida transiente. Um pó pré-ligado pode ser aquecido em temperatura entre
a linha solidus e liquidus, resultando em uma fase líquida persistente, durante a sinterização,
originando a sinterização denominada por super solidus (NEVES, 2005).
Segundo German (2014), o processo de sinterização por fase líquida busca desenvolver a
microestrutura do sinterizado mantendo a temperatura de trabalho acima da eutética por um tempo
que seja suficiente para que a fase ligante esteja corretamente dispersa, envolvendo toda a matriz,
e com a porosidade controlada.
Segundo Upadhyaya (2009), para que ocorra a sinterização por fase líquida é necessário que haja
redução da energia livre de superfície, sendo que alguns critérios devem ser cumpridos para que
essa ocorra de maneira satisfatória: formação da fase líquida na menor temperatura possível;
solubilidade do sólido no líquido, estabelecendo um gradiente de difusão e boa molhabilidade das
partículas sólidas pelo líquido. Na Figura 3.8 pode-se visualizar uma comparação de como ocorre
a sinterização por fase sólida e a sinterização por fase líquida.

Figura 3.8: (a) Sinterização por fase sólida (b) Sinterização por fase líquida (ASM Handbook, 1998).

A molhabilidade das partículas sólidas é de extrema importância para o processo, pois quando
ocorre a formação da fase líquida, a tendência desta é eliminar a interface sólido-vapor, e a
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eliminação da interface é medida através do ângulo de contato dado pelo equilíbrio sólido-líquidovapor (GERMAN, 2014).
Neste tipo de sinterização, a evolução da microestrutura revela estágios do processo que vem sendo
divididos em processo de rearranjo, processo de solução/precipitação e processo final, o que pode
ser visto na Figura 3.9 (GERMAN, 2014).

Figura 3.9: Estágios da sinterização por fase líquida (GERMAN, 2014).

O processo de rearranjo é a primeira etapa do processo com formação da fase líquida, o que
provoca o rearranjo das partículas sólidas por ação da força capilar exercida pelo líquido (FANG,
2010).
Gomes (1993) definiu que “Durante o estágio de rearranjo, o compactado comporta-se como um
sólido viscoso devido a ação capilar e a fração de densificação dependente da quantidade de
líquido, tamanho da partícula e solubilidade do sólido no líquido”.
No processo de solução/precipitação ocorre a dissolução da fase sólida no líquido e precipitação
na região de contato. Como a solubilidade dos grãos menores é maior na fase líquida, nesta etapa
ocorre a sua dissolução no líquido, criando um gradiente de concentração no líquido, o que irá
contribuir para a difusão de matéria dos grãos menores para os maiores. Este processo contribui
diretamente para a diminuição da porosidade (GERMAN, 2014).
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O processo final é caracterizado pelo preenchimento dos poros, o que ocorre com o crescimento
dos grãos. Com a ação da difusão os poros são eliminados ou estabilizados com o aprisionamento
de gases (GERMAN, 2014)
Gomes (1993) definiu alguns parâmetros que influenciam a sinterização por fase líquida:


Tamanho e forma das partículas: partículas de menor tamanho irão apresentar maior área
superficial, facilitando os processos difusionais e aumentando a densificação. Pós esféricos
irão diminuir a densidade do agregado mas são mais suscetíveis a ação de forças capilares
enquanto pós finos de geometria irregular irão aumentar a densidade e resistência mecânica
do material.



Porosidade interna do pó: partículas sólidas com maior quantidade de poros irão gerar taxas
de sinterização diferentes dentro do material. Isso ocorre porque a presença dos poros irá afetar
a atração capilar da fase líquida fazendo que ocorra menor penetração do líquido entre os grãos
do que entre os poros das partículas.



Estequiometria do pó: pode ser relacionada com a presença de defeitos nas peças, apesar de
não existirem muitos estudos sobre o assunto.



Homogeneidade aditiva: resulta da formação de uma fase líquida homogênea, propiciando a
formação de uma quantidade reduzida de defeitos na microestrutura do sinterizado.



Temperatura e tempo: temperaturas altas (maiores do que a de formação da fase líquida) irão
aumentar propriedades como molhabilidade e taxa de difusão do líquido. Mas deve ser feita
uma análise de cada caso para determinar se esse aumento irá facilitar a densificação do
material. O tempo de sinterização irá diminuir com o aumento da temperatura, dessa forma é
preciso otimizar a temperatura para melhorar as propriedades do sinterizado.

3.1.3. Sinterização por prensagem a quente
Na sinterização por prensagem a quente os pós são compactados em uma matriz aquecida. O uso
de temperaturas elevadas, bem como sua manutenção por longos períodos de tempos, permite
alcançar densidades superiores a 95 % dos valores teóricos (ASM HANDBOOK, 1998).
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Segundo Zerem e Karagoz (2005), os principais parâmetros controlados na produção de ligas para
ferramentas de corte diamantadas são temperatura, tempo e pressão. Estes parâmetros são os
principais responsáveis pelo controle dos processos de densificação, que são de suma importância
para as propriedades mecânicas das ligas.
De acordo Del Villar et al. (2001), a faixa de temperatura proposta para prensagem a quente vai
de 600 ºC a 750 ºC para pós elementares de Fe-Cu-Co.
Oliveira (2010), utilizou uma temperatua de 800 ºC para a prensagem a quente de pós elementares
de Fe-Cu-Nb.
Já de acordo com Jamrozek, Lachowski (2017) a temperatura proposta para a prensagem a quente
dos pós de Fe-Cu-Ni é de 900 °C, essa temperatura foi escolhida visando a obtenção de uma
porosidade de até 5 %, o tempo e valor de pressão utilizados foram de 3minutos e pressão máxima
de 35 Mpa, mesmos parâmetros utilizados nesse trabalho.
O aumento da temperatura de sinterização promove um aumento da cinética de reação dos
mecanismos de difusão. Além disso, se forem utilizados metais com baixo ponto de fusão como o
cobre, eles tendem a formar uma fase líquida que irá auxiliar na densificação dos materiais pela
atuação dos mecanismos de sinterização por fase líquida (LI et al, 2012).
Li et al (2012) constatou em seus trabalhos que a dureza do material varia com a mudança da
temperatura de sinterização. Isto ocorre devido a formação de fases sólidas com a combinação dos
pós que ocorre com o aumento da temperatura e também devido a diminuição da porosidade. Isto
pode ser explicado pelo mecanismo de difusão, que é um mecanismo termicamente ativado e
exerce grande influência sobre a densificação durante todo o processo.
Nos processos de sinterização com pressão externa o efeito da pressão é amplificado quando se
analisa microestruturalmente, devido às pequenas zonas de contato entre as partículas. Como
consequência, a pressão externa se torna um fator dominante no início do processo de densificação,
sendo o final do processo controlado por fatores difusionais (GERMAN, 2014).
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No início do processo de prensagem a quente, devido ao tamanho das partículas, ocorre uma
concentração de força nas interfaces, propiciando que o fluxo plástico e a difusão nos contornos
de grãos promovam uma rápida densificação inicial do material. Dependendo dos valores de
pressão aplicadas na sinterização pode ocorrer a formação de fases líquidas ou amorfas no sistema.
Essas fases aumentam a velocidade dos processos difusionais e aceleram o processo de
densificação (GERMAN, 2014).
3.2.Comparação Entre Outros Processos de Fabricação e a Metalurgia do Pó
Ao acompanhar o ritmo intenso do desenvolvimento tecnológico mundial e as crescentes
exigências impostas ao desempenho dos materiais utilizados na engenharia, percebe-se nas últimas
décadas grande busca ao desenvolvimento de novos materiais.

As pesquisas visam desenvolver novos materiais para novas aplicações e elevar o desempenho dos
materiais já conhecidos e em uso corrente na engenharia. Isto implica maior conhecimento da
correlação entre composição química, estrutura e microestrutura e parâmetros de processamento
do material, bem como maior conhecimento das solicitações efetivamente presentes na aplicação
e, por fim, no aperfeiçoamento dos processos de fabricação (PARUCKER, 2014).

O estado avançado do desenvolvimento tecnológico requer uso mais racional dos materiais, que
passam então a serem projetados especificamente para cada aplicação particular, maximizando o
desempenho do material para uma aplicação específica. As ligas produzidas pela metalurgia do pó
entram nesse contexto e vêm se desenvolvendo muito nos últimos tempos (PARUCKER, 2014).

A metalurgia do pó vem buscando se colocar no mercado como uma forma viável de produção de
peças metálicas e tem obtido grande sucesso no campo automotivo, onde atingiu alto grau de
desenvolvimento tecnológico nos últimos 10 anos (PALLINI, 2006).

De acordo com Pallini (2006), do ponto de vista de tolerâncias dimensionais, a metalurgia do pó é
superior aos processos de forjamento ou fundição e pode atingir os mesmos patamares de
resistência mecânica de componentes forjados ou usinados. Peças em plástico são competidoras
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do ponto de vista de tolerâncias dimensionais, porém não suportam aplicações com carregamento
elevado ou cíclico.

A Figura 3.10 mostra o campo de atuação da metalurgia do pó frente aos processos de fabricação
competidores. Percebe-se que a metalurgia do pó pode apresentar uma alta resistência aliada a uma
boa tolerância dimensional. Outro processo com essas características é a usinagem, maior
competidor frente a metalurgia do pó.

Figura 3.10: Campos de atuação dos diversos processos em termos de resistência mecânica e tolerâncias
dimensional (BERG, 2005).

As Figuras 3.11 e 3.12 apresentam diversos processos na fabricação de materiais e aspectos
relativos aos mesmos. Pode-se verificar na Figura 3.11 que ao utilizar a metalurgia do pó atingese um consumo de energia por quilograma de matéria processada de 29 MJ (baixa energia de
transformação) e aproveitamento da matéria prima acima de 95 %, sendo viável seu uso para
fabricação de materiais. Esse processo também tem uma baixa geração de resíduos e não é
poluente, por isso é preferível quando comparado com outros processos na questão ambiental,
sendo denominado processo ecologicamente correto (CREMONEZI et al., 2009).
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Figura 3.11: Comparação da metalurgia do pó com processos tradicionais de produção de peças nos quesitos
consumo de energia por kg processado e aproveitamento de matéria prima (CREMONEZI et al., 2009).

As propriedades mecânicas das peças produzidas pela metalurgia do pó são dimensionadas de
acordo com a aplicação, evitando-se assim o desperdício pelo uso de materiais
superdimensionados. Nas peças produzidas por esse processo existe um controle de porosidade, o
qual permite a fabricação de materiais com densidade 100 %, cujas propriedades mecânicas
excedem as dos materiais obtidos por processos convencionais (CREMONEZI et al., 2009). Na
Figura 3.12 observa-se a comparação da metalurgia do pó com processos tradicionais no quesito
resistência mecânica.

Figura 3.12: Comparação da metalurgia do pó com processos tradicionais de produção de peças no quesito
resistência mecânica (CREMONEZI et al., 2009).
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O processo de usinagem é o competidor mais forte em relação ao processo da metalurgia do pó,
produzindo peças com resistência mecânica elevada e uma grande precisão dimensional. No
entanto a metalurgia do pó assegura sua competitividade reduzindo custos através do
aproveitamento da matéria-prima inicial e redução de etapas de fabricação. Esta diferença no custo
da peça é proporcional aos volumes produzidos (PALLINI, 2006).
Na Figura 3.13 está representado uma comparação entre os processos de usinagem e a metalurgia
do pó quanto aos custos de cada processo, onde o custo relativo por peça diminui à medida que
aumenta a produção em série de peças iguais por mês. A metalurgia do pó tornou-se um dos
processos mais competitivos para produção de peças com formas complexas, peso de até 1 kg e
volumes preferencialmente acima de 10.000 peças/mês (PALLINI, 2006).

