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RESUMO

Os metais duros à base de WC com as fases ligantes de Co e Ni são
amplamente utilizados em ferramentas de corte de usinagem, em componentes de
equipamentos de perfuração de petróleo, indústria de mineração, conformação de
matrizes e construção civil. Devido à busca cada vez mais intensa em reciclar
materiais, há alguns processos com ênfase na reciclagem de metais duros. No
entanto, esses processos são voltados para a recuperação dos metais que serão
utilizados, tanto em novas composições de metais duros, quanto em outras
aplicações. Este trabalho teve como objetivo específico verificar a possibilidade de
sinterizar pó de resíduo de retífica de WC-Co-Ni, com o intuito de obter pastilhas
sinterizadas densificadas, utilizando-se uma técnica que está ganhando espaço no
processo de sinterização: Sinterização por Corrente Elétrica Pulsada (SPS ou
PECS).
Os resultados mostraram que foi possível obter pastilhas sinterizadas com
densificação da ordem de 98,2 %, quando o pó reciclado foi moído em moinho
planetário por 90 min, conformado e sinterizado por corrente elétrica pulsada a 1200
oC

com patamar de 10 minutos. O resultado de dureza das pastilhas com este grau

de densificação foi de 14,6 ± 0,5 GPa e o de tenacidade à fratura foi de 9,6 ±0,5
MPa.m1/2..
Insertos foram preparados a partir das pastilhas sinterizadas com 98,2 % de
densificação, que foram fixados em suportes de ferramenta de usinagem. Esses
foram comparados com dois insertos comerciais na usinagem de aço SAE 1020. Os
insertos preparados neste trabalho apresentaram vida útil semelhante a dos insertos
comerciais (TPMR 160308 - WIDIA e TPGN 110304 – KORLOY).
Os resultados do trabalho mostraram uma alternativa para a reciclagem de
metais duros à base de WC-Co-Ni a partir de resíduos de retífica.

Palavras-Chave: Metal duro, WC, Co, Ni, reciclagem, sinterização, SPS, corrente
elétrica pulsada.

ABSTRACT

Effect of Temperature and Time on Sintered WC-Co-Ni Recycled by Pulsed
Electric Current Sintering

The WC-based hard metals with the bonding phase of Co and Ni are widely
used in machining cutting tools, components of oil drilling equipment, mining industry,
forming matrix and civil construction. Due to the increasingly intense demand for
recycled materials, there are some processes with emphasis on the recycling of hard
metals. However, these processes are aimed at recovering the metals that will be
used in new hard metal compositions and in other applications. The objective of this
work was to verify the possibility of sintering WC-Co-Ni grinding residue, in order to
obtain sintered compact discs, using a technique that is gaining space in the sintering
process: Pulsed Electric Current Sintering (SPS or PECS).
The results showed that nearly full densification (98.2 %) was attained, when
the recycled powder was milled in a planetary mill for 90 min and consolidated by
pulsed electric current at 1200 oC for 10 minutes. The hardness of this compact was
14.6 ± 0.5 GPa and the fracture toughness was 9.6 ± 0.5 MPa.m1/2.
Inserts were prepared from the sintered compacts with 98.2 % densification,
which were fixed in a machining tool holder. These were compared with two
commercial inserts in the machining of SAE 1020 steel. The results indicated that the
inserts prepared in this work have a useful life similar to that of commercial inserts
(TPMR 160308 - WIDIA e TPGN 110304 – KORLOY).
The results of this work suggested an alternative for recycling hard metals
based on WC-Co-Ni grinding residues.

Keywords: Hard Metal, WC, Co, Ni, Recycling, Sintering, SPS, Pulsed Electric
Current.
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1 INTRODUÇÃO

O carbeto de tungstênio (WC), conhecido como um dos componentes
dos metais duros é amplamente utilizado em máquinas-ferramenta, moldes, válvulas
de alta pressão em indústria do petróleo, peças para perfuração (brocas), fios
metálicos, abrasivos para corte, polimento, microeletrônicos, instrumentos cirúrgicos,
semicondutores, entre outros (GOMES, 1995; FANG et al., 2009; SHEIKH et al,
2014).
Em 2013 a indústria mundial de metal duro movimentou cerca US $ 2 bilhões.
Em 2008, cerca de 50.000 toneladas de tungstênio foram consumidas em todo o
mundo em metal duro, que representam cerca de 60 % de seu consumo mundial.
Em termos de tonelagens, os maiores campos de aplicação são usinagem de pedras
e usinagem de madeira e plásticos (26 %), seguidos de metalúrgicas (22 %), usos
para desgaste (17 %) e matrizes para conformação (9 %). O mercado de metal duro
continua em permanente crescimento. Houve uma expansão contínua no consumo,
de um total mundial de 10 toneladas em 1930 para cerca de 50.000 toneladas em
2008 com ligeiro crescimento nos anos seguintes. Com a economia mundial em
constante crescimento, os metais duros vêm desempenhando o seu papel no
progresso da tecnologia (ITIA, 2017).
No Brasil o consumo de metal duro é significativo, e isto se deve ao fato de
muitas empresas terem fábricas instaladas em território nacional para a produção de
ferramentas e outros tipos de peças para diversos segmentos (ABFA, 2015). A
Tabela 1 apresenta a estimativa de consumo aparente de metal duro pela indústria
brasileira.
A reciclagem de metal duro vem se destacando no cenário mundial, no
momento em que se buscam cada vez mais alternativas para a redução do impacto
ambiental. De acordo com divulgação da Usinagem-Tech (2010), os preços do
tungstênio aumentaram drasticamente a partir de 2005, sendo triplicado em
aproximadamente 12 meses. Esse aumento foi resultado de “medidas de controle
das exportações adotadas pela China”, país onde estão localizadas mais de 60 %
das reservas mundiais de tungstênio. O aumento do preço do tungstênio no
mercado e a “evolução tecnológica ocorrida nos processos de reciclagem” têm
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contribuído para que praticamente todos os materiais presentes nos metais duros
sejam reciclados (USINAGEM-TECH, 2010).
Com a utilização de metal duro reciclado, pode-se reduzir o consumo de
energia em 75 %, com uma diminuição aproximada de 40 % de emissões de dióxido
de carbono. A reciclagem de metal duro é elevada em diversos países, ficando em
torno de 30 a 40 % na média global (O MUNDO DA USINAGEM, 2008).

Tabela 1 - Consumo aparente de metal duro pela indústria brasileira.
Em milhões de US$
Mercado metal duro
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Produção

195

266

129

163

144

119

Importações

110

135

117

110

97

67

Exportações

32

44

36

34

29

17

Consumo aparente =
produção + importação
- Exportação

273

357

210

239

212

169

Fonte: ABFA (2015)

A tecnologia de reciclagem de sucata de metal duro requer a aplicação de
diferentes processos de separação, dissociação e purificação de carbeto de
tungstênio. Os processos utilizados para reciclagem dos compósitos de WC-Co têm
como desafio serem economicamente viáveis, ambientalmente corretos e eficientes
no âmbito produtivo.
A maioria dos produtos à base de WC é obtida a partir da sinterização do pó de
carbeto de tungstênio com uma fase ligante, em sua grande maioria à base de
cobalto metálico. Esses materiais são denominados carbetos cimentados, e
possuem teor de Co no intervalo de 3 a 30 % em massa (RODRIGUES et al., 2010).
Atualmente, devido à escassez, e de certa forma também à toxicidade do cobalto,
outros ligantes metálicos como Ni, Fe e Ti (SU et al., 2015) têm sido estudados com
a finalidade de obter metais duros com as propriedades similares às do WC-Co.
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Gürmen e colaboradores (2004a, 2004b, 2005) relatam que a principal fonte
de cobalto secundário é obtida a partir da reciclagem de superligas, catalisadores,
imãs e metais duros. De acordo com estes autores, a reciclagem do cobalto é tão
significativa, que um terço do consumo de Co metálico do setor de metal duro é
proveniente do cobalto reciclado. Como exemplos, a Widia um dos maiores
produtores mundiais de materiais de usinagem de metais, tem um “Programa de
Reciclagem de Metal Duro”, que oferece recompensas, em dinheiro, aos clientes
que enviam as ferramentas usadas para as diversas unidades do grupo (WIDIA,
2017). A GTP (Global Tungsten & Powder), a partir de uma parceria estratégica com
a UMICORE, também recicla sucata de metal duro para a obtenção de cobalto
metálico. A empresa utiliza processos químicos para converter ferramentas de metal
duro em Co e W metálicos (VLIEGEN, 2014).
Seguindo a linha de reciclagem e de processos que envolvem menos gastos
energéticos no setor de metal duro, este trabalho tem como objetivo estudar a
Sinterização por Corrente Elétrica Pulsada (PECS) de resíduo de retífica à base de
WC-Co-Ni. A sinterização pelo processo PECS consiste na aplicação simultânea de
carga e de passagem de corrente elétrica permitindo a obtenção de taxas de
aquecimentos tão rápidas quanto 100 oC/min, resultando em menores tempos e
temperaturas de sinterização (JOHNSON e GERMAN, 1994).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a viabilidade de se obter pastilhas
densificadas a partir da sinterização de um pó de resíduo de retífica de WC-Co-Ni
por corrente elétrica pulsada (PECS ou SPS).

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:


Comparar a densificação dos compactos a partir do pó de resíduo de retífica
de WC-Co-Ni como recebido com o moído em moinho planetário, e
sinterizados nas temperaturas de 1100 oC (patamares de 1 e 10 minutos),
1150 ºC (patamar de 1 minuto) e 1200 ºC (patamar de 10 minutos);



Analisar a dureza e a tenacidade à fratura dos compactos sinterizados;



Realizar

ensaios

densificação.

de

usinagem

da

amostra

sinterizada

com

maior
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Materiais de Alta Dureza

São considerados materiais de alta dureza aqueles que estão na faixa de
10GPa (1020HV) a 40 GPa (4079HV) na escala Vickers (HV). Geralmente estes
materiais são à base de carbetos ou boretos, entre os quais estão o carbeto de
tungstênio (WC), carbeto de silício (SiC), carbeto de boro (BC), carbeto de titânio
(TiC) e os de alumina (Al2O3). Acima da faixa de 40 GPa estão os materiais
considerados superduros como o diamante e o nitreto cúbico de boro (CBN)
(SOLOZHENKO, V; GREGORYANZ, E. 2005).
Os materiais de alta dureza, como carbetos, são caracterizados pela sua alta
resistência à compressão, baixo coeficiente de expansão térmica e baixo coeficiente
de atrito. Os carbetos de tungstênio com cobalto geralmente apresentam
condutividade térmica acima de 100 W/m.K, mas nos dopados com (Ti, Ta, Nb)C
essa propriedade é diminuída para

aproximadamente 40 W/m.K (ZHENGUI;

STIGLICH, 1998). A Figura 1 mostra um comparativo entre as diferentes durezas de
alguns materiais (ZHENGUI et al., 1998).

Figura 1 - Comparativo de materiais de dureza elevada.

Fonte: adaptado de ZHENGUI et al. (1998).
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3.2 Metal duro

O metal duro foi desenvolvido e processado na década de 1920 na Alemanha,
após Karl Schröter em 1914 conseguir produzir em laboratório WC em pó. O intuito
era produzir filamentos de tungstênio para lâmpadas incandescentes que fossem
mais resistentes que os filamentos de carbono. No final da década de 1920 a
empresa Krupp Organization adquire e registra a patente de WC + material ligante
para as ferramentas de corte com o nome comercial de WIDIA (RODRIGUES et al.,
2010), derivada das palavras alemãs (Wie (como) e Diamant (diamante).
A expressão “metal duro” não é um termo exatamente correto, pois não se
trata de um “metal” ou de uma “liga metálica”, mas de um compósito (cerâmicometal). Este material é formado por dois constituintes fundamentais, ou seja, uma
fase dura composta por grãos cerâmicos de carbeto de tungstênio (WC) ou carbeto
de titânio (TiC) e uma fase aglomerante (ligante) tenaz de cobalto (Co) e ou níquel
(Ni) ou outros metais (RODRIGUES, 2006). As propriedades do metal duro
dependem da combinação e das propriedades de seus constituintes, para se obter
as características desejadas (KRISHNA, 2002). A Tabela 2 mostra as propriedades
básicas dos principais carbetos e ligantes do metal duro.

Tabela 2 - Propriedades dos principais carbetos e ligantes do metal duro.

Material Dureza
HV

Estrutura
cristalina

Módulo de
Temperatura
Densidade elasticidade
de fusão (°C)
(GPa)

Expansão
térmica
(µm/m.°C)

WC

2200

HC

2800

15,6

696

5,2

TiC

3000

CFC

3100

4,9

451

7,7

VC

2900

CFC

2700

5,7

422

7,2

NbC

2000

CFC

3600

7,8

338

6,7

TaC

1800

CFC

3800

14,5

285

6,3

Co

<100

CFC/HC

1495

8,9

207

16,0

Ni

<100

CFC

1455

8,5

207

15,0

Fonte: GOMES (1995).
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O processo de fabricação do WC se dá, de modo simplificado, através de
duas etapas. A primeira, consiste na obtenção do trióxido de tungstênio (WO3) a
partir do mineral chamado Scheelita (CaWO4), e na redução do trióxido em
atmosfera de hidrogênio em temperaturas na faixa de 700 ºC a 950 ºC, obtendo-se o
pó de tungstênio de elevada pureza. Na segunda etapa, o pó de tungstênio metálico
é misturado com carbono (negro de fumo) e colocado em um forno, reagindo em
temperatura elevada durante duas a três horas, produzindo-se assim o carbeto de
tungstênio (PINTO, 2008 e ORO et al., 2016).
Torres (2009) relata que a estequiometria desejada do WC é bastante
estreita, de temperaturas elevadas até as mais baixas, como indicada na região azul
da Figura 2.
O tamanho de grão do WC interfere diretamente nas características do
material, e grãos com diferentes tamanhos no compósito, permitem a concentração
de tensão, facilitando o aparecimento de trincas. Metais duros com microestruturas
com grãos mais finos apresentam maior dureza, maior homogeneidade com o
ligante, durante o processo de sinterização, e também melhores propriedades
mecânicas (PINTO, 2008).

Figura 2 – Diagrama de fases W-C

Fonte: TORRES (2009).
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O carbeto de tungstênio em virtude de suas características e propriedades
está presente em diversos segmentos da indústria, tais como, mecânica,
automobilística, química, petroquímica, eletrônica e aeroespacial.
As ferramentas fabricadas em WC são utilizadas para corte de materiais
metálicos, como por exemplo, ligas de aço-carbono, ferro fundido nodular e cinzento,
aços inoxidáveis, ligas à base de níquel, titânio e alumínio. Além destas aplicações,
atualmente uma grande parte dos produtos de WC é usada para corte de outros
materiais não metálicos e para outros tipos de ferramentas diversas, tais como,
ferramentas de prensagem de pó, fieiras para trefilação de barras e tubos. Também
é muito utilizado na indústria elétrica e eletrônica, com aplicações em filamentos,
contatores, fios e tubos elétricos (KURLOV, A.; GUSEV, A., 2006). A Figura 3
apresenta insertos de metal duro utilizados em operações de usinagem.

Figura 3 - Insertos de metal duro utilizados em operações de usinagem.

Fonte: SANDVIK (2016).
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A Figura 4 apresenta ferramentas de metal duro “tipo bastão” para operações
de usinagem; o bastão de metal duro é produzido inteiriço e liso e as áreas de corte
das ferramentas são confeccionadas por processos mecânicos (retífica e afiadora).
A Figura 5 apresenta ferramentas de compactação de pós, produzidas em metal
duro, que são utilizadas para a produção de compactados com pós muito abrasivos.

Figura 4 – Ferramentas de metal duro “tipo bastão”.

Fonte: FERMEC (2016)

Figura 5 – Ferramentas de compactação de pós.

Fonte: DURIT (2017)
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A Figura 6 apresenta algumas fieiras e mandris que são utilizados para a
produção de trefilação de tubos e barras de materiais metálicos.

Figura 6 – Fieiras e mandris para extrusão de fios, tubos e barras.

Fonte: DURIT (2017)

Os metais duros podem ser classificados segundo sua aplicação, de acordo
com a norma ISO 153/1975 podendo abranger os seguintes campos de atuação:
 Usinagem;
 Percussão, em ferramentas para mineração, construção civil;
 Extrusão, trefilação, estiramento, na forma de matrizes e peças que
exigem elevada resistência ao desgaste (CHIAVERINI, 2001).

Os metais duros para usinagem são constituídos basicamente de WC-Co com
pequenas parcelas de TiC e TaC. Esta composição é geralmente empregada na
usinagem de materiais que produzem cavacos curtos, como o ferro fundido e suas
ligas. Para a usinagem de materiais que produzem cavacos longos, como o aço e
suas ligas os metais duros mais utilizados são constituídos de WC/TiC/Co ou
WC/TiC/TaC/Co (STEMMER, 1993).

32

Existem também as classes chamadas “universais”, que em geral podem ser
empregadas na usinagem de todos os tipos de materiais. As classes mais duras são
utilizadas em usinagem de acabamento, com altas velocidades de corte leve (pouco
avanço e profundidade de corte) enquanto que as classes menos duras e mais
tenazes, que contêm teores mais altos de cobalto, são utilizadas para cortes
pesados de desbaste, com velocidades mais baixas ou em condições severas de
usinagem. A classe pertencente ao grupo G não é aplicada no processo de
usinagem, mas em estampo de conformação de chapas e insertos de ferramentas
para mineração, conformação mecânica e como insertos para matrizes de
forjamento a frio (THUMMLER, 1993). A Tabela 3 mostra a classificação do metal
duro dividida em grupos juntamente com suas propriedades.

Tabela 3 – Classe dos metais duros, suas propriedades e aplicações.

Fonte: THUMMLER (1993).
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3.3 Teor de Ligante

O cobalto é o metal mais utilizado como fase ligante para a produção de metal
duro WC podendo variar entre 3 a 30 %. Isto se deve à molhabilidade do carbeto de
tungstênio pelo cobalto líquido na temperatura de sinterização, porém outros ligantes
à base de níquel têm sido estudados e aplicados no processo de sinterização do
metal duro (RODRIGUES et al., 2010).
Várias pesquisas foram realizadas para encontrar um ligante alternativo para
o WC que substituísse o cobalto devido ao seu alto preço de mercado e sua
escassez. A substituição do Co por pequenos teores de Ni resultam em materiais
com propriedades compatíveis com aqueles apenas com cobalto (ZHANG et al,
2016).
O níquel, porém, não apresenta uma molhabilidade nas partículas de WC tão
eficiente quanto a do cobalto, e com isso causa uma diminuição da dureza e
resistência ao desgaste (TORRES, 2009).
A substituição parcial do Co pelo Ni pode melhorar a resistência à corrosão,
oxidação e resistência à ruptura dos compósitos de metais duros. A adição de níquel
promove a dissolução de grãos menores de WC e o crescimento de grãos maiores
(HANYALOGLU et al. 2001).

Porém, o crescimento de grãos de WC está

relacionado diretamente com a temperatura de sinterização. De uma maneira geral,
o tamanho médio dos grãos de WC aumenta com o aumento do teor de Ni. Na
sinterização, a uma temperatura de 1250 ºC, a contração do compósito de WC-6Co
é maior que dos compósitos com adição de Ni (WC-3Co-3Ni e WC-6Ni), como pode
ser observado na Figura 7a. À medida que a temperatura é superior a 1370 °C, a
contração do compósito WC-3Co-3Ni é maior que a do compósito WC-6Ni (SU et al.,
2015). A Figura 7b apresenta o diagrama da taxa de contração em relação com a
temperatura de sinterização dos compósitos de WC com a adição de níquel, e podese observar que as temperaturas das fases líquidas para WC–6Co,WC–3Co–3Ni,
WC–6Ni são 1343 oC, 1372 oC e 1396 oC, respectivamente.
Devido à boa resistência à corrosão, os compósitos de WC-Ni (6 a 10 % de
níquel) são empregados em componentes que entram em contato com fluidos
corrosivos, como por exemplo, válvulas bocais e selos mecânicos (TORRES, 2010).
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Figura 7 – (a) curva dilatométrica e (b) Curva da taxa
de contração.

(a)

(b)
Fonte: (SU et al., 2015).

Um dos fatores principais na variação das classes de metal duro é o
percentual de fase ligante, ou seja, quanto maior a quantidade da fase aglomerante
(ligante) menor é a dureza do material e maior a tenacidade à fratura. Na Tabela 2,
por exemplo, a dureza do WC é da ordem de HV2200, enquanto que com a adição
de 3 % de Co a dureza diminui para aproximadamente HV1900, como mostra a
Tabela 4. Portanto, a quantidade de ligante está diretamente relacionada com as
propriedades do metal duro (EDWARDS, 2008). A Tabela 4 mostra as propriedades
do compósito de metal duro WC-Co com diferentes percentuais de material ligante.
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Tabela 4 - Propriedades dos metais duros.
Resistência Resistencia
a
à Ruptura
Densidade
compressão Transversal
(MPa)
(MPa)

Módulo
Tenacidade
de
à Fratura
Young
(MPa-m -1/2)
(GPa)

Coeficiente
de
expansão
Térmica
(W/m-K)

Composição

Dureza
HV

WC- 3%Co

1900

7100

1600

15,25

673

8,5

5

WC- 10%Co

1625

6000

2280

14,5

580

10,8

5,5

WC- 20%Co

1050

3100

2850

13,55

490

14,5

6,4

Fonte: RODRIGUES et al. (2010).

Su et al. (2015) relatam que Co, Ni e Fe são as fases ligantes mais comuns
em metais duros à base de WC. A resistência à corrosão e oxidação do ligante Fe é
inferior aos dos ligantes Co e Ni. Apesar de a dureza e a resistência dos WC-Ni
serem inferiores às dos WC-Co, apresentam elevada resistência à corrosao e são os
metais duros mais indicados para a aplicação em selos mecânicos. Su et al. (2015)
estudaram o efeito da adição de Ni em WC-Co, resultando nas composições: WC4,8Co-1,1Ni, WC-3Co-3Ni, WC-1,2Co-4,8Ni e WC-6Ni. Os pós com as composições
especificadas e com 1,6 % de parafina, foram granulados e compactados com
pressão uniaxial de 250 MPa em formato retangular, e sinterizados em um forno à
vácuo à 1450 oC por 1 h. Os autores relatam que o tamanho médio do grão de WC
aumenta com o aumento do teor de Ni, como mostra a Figura 8. De acordo com Su
et al., o aumento do tamanho do grão de WC é resultado do processo de dissolução
na interface WC-Ni. Como a solubildade do WC no Ni é maior do que no Co, a
adição de Ni promove a dissolução de grãos finos e crescimento de grãos maiores
de WC. Porém, Su et al. também relatam que a adição de Ni aumenta a temperatura
da fase líquida do WC-Co, que deveria dificultar o crescimento de grão. Os autores
concluem que a substituição de Co por Ni pode ter um efeito positivo ou negativo no
crescimento de grão, dependendo de qual efeito é predominante: dissolução ou
aumento da temperatura da fase líquida. A Tabela 5 apresenta alguns resultados
reportados por Su et al., de sinterização de pós de WC-Co-Ni, prensados a 250
MPa, e sinterizados em vácuo a 1450 oC/1h.
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Figura 8 - Microestrutura de WC-6(Co,Ni) sinterizados a 1450 oC/1h: (a) WC-6Co, (b) WC4,8Co-1,2 Ni, (c) WC-3Co-3Ni e (e) WC-6Ni.

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

Fonte: Su et al.(2015).

Tabela 5 – Densidade, tamanho médio de grão, dureza Vickers e resistência à ruptura
transversal de WC-6(Co,Ni).
Amostras

WC-6Co

WC-4.8Co-1.2 Ni

WC-3Co-3Ni

WC-6Ni

1,67

1,48

1,98

2,86

Densidade (g/cm3)

14,85±0,02

14,84±0,01

14,86±0,01

14,86±0,01

Densidade Relativa (%)

99,33±0,14

99,26±0,07

99,40±0,07

99,40±0,07

Dureza (HV30)

1445±15

1470±20

1422±25

1310±10

Resistência (MPa)

2182±98

2276±125

2343±112

2496±178

dgrão (µm)

Fonte: adaptado de SU et al. (2015).
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Kim et al. (2015) estudaram as características de WC-3(Co, Ni e Fe)
utilizando WC com tamanho médio de partícula de 0,5 µm. Os pós de ferro, cobalto
e níquel apresentaram pureza superior a 99,5 % e tamanhos médios de partículas
de 10 µm. As misturas e moagem dos pós foram realizadas em moinhos com 250
rpm e por 48 horas. Após misturas, os pós foram colocados em molde de grafite com
dimensões internas de 66 mm de diâmetro e altura de 160 mm. Os pós foram
prensados a 60 MPa e sinterizados pela técnica de SPS à temperatura de 1200 oC
com tempos variando de 0 a 35 min. WC, WC-3Fe, WC-3Ni apresentaram grãos
com formatos poligonais, enquanto a microestrutura do WC-3Co constituiu-se de
grãos com formato arredondado (Figura 9). Neste trabalho os autores não
encontraram diferenças significativas com relação ao tamanho de grão e atribuíram
este fato ao tipo de sinterização utilizada (SPS), à baixa temperatura (1200 oC) e
tempos que variaram de 0 a 35 minutos. O valor de tenacidade à fratura da amostra
sinterizada com Ni, como fase ligante, foi maior que o dos compactos sinterizados
com Fe e Co. Kim et al. (2015) relataram que o Ni, por apresentar estrutura CFC
apresenta 12 sistemas de deslizamentos, o que contribui para melhorar a tenacidade
à fratura dos compactos WC-Ni. A Tabela 6 apresenta alguns resultados obtidos por
Kim et al.
Martins et al. (2011) compararam o comportamento de sinterização
convencional por metalurgia do pó (mistura de pós + prensagem + sinterização em
forno convencional) de pós de WC-Co e WC-Co-Ni. Os pós utilizados foram WC-6Co
(99 % de pureza e granulometria abaixo de malha 325 mesh) e pós de Co e Ni
(99% de pureza e – 400 mesh). Os pós foram prensados com 200 MPa em uma
matriz cilíndrica e os compactos foram sinterizados em forno convencional com
atmosfera de argônio, com patamar de 60 minutos, nas seguintes temperaturas:
1450 oC (WC-6Co), 1420 oC (WC-10Co), 1400 oC (WC-6Co-12Ni) e 1360 oC (WC20Co). Os autores reportam que o compacto com maior teor de ligante foi o que
apresentou a menor densidade e que as microestruturas mais finas foram obtidas
nos sistemas contendo níquel. A Tabela 7 e a Figura 10 apresentam alguns
resultados obtidos por Martins et al. A comparação de WC-6Co-12 Ni e WC-20Co
indica que o Ni, como fase ligante, tende a diminuir a densidade relativa. O
crescimento de grão foi observado em todos os materiais sinterizados. No entanto, a
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distribuição mais fina de constituintes (WC e fase ligante) foi a da composição WC6Co-6Ni.

Figura 9 – Microestrutura de (a) WC, (b) WC-3Fe, (c) WC-3Ni e (d) WC-3Co.

0,5 µm

0,5 µm

0,5 µm

0,5 µm

Fonte: KIM et al. (2015).

Tabela 6 – Tamanho médio de grão, densidade relativa, dureza Vickers e KIC de WC3(Co,Ni,Fe).

Amostras

WC

WC-3Fe

WC-3Ni

WC-3Co

dgrão (µm)

0,41

0,26

0,30

0,41

Densidade Relativa (%)

99,5

98,8

99,6

98,9

Dureza (HV30)

2720

2242

2240

2269

Klc (MPa.m1/2)

6,3

6,8

9,1

7,4

Fonte: KIM et al. (2015).
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Tabela 7- Densidade dos metais duros sinterizados

Composição do
metal duro

Densidade
do compacto
sinterizado
(g/cm3)

Densidade
Teórica
(g/cm3)

Densidade
Relativa

WC-6Co

14,64 ± 0,06

14,9

97,8 – 98,6

WC-10Co

14,19 ± 0,16

14,6

96,1 – 98,3

WC-6Co-6Ni

13,40 ± 0,21

14,3

92,3 – 95,2

WC-6Co-12Ni

13,05 ± 0,21

13,76

93,3 – 96,4

WC-20Co

13,13 ± 0,14

13,6

95,5 – 97,6

Fonte: Martins et al. (2011).

Figura 10 – Micrografias, obtidas por MEV: (a) WC-6Co (1450 oC), (b) WC-10Co (1420 oC),
(c) WC-6Co-6Ni (1400 oC) e (d) WC-6Co-12Ni (1360 oC).

a

b

10 µm

10 µm

c

d

10 µm

Fonte: Martins et al. (2011).

5 µm
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Dias et al. (2009) analisaram a dureza Vickers (HV60) e tenacidade à fratura
de dois tipos de pastilhas comerciais de WC: (a) CN MG 120408-15 CG 415 que
contém 6 % de Co e (b) RCMX120400 P35 com 12,5 % de Co, fabricadas pela
Sandvik(c). A Figura 11 apresenta as micrografias dessas pastilhas comerciais. Os
autores relatam que as microestruturas são homogêneas, mas a da amostra P35
apresenta grãos mais finos que a da GC 415. As medidas de dureza foram
realizadas com endentador Vickers com carga de 60 kgf e as análises de tenacidade
à fratura foram realizadas a partir do método de endentação. A Tabela 8 apresenta
os resultados obtidos por Dias et al. Os autores relatam que os valores de dureza
foram semelhantes embora as pastilhas apresentem percentuais diferentes de Co. A
discussão dos resultados foi baseada no fato de que embora a amostra P35
apresente uma microestrutura mais fina, o que tem um efeito no aumento da dureza,
por outro lado, tem maior teor de Co que tem efeito na diminuição desta
propriedade. Os autores concluem que variando o tamanho de grão, em conjunto
com o aumento do percentual de cobalto, o fabricante produziu duas pastilhas
diferentes com dureza e tenacidade similares.

Figura 11 – Micrografias das pastilhas GC 415 e P35 da Sandvik.

10 µm

GC 415
Fonte: Dias et al. (2009).

10 µm

P 35
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Tabela 8 – Dureza e tenacidade á fratura de pastilhas P35 e CG 415 da Sandvik.

Propriedade

P35

GC 415

Dureza (GPa)

15,09 ± 0,12

15,70 ± 0,63

Tenacidade à fratura (MPa.m1/2)

10,29 ± 0,22

10,28 ± 0,40

Fonte: Dias et al. (2009).

3.4 Metal duro reciclado

A tecnologia de reciclagem de sucata de metal duro requer a aplicação de
diferentes processos de separação, dissociação e purificação de partículas de
carbeto de tungstênio. Os processos utilizados para a reciclagem dos compósitos de
WC-Co têm como desafio, serem economicamente viáveis, ambientalmente corretos
e eficientes no âmbito produtivo. Os produtos resultantes devem ser do mesmo
modo comparáveis aos fabricados a partir de matérias-primas virgens. O processo
mais básico utilizado para a reciclagem de metal duro consiste em dividir ou triturar
os pedaços de sucata de WC-Co em pós e, em seguida, utilizar estes pós para a
fabricação de novos produtos. Porém, os processos de reciclagem mais
empregados são por meios químicos, tais como o processo de zinco, recuperação
eletrolítica, extração por oxidação e outros (ALTUNCU, 2013). A Figura 12 apresenta
o processo de reciclagem por zinco. As sucatas de WC-Co são mergulhadas em
banho de zinco fundido, que penetra entre as partículas de WC e dissolve o ligante
cobalto. Na dissolução, o ligante se mistura com o zinco fundido e então o WC se
separa flutuando no material fundido de Zn-Co. O zinco possui alta pressão de
vaporização, e este é removido sob vácuo (ALTUNCU, 2013). Altuncu relata que as
condições ideais para a recuperação de WC são: temperaturas no intervalo de 700
oC

a 900 oC em atmosfera de Argônio + Nitrogênio, 1 h a 10 h, carga de 14 kg a 22

kg e a eficiência varia de 82 % a 97 %. O processo térmico é altamente eficiente,
capaz de ser empregado para reciclagem em larga escala. No entanto, este método
consome uma grande quantidade de energia, e a alta temperatura para o tratamento
necessário poderia potencialmente afetar

a estrutura do WC recuperado
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prejudicando suas propriedades mecânicas. A contaminação também é um
problema em potencial na reciclagem térmica (WONGSISA et al., 2015).