Figura 3.13: Competitividade da metalurgia do pó frente à usinagem em função do volume fabricado (PALLINI,
2006).

A versatilidade da metalurgia do pó está ligada a ampla gama de materiais possíveis de se utilizar
na fabricação de peças e componentes, com dimensões bastante próximas ao formato final
desejado e com excelente estabilidade dimensional. Praticamente todos os segmentos industriais
utilizam sinterizados, nos ramos: automobilístico (bielas, engrenagens, componentes da suspensão
e câmbio); eletrodomésticos; eletroeletrônico; hardware; mecânico e ferramentas; aeronáutico e
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aeroespacial; têxtil e agrícola; alimentício e farmacêutico e na medicina onde diversas próteses são
produzidas via metalurgia do pó (CREMONEZI et al, 2009).
Na Figura 3.14 pode-se observar exemplos de peças produzidas pela metalurgia do pó:

Figura 3.14: Peças sinterizadas para aplicações automotivas, (a) Capa de mancal do girabrequim, (b) Mancal do eixo
de comando, (c) Núcleo magnético, (d) Engrenagem helicoidal, (e) Biela ( PALLINI ; CARVALHO , 2010) .

O pó de ferro é o mais comum na produção de peças na metalurgia do pó. Os principais elementos
adicionados ao pó de ferro são: níquel, cobre, grafite, molibdênio. Outros pós como de nióbio,
tungstênio, cromo, vanádio e titânio são comumente adicionados as ligas. Esses elementos de liga
conferem aumento da resistência mecânica e dureza. No caso das ferro-ligas, o manganês
normalmente participa na composição química dos carbonetos na forma de elemento
substitucional, especialmente na cementita (carboneto de ferro – Fe3C); todos os outros elementos
citados possuem uma afinidade química maior pelo carbono do que o ferro, tornando possível a
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formação de carbonetos complexos a partir de determinados teores, abaixo dos quais se dissolvem
na cementita (MACEDO et al., 2008).
As ligas mais simples só podem ser empregadas na confecção de componentes mecânicos sujeitos
a cargas mais leves, como certas engrenagens, peças polares (pólos de motores para fins
magnéticos), buchas de ferro auto-lubrificantes (devido sua elevada porosidade) e, no estado
carbo-nitretado, em componentes para resistência ao desgaste como pequenos cames e alavancas.
À medida que se caminha para mais altos teores de carbono e para ligas contendo cobre ou níquel,
permite-se o seu uso em componentes sujeitos a cargas moderadas, sobretudo porque essas ligas
podem ser tratadas termicamente. Desse modo, o campo de aplicação é muito vasto e as indústrias
de auto-peças, de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, armas e muitas outras têm uma grande
fonte de suprimento de peças com resistência mecânica satisfatória e formas complexas, exigindo
ainda rígidas tolerâncias dimensionais (MACEDO et al., 2008).

3.3.Produção de Pós Metálicos Pré-Ligados
Os pós pré-ligados são fabricados com elementos de liga fundidos com o próprio pó base e
posteriormente atomizados, ou seja, os pós pré-ligados têm uma produção parecida com os pós
metálicos comuns, a diferença encontra-se na adição de elementos de liga antes da etapa de
consolidação (compactação e sinterização) (NEVES, 2005).

Uma técnica de consolidação que vem sendo utilizada nos pós pré-ligados, diferentemente dos pós
comuns é a dupla compactação com a dupla sinterização. Outra metodologia de consolidação
normalmente empregada é a compactação a morno, na qual a ferramenta de compactação é préaquecida entre as temperaturas de 120 °C a 160 °C possibilitando alcançar densidades em tomo de
7,4 g/cm3 (NEVES, 2005).

Segundo Neves (2005), os pós pré-ligados são normalmente produzidos por atomização a gás
inerte ou água, processos esses já explicados anteriormente.
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O processo de atomização realizado para a produção dos pós pré-ligados é similar ao processo
utilizado para os pós comuns. Este consiste no processo de desintegração de metais ou ligas no
estado líquido, pela ação cinética de jatos de fluídos em altíssima velocidade que pulverizam e
resfriam o metal quase que simultaneamente. O controle dos parâmetros do processo permite a
obtenção de amplo espectro de materiais pré-ligados, granulometrias e morfologia de partículas
(NEVES, 2005).
O formato da partícula obtido por esse método de atomização pode variar com os parâmetros de
processamento, sendo que menor temperatura do metal fundido e maior pressão do jato de água,
correspondem a formas mais irregulares. Partículas obtidas por este método apresentam alta
irregularidade (VICENTE Jr., 2007).
De acordo com Neves (2005), um processo menos utilizado na produção de pós pré-ligados é a
redução em estado sólido. Nesse processo, os pós metálicos podem ser obtidos por técnicas
químicas, na qual destaca-se a reação de decomposição de um sólido por um meio gasoso. A
redução de óxidos (decomposição de sólido por gás) por atmosfera redutora é o método mais
comum de obtenção de pós, quando são empregadas as técnicas químicas. O comportamento
durante o processo e o tamanho de partícula obtido dependem da temperatura de redução.
A adição de elementos de liga aos pós pode prejudicar a compressibilidade, em virtude do aumento
da dureza das partículas. Pós pré-ligados são menos compressíveis do que o pó base puro por causa
do endurecimento por solução sólida provocado pela presença do elemento de liga. O aumento da
dureza é proporcional a quantidade e a natureza dos elementos de liga (NEVES, 2005).
As vantagens da utilização de pós pré ligados são proporcionar homogeneidade da microestrutura
final e a eliminação da possibilidade de segregação de pós. O pó pré-ligado caracteriza-se por
conter em cada partícula a composição química estequiométrica, homogeneamente distribuída da
liga em processamento, dispensando a mistura de pós (VICENTE Jr., 2007).
De acordo com Sotelo et al (2005), peças fabricadas com pós-metálicos simples apresentaram
maior deformação até o processo de ruptura. Os pós pré-ligados apresentam uma constituição mais
dura devido ao processo de fabricação via atomização que é o método mais utilizado para a
produção de pós pré-ligados.
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Neste trabalho, utilizar-se-á o pó pré-ligado de FeNb. O Brasil é o maior produtor mundial de
Nióbio, tornando-se assim um importante produtor desse pó pré-ligado. O pó pré-ligado FeNb,
obtido através do processo de atomização, é um importante insumo empregado na obtenção de
alguns tipos de aços, como os microligados e inoxidáveis, com aplicação nas indústrias de
construção civil, automotiva, naval, aeronáutica, espacial, na fabricação de tubulações (grades,
estruturas, gasodutos e oleodutos) e de ferramentas de alta precisão. Nos aços microligados,
mesmo com um reduzido consumo específico (cerca de 400 g de FeNb por tonelada de aço), o
nióbio confere ao produto características de alta resistência mecânica, tenacidade e soldabilidade
(SOTELO et al, 2005).
3.4.Utilização de Pós Metálicos Pré-Ligados na Metalurgia do Pó
O emprego da técnica de metalurgia do pó para fabricação de peças de variados metais vem se
estendendo rapidamente nos últimos anos, principalmente porque se tem conseguido aliar a uma
das características básicas da referida técnica (ou seja, a obtenção em grande escala, de peças com
dimensões dentro de estreita tolerância), a possibilidade de obter-se igualmente propriedades
mecânicas em faixas de valores comparáveis com as que resultam dos processos metalúrgicos
convencionais (PARUCKER, 2014).
Como consequência, o campo de aplicação de peças sinterizadas de ferro e suas ligas cresceu
consideravelmente, ocupando assim os materiais sinterizados um lugar de destaque entre os tipos
de materiais metálicos utilizados na indústria moderna. O desenvolvimento tecnológico requer um
uso mais racional dos materiais que passam então a serem projetados especificamente para cada
aplicação particular, otimizando o desempenho do material para uma aplicação específica
(PARUCKER, 2014).
Nesse contexto de inovação, os pós pré-ligados têm conseguido lugar de destaque, pois agregam
propriedades diferentes das ligas formadas por pós de um só constituinte. A principal forma de
obtenção dos pós pré-ligados, como já dito anteriormente é a atomização. Os pós processados por
atomização apresentam características típicas de: distribuição granulométrica, tamanho médio e
forma da partícula, microestrutura e composição química. Estas características definem
propriedades posteriores do produto, notadamente: densidade aparente, escoabilidade,
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compressibilidade, sinterabilidade, variação dimensional e propriedades mecânicas (NEVES,
2005). De acordo com Neves (2005) os pós pré-ligados são fabricados com elementos de liga
fundidos com o próprio pó de ferro e posteriormente atomizados. Portanto, a adição do elemento
de liga é realizada antes da consolidação. A adição de elementos de liga pode prejudicar a
compressibilidade, em virtude do aumento da dureza das partículas.
Os altos valores de propriedades mecânicas das peças fabricadas via misturas simples quando
comparados a amostras de pós pré-ligadas, apresentadas na Figura 3.17, evidenciam que além da
matéria-prima os pós via misturas simples (ms) apresentam boa conformabilidade, melhorando
assim os micromecanismos de sinterização, resultando em porosidades residuais menores,
provocando aumento na deformação plástica elevando assim o limite máximo no processo de
fratura por tração. O fato de pós pré-ligados (pre) apresentarem o fortalecimento dos elementos de
liga em cada partícula, reduzem a capacidade da partícula de sofrer deformação plástica,
diminuindo assim a compactabilidade apresentando maior porosidade e com isto a diminuição de
suas propriedades mecânicas (SOTELO et al., 2005).
A Figura 3.15 apresenta resultado de testes de limite de ruptura e deformação máxima realizados
em misturas de pós simples e pré-ligados.