Figura 12 – Processo de reciclagem por Zinco

Fonte: ALTUNCU (2013).

Wongsisa et al. (2015) relatam que o método eletrolítico, utilizado na
recuperação de WC e Co, de sucatas desse metal duro, ao mesmo tempo em que
produz WC e Co de elevada pureza é um método muito lento e também custoso.
Portanto, não economicamente viável para fins comerciais. Estes autores
exploraram o processo hidrotérmico e eletrolítico combinados. Neste processo, o
WC é inicialmente lavado, secado e colocado em uma autoclave, contendo um
eletrólito em contato com um ânodo e cátodo, gerando uma célula eletrolítica. O
resultado final é uma lama de tungstênio, que posteriormente é filtrada, moída e
seca. As Figuras 13 e 14 apresentam o processo desenvolvido e de acordo com os
autores 99 % de WC é recuperado, após 36 h, utilizando cargas de 5 kg
(WONGSISA et al., 2015).
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Figura 13 – Representação esquemática do processo combinado (hidrotérmico –
eletrolítico) para recuperação de W a partir de WC.

Fonte: (WONGSISA et al.( 2015).

Figura 14 – Representação esquemática do equipamento para retirada do ligante de
sucatas de WC.

Fonte: WONGSISA et al. (2015).
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3.5 Mercado do metal reciclado e seus constituintes

3.5.1 Mercado do metal duro reciclado
O mercado de reciclagem da sucata de metal duro está em frequente
desenvolvimento, porém o seu crescimento começou a ganhar força em 2005, com
a valorização do tungstênio e novas ações de controle do governo chinês (maior
produtor mundial) para extração de minérios e restrições para as exportações.
Muitos fabricantes foram forçados a buscar alternativas para garantir o fornecimento
do metal para o mercado mundial. Um dos caminhos encontrados por muitas
empresas foi a reciclagem da sucata de metal duro de seus próprios produtos.
Atualmente, grandes empresas fabricantes de ferramentas e peças de metal duro
decidiram investir em programas de coletas em grande escala e em projetos de
plantas fabris, próprias para reciclagem. O volume de sucata de metal duro
comparada em 2006 teve um aumento de 266 % em relação ao ano anterior. Em
2007 o crescimento foi de 120 % e continuou assim nos anos seguintes (USINAGEM
TECH, 2010).
Algumas indústrias fabricantes de ferramentas, como é o caso da Seco Tools
reciclou, em 2009, 6 toneladas de sucata de metal duro, sendo 25 % desse material
coletado em sua unidade brasileira. O objetivo da empresa até 2014 era coletar e
reciclar cerca de 50 % de todas as ferramentas de metal duro produzidas e
comercializadas pela companhia, porém esses números não foram divulgados nos
anos seguintes. Outra empresa pioneira nesse seguimento de reciclagem é a
Sandvik Coromant que também em 2009 reciclou cerca de 500 toneladas de
ferramentas usadas viabilizando a recuperação de aproximadamente 30 toneladas
de tungstênio limpo. A empresa tem como meta de planejamento para os próximos 5
anos coletar em torno de 2 mil toneladas de sucata que serão transformadas em 90
toneladas de carbeto de tungstênio limpo (USINAGEM TECH, 2010). A Figura 15
apresenta o fluxograma da demanda total de sucata de metal duro que é reciclada.
Atualmente, uma ferramenta de metal duro pode conter em torno de 20 % de
material reciclado em sua composição, isso sem prejudicar suas características, tais
como, resistência mecânica ou ao desgaste. O preço da sucata de metal duro no
mercado nacional, dependendo da qualidade, pode variar entre R$ 35 a R$ 55 o
quilo. A maior parte das empresas que utiliza material reciclado em seus produtos
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opta por não divulgarem as cifras de capacidade de produção, quantidade de sucata
coletada e processada, e novos investimentos, alegando que se trata de
informações estratégicas (USINAGEM TECH, 2010).

Figura 15 – Fluxograma da demanda de sucata de metal duro reciclada.

Fonte: Usinagem Tech (2010).

3.5.2 Mercado do tungstênio

O tungstênio metálico é considerado uma commodity mineral. No mercado
mundial a China é o maior produtor deste metal devido às suas imensas reservas. A
comercialização do tungstênio teve sua amplitude durante a segunda guerra mundial
com um grande crescimento da atividade de exploração do minério na década de
1980. No Brasil o maior produtor de tungstênio através da exploração do mineral
Sheelita (CaWO4) está localizado no estado do Rio Grande do Norte no município de
Currais Novos, e teve início após a segunda guerra mundial a partir de 1946. Porém,
com a entrada da China no mercado mundial houve um aumento da produção e com
isso houve uma diminuição nos preços do tungstênio, forçando uma quebra de
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produção em várias minas brasileiras e em outros países (SANTOS, 2013). A Figura
16 mostra as maiores reservas mundiais de tungstênio.

Figura 16 – Maiores reservas mundiais de tungstênio.

Fonte: WOODFORD (2016).

Consequentemente, na década de 90 o tungstênio teve uma queda na
produção mundial e, com preços baixos sua viabilidade de produção geraram altos
custos para as mineradoras, resultando na paralização das atividades no Brasil.
Contudo, após algumas regulamentações da organização mundial do comércio
(OMC) a China limitou sua produção impondo restrições para a exploração,
mineração e transformação do metal tungstênio, impulsionando assim, a partir de
2004 o retorno das atividades de algumas minas incluindo a do Brasil no Estado do
Rio Grande do Norte (SANTOS, 2013).
Aproximadamente 60 % do tungstênio consumido mundialmente são
utilizados para a fabricação de metal duro. O tungstênio restante, cerca de 40 %,
são consumidos na produção de ligas metálicas e outras aplicações, tais como,
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eletrodos, filamentos, componentes eletrônicos, aquecimento, iluminação e de
soldagem. O tungstênio metálico é muito utilizado para produção de aços,
superligas, ligas resistentes ao desgaste e à corrosão. O valor estimado do consumo
em 2015 foi de aproximadamente US $ 700 milhões (BRITISH GEOLOGICAL
SURVEY, 2016).
Os preços do tungstênio mostraram um aumento muito acentuado no período
de 2004 até o início de 2006. Desde então, os preços dos minérios e concentrados
de tungstênio estabilizaram, apesar de uma queda no final de 2008, em comum com
preços de outros metais, causados pela recessão global seguido de aumentos no
segundo semestre de 2010 (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 2016). A Figura 17
mostra o preço do trióxido de tungstênio (WO3), que é a matéria-prima para
produção de tungstênio metálico.

Figura 17 – Preço do trióxido de tungstênio.
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Fonte: BRITISH GEOLOGICAL SURVEY (2016).

O tungstênio produzido pelas minas e os pós intermediários produzidos por
processos secundários são apresentados em termos de unidades de tonelada
métrica. Uma unidade de tonelada métrica é o equivalente a 10 quilogramas de
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trióxido de tungsténio contido. Dez quilogramas de WO3 contêm 7,93 quilogramas de
W (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 2016).

3.5.3 Mercado do Cobalto

O preço do cobalto varia conforme a demanda de mercado e o valor total
estimado. O seu consumo em 2015 foi de US $ 280 milhões. Acredita-se que o
crescimento da oferta mundial de cobalto, deu-se principalmente com o aumento da
produção e expansões para as operações existentes, e também com crescimento de
seu consumo mundial, impulsionado principalmente pelas indústrias aeroespacial e
de baterias. Durante os primeiros seis meses de 2015, a disponibilidade mundial de
cobalto refinado foi 11 % superior à do mesmo período em 2014, principalmente
devido ao aumento da produção na China (US GEOLOGICAL SURVEY, 2016). Os
preços subiram e caíram nos últimos anos. O preço do cobalto de alta qualidade
atingiu um pico de mais de US $ 50 por quilo (LME, 2016). A Figura 18 mostra a
variação de seu preço nos últimos anos.

Figura 18 – Preço do cobalto nos últimos anos.

Fonte: (LME, 2016).
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3.5.4 Mercado do Níquel

Cerca de 70 % da produção mundial de níquel é proveniente de minas
localizadas na França (Nova Caledônia), Austrália e Canadá. Outros produtores
como, Rússia, China, Brasil e Cuba têm-se destacado no cenário mundial. A
produção no Brasil está centralizada nos estados do Pará e Goiás, mas com
potenciais reservas no estado de Minas Gerais (PAGANINI, 2007). A extração
mundial de níquel em 2015 foi de aproximadamente 2,53 milhões de toneladas. A
Filipinas é o país com a maior produção, com cerca de 530 mil toneladas. No total,
21 países contêm minas de extração de níquel (US GEOLOGICAL SURVEY, 2016).
A Figura 19 apresenta os maiores produtores desse minério.
Os preços do níquel caíram no período de 2015; em janeiro a média da
London Exchange (LME) para o níquel com pureza de 99,8 % era de US $ 14,76 por
tonelada métrica. Em setembro, o preço caiu para US $ 9,89 por tonelada métrica.
Apesar dos baixos preços e da oferta excessiva de níquel, as empresas continuam a
trazer novos projetos de mineração e processamento, antecipando uma reviravolta
na economia global (US GEOLOGICAL SURVEY, 2016). A Figura 20 apresenta o
preço do níquel nos últimos anos.

Figura 19 – Maiores produtores de minério de níquel.
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Figura 20 – Preço do níquel nos últimos anos.

Fonte: LME (2016).

3.6 Metalurgia do pó

A metalurgia do pó é um processo de fabricação para produção de peças e ou
componentes acabados, tendo como matéria-prima pós metálicos e não metálicos.
O processo consiste em conformar estes pós no interior de uma matriz com formato
desejado, obtendo um compacto verde por pressão mecânica, que será sinterizado.
Peças fabricadas por metalurgia do pó possuem certa porosidade, que pode ser
controlada através de fatores como pressão de compactação, temperatura e tempo
de sinterização, tamanho e forma das partículas do pó, etc. A peça pronta apresenta
bom acabamento superficial e boas tolerâncias dimensionais (CHIAVERINI, 2001).
O processo de metalurgia do pó tem como atrativos a possibilidade de se
obter, de maneira econômica, peças de geometrias complexas com tolerâncias
dimensionais estreitas e excelentes propriedades finais. Entre as vantagens estão a
alta produtividade e a possibilidade de trabalhar com diversos materiais
(CREMONEZI et al, 2009).
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A Figura 21 apresenta o processo simplificado da metalurgia do pó

Figura 21 – Processo simplificado da metalurgia do pó.

Fonte: Adaptado de GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ (2017).

Esta técnica de fabricação de peças possui um amplo campo de aplicações,
tais como, a fabricação de peças para componentes automotivos, eletroeletrônicos,
ferramentas de corte, materiais de fricção, ferramentas elétricas, fabricação de
componentes dentários e biomédicos, entre outros (CREMONEZI et al, 2009).

3.7 Etapas do processo de metalurgia do pó

3.7.1 Obtenção dos pós
A produção de pós, como matéria-prima do processo de metalurgia do pó
consiste em um fator básico no que se refere a sua uniformidade, ou seja, é
fundamental um rigoroso controle para que todas as suas características possam ser
conhecidas, determinadas e controladas com maior rigor (CREMONEZI et al, 2009).
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Há inúmeros processos de fabricação de pó que podem ser agrupados nas
seguintes categorias:


Reações químicas e decomposição;



Atomização de metais fundidos, podendo ser à água ou à gás;



Deposição eletrolítica.

A Figura 22 apresenta o processo de fabricação de pós metálicos utilizando a
técnica de atomização de metais fundidos.
Um mesmo pó pode ser obtido por mais de um método. O pó a ser utilizado deve
ter propriedades adequadas, pois as propriedades finais da peça produzida
dependem de cada uma das etapas do processo de fabricação, incluindo as
características do pó (GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ (2017).

Figura 22 – Processo de atomização.

Fonte: GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ (2017)

3.7.2 Moagem

A moagem de pós metálicos e não metálicos tem sido utilizada como rota
alternativa, e também como operação complementar no processo de produção de
pós. Este método permite a obtenção de materiais nanoestruturados, soluções
sólidas amorfas, materiais compósitos e compostos intermetálicos (MURTY, 1998).
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O processo de moagem tem como fundamento o processamento de
materiais na forma de pó, que são inseridos em um reservatório com esferas de
material de alta dureza e são submetidos em movimentos de rotação ou de vibração.
Estes equipamentos são denominados como moinhos de bolas. Em especial estão
os moinhos planetário, vibratório e os de atrito (SURYANAYAMA, 2001). A Tabela 9
apresenta três tipos de moinhos de bolas com suas respectivas capacidades e
velocidade.

Tabela 9 – Moinhos de bolas.

Moinho

Capacidade

Velocidade linear das
bolas (m/s)

Planetário

até 1000 g

< 11,2

Vibratório

até 20 g

< 3,9

Atrito

entre 0,5 a 100 Kg

< 0,8

Fonte: MURTY (1998).

Os tipos de moinhos diferenciam-se pela sua capacidade volumétrica,
velocidade de operação e pelo controle da variação da temperatura. As Figuras 23,
24 e 25 mostram três tipos de moinho utilizados para moagem de pós.
Figura 23 – Moinho Atritor

Fonte: SURYANAYAMA (2001).
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Figura 24 – Moinho Planetário.

Fonte: SURYANAYAMA (2001).

Figura 25 – Moinho Vibratório.

Fonte: SURYANAYAMA (2001).

Estes equipamentos de moagem utilizados no processo de metalurgia do pó
têm como objetivos:
 Redução do tamanho de partícula de pó;
 Modificação da forma da partícula;
 Aglomeração de pós (com diferentes ou de diversos tamanhos ou de
diversas origens);
 Modificação das propriedades, tais como, velocidade de escoamento e
densidade (CHIAVERINI, 2001).
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3.7.3 Misturas dos pós

A mistura de pós é uma operação que consiste em atingir uma boa
homogeneização das matérias-primas que irão constituir o material sinterizado.
Estas misturas devem atender às especificações e propriedades desejadas, tais
como, composição química, densidade aparente e escoabilidade (CREMONEZI et
al, 2009). Este processo de mistura de pós é realizado em misturadores próprios
para a metalurgia do pó, e com esta operação pode-se obter uma mistura mais
uniforme proporcionando uma microestrutura homogênea. Também são adicionados
à mistura lubrificantes que tem a função de diminuir o atrito entre as partículas dos
pós (CREMONEZI et al, 2009).
O resultado dessa homogeneização depende do tamanho e da forma da
partícula. O tempo de operação da mistura pode variar de 5 a 30 min ou até mais
dependendo da quantidade a ser misturada (CREMONEZI et al, 2009). A Figura 26
apresenta os tipos de misturadores utilizados para a mistura de pós.
a) Misturador duplo cone;
b) Misturador em “V”;
c) Misturador cubo rotativo;
d) Misturador rotativo cilíndrico.

Figura 26 – Misturadores de pós por gravidade.

Fonte: (CREMONEZI et al, 2009).
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3.7.4 Compactação

O processo de compactação é uma das etapas mais importante da metalurgia
do pó. Neste processo a mistura de pós é conformada com aplicação de pressão
uniaxial ou biaxial em ferramentais apropriados, geralmente em temperatura
ambiente. A peça sai com uma pré-forma chamada de compacto verde com o
formato e geometria desejados, podendo ser manuseada facilmente desde que se
tenham alguns cuidados (CREMONEZI et al, 2009).
A finalidade deste método em geral é conformar o pó na forma desejada,
conferir as dimensões finais aproximadas, atribuir uma densidade adequada ao
compactado verde, proporcionar a resistência mecânica necessária para o manuseio
posterior, e proporcionar o maior contato entre as partículas de pó para uma melhor
eficiência no processo de sinterização (CHIAVERINI, 2001).
Os meios de produção mais utilizados para a compactação de pó são:
- Compactação uniaxial em matrizes rígidas; e
- Compactação isostática.
No processo de compactação em matrizes rígidas são utilizados ferramentais
de alta dureza composto por matriz, punção superior, punção inferior e às vezes um
quarto componente chamado de “macho” que é aplicado quando a peça final possui
furo; todos estes itens com a geometria do produto final desejado. Estes
ferramentais são empregados em prensas especialmente projetadas para a
metalurgia do pó (CREMONEZI et al, 2009).
No processo de compactação isostática as pressões são aplicadas em todas
as direções simultaneamente. O mecanismo é composto basicamente de um
reservatório de material flexível onde é colocado o pó. Este reservatório é fechado a
vácuo e imerso em um banho líquido de água ou óleo localizado em um vaso de
pressão. O líquido é submetido a pressões elevadas que exerce pressão isostática
no reservatório e consequentemente no pó. O processo é restringido por não
permitir alta velocidade de produção, podendo ser aplicado em peças de grandes
dimensões onde se exige altas pressões de compactação (CHIAVERINI, 2001).
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A Figura 27 mostra o rearranjo e a movimentação das partículas de pó na
cavidade de uma matriz no decorrer da compactação.

Figura 27 – Rearranjo e movimentação das partículas de pó na compactação
uniaxial.

Fonte: TORRES (2009).

Os pós, em especial o metal duro, podem ser compactado com pressões que
podem variar de 80 a 250 MPa. Na compactação isostática de peças de grandes
dimensões as pressões podem chegar a 400 MPa (CHIAVERINI, 2001).

3.8 Sinterização

A sinterização é um processo no qual os pós compactados são aquecidos a
temperaturas elevadas, porém abaixo do ponto de fusão do metal base ou do
principal constituinte do composto a ser sinterizado. Esta operação exige um
rigoroso controle das condições de temperatura, tempo e atmosfera do forno
(MENEZES, 2012).
A técnica de sinterização é moderadamente simples, porém é a etapa mais
complexa da metalurgia do pó. Esta etapa, no entanto, exige que o processo possua
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equipamentos apropriados, tais como, fornos, instrumentos de medição e controle
de tempo e temperatura e atmosferas controladas. Este processo depende de uma
série de parâmetros que podem afetar os resultados dos produtos finais, tornando a
atividade de sinterização uma operação crítica, exigindo conhecimento e controle de
todas as variáveis que influenciam o processo (FURUKAVA, 2007).
Durante o processo de sinterização ocorre a formação de pescoços,
crescimento e contorno de grãos. As etapas são geralmente descritas como:
 Contato inicial das partículas;
 Crescimento de pescoço e diminuição da área superficial;
 Arredondamento dos poros;
 Fechamento dos canais que interligam os poros;
 Densificação e contração dos poros (CREMONEZI et al, 2009).

A Figura 28 apresenta as etapas da sinterização com os estágios do processo
em um forno continuo de esteira.
Existem dois métodos básicos: a sinterização por fase sólida e a sinterização
por fase líquida. Com a técnica de sinterização por fase sólida é permitido sinterizar
estruturas com porosidade controlada, enquanto que a sinterização por fase líquida
é utilizada para se obter a redução da microporosidade e para melhorar as
propriedades mecânicas do material sinterizado (SILVA JUNIOR, 2008).
Na fabricação do metal duro, o processo de sinterização está associado ao
surgimento da fase líquida, sendo uma das etapas mais importantes. Durante este
processo, várias mudanças ocorrem na estrutura do metal duro, como por exemplo,
o rearranjo das partículas, dissolução e precipitação das fases, a densificação e o
crescimento de grãos. O objetivo principal é obter um corpo sinterizado com dureza
elevada, distribuição de tamanho de grãos bem definidos, com maior densidade
possível e boas propriedades mecânicas (FANG, 2009).
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Figura 28 – Etapas do processo de sinterização.

Fonte: (CREMONEZI et al, 2009).

3.8.1 Sinterização por fase sólida

Na sinterização por fase sólida não ocorre formação de fase líquida, ou seja,
nenhum dos seus elementos atinge o seu ponto de fusão. A sinterização ocorre
através do fenômeno de transporte de material, como por exemplo, a difusão
atômica, fluxo viscoso e evaporação-condensação (BAI, 2014).
Este processo de sinterização pode ser dividido em três estágios distintos:
1. Estágio inicial - onde há formação e crescimento de pescoço entre as
partículas ou formação de contorno de grãos na área de contato entre as
mesmas, estabelecido durante o processo de compactação.
2. Estágio intermediário – Ocorre uma maior densificação do compactado, uma
diminuição da área superficial devido ao crescimento da área de contato entre
as partículas e diminuição dos poros.
3. Estágio final – caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos poros
na região de contorno de grãos (LEE, 1994). A Figura 29 mostra a
representação dos estágios da sinterização por fase sólida.
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Figura 29 – Estágios da sinterização por fase sólida.

Fonte: SILVA JUNIOR (2008).

Para os produtos onde se deseja alta porosidade, como é o caso dos filtros, o
estágio inicial já é o suficiente e o único a ser realizado. Para os materiais
sinterizados de alta densidade e alta resistência é necessário atingir o estágio final
(THÜMMLER, 1993).

3.8.2 Sinterização por fase líquida

A sinterização por fase líquida é constituída quando um compacto é formado
de dois ou mais componentes distintos, onde um deles tem menor ponto de fusão
que o componente principal. Esse compacto é aquecido à temperatura de
sinterização ocasionando a dissolução de um dos componentes, onde um deles
surge como fase líquida. Esta fase líquida é capaz de dissolver um percentual de
partículas do compactado, sendo responsável pela molhabilidade sobre a superfície
do componente sólido e pela densificação da estrutura (GERMAN, 2013).
Os processos de densificação dependem da qualidade da fase líquida
presente na estrutura e da interação deste líquido com a fase sólida, como por
exemplo, a dissolução entre sólido e líquido e a molhabilidade entre as partículas
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sólidas. As forças de capilaridade cumprem um papel importante na densificação; se
a molhabilidade do líquido pelo sólido for adequada, as forças capilares contribuem
para um compacto e rápido rearranjo das partículas que favorecem a densificação.
Mas, se a molhabilidade não for favorável, as forças de capilaridade serão nulas,
impossibilitando a densificação e comprometendo a estrutura do produto sinterizado
(CONSENTINO, 2006).
Na sinterização por fase líquida o processo de densificação pode ser dividido
em três estágios, que podem se desenvolver ao mesmo tempo. Este processo pode
ser descrito conforme as etapas a seguir:

1. Estágio de rearranjo: Nesta etapa, ocorre o rearranjo das partículas sólidas,
caracterizado pela movimentação dessas partículas no interior da fase líquida
provocando a densificação, no qual as partículas menores têm melhor
rearranjo. A parte sólida do compactado comporta-se como um sólido viscoso,
onde a fração de densificação depende da quantidade de líquido, do tamanho
da partícula e da solubilidade do sólido.

2. Estágio de solução-precipitação: Este segundo estágio da sinterização por
fase líquida é caracterizado pela solubilidade de partículas sólidas na fase
líquida e pela precipitação de partículas menores na superfície e contorno nas
partículas maiores, resultando no fenômeno de transporte de matéria por
difusão. Esta etapa colabora para a densificação do material, pela forma final
dos grãos, eliminação dos poros e formação de pescoços entre as partículas.

3. Estágio de ligação de fase sólida ou estado sólido: Este terceiro e último
estágio é definido quando ocorre a ligação das partículas sólidas, formação
de contorno de grãos e crescimento de pescoço entre as partes sólidas que
estão em contato, diminuição da densificação devido a existência do corpo
sólido (ABREU, 2015). Porém, a presença de poros isolados no material pode
impedir a densificação total pela fase líquida, visto que o gás preso nos poros
tem dificuldade de escapar para fora do compactado A Figura 30 mostra
sinteticamente os estágios da sinterização por fase líquida.
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As variáveis que afetam a sinterização por fase líquida devem ser controladas
durante todo o processo de sinterização uma vez que afetam diretamente as
propriedades dos materiais. Estas variáveis, tais como, o tamanho e a forma das
partículas, taxa de aquecimento e resfriamento (tempo de sinterização), temperatura
de sinterização, densidade do compactado verde, homogeneidade dos pós,
atmosfera controlada, controle dimensional das taxas de contração e expansão
avaliadas na fase de projeto, são fatores críticos que afetam a qualidade das peças
sinterizadas (CREMONEZI et al, 2009).

Figura 30 – Estágios da sinterização por fase líquida.

Fonte: Adaptado de SILVA JUNIOR (2008).

3.8.3 Sinterização por Corrente Elétrica Pulsada (SPS)
A tecnologia de sinterização por corrente elétrica pulsada teve início no final
de 1930, quando foi desenvolvido nos Estados Unidos um processo de sinterização
usando energização elétrica. Este processo foi pesquisado e patenteado no Japão
nos anos 1960 e ficou conhecido como “spark sintering” (SPS). No entanto, devido à
falta de desenvolvimento tecnológico da época sua aplicação em massa não foi
muito utilizada. Porém com o avanço da tecnologia nas últimas décadas a técnica de
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sinterização por SPS atraiu a atenção de engenheiros e pesquisadores de ciência
dos materiais (ABREU, 2015).
O processo de sinterização por corrente elétrica pulsada consiste na
aplicação de pressão uniaxial no material a ser compactado e pela passagem de
uma corrente elétrica diretamente na amostra e no molde. Esta elevação de
temperatura pela passagem de corrente elétrica é também conhecida como efeito
Joule, ou seja, relação entre calor gerado e a passagem de corrente elétrica
(TAMBURINI, 2005).
Esta técnica de sinterização apresenta inúmeros benefícios em relação aos
métodos

tradicionais

de

sinterização,

especialmente

pela

diminuição

das

temperaturas e dos tempos de processo, e também pelas propriedades finais
diferenciadas apresentadas pelas amostras, como alta densidade e o pequeno
tamanho de grão. Este processo pode ser aplicado em materiais nanoestruturados
como uma maneira de controlar o crescimento de grãos (OMORI, 2000).
O sistema SPS ou PECS é basicamente constituído por dois eletrodos
verticais de compressão mecânica, uma câmara de atmosfera controlada (vácuo, ar
ou argônio), um gerador de pulso de corrente contínua e uma unidade de controle.
Neste sistema, o pó é prensado em um molde de grafite e pulsos de voltagem com
altas correntes são aplicados diretamente no molde e no pó (TOKITA, 1999).
O pó é aquecido pela descarga entre as partículas e pela corrente através do
molde de grafite. Devido às descargas, as superfícies das partículas são ativadas e
purificadas e um fenômeno de autoaquecimento é gerado entre as partículas, e
assim a transferência de calor e de massa ocorre rapidamente (TORIKAI, 2011). A
Figura 31 apresenta o sistema SPS e o molde de grafite utilizado para sinterização
do compacto.
De acordo com Trombini et. al (2007) o fluxo de descarga elétrica é aplicado
diretamente no molde de grafite e na amostra, gerando momentaneamente uma
altíssima temperatura (plasma). Essa corrente de plasma causa a evaporação,
eliminando as impurezas e gases absorvidos, levando à fusão a superfície das
partículas ocasionando a formação de pescoços em torno da área de contato entre
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elas (TROMBINI et al., 2007; TOKITA, 1999). A Figura 32 mostra o fluxo de corrente
elétrica passando pelo pó no processo de sinterização.

Figura 31 – Sistema SPS e molde de grafite.

Fonte: TORIKAI (2011).

No processo SPS ou PECS a distribuição da densidade de corrente depende
especialmente da geometria e da condutividade térmica e elétrica do grafite e da
amostra, que influencia a distribuição dos locais de geração de aquecimento. As
altas taxas de aquecimento, entre 100 e 600 ºC/min, levam a amostra rapidamente a
altas temperaturas favorecendo o processo de densificação, como difusão de
contorno de grão. Portanto, o processo de sinterização por plasma pulsado gera
como resultado materiais sinterizados de alta qualidade, com densidade elevada,
tempos de processamento menores e temperaturas mais baixas (TROMBINI et al.,
2007; TOKITA, 1999).
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Figura 32 – Fluxo de corrente elétrica passando pelo pó no processo de
sinterização.

Fonte: TROMBINI et al. (2007)

Embora seja um sistema diferente (YSZ – zircônia estabilizada com ítrea – 10
a 50 nm) do WC (objeto de estudo desse trabalho), a Figura 33 mostra a variação de
densidade com o tempo durante a sinterização por SPS e a convencional da zircônia
estabilizada (DAHL et al., 2007). Esses autores utilizaram pressão de 50 e 100 MPa,
temperaturas no intervalo de 1000 a 1300 oC e taxa de aquecimento de 100 oC/min a
partir de 600 oC, e patamares de 0 a 10 minutos nos ensaios de sinterização por
SPS. Para a preparação das amostras obtidas por sinterização convencional os
autores utilizaram pressão de compactação de 24 MPa, seguida de prensagem
isostática a frio a 200 MPa, um forno convencional com temperaturas de 1150 a
1300 oC e patamares de 1h com taxa de aquecimento de 300 oC/h a partir de 600 oC
ou 1500 oC por 12 h com taxa de aquecimento de 200 oC/h. A Figura 33 mostra
como a densidade varia com o tempo durante a sinterização por SPS e a
convencional do compacto de YSZ. A maior taxa de densificação para as amostras
sinterizadas por SPS (> 96 %) foi obtida em minutos, enquanto para as amostras
sinterizadas pelo processo convencional foram necessárias horas. Materiais densos
foram obtidos em temperaturas significativamente mais baixas pelo processo SPS
(1150-1200 oC), quando comparadas com a temperatura de 1450 oC na sinterização
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convencional. Outro fato interessante apresentado na Figura 33 é que a densificação
é levemente influenciada pela pressão de compactação (DAHL et al., 2007).

Figura 33 – Densificação de YSZ durante sinterização convencional e por SPS.

Fonte: DAHL et al. (2007).

Dahl et al. (2007) também estudaram a densificação de YSZ – zircônia
estabilizada com ítrea – 10 a 50 nm a partir de SPS, prensagem a quente (HP) e
sinterização convencional. As amostras preparadas para sinterização por SPS foram
prensadas a 70 MPa e tratadas em diferentes temperaturas por 5 minutos. As
amostras para sinterização por HP foram prensadas a 25 MPa e sinterizadas por 1
h. No processo de sinterização convencional (SC) foram utilizadas amostras
prensadas a 24 MPa seguida de prensagem isostática a frio a 200 MPa e foram
tratadas por 1 h. A Figura 34 apresenta o gráfico de densificação das amostras
estudadas por Dahl et al. Pode-se observar que na sinterização convencional, nas
mesmas temperaturas que as utilizadas nos processos SPS e HP, as densidades
são muito menores. A Figura 35 mostra algumas micrografias obtidas por
microscopia eletrônica de varredura das amostras obtidas por Dahl et al., mostrando
como é possível controlar o tamanho de grão fino nas amostras sinterizadas com
SPS e HP, em relação à sinterização convencional (SC).
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Figura 34 – Densificação das amostras sinterizadas por SPS, HP e SC.