Figura 3.15: a) limite de ruptura e b) deformação máxima para dois tipos de pós: misturas simples (ms) e pré-ligada
(pre) (SOTELO et al., 2005).
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Outras propriedades garantidas pela adição de elementos de liga (Mo, Ni, Mn, e Cu) aos pós são:
acentuar a temperabilidade deslocando a curva de transformação de resfriamento contínuo para a
direita. O tratamento térmico subsequente resulta na acentuação das propriedades mecânicas das
ligas ferrosas. Em adição, ligas de metais podem melhorar a resistência à oxidação ou corrosão.
Algumas aplicações contam com a liga de metais para garantir propriedades magnéticas especiais
ou resistência à alta temperatura (SOTELO et al., 2005).
Um metal de liga comum na metalurgia do pó e que será utilizado neste trabalho é o cobre, que
não é sensível à oxidação e causa aumento suficiente na resistência. Um grande número de
componentes de sinterização é feito para usos automotivos, por exemplo, da mistura de cobre e
carbono com ferro pré-ligado (SOTELO et al., 2005).
3.5. Matrizes Metálicas Utilizadas na Produção de Ferramentas Diamantadas
Ferramentas de corte diamantadas são compósitos com matrizes metálicas ligadas a partículas de
diamante, produzidas pela metalurgia do pó, sendo que a técnica da metalurgia do pó oferece a
facilidade da mistura de diferentes pós e, consequentemente a possibilidade de criar novos
materiais compósitos com propriedades diferenciadas (YAMAGUSHI et al., 1997).
Devido às rígidas condições de operação nas quais as ferramentas diamantadas são expostas,
matrizes metálicas ligantes de diferentes composições são normalmente usadas. Ligantes à base
de cobre, de bronze, de cobalto, de tungstênio, o composto carbeto de tungstênio, bem como outras
combinações, são comumente utilizados nas ferramentas usadas no corte de rochas ornamentais
(OLIVEIRA, BOBROVNITCHII E FILGUEIRA, 2007; OLIVEIRA et al., 2007).
Muitas características são levadas em conta para a escolha da matriz ligante, no caso de segmentos
diamantados, os principais fatores são: resistência ao desgaste; capacidade de retenção do diamante
e parâmetros usados no processo de fabricação. A utilização de ligantes também pode ser feita de
modo a melhorar o processo de fabricção, bem como corroborar com a retenção do diamante ou a
resistência ao desgaste da matriz ligante (KONSTANTY, 1991).
A seleção de ligantes para as matrizes matélicas a serem utilizadas nas ferramentas diamantadas
depende da abrasividade do material a ser cortado. Usa-se comumentemente tungstênio (W) para
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o corte de materiais de dureza extremamente elevada; como o concreto, o Cobalto e ligas W-Co
para materiais de alta dureza como os granitos, e os ligantes Co-bronze, Fe-Co, Fe-bronze são
ligantes empregados no corte de materiais de dureza mais moderada, como os mármores
(PRZYKLENK, 1993).
O cobalto é um ligante que tem sido amplamente utilizado no processamento das ferramentas
diamantadas. Por isso, a maioria das ferramentas diamantadas comerciais é feita utilizando como
ligante o cobalto, pois alia compatibilidade química com o diamante nas temperaturas de
processamento e uma adequada retenção do diamante e excelente resistência ao desgaste após
processamento ou operação de corte. Apesar de promover elevada aderência para com o diamante,
o cobalto é bastante tóxico (SHIBUTA, 1983; DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2007).
O cobalite HDR, por exemplo, é uma liga utilizada em ferramentas de corte à base de ferro, cobalto
e cobre com 66 %pFe-7 %pCu-27 %pCo, dura, resistente à oxidação e, como ligante, apresenta
excelente resistência à abrasão e combina excelente retenção do diamante com um ótimo
comportamento de sinterização. Foi desenvolvido para substituir os tradicionais ligantes de cobalto
com adições de carbeto de tungstênio (WC), em aplicações na área de construção que demandam
um elevado grau de qualidade e desempenho, como serragem de pisos, paredes e muros, concreto
reforçado e outras aplicações (CLARK E KAMPHUIS, 2002).
Kamphuis e Serneels (2004), desenvolveram uma liga especial a base de Fe-Cu-Sn-W (Cobalite
CNF) que terá propriedades e função similares ao do cobalto na ferramenta, mas com a vantagem
de uma temperatura de sinterização muito menor e, em adição, pode ser obtido um excelente
desempenho sem a presença de alguns aditivos comuns como níquel e principalmente cobalto. O
Cobalite CNF, foi prensado a quente durante 3 minutos a uma pressão de 350 bar, numa escala de
temperatura de 650 a 875 ºC. A ductilidade (resistência ao impacto) varia consideravelmente e,
somente em temperaturas de 800 °C ou maiores, é desenvolvida uma boa ductilidade. Neste
sentido, em aplicações onde uma boa ductilidade é requerida, é então recomendado trabalhar numa
temperatura de 800 °C ou maior. Portanto a temperatura de 850 ºC estaria dentro dos parâmetros
estabelecidos como ideais.

43

Weber e Weiss (2005) desenvolveram e lançaram no mercado 3 novas ligas a base de cobalto,
chamadas DIABASE (Fe-Cu-Co-Sn) cujas composições básicas são mostradas na Tabela 3.1. Os
melhores produtos são DIABASE-V07 (mostrou excelentes resultados de corte, quando utilizado
com diamantes cobertos com titânio) e DIABASE-V18 (normalmente usado para o corte de
granito). Esses ligantes podem ser utlizados para corte de granito, juntas de concreto e outras
estruturas. O uso de aditivos nessas ligas como o carbeto de tungstêncio ou ferro, por exemplo
podem influenciar nas propriedades das ligas, como por exemplo, dureza, garantindo um maior
campo para aplicação das mesmas.
Tabela 3.1: Composição aproximada dos ligantes DIABASE (Weber e Weiss, 2005).

Matriz metálica

Fe(%)

Co(%)

Cu(%)

Sn(%)

DIABASE-V07

45-65

20-40

<15

-

DIABASE-V18

35-55

15-35

<25

<8

DIABASE-V21

55-75

<15

<25

<8

Segundo Del Villar et al. (2001), os novos ligantes metálicos se tornam atrativos desde que
apresentem propriedade. Por exemplo, adequados valores de dureza, resistência ao desgaste, boa
sinterabilidae, requisitos necessários para utilização das mesmas em ferramentas de corte de rochas
ornamentais.
As ligas pré-ligadas denominadas NEXT 100, por exemplo, são ligas compostas de pó de cobre,
ferro e cobalto. Os teores de pó de cobre, ferro e cobalto na liga variam, respectivamente, de 0 a
50 %, 0 a 35 % e 0 a 30 %, como especificado pela fabricante Eurotungstene. Ligas NEXT são
amplamente usadas na indústria de ferramentas diamantadas e são produzidas em sua maioria por
prensagem a quente (Eurotungstene, 2016). Essas ligas permitem uma menor temperatura de
sinterização, o que diminui os custos de fabricação da ferramenta pela redução da necessidade
energética (JOURDAN, 2001).
As ligas pré-ligadas denominadas NEXT 200 são ligas metálicas compostas de pó de cobre, ferro
e cobalto. Os teores de pó de cobre, ferro e cobalto na liga variam, respectivamente, de 0 a 65 %,
de 0 a 20 % e de 0 a 30 %, conforme o especificado pela fabricante Eurotungstene. Os pós
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metálicos utilizados na manufatura das ligas pré-ligadas NEXT 200, geralmente, apresentam
granulometria entre 0,8 e 1,5 µm, assim como para a liga NEXT 100 (Eurotungstene, 2016).
A Tabela 3.2 mostra a composição química de duas ligas pré-ligadas Cu-Fe-Co (NEXT) utilizadas
em ferramentas de corte, processadas pela rota de prensagem a quente (hot pressing), onde se usou
pressões de 30 a 35 MPa, temperaturas de sinterização entre 600 °C e 750 °C para um tempo de 3
minutos.
Tabela 3.2: Composição química (% em peso) das ligas NEXT (Cu-Fe-Co) (Del Villar et al., 2001).

Matriz
Ligante

O2 (%)

C(%)

Cu(%)

Fe(%)

Co(%)

NEXT 100

1,07

0,039

49,5

25,2

24,1

NEXT 200

1,04

0,039

61,7

14,7

22,6

3.5.1. Determinação da Composição Química Fe65Nb-Cu para utilização em matrizes
metálicas
Matrizes metálicas a base de cobalto são amplamente utilizadas na produção de ferramentas
diamantadas. O cobalto funciona como um ligante nas mesmas, pois combina perfeita
compatibilidade química com o diamante nas temperaturas de processamento, uma adequada
retenção do diamante e excelente resistência ao desgaste após processamento ou operação de corte,
o que explica o fato de que a maior parte das ferramentas de corte diamantadas o utiliza como
matriz ligante. Entretanto nos últimos anos, algumas pesquisas vêm sendo conduzidas no mundo
no sentido de reduzir o teor de Co das mesmas por ser altamente tóxico e pouco disponível no
mercado, elevando os valores das ferramentas e custos (DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA,
2010; OLIVEIRA et al., 2007).

De acordo com o DNPM (2016), o Brasil possui 98,2 % das reservas de nióbio do mundo. Por isso
é de grande relevância para o país, novos usos para este material. Assim sendo, o estudo de novas
ligas, utilizando o nióbio em detrimento ao cobalto é de grande interesse para a área científica
nacional.
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Além disso, o nióbio tem um custo mais baixo que o cobalto o que acarretará em uma diminuição
no valor da matriz ligante o que proporcionará uma redução dos custos (OLIVEIRA,2010).

Estudos sobre a viabilidade da substituição do cobalto pelo nióbio tem sido desenvolvida por
Oliveira (2010, 2013, 2016), o que tem mostrado resultados favoráveis a substituição do mesmo.
Desde 1932, o FeNb vem sendo utilizado para melhorar a qualidade dos aços e, como carboneto,
é utilizado para a fabricação de ferramentas de corte rápido.

O metal nióbio pode ser utilizado como refinador de grão e endurecedor de aços especiais,
assegurando às ligas alta resistência mecânica e à corrosão em temperaturas extremas. Enquadramse nesse caso os aços de alta resistência e baixa liga (HSLA), os aços inoxidáveis e os aços
resistentes ao calor, materiais fundamentais para a indústria petrolífera, construção civil e setor
automobilístico, por exemplo. (OLIVEIRA, 2010).

São utilizados na indústria de processamento de ferramentas diamantadas (materiais importados
de alta qualidade), pós pré-ligados que consistem na junção de mais de um elemento, onde os
mesmos são combinados para produzir uma liga finamente dispersa e extremamente homogênea
(OLIVEIRA, 2010).
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
4.1.Materiais e Métodos
As matrizes metálicas foram produzidas utilizando o pó metálico pré-ligado Fe65Nb que foi doado
pela CBMM. Já o pó elementar de cobre foi doado pela empresa METALPÓ/COMBUSTOL.
O pó de Cobre do tipo PAC-PCL, lote 1040017-01, foi fornecido pela empresa
METALPÓ/COMBUSTOL e sua composição pode ser vista na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Composição química do pó elementar de cobre fornecido pela METALPÓ (METALPÓ).

Cobre (%)

99,71

Perda ao Hidrogênio (%)

0,21

Outros(%)

Balanço

A densidade aparente do pó elementar de cobre é de 2,85 g/cm3 e teor de pureza acima de 99,7%,
informções essas, fornecidas pela METALPÓ.
O pó de Cobre possui tamanho médio de partículas maior do que 44µm e menor do que 58µm
(10% de material retido na malha de 325 mesh e passante em 250 mesh) e partículas menores do
que 44µm (90% de material abaixo da malha de 325 mesh). Ou seja, -250 +325 mesh para 10%
do material e -325 mesh para 90% de material.
O pó Fe65Nb (CAS Nb: 7440-03-1/CAS Fe: 7439-89-6) foi doado pela Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM), sua composição química pode ser vista na tabela 4.2.

Tabela 4.2: Composição química do pó pré-ligado Fe65Nb (CBMM).

Elementos principais

%

Nb

65,0
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Fe

30,0

Si

2,5

Al

1,0

Ta, Ti, S, Pb, Sn e C

1,5

A densidade do pó Fe65Nb é de 8,20g/cm³ e ponto de fusão de 1530ºC, informações estas
fornecidas pela CBMM.

4.2. Determinação da Composição Fe65Nb

A pesquisa de novas ligas metálicas com base na introdução de nióbio, com o intuito de substituir
o cobalto em ligas do sistema Fe-Cu no uso direto em ferramentas de corte é de grande importância
na área científica. A escolha dessa composição foi feita objetivando a substituição do cobalto
normalmente utilizado na produção de matrizes metálias pelo nióbio. O uso do nióbio é justificado
pois o Brasil detém cerca de 98,2% das reservas de Nb no mundo, sendo estratégico o uso deste
metal (OLIVEIRA, 2010; DNPM 2016).

De acordo com estudos de Oliveira (2010), o sistema Fe-Cu-Co é muito semelhante ao sistema FeCu-Nb. Assim como no sistema Fe-Cu-Co, no sistema Fe-Cu-Nb são formadas soluções sólidas
durante o resfriamento da matriz metálica, o que causa o endurecimento da mesma. A dureza da
matriz é uma característica essencial para ser utilizada como ligante em ferramentas diamantadas,
por isso o fenômeno citado é coveniente para a utilização de ligas Fe-Cu-Nb.
Portanto, o nióbio pode substituir o cobalto, atuando de forma similar, como apresentado em
Curiotto et al. (2007).

Visando atingir melhores resultados e imputar uma nova aplicação ao pó pré-ligado FeNb, este
trabalho propõe a substituição dos pós elementares de ferro e nióbio utilizados por Oliveira e
OLIVEIRA et al. (2010; 2013) pelo pó pré-ligado Fe65Nb, uma vez que este é produzido na
granulometria ideal para a metalurgia do pó e evita-se o uso do processo HDH (hidrogenaçãodesidrogenação) para a produção do pó elementar de nióbio, o que gera uma minimização no custo
de fabricação das matrizes metálicas.
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Este trabalho tem por objetivo a utilização do pó pré-ligado em conjunto com o pó elementar de
cobre, para a produção de matrizes metálicas, pela técnica de prensagem a quente. É então estudado
a influência que o pó pré-ligado exerce na microestrutura das matrizes metálicas, variando o teor
deste de 10% a 100% nas composições.

É importante salientar que este trabalho é um complemento para a tese de doutorado desenvolvida
por Thales Eduardo Leal que visa estudar a alteração estrutural e comportamento físico-mecânico
da matriz metálica produzida.

4.3.Preparação das misturas

Utilizando os valores das densidades teóricas do Fe65Nb (ρFe65Nb) e Cu (ρCu) foi possível calcular o
valor da densidade teórica (ρT) de cada conjunto de composição, segundo a regra das misturas para
sistemas particulados em German (1992). O cálculo da densidade teórica é dado pela Equação (4.1):

T 

mFe65 Nb  mCu
mFe65 Nb mCu

Fe65 Nb Cu

(4.1)

Na equação 4.1: mCu é a massa de cobre, mFe65Nb é a massa de Fe65Nb, ρCu é a densidade do cobre,
ρFe65Nb é a densidade do Fe65Nb
A densidade do Fe65Nb, fornecida pela CBMM é de 8,2g/cm³ e a densidade do cobre fornecida
pela METALPÓ é de 8,92g/cm³.
Foi utilizada uma massa total de 100g, conforme cada composição da mistura e utilizando-se os
valores de densidade teórica para o Fe65Nb e para o Cu foram obtidas as densidades teóricas para
as composições, como pode ser visto na Tabela 4.3:
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Tabela 4.3: Densidade teórica para as ligas estudadas.

Composição da

Cu(g)

Fe65Nb(g)

mistura

Densidade

Densidade teórica

Densidade

teórica Cu

Fe65Nb (g/cm³)

teórica da

(g/cm³)

mistura
(g/cm³)

10%Fe65Nb-90%Cu

90

10

8,92

8,2

8,84

20%Fe65Nb-80%Cu

80

20

8,92

8,2

8,76

30%Fe65Nb-70%Cu

70

30

8,92

8,2

8,69

40%Fe65Nb-60%Cu

60

40

8,92

8,2

8,62

50%Fe65Nb-50%Cu

50

50

8,92

8,2

8,55

60%Fe65Nb-40%Cu

40

60

8,92

8,2

8,47

70%Fe65Nb-30%Cu

30

70

8,92

8,2

8,40

80%Fe65Nb-20%Cu

20

80

8,92

8,2

8,34

90%Fe65Nb-10%Cu

10

90

8,92

8,2

8,27

100%Fe65Nb

0

100

8,92

8,2

8,20

4.3.1. Determinação da Massa das Matrizes Metálicas

Por meio da Equação 4.2 foram calculadas as massas necessárias dos pós de Fe65Nb e Cu
utilizados para a produção das matrizes metálicas. Esta esquação relaciona o valor da densidade
teórica de cada mistura (ρTM), mostrados na Tabela 4.3, com os valores dos volumes dos moldes
de grafite utilizados. Foram utilizados na matriz de sinterização seis moldes menores com
dimensões de 2x1x0,5cm (volume igual a 1 cm³) e três moldes maiores com dimensões de
5,5x1x0,5cm (volume igual a 2,75cm³).

TM 

m
V

(4.2)

O valor da massa a ser utilizada para cada amostra foi obtido utilizando-se os valores da densidade
teórica, os dois volumes das amostras que foram produzidos e a porcentagem do pó que integra a
matriz metálica. Na Tabela 4.4 está os resultados obtidos da massa que cada composição deve
utilizar:
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Tabela 4.4: Massa dos pós de Fe65Nb e Cu e composição esperada das amostras.

Amostras

Composição

1a6
7a9
10 a 15
16 a 18
19 a 24
25 a 27
28 a 33
34 a 36
37 a 42
43 a 45
46 a 51
52 a 54
55 a 60
61 a 63
64 a 69
70 a72
73 a 78
79 a 81
82 a 87
88 a 90

100%Fe65Nb
100%Fe65Nb
10%Fe65Nb-90%Cu
10%Fe65Nb-90%Cu
20%Fe65Nb-80%Cu
20%Fe65Nb-80%Cu
30%Fe65Nb-70%Cu
30%Fe65Nb-70%Cu
40%Fe65Nb-60%Cu
40%Fe65Nb-60%Cu
50%Fe65Nb-50%Cu
50%Fe65Nb-50%Cu
60%Fe65Nb-40%Cu
60%Fe65Nb-40%Cu
70%Fe65Nb-30%Cu
70%Fe65Nb-30%Cu
80%Fe65Nb-20%Cu
80%Fe65Nb-20%Cu
90%Fe65Nb-10%Cu
90%Fe65Nb-10%Cu
TOTAL (g)

Fe65Nb (g)
Teórico por
amostra
8,2
22,55
0,884
2,431
1,752
4,818
2,607
7,169
3,444
9,471
4,27
11,743
5,082
13,975
5,88
16,17
6,664
18,326
7,434
20,444
658,59

Cu (g) Teórico
por amostra

Volume (cm³) por
amostra

0,0
0,0
7,956
21,879
7,008
19,272
6,083
16,7282
5,166
14,2065
4,27
11,7425
3,388
9,3170
2,52
6,93
1,666
4,458
0,826
2,2715
553,71

1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75

4.3.2. Mistura das amostras
Para o processo de mistura, os pós de Fe65Nb e Cu foram pesados e colocados em potes plásticos.
As amostras foram então vedadas para evitar a perda de massa durante a mistura. Na Figura 4.1
estão apresentados os potes já vedados e no interior do moinho para o processo de
homogeneização.
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Figura 4.1: Amostras preparadas para o processo de mistura.

Os pós foram misturados durante uma hora. O equipamento utilizado para a mistura está
apresentado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Moinho de jarros utilizado para a mistura.

4.4.Sinterização por Prensagem à Quente
A sinterização por prensagem a quente das matrizes metálicas foi realizada na empresa Diamond
King, localizada na cidade de Papagaios, estado de Minas Gerais. Os pós foram sinterizados por
prensagem a quente em uma matriz de grafite a uma temperatura de 850 ºC, pressão de 35 MPa,
durante 3 minutos, parâmetros estes escolhidos de acordo com os já utilizados na indústria. Dessa
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forma, é garantida a forma e a tolerância dimensional assim como a densificação da mistura,
devido a pressão e alta temperatura aplicados simultâneamente.
A prensagem a quente realizada neste trabalho foi a ao ar. Assim, surgiu a preocupação com a
oxidação dos metais da matriz ligante, sobretudo Nb, o qual é altamente reativo com o oxigênio.
Contudo, o estudo realizado por Oliveira (2010) mostrou que para similares condições de
prensagem a quente , 800 ºC, pressão de 35 MPa, durante 3 minutos, com relação às apresentadas
neste trabalho, o nióbio, não sofreu sensível oxidação.
Foram utilizadas duas matrizes para as sinterizações, sendo que cada matriz possuía capacidade
para produção de 9 amostras, 6 delas com as dimensões de 2x1x0,5cm e 3 com dimensões de
5,5x1x0,5cm. A Figura 4.3 mostra a matriz utilizada.

Figura 4.3: Matriz de grafite utilizada no processo de sinterização

Para a montagem do conjunto para a sinterização, primeiramente foi feito o encaixe da matriz no
interior da carcaça metálica externa, seguido da montagem da caixa interna e do isolante térmico
e finalmente foram ajustados os parafusos de modo que a matriz de grafite ficasse ajustada à caixa
interna e a mesma ficasse ajustada à caixa externa. Dessa maneira um termopar que foi utilizado
para controle de temperatura durante o processo pôde ser adequadamente operado. Foi inserido
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entre a caixa interna e a matriz de grafite, um isolante térmico de amianto com o objetivo de
minimizar o desgaste do grafite durante a sinterização

Após a colocação dos pós nas nove cavidades da matriz, as mesmas foram tampadas com peças
de grafite, perfeitamente encaixadas, de modo que a pressão fosse aplicada de forma homogênea.

Na sequência, um termopar foi inserido no interior da matriz de grafite para o controle da
temperatura. A prensa foi então ligada quando se atingiu a temperatura de 850 °C; Aplicou-se a
pressão de 35 Mpa, estabelecida como parâmetro durante o tempo de 3 minutos. O aquecimento
da prensa foi feito por resistência elétrica. O conjunto utilizado para o processo de sinterização
pode ser visualizado na Figura 4.4.

Figura 4.4: Conjunto utilizado na sinterização das matrizes metálicas.

Após o término do processo citado, as peças foram retiradas da matriz. Na Figura 4.5 estão
apresentadas amostras das diferentes dimensões produzidas.
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Figura 4.5: Amostras sinterizadas.

4.5. Caracterização dos Materiais
Foram realizados experimentos de modo a se caracterizar as matrizes metálicas desenvolvidas
com o intuito de se analisar o comportamento das mesmas quanto a adição do pó pré-ligado
Fe65Nb. As análises foram realizadas nos laboratórios do Departamento de Engenharia
Metalúrgica - DEMET e no laboratório de Difração de Raio X do Departamento de Engenharia
Geológica, ambos na Universidade Federal de Ouro Preto.

4.5.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia
dispersiva de Raio X (EDS)

As imagens foram geradas a partir de elétrons secundários (SE) e retroespalhados (BSE) no
microscópio eletrônico de varredura, modelo Vega 3 da marca Tescan. Os elétrons SE fornecem
contraste topográfico da superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de
alta resolução, enquanto que os elétrons BSE fornecem imagem característica de contraste de fase,
de composição e de número atômico.

55

Com as imagens obtidas por meio do MEV têm-se o objetivo de se analisar detalhes da morfologia
das amostras processadas, avaliando a efetividade da sinterização a partir dos componentes
estruturais como porosidade e a indicação da distribuição e formação de novas microestruturas
após a sinterização por prensagem a quente. A análise foi realizada nos pós metálicos de Fe65Nb
e Cu e nas matrizes metálicas produzidas após a prensagem a quente com as misturas dos pós.
Com o auxílio de um espectrômetro por dispersão de energia (EDS) foi realizada a microanálise
pontual, obtendo informações sobre a presença de fases e soluções sólidas, composição química
da amostra de forma semiqualitativa e a distribuição dos elementos químicos presentes, através do
mapeamento por raios X característicos dos constituintes metálicos.
As análises foram conduzidas no microscópio eletrônico de varredura que se encontra no
Laboratório Nanolab do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da UFOP.
4.5.2. Densidade teórica, densidade aparente e densidade relativa
As densidades teóricas do pó pré-ligado Fe65Nb (ρa) e do pó de Cu (ρb) foram utilizadas para o
cálculo da densidade teórica das matrizes metálicas. Assim, segundo a regra das misturas para
sistemas particulados, temos que o cálculo da densidade teórica de cada matriz (ρT) é obtido pela
Equação 4.3:
𝑚𝑎 + 𝑚𝑏
𝜌𝑇 = 𝑚
𝑚𝑏
𝑎
𝜌𝑎 + 𝜌𝑏

(4.3)

A densidade aparente é calculada de acordo com a equação 4.4:

𝜌𝑎 =

𝑚
V

(4.4)

Nesta definição de densidade se enquadram as situações reais, nas quais a amostra é composta por
poros, trincas, defeitos cristalinos, fases amorfas, entre outros defeitos internos. A densidade é
simplesmente a razão entre a massa da amostra por seu volume total. O método usado para
determinar esta densidade deve considerar todos os tipos de porosidade presentes na amostra
(OLIVEIRA, 2010).
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A razão entre a densidade aparente e a densidade teórica de uma amostra, representada pela
equação 4.5 pode ser entendida como a densidade relativa (ρR) que demonstra a relação entre a
densidade experimental do material sinterizado e a densidade teórica.