Fonte: Dahl et al. (2007).

Figura 35 – Micrografias, obtidas por MEV de amostras sinterizadas de YSZ: (a) SPS
(1200 oC -0 min), (b) SPS 1200 oC-10 min, (c) HP (1250 oC/0 min) e (d) CS (1500 oC-12
min).

a

b

c

d

Fonte: Dahl et al. (2007).
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3.9 Tenacidade à Fratura (KIC)

A tenacidade à fratura pode ser definida como sendo a capacidade do
material de resistir à propagação de uma trinca, medida pelo trabalho necessário
para fazê-la crescer. Palmqvist em 1963 sugeriu que as trincas radiais superficiais
propagadas durante o ensaio de endentação com penetradores (ensaios de dureza),
poderiam possibilitar o desenvolvimento de técnicas capazes de avaliar a tenacidade
à fratura de materiais frágeis (MEDEIROS, 2013).
Existem essencialmente três tipos distintos de trincas que podem surgir
durante um ensaio de endentação com penetradores piramidais. As trincas de cone
Hertziana que ocorre pelo contato de um penetrador curvado à superfície da
amostra, trincas medianas que são rachaduras que se acumulam na ponta do
endentador e propagam-se para o material e as trincas Palmqvist que podem ocorrer
no instante do descarregamento do ensaio (SPIEGLER et al., 1990). A Figura 36
mostra o modelo geométrico das trincas mediana e Palmqvist.

Figura 36 – Modelo geométrico das trincas a) Palmqvist e b) mediana.

Fonte: SPIEGLER et al.(1990).
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Várias pesquisas buscam metodologias para correlacionar o módulo de
Young, dureza e tenacidade à fratura com o comprimento de trincas radiais durante
os testes de endentação em materiais frágeis. Como as ligas de WC-Co têm um
comportamento mecânico frágil, foram feitos vários esforços, a fim de encontrar
equações capazes de determinar suas propriedades (SPIEGLER et al., 1990).
No caso das trincas de Palmqvist o valor médio do comprimento da trinca, l, é
definido como mostrado na Figura 36. Spiegler at al. (1990) reportam que Warrem e
Matzke mostraram empiricamente para WC-Co que KIC é proporcional à (HW)1/2,
onde W é a tenacidade de Palmqvist (W = P/4l), sendo P a carga aplicada. A
constante de proporcionalidade encontrada foi de 0,087. Spielger et al. ainda relatam
que Niihara determinou a seguinte equação para o cálculo de K IC para trincas com
relação de 0,25 ≤ (l/a) ≤ 2,5:

KIC = 0,0246 (E/H)2/5(HW)1/2

(Eq. 1)

onde E é o módulo elástico e H é a dureza.

Shetty utilizou outro modelo, análogo ao de Palmqvist, derivando uma
equação sem ajustes empíricos (SPLIEGLER, 1990):

KIC = 0,0889 (HW)1/2

(Eq. 2)

onde W = P/4l.

A zona plástica foi tratada como idealmente plástica, e assumiu-se que o
volume deslocado da impressão no ensaio de dureza foi acomodado nesta zona,
apesar de a zona plástica também apresentar alguma compressão elástica.
Entre as propriedades do WC, a tenacidade à fratura é um dos parâmetros
mais importantes para aplicação e avaliação de desempenho de carbetos de
tungstênio. Manter a precisão da tenacidade e maximizar a dureza são as principais
preocupações da indústria do metal duro (SKEIKH, 2014). A Tabela 10 apresenta
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algumas ligas comerciais de WC com algumas de suas propriedades e
especialmente com os valores de Klc de cada uma delas.
As letras F, M, G, indicam diferentes tamanhos de grão, tais como, grão fino,
grão médio e grão mais grosseiro. A tenacidade à fratura e os parâmetros
microestruturais desses carbetos foram medidos com muita precisão como parte de
um estudo que tratava do mecanismo de fratura do WC-Co. O método de
determinação da tenacidade à fratura foi a de entalhe em Chevron (SPLIEGER,
1990).
Dias e Miranda (2009) reportam a dificuldade de se obter resultados
confiáveis a partir dessa metodologia devido ao número de modelos existentes e ao
surgimento do campo de tensões residuais superficiais oriundas da preparação da
amostra, que podem afetar o desenvolvimento das trincas.
Tabela 10 – Propriedades de WC-Co.

WC com
frações em
peso de Co

Fração de (Co)
em volume (%)

Tamanho de
grão de WC
(µm)

Dureza
HV
(MPa)

Klc
(MPa m1/2)

W
(N/ mm)

WC- 6Co (F)

9,8

0,83

14400

11,68

785

WC- 8Co (M)

12,9

1,43

12600

14,21

1315

WC- 8Co (G)

13,2

2,16

11700

15,71

1720

WC- 9Co (F)

14,8

0,68

13700

12,48

1040

WC- 9Co (G)

15,1

1,83

11500

16,04

2850

WC- 10Co (M)

16,1

1,5

11900

15,52

1815

WC- 10Co (G)

16,5

2,18

11900

16,73

2375

WC- 12Co (F)

20,4

0,69

12700

13,06

1530

WC- 12Co (G)

19,8

1,68

10900

17,04

4000

WC- 15Co (F)

24,7

1,64

11600

13,63

1894

Fonte: SPLIEGER (1990).
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3.10 Processo de usinagem

O termo usinagem é empregado para os processos de fabricação que através
da retirada de material em forma de cavaco, confere forma e dimensão desejada da
peça. A tecnologia de usinagem teve início no século XlX com a descoberta do açorápido pelo americano Frederick Winslow Taylor determinando assim um passo
importante no desenvolvimento tecnológico da usinagem (FERRARESI, 1995).
Na maioria das aplicações, a usinagem é utilizada para converter blocos,
tarugos metálicos, peças fundidas, forjadas ou pré-moldadas em produto acabado,
com tamanho e acabamento específicos, de acordo com as necessidades de cada
projeto. Os processos de usinagem que envolvem operações de corte permitem
remover excessos de um material bruto com auxílio de uma ferramenta (geralmente
de metal duro) que posteriormente resultam em uma peça pronta acabada. Nestas
operações de corte são geradas sobras que costumam se chamar cavacos
(FERRARESI, 1995).
Os processos de usinagem podem ser classificados em duas categorias
principais:



Processos convencionais – em que as operações de corte empregam energia
mecânica na remoção do material, geralmente por cisalhamento, no contato
físico da ferramenta com a peça como, por exemplo, torneamento,
fresamento, furação e retificação; e



Processos não convencionais – em que as operações utilizam-se de outros
tipos de energia (termelétrica), não gerando marcas na superfície da peça e
com a taxa volumétrica de remoção de material muito menor que a dos
processos convencionais como, por exemplo, corte a laser, eletroerosão e
corte a plasma.

A Figura 37 mostra a classificação dos processos de usinagem divididos nas
categorias de “convencionais e não convencionais”.
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As ferramentas de corte em metal duro são amplamente utilizadas nos
processos de usinagem convencional, satisfazendo assim as crescentes exigências
feitas quanto à qualidade das peças fabricadas e a viabilidade econômica do
processo de fabricação. Muitos materiais para ferramentas de corte baseados em
metal duro são resultados de várias pesquisas na área de materiais, buscando
assim uma melhoria constante nas variáveis envolvidas na usinagem (geometria da
ferramenta e do inserto, melhoria nos processos de fabricação, condições de corte e
parâmetros de corte) que são consideradas quanto à sua influência e o seu efeito
sobre o resultado final do trabalho (FERRARESI, 1995).

Figura 37 – Processos de usinagem convencional e não-convencional

Fonte: FERRARESI (1995).
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3.11 Torneamento

O processo de torneamento é uma das operações de usinagem mais
utilizadas em trabalhos de corte de materiais metálicos. A peça desejada é obtida
através da revolução de superfícies com o auxílio de uma ou mais ferramentas de
corte. Ou seja, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina
enquanto que a ferramenta de corte se desloca simultaneamente com trajetória
coplanar com o eixo (MACHADO et al., 2009).
O torneamento, quanto à forma geométrica da peça pode ser retilíneo ou
curvilíneo. A Figura 38 apresenta alguns processos de torneamento.


Torneamento Retilíneo – É o processo pelo qual a ferramenta se
desloca em uma trajetória retilínea podendo ser cilíndrico (externo e
interno), cônico (externo e interno), radial (faceamento e sangramento
radial) e de perfil (radial e axial).



Torneamento curvilíneo – É o processo pelo qual a ferramenta se
desloca segundo uma trajetória curvilínea (MACHADO et al., 2009).

Figura 38 – Processos de torneamento.

Fonte: MACHADO et al. (2009).
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As operações de torneamento podem ser classificadas ainda em torneamento
de desbaste e torneamento de acabamento. Acabamento é a operação de usinagem
indicada para se obter peças com dimensões finais com acabamento superficial
específico. Desbaste é a operação de usinagem, que antecede o acabamento,
visando obter na peça a forma e dimensões próximas das finais.

3.12 Rugosidade superficial

Dotto et al. (2014) relatam que a rugosidade de uma superfície é definida
pelas irregularidades ou erros micro geométricos que são inerentes ao processo de
fabricação. Em operações de acabamento de peças, como o torneamento, a
rugosidade é uma variável importante e deve ser controlada durante o
processamento, podendo ser avaliada com rugosímetros digitais ou analógicos.
Dentre todos os parâmetros de rugosidade, o mais utilizado é o Ra, definido como
“média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento dos pontos
do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição”.
Ainda de acordo com Dotto et al., a “rugosidade de uma peça manufaturada é
afetada por diversos fatores, desde o processo de fabricação até a geometria da
ferramenta, passando pelos parâmetros de corte”. A Figura 39 mostra o conceito de
Ra.
Figura 39 – Ilustração esquemática da rugosidade Ra.

Fonte: Dotto et al. (2014).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

As etapas de preparação das amostras, tanto como as técnicas de
caracterização dos pós utilizados neste trabalho (resíduo de retífica de WC-Co-Ni), e
dos compactos sinterizados são apresentadas no fluxograma mostrado na Figura
40.

Figura 40 – Fluxograma das etapas realizadas no trabalho.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.1 Matéria-prima

A matéria-prima utilizada no desenvolvimento do projeto foi um resíduo de retífica
de WC-Co-Ni utilizado na confecção de peças de metal duro. O material recebido
estava em forma de pó e foi denominado resíduo como recebido (RCR). Durante o
desenvolvimento do trabalho, uma parte do RCR foi passada em malha 400 (pó
RCR400), e outra parte foi moída em moinho planetário e passado em malha 400
mesh resultando no pó denominado RM.

4.2 Moagem do WC-Co-Ni

O pó WC-Co-Ni como recebido (RCR) foi moído em moinho planetário
Pulverisette 4 no Laboratório de Materiais Magnéticos e Espectroscopia Mössbauer
do

Instituto de Física da Universidade de São Paulo – São Paulo (IFUSP – LMM),

para desaglomeração e cominuição das partículas. O recipiente utilizado foi de aço
inoxidável com camada interna de tungstênio e as esferas utilizadas foram de aço
SAE 52100.
Os parâmetros utilizados para a moagem do resíduo de WC-Co-Ni como recebido
foram:
 Velocidade de 400 rpm;
 10 g de massa de esfera/ 1 g de massa de pó;
 Tempo de 90 minutos de moagem;
 Esferas utilizadas de diâmetros de 7 mm e 13 mm;
 Quantidade a cada moagem de 10 g.

A Figura 41 mostra o moinho planetário Pulverisette 4 e o recipiente de aço
inoxidável utilizado no experimento.
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Figura 41– a) Moinho planetário Pulverisette 4 b) Recipiente de aço inoxidável.

Fonte: Elaborado pelo autor

Após moagem o pó foi peneirado em peneira malha 400 mesh, gerando o pó
RM.

4.3 Caracterização dos pós RCR e RM

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia
Dispersiva

Na análise do pó foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura (MEV)
JEOL JSM 6300, com voltagem de aceleração de 20 kV, no modo elétrons
secundários. Esta técnica permitiu observar a morfologia, a dispersão e a
distribuição do tamanho de partícula.
Foi utilizada também para realização de análises químicas dos pós a técnica
de Espectrometria Dispersiva de Energia (EDS – Energy Dispersive Spectrometer),
utilizando-se o Sistema Noran, acoplado ao microscópio JEOL.
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4.3.2 Análise Química por Espectrometria de Absorção Atômica

A análise química foi realizada no Laboratório Químico do Laboratório de
Processos Metalúrgicos do Centro de Tecnologia de Metalurgia e Materiais do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (CTMM/LPM).
Para o preparo da amostra, 0,5 g do WC-Co-Ni foram misturadas com 40 ml de
solução 0,5 M de HNO3. A mistura foi agitada por 2 h e mantida à aproximadamente
25 oC. Após esse procedimento, a solução foi filtrada. O WC retido no filtro foi seco
em estufa a 100 oC. O filtrado, contento Co e Ni, foi analisado por Espectrometria de
Absorção Atômica com Chama (FAAS) no modo sequencial rápido (AA240FS,
Varian, EUA). Os parâmetros instrumentais estão mostrados na Tabela 11.
As soluções padrões de calibração foram preparadas a partir de diluições
sucessivas de soluções estoques de 1000 mg/l de Co 2+ (Co(NO3)2) e 1000 mg/l de
Ni2+ (Ni(NO3)2) (Tritisol®, Merck, EUA) com água desionizada (MΩcm a 25°C) (MilliQ®, Millipore, EUA).
Na Figura 42 são apresentadas as curvas analíticas de calibração para as
espécies de Co2+ e Ni2+.

Tabela 11 – Parâmetros Instrumentais do FAAS

Parâmetros

Co

Ni

240,7

232

7

4

0,2

0,2

Integração (s)

5

5

Acetileno (l/min)

2

2

Ar atmosférico (l/min)

13,5

13,5

Altura de observação (cm)

0,5

0,5

0,011

0,137

Comprimento de onda (nm)
Corrente (mA)
Resolução espectral

Concentração característica (mg/l)
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 42 – Curvas analíticas de calibração para Co e Ni.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.3 Densidade Real – Picnometria a Gás de Hélio

A determinação da densidade real do pó obtido foi realizada em picnômetro
de gás de Hélio, Quantachrome MultiPycnometer, do Laboratório de Tecnologia de
Partículas (LPP), do Centro de Bionanomanufatura do IPT. Esta técnica consiste em
determinar o volume verdadeiro de um sólido, mesmo que poroso, por variação de
pressão de gás numa câmara de volume conhecido. O volume do sólido pode ser
calculado a partir da seguinte equação:

P1 (Va - Vs) = P2 (Va - Vs + Ve)

(Eq. 3)

Onde,

𝑉𝑠 = 𝑉𝑎 −

𝑉𝑒
𝑃1
−1
𝑃2

em que:

P1 - Câmara pressurizada
P2 - Câmara despressurizada
Va - volume da câmara da amostra;
Ve - volume da câmara de expansão;
Vs - volume do sólido.

(Eq. 4)
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4.3.4 Difração de Raios X

Os pós como recebido e moído foram analisados por difração de raios - X
utilizando-se o equipamento Schmadzu XRD 6000, com radiação Cu K , no intervalo
de 15 a 70º (2), com varredura de 0,5º/min.

4.4 Sinterização dos Pós por Corrente Elétrica Pulsada (SPS)

Os pós previamente pesados (aproximadamente 5 g) foram colocados e
compactados manualmente no molde de grafite com diâmetro externo de 50 mm e
diâmetro interno de 20 mm, cuja parede e o fundo foram revestidos com folha de
grafite de 0,3 mm. A Figura 43 mostra a pesagem de aproximadamente 5 g do pó de
WC Co/Ni.