R 

a x100%
T

(4.5)

4.5.3. Porosidade

A porosidade das matrizes metálicas pôde ser calculada através da Equação 4.6.
R  100  P

(4.6)

Em que: P é a porosidade e ρR é a densidade relativa em g/cm3.

Por meio da porosidade pode-se obter informações sobre os interstícios na estrutura do material.
Esta é a causa de um decréscimo das propriedades mecânicas do mesmo.

Os poros aumentam a concentração de tensões. Dessa forma podem aumentar a fragilização do
material. Indústrias de fabricação de ferramentas diamantadas apontam um valor de porosidade de
2% a 3% como aceitável (OLIVEIRA, 2010).
4.5.4. Difração de raios X

A análise difratométrica dos pós metálicos de Fe65Nb e Cu e das matrizes metálicas de Fe65NbCu foi feita de modo a se identificar as fases presentes.
A determinação dos picos dos difratogramas e a identificação das fases presentes nos pós metálicos
e amostras sinterizadas foram realizadas com o auxílio do banco de dados cristalográficos da
BDEC/Crystmet, além de comparar os dados das distâncias interplanares referente aos planos
cristalográficos encontrados na literatura.
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A análise difratométrica das matrizes metálicas foi feita em um difratômetro de raios X da marca
RIGAKU modelo GEIGERFLEX D/MAX com radiação KαCu do Laboratório de Difração de
Raios X do DEGEO. A varredura foi feita variando 2θ de 2° a 70°, com passo (Δθ) de 0,02°.
4.5.5. Dureza
As medidas de dureza das matrizes foram feitas pelo método de Dureza Vickers de acordo com a
norma ISO 4498. Esse ensaio baseia-se na resistência que o material oferece à penetração de uma
pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136º.
O ensaio foi feito em um durômetro da marca Otto Wolpert Werk modelo dia testor 2 Rc, no
Laboratório de Ensaios Mecânicos/DEMET/UFOP.

Foi utilizada uma carga de 5Kgf com o tempo de 30 segundos. Foram feitas 10 indentações em
cada amostra. O valor da dureza foi determinado utilizando-se um microscópio óptico, onde as
diagonais das amostras foram medidas e por meio da Equação 4.7, o valor foi obtido. As
identações foram também fotografadas no microscópio óptico.

HV 

1,8544 F
d2

(4.7)

Na Equação 4.7:
F: em kgf
d: em mm

Foi feito uma média aritmética das 10 medidas de modo a se obter o valor final da dureza.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Caracterização dos Pós Metálicos
Neste tópico serão apresentados resultados referentes aos pós metálicos.
5.1.1. Pó metálico Fe65Nb
A Figura 5.1 apresenta a imagem de microscopia eletrônica de varredura do pó pré-ligado Fe65Nb.

Figura 5.1: MEV das partículas de Fe65Nb, através de elétrons secundários (SE), com aumento 200x (a) e 1000x
(b).

Por meio da Figura 5.1, observa-se que as partículas de Fe65Nb apresentam uma morfologia
irregular e bastante angular com grande variação no tamanho das partículas.

5.1.1.1. DRX para o pó pré-ligado Fe65Nb
Na Figura 5.2 é apresentado o difratograma obtido para o pó Fe65Nb. Para este pó observou-se as
fases: FeNb, Fe7Nb6 (Fase secundária) e Nb (Estrutura CCC), sendo que as fichas cristalográficas
correspondentes para identificaçao dessas fases são: CIF 129415 obtidas no banco
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BDEC/Crystmet., CIF 139760 obtidas do banco BDEC/Crystmet e CIF 20567, também obtidas do
banco BDEC/Crystmet.

Figura 5.2: Difração de Raios X para o pó pré-ligado Fe65Nb.

No difratograma da Figura 5.2, observou-se picos de FeNb entre os ângulos 2θ de,
aproximadamente, 40° a 49°, e a presença da fase secundária Fe7Nb6 no ângulo 2θ de 36°
aproximadamente.
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5.1.2. Pó metálico elementar de Cobre

A Figura 5.3 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura do pó de Cu.

Figura 5.3: MEV das partículas de Cu, através de elétrons secundários (SE), com aumento de 200x (a) e 1000x (b).

Por meio da Figura 5.3 pode-se perceber que as partículas de Cu possuem uma morfologia
arredondada e irregular com uma grande variação nos tamanhos das partículas, nota-se também a
presença de alguns aglomerados de partículas.

5.1.2.1. DRX para o pó elementar de Cobre
A Figura 5.4 apresenta o difratograma obtido para o pó elementar de Cobre. Neste difratograma
identificou-se uma fase de Cu dúctil com estrutura cristalina CFC, referente ao arquivo CIF 558750
da BDEC/Crystmet.

O padrão de difração de raios X do pó de Cu é similar com o apresentado por Duxtan et al. (2013),
em que observou-se elevada intensidade de Cu nos picos de ângulos 2θ de, aproximadamente, 44°
e 51°.
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Figura 5.4: Padrão de Difração de Raios X para o pó elementar de Cu.

5.2. Matrizes Metálicas Sinterizadas por Prensagem a Quente
Neste tópico, serão apresentados resultados referentes às matrizes metálicas. Não serão
apresentados resultados para as matrizes metálicas compostas de 70% a 100% de Fe65Nb, pois
tais matrzizes não tiveram uma sinterabilidade adequada pois possuem maior teor de Fe65Nb que
tem um maior ponto de fusão que o Cobre. A temperatura de 850 ºC não foi suficiente para que a
sinterização ocorresse de forma efetiva, sendo assim essas amostras fraturaram ou se desfizeram
na etapa de preparação metalográfica.

5.2.1. DRX
Na Figura 5.5 está o difratograma das matrizes metálicas 10% a 60% de Fe65Nb, resultantes do
processo de prensagem a quente.

62

Figura 5.5: Difratogramas obtidos das matrizes metálicas Fe65Nb-Cu.

De acordo com o difratograma da Figura 5.5 foi possível identificar nas matrizes metálicas
sinterizadas as fases: Cu, Fe7Nb6, FeNb e Nb. É importante ressaltar que a difração usou o
parâmetro 2θ de 4° a 70°, porém não houve ocorrência de nenhum pico abaixo de 25°.
Existe um baixo limite de solubilidade entre os elementos Fe, Cu e Nb, por esse motivo, a interação
entre estes elementos para a formação de novas fases é pequena para os parâmetros de prensagem
a quente utilizados (OLIVEIRA, 2010).

As transformações das soluções sólidas secundárias a partir da interação entre os elementos Fe-Nb
foi a mais pronunciada nas amostras sinterizadas, principalmente com o aumento do teor de Nb e
decréscimo das quantidades de Cu (OLIVEIRA, 2010).

63

Em todas as matrizes metálicas pode-se verificar a presença solução sólida FeNb (Estrutura
cristalina trigonal do tipo W6Fe7) e da solução secundária Fe7Nb6 (Fase Mu, com estrutura
cristalina Romboédrica/Trigonal do tipo W6Fe7); da fase dúctil rica em Cu de estrutura cristalina
CFC e da fase rica em Nb com rede cristalina CCC. É possível perceber que conforme o teor de
Fe65Nb aumenta na matriz metálica, os picos referentes à fase FeNb aumentam gradativamente,
assim como os picos referentes à fase Nb, de acordo com o difratograma da Figura 5.5.

A ausência de solução sólida formada entre Cu e Nb, nas matrizes metálicas estudadas, se deve a
insolubilidade de Nb em Cu. Sendo que a solubilidade do Cu em Nb, para a temperatura de trabalho
de 850 °C utilizada, também é muito baixa, sendo pouco superior a 1 %, o que pode ser observado
no diagrama de fases Cu-Nb (OLIVEIRA, 2010).

5.2.2. MEV com EDS
5.2.2.1. Matriz Metálica 10%Fe65Nb-90%Cu
A microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu é apresentada na Figura 5.6 e, por meio dela, notase que há partículas de Fe65Nb dispersas de maneira uniforme ao longo de toda a matriz de Cu,
comprovando-se que o processo de mistura para tal composição foi efetivo.
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Figura 5.6: Microestrutura da Liga 10%Fe65Nb-90%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumento de 100x (a) e
1000x (b).

Na Figura 5.6 (a), é possível observar como ocorreu a distribuição homogênea do Fe65Nb na liga
sobre o cobre. Na Figura 5.6 (b) com aumento de 1000x é possível perceber que o cobre fundiu
durante o processo de prensagem a quente realizado, formando aglomerados de partículas de
Fe65Nb sobre o cobre. Este fato ocorre porque o pó pré-ligado Fe65Nb possui alto ponto de fusão
(1530 ºC). Logo, no processo de sinterização, com os parâmetros utilizados (850 ºC, 35 MPa, 3
minutos), o cobre entrou em fase líquida e o Fe65Nb permaneceu em fase sólida. Sendo assim, os
elementos ferro e nióbio se sinterizam por solução sólida onde as partículas do respectivo pó se
unem através de processos difusionais formando os aglomerados de partículas.

Existe a presença de poros com o formato esférico ou próximo ao esférico nesta composição,
indicando estágio final e efetividade de sinterização (OLIVEIRA, 2010).

Na Figura 5.7, encontra-se a microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu obtida por MEV em BSE
com aumento de 400x. Pode-se observar a morfologia das fases com a identificação das regiões
onde foi realizada a análise por EDS pontual.
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Figura 5.7: Microestrutura da Liga 10%Fe65Nb-90%Cu, com a Identificação das Regiões do EDS pontual.

Na Figura 5.8 encontram-se os espectros de emissão característica de raios X desta composição as
quais comprovam a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.

Figura 5.8: Espectros de Emissão Característica de Raios X da Liga 10%Fe65Nb-90%Cu, nos pontos 1,2,3 e 4.
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A partir do Espectro de emissão é possível perceber que contraste cinza escuro do ponto 1 da
Figura 5.7 é o Cu, enquanto que os pontos 2 e 3, mais claros são partículas de Fe65Nb, e o ponto
4 é um poro.

A Figura 5.9 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de 1000x,
referente à liga com 10%Fe65Nb90%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha mostrada
na Figura 5.9.

Figura 5.9: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 10%Fe65Nb90%Cu.

Observou-se por meio dos espectros de emissão característica de raios X uma considerável
diferença na intensidade dos elementos, o que é uma característica da presença de aglomerados e
da baixa solubilidade entre os elementos da liga 10%Fe65Nb90%Cu, esta baixa solubilidade era
esperada, de acordo com os diagramas de fases desses elementos.

É possível ver na Figura 5.10 a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 10%Fe65Nb90%Cu. Por meio desta pode-se observar que existem
regiões ricas em Cu, Fe e Nb, e que a maior interação ocorre para os elementos Fe e Nb, o que
pôde ser comprovado no DRX, por meio das fases formadas.
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Figura 5.10: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
10%Fe65Nb90%Cu (Figura 5.9).