Figura 43 – Pesagem de aproximadamente 5 g de pó de WC Co/Ni

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a colocação do pó no molde, o mesmo também foi recoberto com folha
de grafite de 0,3 mm. Esta folha isola por completo a amostra do contato com a
matriz e auxilia na retirada da amostra de seu interior evitando a adesão nos
punções ou molde. A Figura 44 mostra o molde de grafite onde foram sinterizadas
as amostras.
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Figura 44 – molde de grafite utilizado na preparação dos compactos
sinterizado (diâmetro interno ~20 mm)

Fonte: Elaborado pelo Autor

A sinterização foi realizada com pressão uniaxial de 60 MPa. O ciclo térmico
foi o seguinte:
 Temperatura ambiente a 650 ºC – 7 minutos;
 650 ºC a 900 ºC – 3 minutos;
 900 ºC a 1200 ºC – aproximadamente 2 minutos;
 Patamares: 1 e 10 minutos em temperatura de 1100 oC, 1min em 1150 oC
e 10 min em 1200 oC.
O equipamento utilizado foi o SPS -1050 – Syntex Inc., pertencente ao
Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo – SP. A Figura 45 mostra o equipamento
de sinterização de SPS.
Figura 45 – Equipamento de sinterização por (SPS).

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os compactos sinterizados apresentaram aspectos como apresentado na Figura
46, com dimensões aproximadas de 20 mm de diâmetro e 3 mm de espessura.

Figura 46 – Amostra sinterizada (diâmetro ~20 mm).

Fonte: Elaborado pelo Autor

As amostras preparadas e sinterizadas foram denominadas da seguinte forma:


RCR – sinterização a 1100 oC/ 1min, gerando a amostra denominada RCR1100-1m);



RCR passado em malha 400 mesh (RCR400) – sinterização a 1100 oC/ 10
min, gerando a amostra denominada RCR400-1100-10 m;



RM – sinterização a 1100 oC/ 1 min, gerando a amostra denominada RM1100-1m);



RM – sinterização a 1100 oC/ 10 min, gerando a amostra denominada RM1100-10m);



RM – sinterização a 1150 oC/ 1 min, gerando a amostra denominada RM1150-1m);



RM - sinterização a 1200 oC/ 10 min, gerando a amostra denominada RM1200-1m);
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4.5 Preparação metalográfica

As amostras sinterizadas foram cortadas com disco de diamante, na seção
transversal, em equipamento Isomet. Uma das seções foi embutida em baquelite à
quente, em um equipamento Embutidora Simplimet automática, durante 15 minutos.
As amostras embutidas foram lixadas sequencialmente com lixas 120, 220, 320, 400
e 600 e 1000 grana e polidas com pasta de diamante de granulometrias 6,0, 3,0 e
1,0 m, em pano DP-DUR. O polimento final foi realizado com sílica coloidal por 2
minutos.

4.6 Caracterizações das Amostras Sinterizadas

4.6.1 Densidade Aparente do Compacto Sinterizado (Arquimedes)

A densidade aparente dos compactos sinterizados foi determinada pelo
método de Arquimedes, utilizando a seguinte equação:

𝐷𝐴 =

𝑀𝑆
𝑀𝑈 −𝑀𝐼

(Eq. 5)

Onde DA = densidade aparente, Ms = massa da amostra seca, Mu = massa
da amostra úmida e MI = massa da amostra imersa.

4.6.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As superfícies polidas das amostras foram analisadas por microscopia
eletrônica de varredura, utilizando-se os microscópios JEOL MSE 6300 e FEG
Quanta 3D, com voltagem de aceleração de 20 kV. Análises de espectroscopia de
energia dispersiva também foram realizadas para a determinação da composição
elementar das amostras utilizando-se os sistemas Noran e EDAX.
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4.6.3 Dureza Vickers
O ensaio de dureza Vickers permite medir a resistência do material a uma
deformação plástica localizada, utilizando um penetrador de diamante com ponta
piramidal com variações na carga (kgf) por tempo (s) determinado. O cálculo do
valor da dureza é feito através da informação da carga aplicada e do tamanho das
diagonais de impressão deixada. A fórmula utilizada para o cálculo é dada por:

𝐻𝑉 = 1,854 .

𝑃
𝑑2

(Eq. 6)

Onde,

P = Carga aplicada (kgf);
d = Comprimento médio da diagonal da impressão obtida.
A Figura 47 mostra o esquema ilustrativo do método de medição de dureza
Vickers.

Figura 47 – Método de medição de dureza Vickers.

Fonte: SCHUBERT (1998)
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Para a medição de microdureza das amostras sinterizadas, foi utilizado
durômetro marca Buehler – carga 30 kgf, com tempo de aplicação de carga de 10 s.
O resultado é apresentado como média de cinco medidas.

4.6.4 – Tenacidade à Fratura (KIC)

A tenacidade à fratura das amostras sinterizadas foram medidas a partir do
método de Shetty, utilizando-se a equação:

KIC = 0,0889 (HW)1/2

(Eq. 7)

onde W = P/4l, P é a carga utilizada, l é o comprimento da trica, e H é a dureza.

As trincas foram obtidas a partir do ensaio de dureza Vickers com cargas de
30 kgf, com cinco medidas em cada carga e os resultados serão apresentados como
HV30. Os comprimentos l (2c-2a) e a foram definidos como mostra a Figura 48.

Figura 48 – Esquema mostrando como foram definidos os valores de l e
a para o cálculo de tenacidade à fratura utilizando-se o modelo de Shetty,
onde 2a1 = d1 e 2a2 =d2, sendo d = diagonais da endentação.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.7 Confecção dos insertos para usinagem

4.7.1 Amostras selecionadas

As amostras sinterizadas que foram selecionadas para a fabricação dos
insertos para o teste de usinagem, foram aquelas que apresentaram melhor
densificação (98 %). Foram preparadas quatro amostras sinterizadas nas mesmas
condições para os ensaios de usinagem, sendo duas delas apresentadas na Figura
49.

Figura 49 – Amostras utilizadas para a fabricação dos insertos.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.7.2 Amostras padrão (comercial) utilizadas como referências
A fabricação dos insertos para usinagem baseou-se em amostra padrão
(comercial) seguindo sua geometria, dimensões e parâmetros de corte tais como:
ângulo de corte, raio da aresta e espessura do inserto. As amostras padrão
utilizadas como referência foram:
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Inserto de metal duro triangular 60º positivo classe TPMR 160308
fabricante WIDIA; escolhido por apresentar geometria simples e
quebra-cavaco e apropriado para usinagem do aço SAE 1020; e



Inserto de metal duro triangular 60º positivo classe TPGN 110304
fabricante KORLOY; escolhido por apresentar geometria simples e sem
quebra-cavaco e apropriado para usinagem do aço SAE 1020.

A Figura 50 mostra a classificação do inserto de metal duro produzido pelo
fabricante WIDIA.
A Figura 51 mostra a classificação do inserto de metal duro produzido pelo
fabricante KORLOY.

Figura 50 – Inserto comercial de metal duro da WIDIA.

Fonte: WIDIA CATÁLOGO DE FERRAMENTAS (2017)
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Figura 51 – Inserto comercial de metal duro da KORLOY.

Fonte: KORLOY CATÁLOGO DE FERRAMENTAS (2011)

4.7.3 Preparação dos insertos a partir das amostras sinterizadas por SPS para
usinagem

As amostras foram cortadas em rebolo diamantado, atribuindo assim sua
forma (conforme amostra comercial). Em seguida utilizou-se rebolos de afiação
diamantado, onde foram retificadas suas faces e depois afiadas suas arestas com
ângulo e raio de corte conforme medida retirada da amostra padrão. Todas estas
operações foram realizadas em uma afiadora universal modelo AT 500.
A Figura 52 mostra a afiadora universal modelo AT 500 utilizada para
fabricação dos insertos de metal duro sinterizados via SPS.
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Figura 52 – Afiadora universal modelo AT 50.

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 53 apresenta os insertos de metal duro fabricados a partir das
amostras sinterizadas por SPS.

Figura 53 – Insertos de metal duro fabricados a partir da amostra com 98 % de
densificação.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.8 Ensaios de usinagem

4.8.1 Programação de usinagem

Foram usinadas 40 peças em aço SAE 1020 de acordo com desenho
fornecido pelo projeto do ferramental. A Figura 54 mostra o desenho 2D das peças
(Pino posicionador) que foram torneadas.

Figura 54 – Pino Posicionador

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.8.2 Parâmetros de usinagem utilizados

Os parâmetros de corte adotados no torneamento das peças foram iguais
aos parâmetros estabelecidos pelo fabricante dos insertos, possibilitando, assim,
adotar um padrão para comparar as vidas úteis dos insertos e a qualidade das
superfícies geradas na usinagem em condições de acabamento.
Os valores dos parâmetros de corte foram determinados com base na
velocidade de corte (Vc) e na profundidade de corte (ap), fornecidas nos catálogos de
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ferramentas e no suporte técnico dos representantes dos insertos. Os outros
parâmetros tais como: avanço por rotação (f), avanço linear (vf) e rotação do eixo
árvore (rpm) foram calculados utilizando-se as seguintes equações.

Rotação do eixo árvore (rpm)

n=

Vc ∗ 1000
π ∗ D

= (rpm)

(Eq. 8)

Avanço por rotação

f=

vf
n

= (mm/rot)

(Eq. 9)

Avanço linear

vf = n ∗ f

(Eq. 10)

Onde,

Vc = Velocidade de corte (m/min)
n = Rotações por minuto (rpm)
D = Diâmetro da peça (mm)
f = Avanço por rotação (mm/rot)
vf = Avanço linear (mm/min)

A combinação dos parâmetros de usinagem utilizados para os tipos de
insertos, segundo a sua classe e altura é mostrado na Tabela 12. As amostras foram
separadas em dois grupos distintos: Amostras com 16 mm de altura (L) conforme
inserto padrão WIDIA e amostras com 10 mm de altura conforme inserto padrão
KORLOY.
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Tabela 12 – Parâmetros de corte utilizados nos ensaios.
Avanço
por
rotação
(f)

Insertos

Velocidade
de corte
( Vc )

Rotação
( rpm )

Profundidade
de corte
( ap )

Avanço
linear
( vf )

Insertos de 16 mm

236 m/min

1500

0,5 mm

0,1 mm/rot 150 mm/min

Insertos de 10 mm

220 m/min

1400

0,5 mm

0,1 mm/rot 140 mm/min

Fonte: Elaborado pelo Autor.

4.8.3 Fixação dos insertos

Para a fixação dos insertos na máquina (torno CNC), foram utilizados suporte
de ferramenta código CTGPR 2525-M16 para os insertos de 16 mm e suporte
código CTGPR 2020-K11 para os insertos de 10 mm. Durante os ensaios apenas os
insertos foram removidos para troca e avaliação do desgaste, o suporte foi mantido
preso na mesma posição no magazine da máquina, de modo a evitar possíveis
variações nos resultados, tais como: variações na profundidade de corte e possíveis
colisões. A Figura 55 mostra os insertos de 16 mm fixados no suporte de ferramenta
fornecido pela empresa Widia.

Figura 55– Insertos de 16 mm fixados no suporte: (a) padrão, (b) e (c) amostras
sinterizadas nas mesmas condições (98 % de densificação), obtidas neste
trabalho.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 56 mostra os insertos de 10 mm fixados no suporte de ferramenta
fornecido pela empresa KORLOY.

Figura 56 – Insertos de 10 mm fixados no suporte: (a) padrão, (b) e (c)
amostras sinterizadas nas mesmas condições (98 % de densificação),
obtidas neste trabalho.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 57 mostra todos os insertos de metal duro utilizados nos ensaios de
usinagem.
Figura 57 – Insertos de metal duro utilizados nos ensaios de usinagem (amostras 1,
2, 3 e 4 são amostras obtidas nesse trabalho com densificação de 98 %).

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.8.4 Fixação das peças

As peças usinadas, com forma cilíndrica, foram fixadas na placa de três
castanhas do torno CNC. Esta fixação padrão busca garantir estabilidade e rigidez,
para poder manter a precisão e segurança na realização dos ensaios. A Figura 58
mostra o cilindro de aço inoxidável utilizado nos ensaios fixado na placa de três
castanhas do torno CNC.

Figura 58 – Sistema de fixação do cilindro de aço usinado.

Peça de Aço
SAE 1020

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.8.5 Máquina-equipamento
Os ensaios de usinagem foram realizados em um torno horizontal CNC, da
marca ROMI, modelo Centur 30D, instalado na célula de ferramentaria da empresa
Proart localizada em São Bernardo do Campo – SP.

A Figura 59 mostra o torno CNC ROMI utilizado nos ensaios.
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Figura 59 – Torno CNC ROMI utilizado na realização dos ensaios.

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.8.6 Verificação do desgaste dos insertos

A análise dos desgastes dos insertos foram feitas com uma lupa de
ferramentaria de propriedade da empresa Proart, com aumento de 30X. Como ponto
de referência para medir o desgaste, analisou-se o raio da aresta de corte do
inserto. A Figura 60 mostra a lupa de ferramentaria utilizada para verificação do
desgaste dos insertos.

Figura 60 – Lupa de Ferramentaria.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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4.8.7 Medição da rugosidade das peças fabricadas

Para a medição da rugosidade da superfície das peças usinadas, foi utilizado
um rugosímetro portátil, marca DIGIMESS, modelo TR100. A medição da rugosidade
foi feita na direção axial ao corpo cilíndrico da peça. Os parâmetros de rugosidade
aplicados na medição foram da classe N7, de acordo coma a norma (ABNT-NBR8404/1984) com desvio aritmético Ra de 1,6 μm. As peças que apresentaram
rugosidade superior a 1,6 μm foram descartadas. A Figura 61 apresenta o aparelho
de medição de rugosidade utilizado nos ensaios.

Figura 61 – Rugosímetro portátil.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Caracterização do Resíduo de WC (Co,Ni) como recebido (RCR) e moído
(RM)

5.1.1 Microscopia eletrônica de varredura

A Figura 62 apresenta micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de
varredura do pó WC-Co-Ni como recebido (RCR). Pode-se observar uma larga
distribuição granulométrica com partículas inferiores à aproximadamente 50 μm. A
Figura 62e apresenta uma micrografia, com maior aumento da região vermelha
indicada na Figura 62c, mostrando que as partículas grosseiras são constituídas de
agregados de partículas primárias com tamanhos inferiores.
Como o pó em estudo foi obtido de resíduo de WC-Co-Ni sinterizado, essa
observação era esperada. Os espectros de EDS de cada área apresentada na
Figura 62 também são apresentados, indicando a presença dos elementos W, Co e
Ni. A Tabela 13 apresenta a média e o desvio padrão do teor de Co/Ni,
determinados nas áreas totais apresentadas nas Figuras 62a e 62c, por EDS. O
resultado indica uma concentração variada de Co e Ni, totalizando 10,1 % em peso
na área da Figura 62a e 8,3 % na área da Figura 62c.
A Figura 63 apresenta uma micrografia, obtida por microscopia eletrônica de
varredura, e o mapeamento dos elementos, W, C, Co e Ni. Pode-se observar
distribuição do Co e Ni que envolve as partículas de WC. No entanto, algumas
regiões são mais ricas em Co e Ni, indicando a variação de composição obtida por
EDS.
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Figura 62 – (a), (c), (e) micrografias obtidas por MEV, no modo elétrons secundários, do
resíduo de WC(Co,Ni) como recebido, (b), (d) e (f) espectros de EDS das áreas
correspondentes às figuras a, c e e, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Tabela 13 - Teor de Co e Ni do resíduo de WC(Co,Ni) como recebido determinado por
EDS, das áreas das Figuras 62a e 62c.

Áreas

% em peso de Co

% em peso de Ni

Área Total Figura 62a

6,5 ± 0,3

3,6 ± 0,3

Área Total Figura 62c

4,6 ± 0,9

3,7 ± 0,5

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 63 – (a) Micrografia do pó WC (Co,Ni), (b) e (c) Distribuição dos elementos
(C, W, Co e Ni) presentes na região apresentada na micrografia (a).

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 64 apresenta micrografias obtidas por microscopia eletrônica de
varredura do pó WC-Co-Ni moído (RM), com tamanho de partículas inferior a 25 μm.
Pode-se observar a redução do tamanho de partículas em relação ao pó como
recebido (RCR), cujas partículas são inferiores a 50 μm (Figura 62). Comparando-se
as Figuras 63a e 64c, é possível observar a redução de tamanho de partículas. Os
espectros de EDS apresentados na Figura 64 indicam a presença dos elementos W,
C, Co e Ni. Na análise do pó moído não foi observado o pico referente ao elemento
Fe, que poderia ser proveniente de contaminação das bolas de aço do moinho. Ou
não houve contaminação, ou foi muito baixa para ser detectada por EDS. A Tabela
14 apresenta os teores de Co e Ni determinados por EDS das áreas totais das
Figuras 64a e 64c. O resultado indica uma concentração variada de Co e Ni,
totalizando 11,0 % em peso na área 64a e 8,6 % na área Figura 64c. Os resultados
de análise química semi quantitativa do resíduo como recebido e moído são
semelhantes (Tabelas 13 e 14).

Tabela 14 – Teor de Co e Ni no pó WC(Co, Ni) moído por 3 h em moinho planetário
determinado por EDS, das áreas das figuras 64a e 64c.

Áreas

% em peso de Co

% em peso de Ni

Área Total Figura 60a

6,5 ± 1,1

4,5 ± 0,45

Área Total Figura 60b

4,1 ± 0,5

4,5 ± 0,6

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 64 – (a), (c) e (e) Micrografias, obtidas por MEV, do pó WC-Co-Ni moído em moinho
planetário por 3 h (RM), (b), (d) e (f) espectros de EDS das áreas apresentadas na Figura
(a), (c) e (e), respectivamente.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.1.2 Análise Química por Absorção Atômica
A Tabela 15 apresenta os teores de Co e Ni obtidos da extração desses
metais de uma amostra de WC-Co-Ni moído. O pó foi diluído em ácido nítrico e o
filtrado foi analisado. Os teores obtidos por absorção atômica são inferiores aos
encontrados nas análises de EDS, totalizando 6,8 % em peso de Co+Ni. O pó não
dissolvido, que foi retido no filtro de papel, foi seco em estufa a 100 oC e foi
analisado por microscopia eletrônica de varredura. A Figura 65 mostra micrografias
do pó tratado com ácido nítrico, obtidas por MEV, e os respectivos espectros de
EDS da área total indicada nas Figuras 65a e 65c. Não foram observados os
elementos Co e Ni. Como a análise por absorção atômica é mais precisa que as
análises de EDS, e o pó residual do tratamento com ácido não mostrou a presença
dos metais cobalto e níquel, nas análises de EDS, a composição do WC-Co-Ni será
considerada 4,4 % de Co e 2,4% de Ni, como indicada na Tabela 15.
Tabela 15 – Teor de Co e Ni no pó WC(Co, Ni) moído por 3 h em moinho planetário
determinado por Espectrometria de Absorção Atômica

Metais

Co

Ni

% em peso

4,4

2,4

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 65 – (a) e (c) Micrografias, obtidas por MEV, do pó WC-Co-Ni moído (RM) em
moinho planetário por 3 h e tratado com HNO3 diluído (1 N) e (b) e (d) espectros de EDS
das áreas apresentadas na Figura (a) e (c), respectivamente.
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Continuação da Figura 65.

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.1.3 Difração de raios X do Pó WC (Co,Ni) como recebido e moído

A Figura 66 apresenta os difratogramas de raios X do resíduo de WC-Co-Ni
como recebido (RCR) e moído (RM), indicando os picos referentes à fase WC (ICDD
01-077-4388). Não foi identificada a fase W 2C que apresenta pico de maior
intensidade em 40º (2) indicando que não houve decarbonização (HULKA et al.,
2015). Su et al. reportam que a solubilidade do WC em níquel é maior que sua
solubilidade em Co. Hulka et al. atribuem o pico próximo a 43º- 44º (2) à fase MxC
que pode corresponder à dissolução da fase carbeto na matriz de níquel e/ou
cobalto. No entanto, o pico é largo, e está muito próximo do ângulo 2
correspondentes aos picos de maior intensidade do Co (44,2º - ICDD 015-0806) e Ni
(44,5º ICDD 04-0850), dificultando a identificação correta das fases, principalmente
devido à pequena quantidade (6,8 % em massa) desses metais na matriz de WC.
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Figura 66– Difratogramas de raios - X do pó WC-Co-Ni como recebido
(RCR) e moído (RM).

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.1.4 – Densidade Real do Pó.

A densidade real do pó WC-Co-Ni, determinada por picnometria de gás Hélio,
foi de 14,1 ± 0,5 g/cm3. Martins et al. (2011) reportam dados de densidade teórica
de algumas composições WC(Co, Ni) como, por exemplo, 14,30 g/cm 3 para a
composição WC-6Co-6Ni e 13,76 g/cm3 para a composição WC-16Co-12Ni. Nesse
trabalho, optou-se determinar a densidade experimentalmente, visto que não foi
possível determinar por DRX se as fases ligantes são Co-Ni e/ou MxC. Apesar de a
composição de Co e Ni do metal duro utilizado neste trabalho (4,4Co-2,3Ni) ser
inferior à composição WC-6Co-6Ni, o valor obtido experimentalmente está próximo
ao valor calculado por Martins et al. (2001).
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5.2 Caracterização das Amostras Sinterizadas

5.2.1 Densificação

A Tabela 16 apresenta os resultados de densidade aparente e porcentagem
de densificação das amostras RCR-1100-1m, RCR400-1100-10m, RM-1100-1m,
RM-1100-10m, RM-1150-1m e RM-1200-10m. O cálculo de densificação foi baseado
no valor de densidade real média, medida por picnometria de gás hélio (14,1 g/cm 3).
Como pode ser observado na Tabela 16 os pós sinterizados como recebido
(RCR) apresentaram densificação de aproximadamente 92 %, tanto para o pó como
recebido (RCR-1100-1m), quanto para o pó passado em peneira malha 400 mesh
(RCR400-1100-10 min). A Figura 67 apresenta micrografias ópticas das amostras
(RCR-1100-1m) e RCR400-1100-10m, mostrando que a compactação não foi boa,
gerando defeitos da ordem de 30 µm (Amostra RCR-1100-1m) e muita porosidade
(amostras RCR-1100-1m e RCR400-1100-10m). Este fato pode ser proveniente de
uma distribuição de tamanho de partículas grosseiras, dificultando a compactação
do pó no molde de grafite e o preenchimento dos vazios durante o processo de
conformação da pastilha.
A Figura 68 mostra a micrografia da amostra RCR-1100-1m obtida por
microscopia eletrônica de varredura (aumento de 3000X), no modo elétrons
retroespalhados, assim como alguns espectros de energia dispersiva (EDS) dos
pontos 1, 2 e 3 apresentados na Figura 68. Em destaque o defeito de
aproximadamente 30 µm, e os espectros de EDS indicando pontos (1) com somente
WC (93,14 % de W e 6,86 % de C – em massa). A porcentagem de W no WC
estequiométrico é de 93,87 % e W e 6,12 % de C, muito próximo ao encontrado na
análise por EDS do ponto 1. Os pontos 2 e 3 da Figura 64 mostram a presença de
C, W, Co e Ni, sendo a relação Co/Ni de 1,71 e 1,80 para os pontos 2 e 3,
respectivamente. A análise química, determinada por absorção atômica indica a
relação Co/Ni de 1,85. Os resultados de teor de Co e Ni obtidos por EDS são
maiores do que os obtidos por análise por espectrometria de absorção atômica
(FAAS), mas a relação de Co/Ni é próxima à da determinada por FAAS.
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Tabela 16 – Valores médios de densidade aparente e densificação das amostras
sinterizadas.

Amostras

Densidade Aparente
(g/cm3)

Densificação
(%)

RCR-1100-1m

12,96

91,9

RCR-1100-10m

12,92

91,6

RM-1100-1m

13,61

96,5

RM-1100-10m

13,67

97,0

RM-1150-1m

13,70

97,3

RM-1200-10m

13,84

98,2

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 67 – Micrografias ópticas das amostras: (a) RCR1100-1m e (b) RCR400-1100-10m.
(a)

100 µm

100 µm

(b)

100 µm
Fonte: Elaborado pelo Autor

100 µm

(b)
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Figura 68 - Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
retroespalhados, da amostra RCR-1100-1m e (b) espectros de EDS dos pontos 1, 2 e 3
apresentados na figura a.
1

3
1

2
(b)
(a)
2

(c)

3

(d)

Fonte:Elaborado pelo Autor

A Figura 69 apresenta micrografias da amostra RCR-1100-1m, com maiores
aumentos (10000X, 20000X e 40000X), mostrando detalhes dos grãos e da fase
ligante (Co,Ni). Pode-se observar regiões com grãos mais definidos, característcos
de WC, mas ainda regiões com agregados semelhantes aos encontrados no pó,
com tamanhos da ordem de 5 µm, como o indicado na flecha da Figura 69c. As
micrografias mostram que a maioria dos grãos apresentam tamanhos inferiores a 5
µm. Su et al. (2015) relatam tamanho médio de grãos em WC-Co-Ni sinterizados
convencionalmente (1450 oC/1h) da ordem de 1,5 a 2,9 µm (Tabela 5), partindo de
pó WC com tamanho médio de partícula de 0,5 µm. É importante ressaltar que o pó
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utilizado no presente trabalho foi obtido de peças já sinterizadas, e que o aumento
de tamanho de alguns grãos pode estar relacionando com a re-sinterização
favorecendo o crescimento de grãos menores.

Figura 69 – (a), (b), (c) e (d) Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura
no modo elétrons retroespalhados, da amostra RCR-1100-1m.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 70 mostra micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de
varredura no modo elétrons retroespalhados, da amostra RCR400-1100-10 m. A
microestrutura dessa amostra é semelhante à amostra RCR-1100-1m, com
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tamanhos de grãos inferiores a 5 µm em sua grande maioria. Somente passar o pó
como recebido em peneira malha 400 mesh e sinteriza-lo com patamar de 10
minutos

não foi sufciente para a obtenção de amostras sinterizadas com

densificação superior a 92 %. Mesmo passando o pó como recebido, em peneira
malha 400 mesh, a distribuição do tamanho de partícula não foi suficiente para ser
uma distribuição larga, com pós mais finos, para preencher os vazios durante o
empacotamento das partículas mais grosseiras. Dessa forma, o pó como recebido
foi moído e o resultado das microestruturas das amostras sinterizadas, a partir dele,
serão apresentados a seguir.

Figura 70 - Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo
elétrons retroespalhados, da amostra RCR-1100-10m.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 71 mostra micrografias ópticas das amostras RM-1100-1m, RM1100-10m, RM-1150-1m e RM-1200-10m. Pode-se observar a diminução de
porosidade em relação com as amostras sinterizadas a partir do pó como recebido
(RCR). Um fato interessante é a presença de grãos mais grosseiros nas amostras
RM-1100-10m e RM-1220-10m tratadas a 1100 oC e 1200 oC por 10 minutos. O
crescimento de grão pode estar associado ao maior tempo (10 minutos) em relação
ao tempo de 1 minuto utilizado para sinterizar as demais amostras. No caso das
amostras sinterizadas com o pó como recebido não foi observada diferença
significativa na microestrutura, em termos de tamanho de grãos, passando o
patamar de 1 para 10 minutos mantendo-se a temperatura a 1100 oC. No caso das
amostras sinterizadas a partir do pó moído, a microestrutura da amostra RM-110010m (tratata a 1100 oc por 10 mintos) apresenta uma micrografia mais grosseira em
relação com a amostra RM-1100-1m (tratada a 1100

oC

por 1 minuto). Essa

diferença está relacionada com o aumento de partículas finas geradas na moagem
do pó. O aumento do patamar de 1 para 10 minutos permite a difusão de átomos e o
crescimento de grãos finos formando grãos grosseiros.
A Figura 72 mostra micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de
varredura no modo elétrons retroespalhados, da amostra RM-1100-1m, assim como
a distribuição dos elementos W, Co e Ni. Pode-se observar a distribuição da fase
ligante em toda a matriz, com distribuição do cobalto e níquel nos contornos do WC.
A Figura 73 mostra micrografias, obtidas por MEV no modo eletrons
retroespalhados da amostra RM-1100-1m, indicando microstrutura, em termos de
grãos, menores que os das amostras RCR-1100-1m e RCB-1100-10m. As pastilhas
obtidas a partir do pó moído são mais densas, devido à redução do tamanho de
partículas, possibilitando que partículas mais finas preencham os vazios (poros) na
densificação do pó antes da sinterização.
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Figura 71 – Micrografias ópticas das amostras (a) RM-1100-1m, (b) RM-1100-10m, (c) RM1150-1m e (d) RM-1200-10m.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 72 – Micrografia, obtida por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
retroespalhados, da amostra RM-1100-1m e a distribuição dos elementos W, Co e Ni na
matriz.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 73 – Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
retroespalhados, da amostra RM-1100-1m.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 74 mostra uma micrografia da amostra RM-1100-10m, obtida por
microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons retroespalhados. Pode-se
observar uma estrutura com distribuição de Co e Ni na matriz.

Figura 74 – Micrografia, obtida por microscopia eletrônica de varredura no modo
elétrons retroespalhados, da amostra RM-1100-10m e a distribuição dos elementos W,
Co e Ni na matriz.

5 µm

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 75 mostra micrografias das amostras RM-1100-10m, obtidas por
microscopia eletrônica de varredura, no modo de elétrons retroespalhados. Pode-se
observar uma estrutura com grãos com tamanhos superiores aos observados nas
amostras RCR-1100-1m, RM-1100-1m. Este fato pode estar relacionado com a
maior quantidade de partículas finas no pó moído e com o tempo de sinterização
maior (10min). A presença dos ligantes Co e Ni, e principalmente o Ni promovem
maior crescimento de grão na matriz WC (SU et al, 2015).
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Figura 75 – Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo
elétrons retroespalhados, da amostra RM-1100-10m.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Apesar de os grãos serem maiores, a porosidade da amostra RM-1100-10m,
que atingiu densificação de aproximadamente 97 %, é menor do que a das amostras
RCR-1100-1m e RCR-1100-10m. Um fato interessante foi que a análise de EDS
mostrou a presença de elemento Fe, que não havia sido detectado na análise por
EDS do pó moído (Figura 64). Nas análises de EDS do pó moído foram
consideradas áreas, e nas análises de EDS da amostra sinterizada foram
considerados pontos. O Fe também pode ser utilizado como ligante em matrizes de
WC (KIM et al, 2015). A Figura 76 apresenta uma micrografia obtida por MEV e o
espectro de EDS (ponto 2) mostrando a presença dos elementos W, Fe, Co e Ni,
indicando pequenas contaminações de Fe devido à moagem de pó em moinho
planetário, com bolas de aço.
A Figura 77 mostra uma micrografia da amostra RM-1150-1m, obtida por
microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons retroespalhados. Pode-se
observar uma estrutura com distribuição Co e Ni na matriz.

Figura 76 – Micrografia, obtida por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
secundários, da amostra RM-1150-1m e (b) espectros de EDS dos pontos 1 e 2
apresentados na figura.
(a)

(b)
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 77 – Micrografia, obtida por microscopia eletrônica de varredura no modo
elétrons secundários, da amostra RM-1150-1m e a distribuição dos elementos W,
Co e Ni na matriz.