A Figura 5.11 apresenta a imagem da microestrutura da liga 10%Fe65Nb90%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.11: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
10%Fe65Nb90%Cu.

De acordo com o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga
10%Fe65Nb90%Cu, Figura 5.11, observa-se que a região azul são aglomerados de Nb, a região
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em verde são aglomerados de Cu, a região azul são aglomerados de Nb, e a região vermelha são
aglomerados de Fe. As regiões escuras indicam a ausência do elemento no mapeamento.

É importante ressaltar que, por meio do mapeamento por emissão característica de raios X, não foi
possível identificar regiões onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização,
foram localizadas apenas regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu.

Figura 5.12: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 10%Fe65Nb90%Cu (Figura 5.11).

Para a liga 10%Fe65Nb-90%Cu observou-se uma distribuição de partículas de Fe65Nb ao longo
de toda a matriz de Cu.
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5.2.2.2. Matriz Metálica 20%Fe65Nb-80%Cu
A microestrutura da liga 20%Fe65Nb-80%Cu pode ser vista na Figura 5.13. É possível observar
partículas de Fe65Nb distribuídas de maneira uniforme pela matriz de cobre, atestando que o
processo de mistura promoveu a homogeneização do material.

Figura 5.13: Microestrutura da Liga 20%Fe65Nb-80%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumentos de 100x (a)
e 1000x (b).

Na Figura 5.14 encontra-se a imagem obtida por MEV com aumento de 400x da microestrutura
da liga com a composição 20%Fe65Nb-80%Cu. Foi realizado um EDS pontual na microestrutura
e sua análise.
Houve um aumento de porosidade nessa composição em comparação com a composição de
10%Fe65Nb-90%Cu, possivelmente pela diminuição do teor de Cobre que formou fase líquida
durante o processo de prensagem a quente com os parâmetros utilizados, preenchendo os poros e
promovendo a densificação da peça. A microestrutura dessa composição não apresenta diferenças
marcantes comparando-se com a composição de 10%Fe65Nb-90%Cu.
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Figura 5.14: Microestrutura da Liga 20%Fe65Nb-80%Cu, com a Identificação das Regiões do EDS pontual.

São mostrados na Figura 5.15 os espectros de emissão característica de raios X da liga com
20%Fe65Nb-80%Cu.

Figura 5.15: Espectros de Emissão Característica de Raios X da Liga 20%Fe65Nb-80%Cu, nos pontos 1,2,3 e 4.
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A partir do espectro da Figura 5.15 pode-se dizer que na Figura 5.14, o ponto 1, representa uma
região da matriz metálica rica em Cu e os pontos 2, 3 e 4 são regiões com partículas ricas em Fe e
Nb.

A Figura 5.16 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de
1000x, referente à liga com 20%Fe65Nb80%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha
mostrada na Figura 5.18.

Figura 5.16: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 20%Fe65Nb80%Cu..

Na Figura 5.17 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 20%Fe65Nb80%Cu.

Figura 5.17: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
20%Fe65Nb80%Cu (Figura 5.16).
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Por meio dos espectros de emissão característica de raios x, percebe-se uma considerável diferença
na intensidade dos elementos, comprovando a presença de aglomerados e a baixa solubilidade
entre os elementos da liga 20%Fe65Nb80%Cu. Esta baixa solubilidade era esperada de acordo
com os diagramas de fases dos elementos. Observa-se a presença de espectros de O e Si. Tais
elementos são resultado, respectivamente, da oxidação nos corpos de prova e da preparação
metalográfica das matrizes, onde foi utilizado lixas à base de Si.

De acordo com a Figura 5.17, é possível perceber que não há interação clara entre os elementos
Fe e Cu e Cu e Nb, pois onde há elevada intensidade de Cu não há intensidade dos elementos Fe e
Nb, bem como onde há alta intensidade de Fe e Nb não há intensidade de Cu, caracterizando
regiões ricas em partículas de Fe65Nb ou regiões ricas em Cu, representando a matriz metálica.

A Figura 5.18 apresenta a imagem da microestrutura da liga 20%Fe65Nb80%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.18: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
20%Fe65Nb80%Cu.
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A figura 5.19, exibe o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga
20%Fe65Nb80%Cu. A região em verde é a região com aglomerados de Cu, a região em azul é
uma região de aglomerados de Nb, enquanto que a região vermelha é uma região de aglomerados
Fe. As regiões escuras indicam a ausência do elemento no mapeamento.

Figura 5.19: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 20%Fe65Nb80%Cu (Figura 5.18).

Através do mapeamento por emissão característica de raios X localizou-se apenas regiões onde
há aglomerados de Fe65Nb e Cu. Foi possível observar para esta liga uma distribuição de
partículas de Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu.
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5.2.2.3. Matriz Metálica 30%Fe65Nb-70%Cu
Na Figura 5.20 encontra-se a microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu. Partículas de Fe65Nb
podem ser vistas ao longo de toda microestrutura de forma uniforme, corroborando com a
efetividade do processo de homogeneização dos pós.

É possível observar a presença de porosidade por toda a microestrutura. Existe a presença de poros
esféricos ou quase esféricos indicando o estágio final e efetividade da sinterização (OLIVEIRA,
2010).

Figura 5.20: Microestrutura da Liga 30%Fe65Nb-70%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumentos de 100x (a)
e 1000x (b).

Durante o processo de prensagem a quente, devido à tensão aplicada, as partículas de cobre sofrem
deformação plástica nas ligas NEXT (FeCoCu), causando concentrações de tensões na solução
sólida CoFe. As partículas duras de CoFe induzem uma alta deformação do cobre, durante a
presagem a quente, que aumentam a força motriz para a densificação, diminuindo assim a
porosidade. Dessa forma, a concentração de cobre nas ligas tem um efeito mais forte em cinética
de densificação do que no seu estado de deformação. Provavelmente algo análogo ocorreu para
esta composição, já que, comparando-se com as composições citadas, a quantidade de Fe65Nb
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aumentou e a porosidade ainda é relativamente baixa, contibuindo para que esta composição
tivesse boas propriedades físicas e mecânicas (DEL VILLAR et al. 2001; OLIVEIRA, 2010).

A imagem obtida por MEV da microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu está apresentada na
Figura 5.21. Pode-se observar a morfologia das partículas das fases com a identificação das regiões
onde foi realizado o EDS pontual.

Figura 5.21: Microestrutura da Liga 30%Fe65Nb-70%Cu, com a Identificação das Regiões do EDS pontual.

São apresentados os espectros de emissão característica de raios X desta composição, na Figura
5.22.
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Figura 5.22: Espectros de Emissão Característica de Raios X da Liga 30%Fe65Nb-70%Cu, nos
pontos 1,2,3 e 4.
O ponto 1 e 4 na Figura 5.21 representam um aglomerado de Cobre, o ponto 2 representa um
aglomerado rico em Fe e Nb, e o ponto 3 é um aglomerado rico em Fe e Nb com presença de Cu.

A Figura 5.23 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de
1000x, da liga com 30%Fe65Nb70%Cu, efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha mostrada.
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Figura 5.23: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 30%Fe65Nb70%Cu.

Na Figura 5.24 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 30%Fe65Nb70%Cu. Por meio deste é possível observar as regiões
ricas em Cu, Fe e Nb.

Figura 5.24: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
30%Fe65Nb70%Cu (Figura 5.23).

Observou-se por meio dos espectros de emissão característica de raios X uma considerável
diferença na intensidade dos elementos, confirmando assim a presença de aglomerados e a baixa
solubilidade entre os elementos da liga 30%Fe65Nb-70%Cu, esta baixa solubilidade era esperada,
de acordo com os diagramas de fases desses elementos.
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De acordo com a Figura 5.24, é possível perceber que não há interação clara entre os elementos
Fe e Cu e Cu e Nb, pois onde há elevada intensidade de Cu não há intensidade dos elementos Fe e
Nb, bem como onde há alta intensidade de Fe e Nb não há intensidade de Cu.

A Figura 5.25 apresenta a imagem da microestrutura da liga 30%Fe65Nb70%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.25: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
30%Fe65Nb70%Cu.

De acordo com o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga
30%Fe65Nb70%Cu, na Figura 5.26, tem-se que a região verde são aglomerados de Cu, a região
azul são aglomerados de Nb, enquanto que a região vermelha são aglomerados de Fe. As regiões
escuras indicam a ausência do elemento no mapeamento.

Para a liga 30%Fe65Nb70%Cu foi possível observar uma distribuição de partículas de Fe65Nb ao
longo de toda a matriz de Cu e não foi possível notar o processo difusão entre os elementos para
posterior formação de solução sólida.
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Figura 5.26: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 30%Fe65Nb70%Cu (Figura 5.25).

Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X não foi possível identificar regiões
onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, localizando apenas regiões onde
há aglomerados de Fe65Nb e Cu.
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5.2.2.4. Matriz metálica 40%Fe65Nb-60%Cu

Na Figura 5.27 está apresentada a microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu, e mostra que há
partículas de Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de Cu de forma uniforme, comprovando
a efetividade do processo de homogeneização. Nesta composição pode ser observado aglomerados
com tamanhos variadas de Fe65Nb na matriz de Cu, já que o teor do pó pré-ligado Fe65Nb foi
aumentado.

Figura 5.27: Microestrutura da Liga 40%Fe65Nb-60%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumento 100x (a) e
1000x (b).

Esta composição apresenta poros esféricos, o que é um indício de estágio final e efetividade da
sinterização bem como apresentou uma maior porosidade, com poros maiores e com formato
irregular, fato que ocorreu pela diminuição da composição de Cu que promove a densificação da
microestrutura. De acordo com Chiaverini (2001), poros maiores podem indicar o último estágio
de sinterização em que há eliminação de poros menores e o crescimento de poros remanescentes.

Na Figura 5.28 é apresentada a imagem da microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu com
aumento de 400x, obtida por MEV em BSE. É possível observar a morfologia das fases com a
identificação dos sítios em que foi realizado o EDS pontual.
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Figura 5.28: Microestrutura da Liga 40%Fe65Nb-60%Cu, com a Identificação das Regiões do
EDS pontual.

Na Figura 5.29 estão apresentados os espectros de emissão característica de raios X da liga em

discussão.
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Figura 5.29: Espectros de Emissão Característica de raios X da Liga 40%Fe65Nb-60%Cu, nos pontos 1,2,3 e 4.

De acordo com o espectro da Figura 5.29, o ponto 1 da Figura 5.28 representa um aglomerado de
fases ricas em Fe e Nb, o ponto 2 é uma região rica em Cu, o ponto 3 uma porosidade e o ponto 4
uma região de partícula rica em Nb.

A Figura 5.30 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de
1000x, referente à liga com 40%Fe65Nb60%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha
mostrada na Figura 5.30.

Figura 5.30: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 40%Fe65Nb60%Cu.

Na Figura 5.31 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 40%Fe65Nb60%Cu. Por meio deste é possível observar a presença
de regiões ricas em Cu, Fe e Nb na matriz.

Foi observado uma elevada diferença na contagem dos elementos, o que comprovou a aglomeração
de partículas de Fe65Nb e baixa interação entre os elementos Fe e Cu e Nb e Cu, como era
esperado, de acordo com os diagramas de fases dos elementos. Foi obtido um espectro
característico de raios X de Al, elemento proveniente da preparação metalográfica em que utilizouse pasta de alumina para polimento.
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Figura 5.31: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
40%Fe65Nb60%Cu (Figura 5.30).

A Figura 5.32 apresenta a imagem da microestrutura da liga 40%Fe65Nb60%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.32: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
40%Fe65Nb60%Cu.
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Nesta amostra foi encontrado na microestrutura porosidade e Alumínio, sendo este elemento
proveniente da alumina utilizada na preparação metalográfica. Por meio do mapeamento por
emissão característica de raios X não foi possível identificar soluções das matrizes metálicas,
localizando apenas regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu.

A Figura 5.33 mostra o mapeamento por raios X característicos de Fe, Cu e Nb, da liga
40%Fe65Nb60%Cu, a região em roxo indica a presença de aglomerados de cobre, a região em
amarelo a presença de Nb e a região em azul a presença de Fe. Os pontos escuros representam
poros ou alguma partícula de Al remanescente do polimento com alumina.

Figura 5.33: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 40%Fe65Nb60%Cu (Figura 5.32).
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5.2.2.5. Matriz metálica 50%Fe65Nb-50%Cu

A Figura 5.34 mostra a microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu. É possível observar as
partículas de Fe65Nb formando aglomerados maiores que na composição anterior, o que já era
esperado, já que a composição de Fe65Nb aumentou.

Figura 5.34: Microestrutura da Liga 50%Fe65Nb 50%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumentos de 100x (a)
e 1000x (b).

O processo de homogeneização se mostrou efetivo já que as partículas estão dispersas de forma
contínua pela microestrutura, assim como apresentado nas composições precedentes. Existe
porosidade por toda a microestrutura, em uma quantidade maior que nas composições anteriores,
como já era esperado. Na Figura 5.26 (a), é observado a presença de poros maiores do que nas
composições anteriores.

A imagem da microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu obtida por MEV está apresentada na
Figura 5.35, onde estão as regiões identificadas durante a análise por EDS pontual.
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Figura 5.35: Microestrutura da Liga 50%Fe65Nb-50%Cu, com a Identificação das Regiões do EDS pontual.

Na Figura 5.36 são mostrados os espectros de emissão característica de raios X desta composição.

Figura 5.36: Espectros de Emissão Característica de Raios X da Liga 50%Fe65Nb-50%Cu, nos Pontos 1,2,3 e 4.
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De acordo com o espectro da Figura 5.36, pode-se constatar que o ponto 1 e 4, da Figura 5.35 são
partículas ricas em Fe e Nb, o ponto 2 é a matriz de Cu, e o ponto 3 uma porosidade.

A Figura 5.37 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de
1000x, referente à liga com 50%Fe65Nb50%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha
mostrada na Figura 5.37.

Figura 5.37: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 50%Fe65Nb50%Cu.

Na Figura 5.38 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 50%Fe65Nb50%Cu. Por meio deste é possível observar que as
regiões ricas em Cu, Fe e Nb.

Figura 5.38: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
50%Fe65Nb50%Cu (Figura 5.37).
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De acordo com a Figura 5.38 é possível perceber que não há interação clara entre os elementos Fe
e Cu e Cu e Nb, pois onde há elevada intensidade de Cu não há intensidade dos elementos Fe e
Nb, bem como onde há alta intensidade de Fe e Nb não há intensidade de Cu, dessa forma
caracterizando regiões ricas em partículas de Fe65Nb ou regiões ricas em Cu representando a
matriz metálica.

A Figura 5.39 apresenta a imagem da microestrutura da liga 50%Fe65Nb50%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.39: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
50%Fe65Nb50%Cu.

A Figura 5.40 mostra o mapeamento por raios X característicos de Fe, Cu e Nb, da liga
50%Fe65Nb50%Cu. A área em amarelo indica a presença de cobre, em laranja a presença de Nb
e em rosa a presença de Fe, as regiões escuras indicam a ausência dos elementos analisados no
mapeamento. Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X não foi possível
identificar regiões onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, localizando
apenas regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu.

89

Figura 5.40: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 50%Fe65Nb50%Cu (Figura 5.39).

Dessa forma, para a liga 50%Fe65Nb50%Cu observou-se uma distribuição heterogênea de
partículas de Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu e não foi possível se observar difusão entre
os elementos.

5.2.2.6. Matriz metálica 60%Fe65Nb-40%Cu

A Figura 5.41 mostra a microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu, é possível observar partículas
de Fe65Nb distribuidas ao longo de toda a matriz de Cu de maneira uniforme, corroborando que o
processo de homogeneização da mistura foi efetivo.
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Figura 5.41: Microestrutura da Liga 60%Fe65Nb-40%Cu Observada com Elétrons BSE, com aumentos de 100x (a)
e 1000x (b).

Uma quantidade elevada de porosidade pode ser observada na Figura 5.41 (a), que são os pontos
escuros ao longo da microestrutura. Para esta composição, o teor de Cu diminuiu comparando-se
as composições já apresentadas, contribuindo com o aumento da porosidade, já que o cobre
contribui para um aumento na densificação do material, pois este entra em fase líquida penetrando
nos poros existentes.

A microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu obtida por MEV em BSE com aumento de 400x
está apresentada na Figura 5.42. É possível observar a morfologia das fases com a identificação
das regiões onde foram realizadas as análises por EDS pontual.
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Figura 5.42: Microestrutura da Liga 60%Fe65Nb-40%Cu, com a Identificação das Regiões do EDS pontual.

Os espectros de emissão característica de raios X desta composição, são mostrados na Figura 5.43.

Figura 5.43: Espectros de Emissão Característica de Raios X da Liga 60%Fe65Nb-40%Cu, nos pontos 1,2,3 e 4.
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O ponto 1 em cinza escuro da Figura 5.42, representa uma região rica em Cu, o ponto 2 em preto,
um poro, enquanto que o ponto 3 são aglomerados ricos em Fe e Nb, e o ponto 4 aglomerado rico
em Nb.

A Figura 5.44 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV no BSE com o aumento de
1000x, referente à liga com 60%Fe65Nb40%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da linha
mostrada na Figura 5.54.

Figura 5.44: Região analisada numa posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos Fe, Cu e Nb
da liga 60%Fe65Nb40%Cu.

Na Figura 5.45 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de raios
X ao longo da linha para a liga 60%Fe65Nb40%Cu. Por meio deste é possível observar que as
regiões ricas em Cu, Fe e Nb.

Figura 5.45: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga
60%Fe65Nb40%Cu (Figura 5.44).
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Por meio dos espectros de emissão característica de raios X foi observado uma considerável
diferença na intensidade dos elementos, confirmando assim a presença de aglomerados e a baixa
solubilidade entre os elementos da liga 60%Fe65Nb40%Cu, esta baixa solubilidade era esperada,
de acordo com os diagramas de fases desses elementos.

Observando a Figura 5.45 é possível constatar uma alta intensidade de emissão de Nb ao longo da
linha, acompanhado da emissão de Fe, comprovando que houve interação entre esses elementos.
A partir dessa observação, podemos perceber que não há interação clara entre os elementos Fe e
Cu e Cu e Nb, visto que onde há elevada intensidade de Cu, não há intensidade dos elementos Fe
e Nb, assim como onde há alta intensidade de Fe e Nb não há intensidade de Cu, caracterizando
regiões ricas em partículas de Fe65Nb ou regiões ricas em Cu representando a matriz metálica. A
interação entre o Fe e Nb, o que também pôde ser comprovado no DRX, com a formação das fases
FeNb e Fe7Nb6.

A Figura 5.46 apresenta a imagem da microestrutura da liga 60%Fe65Nb40%Cu obtida por MEV
no BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por raios X
característicos de Fe, Cu e Nb.

Figura 5.46: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da liga
60%Fe65Nb40%Cu.
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A Figura 5.47 mostra o mapeamento por raios X característicos de Fe, Cu e Nb, da liga
60%Fe65Nb40%Cu, a região em roxo indica a presença de aglomerados de cobre, a região em
amarelo a presença de aglomerados de Nb e a região em azul a presença de aglomerados de Fe, as
regiões escuras indicam a ausência de tais elementos no mapeamento.
.

Figura 5.47: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 50%Fe65Nb50%Cu (Figura 5.46).

Para a liga 60%Fe65Nb40%Cu foi possível observar uma distribuição homogênea de partículas
de Fe65Nb ao longo de toda a matriz de. Foi encontrado na microestrutura porosidade em
quantidade maior que nas amostras com menores teores de Fe65Nb.
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5.2.3. Densidades
A Tabela 5.1 mostra as densidades teórica (ρT), aparente (ρa), e relativa (ρR) para cada grupo de matriz
metálica.
Tabela 5.1: Densidades das matrizes metálicas sinterizadas.

Matrizes Metálicas

ρT(g/cm³)

ρa(g/cm³)

ρR(%)

10%Fe65Nb-90%Cu

8,84

8,59

97,17

20%Fe65Nb-80%Cu

8,76

7,75

88,47

30%Fe65Nb-70%Cu

8,69

8,19

94,25

40%Fe65Nb-60%Cu

8,62

7,28

84,45

50%Fe65Nb-50%Cu

8,55

6,54

76,49

60%Fe65Nb-40%Cu

8,47

6,07

71,66

A densidade aparente (ρa) e o erro absoluto (ε) da mesma estão apresentados na Tabela 5.2 e na
Figura 5.48. Pode-se observar que a densidade aparente diminui à medida que o teor de Fe65Nb
na composição da liga aumenta, com exceção da composição de 20%Fe65Nb-80%Cu, que
apresentou uma discrepância nos resultados.

Tabela 5.2: Densidade aparente das matrizes metálicas.

Matrizes Metálicas

ρa(g/cm³)

ε(±) (g/cm³)

10%Fe65Nb-90%Cu

8,59

0,081

20%Fe65Nb-80%Cu

7,75

0,091

30%Fe65Nb-70%Cu

8,19

0,128

40%Fe65Nb-60%Cu

7,28

0,236

50%Fe65Nb-50%Cu

6,54

0,268

60%Fe65Nb-40%Cu

6,07

0,184
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Figura 5.48: Densidade aparente das matrizes metálicas.

A densidade aparente aumenta nas ligas com maior composição de cobre, pois este é um metal
com baixo ponto de fusão. O Cobre na etapa de prensagem a quente entra em fase líquida, fazendo
com que ocorra uma maior densificação nestas ligas. De acordo com os parâmetros de trabalho
utilizados (850ºC, 35MPa e 3 minutos) o cobre forma fase líquida, agindo como um agente ligante
que irá auxiliar na densificação dos materiais pela atuação dos mecanismos de sinterização por
fase líquida (LI et al, 2012).

A densidade está associada ao mecanismo de transporte de massa durante a prensagem a alta
temperatura, onde as quantidades presentes de partículas sólidas induzem uma alta deformação no
Cu que agem aumentando a força motriz para a densificação e consequentemente a diminuição de
porosidade e aumento na dureza (Del Villar et al., 2001).

Os valores da densidade relativa (ρR) para as matrizes metálicas, estão apresentados na Tabela 5.1
e na Figura 5.49. É possívvel observar por meio destas que os maiores valores são encontrados
para as matrizes metálicas com a composição:10%Fe65Nb-90%Cu e 30%Fe65Nb-70%Cu, sendo
estes respectivamente, 97,17% e 94,25%.
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Figura 5.49: Densidade relativa das matrizes metálicas.

Valores satisfatórios de densidade relativa foram encontrados para as composições com 10%, 20%
e 30% de Fe65Nb, sendo a composição com 60% de Fe65Nb, o valor inferior determinado. Os
valores mais baixos de densidade relativa são resultado de uma maior presença de porosidade.

Oliveira et al. (2016), sinterizaram ligas com os teores de pós elementares 28,34%Fe - 56,66%Cu
- 15%Nb; 25%Fe - 50%Cu - 25%Nb; 21,67%Fe - 43,33%Cu - 35%Nb e 18,34%Fe - 36,66%Cu 45%Nb, encontrando os valores de densidade relativa 96,68; 90,65; 86,83 e 86,72%,
respectivamente, percebe-se que maiores teores de Nb tem como resultado menores valores de
densidade relativa. Evento similar ocorreu neste trabalho, já que as amostras com maiores teores
de Fe65Nb apresentaram menores valores de densidade relativa. Oliveira et al. (2016) utilizaram
os parâmetros de 800°C, 35MPa e 3 minutos, para a prensagem a quente e da mesma forma que
neste trabalho, a presença de porosidade nas microestruturas foi observado, sendo que a presença
da mesma aumentou gradualmente com o aumento do teor de Nb nas composições.

Segundo Del Villar et al. (2001), para matrizes de Cu-Fe-Co, o principal fenômeno de transporte
de massa para a densificação são basicamente limitados pela fase rica em Cu. Este processo de
densificação tem duas importantes contribuições. Primeiro, durante a etapa de compactação, onde
devido ao baixo campo de tensões das partículas de Cu e o efeito da concentração de tensão
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produzido pela presença da segunda fase dura CoFe, sendo neste caso a fase dura FeNb, o Cu pode
alcançar importante deformação plástica e consequentemente uma densidade a verde relativamente
alta. Segundo, durante a alta temperatura de consolidação, o fluxo plástico para estas partículas de
Cu altamente tensionadas é visto como um importante papel para a ativação de mecanismos de
transporte de material baseados em difusão através de aglomerações e contornos de grãos.
Portanto, a concentração de Cu nas ligas tem um efeito mais forte em cinética de densificação do
que no seu estado de deformação, confirmado pelo valor superior de densidade relativa para a liga
com 10%Fe65Nb90%Cu, neste trabalho.

Matrizes de Cu-Fe-Co foram sinterizadas por Wang et al. (2017), e tais autores concluíram que
temperaturas mais altas de sinterização promovem densidades relativas mais elevadas, alcançando
para a temperatura de 750 °C densidade relativa de 76,5 % e, para a temperatura de 850 ºC, a
medida de 92,5%. Levando em consideração os resultados citados, pode-se supor que para as ligas
com 40%, 50% e 60% de Fe65Nb, devido ao alto teor de Fe65Nb e sua elevada temperatura de
fusão, comparando-se com o cobre, a temperatura de 850ºC não tenha sido suficiente para atingir
uma completa sinterização e, consequentemente, uma elevada densidade relativa e dureza.
5.2.4. Dureza Vickers
As matrizes metálicas tiveram suas medidas de Dureza aferidas por meio do teste de Dureza
Vickers (HV5). Os valores podem ser vistos na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Dureza das matrizes metálicas.

Dureza Vickers (HV5)

ε(±) (kgf/mm²)

10Fe65Nb90Cu

56,73

5,29

20Fe65Nb80Cu

52,91

2,20

30Fe65Nb70Cu

88,9

6,46

40Fe65Nb60Cu

77,55

9,6

50Fe65Nb50Cu

73,91

10,58

60Fe65Nb40Cu

66,76

5,87

Composição
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Observa-se uma variação na dureza HV5 para as matrizes metálicas à base de Fe65Nb, o que se
deve à variação do teor de Fe65Nb nas mesmas, bem como à presença de porosidades. Na Figura
5.50 observa-se a variação da dureza versus a porcentagem de Fe65Nb no material.
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Figura 5.50: Dureza HV5 das matrizes metálicas.

Na Tabela 5.4 encontra-se o valor da porcentagem de porosidade de cada amostra.
Tabela 5.4: Porosidade das matrizes metálicas.

Matriz metálica

Porosidade (%)

10%Fe65Nb-90%Cu

2,83

20%Fe65Nb-80%Cu

11,53

30%Fe65Nb-70%Cu

5,75

40%Fe65Nb-60%Cu

15,55

50%Fe65Nb-50%Cu

23,51

60%Fe65Nb-40%Cu

28,34

Verificou-se que a liga 10%Fe65Nb-90%Cu apresentou um baixo valor de dureza (56,73 kg/mm²),
tal fato pode ser explicado possivelmente pela baixa proporção de Fe65Nb na composição da liga.
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O Fe65Nb é o responsável pelo endurecimento da matriz metálica por meio da formação de
soluções sólidas Fe-Nb. Por esse motivo, mesmo a matriz metálica 30%Fe65Nb-70%Cu,
possuindo um valor de prorosidade maior que o da matriz com 10%Fe65Nb-90%Cu, a primeira
apresentou um valor de dureza maior.
O percentual de porosidade para a composição 30%Fe65Nb-70%Cu, ao contrário do esperado, foi
menor que na composição 20%Fe65Nb80%Cu. É necessário realizar experimentos mais
aprofundados, verificando a influência do Cu no processo de sinterização das partículas FeNb,
para o entendimento da causa desses resultados discrepantes para a amostra de
20%Fe65Nb80%Cu.

Já em relação a liga com 10%Fe65Nb-90%Cu, esta a liga com

20%Fe65Nb80%Cu apresentou um ligeiro aumento no valor de porosidade, o que já era esperado,
já que o teor de Cu da liga diminuiu e este provoca a densificação da microestrutura por entrar em
fase líquida durante o processo de prensagem a quente realizado, preenchendo os poros existentes.

Esperava-se maior dureza para a liga 20%Fe65Nb-80%Cu, comparativamente com a liga
10%Fe65Nb-90%Cu, pois o teor de Fe65Nb na liga é maior e a quantidade de solução sólida FeNb
formada na liga é superior, como pôde ser visto no DRX. No entanto o valor mais baixo de dureza
se explica pela menor densificação da composição, que também influi na porosidade, aumentandoa, gerando assim um valor de porosidaade elevado para a liga 20%Fe65Nb-80%Cu e menor valor
de dureza.
Oliveira (2010) estudou o processamento e propriedade de ligas Fe-Cu-Nb, concluindo que houve
formação de solução sólida FeNb no sistema Fe-Cu-Nb, ocasionando aumento da dureza nas
composições. O mesmo ocorreu neste trabalho, percebe-se que ao aumentar o teor de Fe65Nb, a
quantidade de solução sólida FeNb e Fe7Nb6 aumenta, e com o acréscimo de FeNb a rede cristalina
fica saturada, sofrendo transformações de fases, gerando mais soluções sólidas, aumentando a dureza.
De acordo com os estudos de Oliveira (2010) que trabalhou com diferentes composições para as ligas
Fe-Nb-Cu, os resultados de dureza foram os seguintes: para ligas com 15% a 25% Nb houve um
acréscimo no valor de dureza, passando de 87,1 para 90,5 HRB. Mas ao aumentar o teor de Nb para
35%, ocorre um decréscimo no valor da dureza, 76,1 HRB, enquanto que para 45%Nb o valor aumenta
para 90,3 HRB. Este mesmo comportamento foi observado para a densidade relativa, a qual resulta em
um material mais denso, o que acarreta uma menor porosidade. Essa variação de resultados também
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ocorreu nesse estudo para as ligas de 10%Fe65Nb-90%Cu, 20%Fe65Nb-80%Cu e 30%Fe65Nb70%Cu, como citado anteriormente.

Neste trabalho, a matriz metálica 30%Fe65Nb-70%Cu apresentou o maior valor de dureza, em
comparação com as outras matrizes metálicas, 88,90 kg/mm². Esta matriz apresentou uma boa
densificação, um baixo índice de porosidade, além disso uma quantidade de solução sólida FeNb
e Fe7Nb6 superior as matrizes 10%Fe65Nb-90%Cu e 20%Fe65Nb-80%Cu, o que pôde ser
verificado no DRX, sendo a maior quantidade de solução sólida a causa da dureza mais elevada.
Essa amostra obteve as melhores propriedades, dentre as composições estudadas.
As ligas com 40%, 50% e 60% de Fe65Nb apresentaram altos valores de porosidade, consequência
da maior presença de Fe65Nb, sendo este um pó frágil, e menor proporção de Cu, pó ductil, que
contribui com a densificação do material. Como consequência dessa menor densificação dessas
composições, essas amostras apresentaram valores de dureza menores. De maneira geral percebese neste trabalho que as ligas com maior teor de cobre tiveram uma maior densificação e
apresentaram melhores propriedades, o cobre, como entra em fase líquida, penetra nos poros
existentes, e age como agente ligante, melhorando propriedades do material, como a dureza por
exemplo.
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6.

CONCLUSÕES


Os parâmetros de sinterização utilizados (850°C, 35MPa e 3min) não foram satisfatórios
para as matrizes metálicas com 70%, 80%, 90% e 100% de Fe65Nb.



Os parâmetros de sinterização utilizados (850°C, 35MPa e 3 minutos), foram efetivos para
as composições 10%Fe65Nb-90%Cu, 20%Fe65Nb-80%Cu e 30%Fe65Nb-70%Cu.



O aumento do teor de Fe65Nb na matriz metálica acarreta um aumento gradativo dos picos
referentes à fase FeNb e aumento da intensidade da fase nióbio.



Observa-se, de maneira geral, que o aumento das fases FeNb, Fe65Nb e Nb estão
acarretando em menores densidades relativas e maiores porosidades.



As matrizes metálicas com 10%, 20% e 30% de Fe65Nb apresentam propriedades físicas
e mecânicas interessantes para posterior fabricação de ferramnetas de corte após inclusão
de elemento de liga.



As matrizes metálicas compostas por 40%, 50% e 60% de Fe65Nb não apresentaram
adequada sinterabilidade, acarretando em baixos valores de propriedades físicas e
mecânicas quando comparado às matrizes metálicas com 10%, 20% e 30% de Fe65Nb. A
maior participação do Fe65Nb na composição de tais matrizes metálicas requer uma
temperatura maior que a utilizada (850°C), uma vez que a temperatura de fusão do Fe65Nb
é consideravelmente superior à do cobre, dessa forma havendo a necessidade de maior
quantidade de energia para que ocorram os processos difusionais no estado sólido.



As microestruturas das ligas do sistema Fe65Nb-Cu apresentam partículas de Fe65Nb
dispersas ao longo de toda a matriz de cobre de maneira aleatória e uniforme, assim como
pontos de porosidade. Percebe-se assim, que o processo de mistura foi adequado, uma vez
que há homogeneidade na distribuição das partículas de Fe65Nb ao longo de toda a matriz
de Cu, não apresentado segregação durante a sinterização.



As matrizes metálicas com 10% e 30% de Fe65Nb apresentaram sinterização efetiva por
prensagem a quente, uma vez que apresentaram baixos valores de porosidade, 2,90% e
5,70%, respectivamente



A densidade relativa das matrizes metálicas de um modo geral, decresce à medida que se
aumenta a concentração de Fe65Nb.
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As matrizes metálicas com as 10% e 30% de Fe65Nb apresentaram valores de dureza
passíveis de serem utilizadas em ferramentas de corte.

7.

TRABALHOS FUTUROS
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Estudar as matrizes de 10%, 20% e 30%Cu (melhores resultados apresentados neste trabalho)
quanto ao desgaste em diferentes meios.



Trabalhar com as matrizes de 10%, 20% e 30%Cu (melhores resultados apresentados neste
trabalho) e acrescentar elementos de liga para endurecer a matriz e auxiliar na difusão em estado
sólido do pó Fe65Nb.



Trabalhar com as matrizes de 10%, 20% e 30%Cu (melhores resultados apresentados neste
trabalho) e acrescentar o diamante, verificando o comportamento da matriz formada.



Fabricar discos de corte diamantados a partir das melhores composições e vericar a sua
eficiência.

..
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