5 µm

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 78 mostra micrografias das amostras RM-1150-1m, obtidas por
microscopia eletrônica de varredura, no modo de elétrons retroespalhados. Pode-se
observar uma estrutura com grãos com tamanhos superiores aos observados nas
amostras RCR-1100-1m, RCR400-1100-10m, RM-1100-1m, mas semelhante à
amostra RM-1100-10m. Este fato pode estar relacionado com a maior quantidade de
partículas finas no pó moído e com a maior temperatura de sinterização (1150 oC). A
presença dos ligantes Co e Ni, e principalmente o Ni promovem maior crescimento
de grão na matriz WC. Apesar de os grãos serem maiores, a porosidade da amostra
RM-1150-1m, que atingiu densificação de aproximadamente 97 %, é menor do que a
das amostras RCR-1100-1m e RCR400-1100-10m. No caso da amostra RM-11501m também foi encontrado o elemento Fe, como contaminação da moagem (Figura
79). Não foi encontrado resultado significativo com o aumento de temperatura, visto
que a densificação da amostra não foi superior à da amostra sinterizada a 1100 oC/1
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min (RM-1100-1m). Dessa forma, foi realizada a sinterização do pó moído a 1200 oC
por 10 minutos, para verificar se o aumento da temperatura e do tempo apresentaria
um efeito de aumento na densificação do compacto sinterizado. A Figura 80
apresenta micrografias da amostra RM-1200-10m, e o espectro de EDS do ponto 1
da Figura 80 indica a presença dos elementos C, W, Co e Ni, característicos do pó
utilizado nesse trabalho. Pode-se observar pequena porosidade e não foram
encontrados poros maiores que 2,5 µm. Essa amostra foi a que apresentou maior
densificação (98,2 %) como pode ser visto na Tabela 16.

Figura 78 – Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
retroespalhados, da amostra RM-1150-1m, com diferentes aumentos.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 79 – Micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo elétrons
retroespalhados, da amostra RM-1150-1m e (b) espectros de EDS dos pontos 1a e 1b
apresentados na figura.

Fonte: Elaborado pelo Autor

119

Figura 80 - (a), (b) e (c) micrografias, obtidas por microscopia eletrônica de varredura no
modo elétrons retroespalhados, da amostra RM-1200-10m e (d) espectro de EDS do ponto 1
apresentado na figura c.

Ponto 1

1
Poros

Fonte: Elaborado pelo Autor

As microestruturas das pastilhas sinterizadas, tanto a partir do pó como
recebido (RCR) quanto do pó moído (RM), mostraram grãos menores em relação
com os grãos obtidos por Su et al. (2015), na sinterização de pós do sistema WCCo-Ni, por sinterização convencional (Figura 8). No entanto, os grãos das pastilhas
sinterizadas a partir do resíduo de WC-Co-Ni são maiores que os grãos das
microestruturas obtidas por Kim et al. (2015) do sistema WC-Co-Ni, uma vez que os
autores partem de pós de WC com tamanho de partícula médio de 0,5 µm. Portanto,
o tamanho dos grãos está intimamente relacionado com os pós de partida e do tipo
de sinterização utilizada: convencional ou por corrente elétrica pulsada. O que é
interessante observar é que os grãos não cresceram muito em relação com o
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tamanho dos grãos do pó de partida e com a temperatura de sinterização, uma vez
que no resíduo o compacto já foi sinterizado. Mesmo no caso do pó moído, as
partículas mais finas que geraram grãos maiores, estão na ordem de tamanhos não
superiores a 5 µm, em sua grande maioria.

5.2.2 Dureza Vickers (HV) e Tenacidade à Fratura (KIC)

A Tabela 17 apresenta os valores de dureza Vickers com carga de 30 kgf e os
respectivos valores de KIC calculados a partir da equação de Shetty (SHETTY,
1985). Nenhum tratamento foi realizado para alívio de tensões, caso tenham se
formado durante o polimento. A dureza das amostras RCR-1100-1m e RCR-110010m são inferiores à das amostras RM1100-1m, RM-1100-10m, RM-1150-1m, e RM1200-10m visto que apresentam maior porosidade e menor densificação (92 %) em
relação às amostras obtidas a partir do pó moído (97 %). As amostras RM-1100-10m
e RM-1150-1m apesar de apresentarem microestrutura mais grosseira, apresentam
menor porosidade que pode ter influenciado no aumento da dureza. Não foram
observadas diferenças significativas no valor de dureza entre as amostras tratadas a
1100 oC e 1150 oC. A Figura 81 mostra micrografias obtidas por MEV de endentação
da amostra RM-1200-10m. A Figura 81b mostra detalhe da trinca, em aumentos
maiores para melhorar a precisão da medida. As medidas dos comprimentos das
trincas foram realizadas em microscópio óptico. No entanto, algumas endentações
foram analisadas por MEV, e foram medidos os comprimentos das trincas, devido à
possibilidade de aumentos maiores no microscópio eletrônico e, portanto, medidas
mais precisas. As medidas das endentações realizadas por microscopia óptica e
eletrônica indicaram resultados semelhantes. Assim, as médias de durezas e
tenacidades a fraturas apresentadas na Tabela 17, são resultados de medidas em
microscopia óptica.
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Figura 81– Endentação da amostra RM-1200-10m com carga de 30 Kgf. A flecha indica a
região da trica que foi aumentada.

100 µm

25 µm

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os valores de l/a ficaram no intervalo de 0,25 ≤l/a ≤ 2,5. Os valores de K IC são
menores para as amostras RM-1100-1m, RM-1100-10m e RM-1150-10m e RM1200-10m em relação com as amostras RCR-1100-1m e RCR400-1100-10m, devido
à menor dureza e maior porosidade dessas amostras, em relação com as amostras
obtidas a partir do pó moído (RM). Os valores de dureza e K IC são condizentes com
os valores reportados para esse tipo de material (LISOVSKY, 2001; SHON et al.,
2009, KIM et al., 2015).

Tabela 17– Dureza Vickers HV30 e KIC das amostras sinterizadas neste trabalho.

Amostras

HV30

GPa

KIC MPa.m1/2

RCR-1100-1m

1234 ± 71

12,1 ± 0,7

12,7 ± 0,5

RCR-1100-10m

1305 ± 51

12,8 ± 0,5

12,3 ± 1,5

RM-1100-1m

1479 ± 31

14,5 ± 0,2

10,9 ± 0,3

RM-1100-10m

1499 ± 41

14,7 ± 0,4

9,1 ± 0,2

RM-1150-1m

1509 ± 82

14,8 ± 0,8

9,5 ± 0,4

RM-1200-10m

1489 ± 52

14,6 ± 0,5

9,6 ± 0,5

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3 Avaliação do ensaio de usinagem

5.3.1 – Microestrutura e Propriedades das amostras padrões

A Figura 82 apresenta as micrografias dos padrões 16 mm e 10 mm, e os
respectivos espectros de EDS de toda a região das Figuras 82a e 82c. A Figura 83
apresenta micrografias dos padrões com aumentos maiores. O padrão 10 mm
apresenta Co e Ti na matriz de WC e no padrão 16 mm somente foi observado o
elemento Co (Figura 82). A microestrutura do padrão 10 mm apresenta tamanhos de
grãos de WC maiores que o da microestrutura do padrão 16 mm. Os resultados
semiquantitativos de EDS indicam teor de aproximadamente 9 % em peso de Co no
padrão de 16 mm e 5 % no padrão de 10 mm. A presença de titânio no padrão 10
mm pode estar relacionada à presença de TiC, como indicado na literatura
((ZHENGUI et al. 1998). A Tabela 18 apresenta os resultados de dureza Vickers
(HV30) e tenacidade à fratura que foram medidos para esses materiais. O padrão 10
mm tem estrutura mais fina, provavelmente TiC e menos Co resultando no aumento
de dureza do material, quando comparado com o padrão 16 mm que tem
microestrutura mais grosseira e maior teor de Co, que tem efeito na diminuição da
dureza e aumento da tenacidade à fratura.

Tabela 18 – Dureza e tenacidade à fratura dos padrões 10 mm e 16 mm.

Insertos

Dureza (GPa)

KIC (MPa.m1/2)

Padrão 10 mm

15,8 ± 0,1

11,8 ± 0,5

Padrão 16 mm

15,0 ± 0,5

12,2 ± 0,5

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.3.2 Comparação entre os insertos de 16 mm

A comparação entre os insertos de 16 mm foi feita em duas situações, sendo
elas, vida útil da aresta de corte em comprimento usinado (em metros) e vida útil da
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aresta de corte em tempo de usinagem (em minutos). Foi considerado para a análise
dos testes apenas uma aresta de cada inserto, considerando que a geometria dos
insertos é triangular, portanto contendo 3 arestas cada inserto com seus respectivos
raios. A velocidade de corte utilizada nos ensaios dos três insertos foi de 236 m/min.
A Figura 84 apresenta o comparativo entre os insertos de 16 mm em relação
a vida útil da aresta em comprimento usinado para os mesmos parâmetros de
usinagem.

Figura 82 – Micrografias, obtidas por MEV, das amostras padrões de 10 e 16 mm.

Padrão 10 mm
Padrão 10 mm

Padrão 16 mm
Padrão 16 mm
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 83 – Micrografias das amostras padrões (a) Padrão 10 mm e (b) 16 mm.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Comprimento em metros (m)

Figura 84 – Vida útil da aresta em comprimento usinado insetos de 16 mm. Os insertos 1 e
2 correspondem às amostras RM-1200-10m.
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6
4
2
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Inserto comercial

Inserto 1

Inserto 2

Insertos de 16 mm

Fonte: Elaborado pelo Autor

Analisando-se os resultados obtidos em relação ao comprimento usinado é
possível constatar que o inserto comercial apresentou vida útil superior em relação
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aos insertos sinterizados por SPS (RM-1220-10m). Esta diferença pode ser devido
ao fato de que o inserto comercial contém cobertura de titânio e geometria com
quebra-cavaco. Na prática, o quebra-cavaco teve papel importante no ensaio,
evitando o “enrolamento” do cavaco na ferramenta e diminuindo o tempo de contato
do cavaco com o inserto reduzindo assim a transferência de calor. E a cobertura de
TiN (revestimento) também tem como função proteger a ferramenta por mais tempo
dos efeitos abrasivos e térmicos a que ela está sujeita no decorrer da usinagem.
Outro fato que pode estar relacionado com esse resultado é o fato de que embora as
microestruturas da amostra padrão 16 mm e da amostra RM-1200-10m sejam
semelhantes (Figura 85), as amostras também apresentam durezas semelhantes, 15
GPa e 14,8 GPa para as amostra padrão e RM-1200-10 m, respectivamente, mas o
KIC da amostra padrão é maior, indicando maior resistência à fratura ou desgaste
(Tabelas 17 e 18).

Figura 85- Micrografias, obtidas por MEV, das amostras RM-1200-10m e Padrão 16 mm
para comparação.

RM-1200-10m

Padrão 16 mm

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os valores resultantes da vida útil dos insertos de 16 mm em minutos podem
ser visualizados na Figura 86.
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Figura 86 – Vida útil em minutos da aresta dos insertos de 16 mm. Os insertos 1 e 2
correspondem às amostras RM-1200-10m.

Tempo em minutos (min)

80
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50
40
30
20
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Inserto comercial

Inserto 1

Inserto 2

Insertos de 16 mm

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No comparativo de vida útil dos insertos em minutos pode-se constatar que o
inserto comercial teve um tempo maior de durabilidade em torno de 70,8 minutos
com 10 peças usinadas, o inserto 1 com 42 minutos com 6 peças usinadas e o
inserto 2 com 49 minutos com 7 peças usinadas. Essa diferença de tempo pode ser
também atribuída ao fato de que o inserto comercial possui cobertura de TiN e
quebra cavaco. É importante ressaltar que somente foi analisado os resultados com
relação à comparação com um inserto comercial. O ideal seria analisar a
comparação de mais insertos para se ter uma análise estatística. Portanto,
comparando-se somente um inserto comercial podemos inferir que há uma
tendência de o inserto comercial ter melhor desempenho em relação aos insertos
obtidos neste trabalho, pelos motivos citados acima.

5.3.3 Comparação entre os insertos de 10 mm

Os três insertos não possuem “cobertura de revestimento” e quebra cavaco,
mostrando com isso condições semelhantes entre ambos. No comparativo do ensaio
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de usinagem dos insertos de 10 mm, utilizando velocidade de corte de 220m/min,
pode-se observar uma pequena diferença entre os insertos fabricados (inserto 3 e
inserto 4 – RM-1220-10m) e o inserto comercial, em relação a vida útil em
comprimento usinado e também a vida útil do tempo em minutos.
A Figura 87 apresenta a vida útil dos insertos de 10 mm em relação ao
comprimento usinado.

Figura 87 – Vida útil dos insertos de 10 mm em comprimento usinado. Os insertos 3 e 4

Comprimento em metros (m)

correspondem às amostras RM-1200-10m.

8
6
4
2
0
Inserto comercial

Inserto 3

Inserto 4

Inertos de 10 mm
Fonte: Elaborado pelo Autor

Em relação ao comprimento usinado, observou-se que os insertos 3 e 4
fabricados por sinterização via SPS tiveram um melhor desempenho, um pouco
superior em relação ao inserto comercial. O valor do comprimento usinado dos
insertos 3 e 4 ficou em torno de 7,5 metros e do inserto comercial ficou em torno de
6,25 metros. Apesar de a dureza e tenacidade à fratura do inserto comercial 10 mm
ser maior que às dos insertos a partir da amostra sinterizada por SPS, neste
trabalho, o desempenho foi um pouco inferior.
Na Figura 88 pode-se observar a vida útil dos insertos de 10 mm em relação
ao tempo de usinagem dado em minutos.
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Figura 88 – Vida útil dos insertos de 10 mm em minutos. Os insertos 3 e 4 correspondem
às amostras RM-1200-10m.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Neste comparativo de tempo entre os insertos pode-se verificar que os
insertos 3 e 4 tiveram uma vida útil igual, em torno de 42,5 minutos, já o inserto
comercial teve vida útil em torno de 35,5 minutos. Vários fatores podem contribuir
para essa diferença. A Figura 83 mostra que o inserto comercial 10 mm apresenta
contornos de grãos maiores de fase ligante (Figura 83) em relação à amostra
sinterizada RM-1200-10m (Figura 85). Se a ponta do inserto comercial apresenta
uma região com mais cobalto que a ponta do inserto RM-1200-10 m, isso pode fazer
pequena diferença no tempo de vida útil na usinagem. Neste caso, também somente
foi comparado um inserto comercial, com dois insertos obtidos neste trabalho, e vale
a mesma observação feita com relação ao número de insertos testados. Pode-se
inferir, levando-se em consideração o número de amostras e insertos comerciais
utilizados, que há certa similaridade entre os resultados.
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5.3.4 Desgaste dos insertos de 16 mm e dos insertos de 10 mm

A análise do desgaste dos insertos, foi feita com o auxílio da lupa de
ferramenteiro, possibilitando assim, verificar possíveis trincas, lascamentos e
deterioração da aresta de corte.
As Figuras 89 e 90 mostram as arestas de corte após a realização do ensaio
de usinagem. Os resultados mostraram que o raio da aresta de corte da inserto
comercial 16 mm foi menor em relação com às do inserto RM-1200-10m. No
entanto, no caso do inserto 10 mm, o raio de curvatura do inserto comercial 10 mm
foi maior do que o das amostras sinterizadas RM-1200-10m. Estes resultados estão
condizentes com os observados em relação à vida útil de comprimento e de tempo
apresentados no item anterior.

Figura 89 – Desgaste da aresta de corte dos insertos de 16 mm. Os insertos 1 e
2 correspondem às amostras RM-1200-10m.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 90 – Desgaste da aresta de corte dos insertos de 10 mm. Os insertos 3 e 4
correspondem às amostras RM-1200-10m.

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.3.5 Qualidade da superfície das peças usinadas

As medições de rugosidade foram realizadas no término de usinagem de
cada peça, obtendo-se assim os resultados para cada condição testada. Para a
comparação das rugosidades geradas pelos diferentes insertos, foi medido o valor
de cada peça onde foram apresentadas as diferenças entre as rugosidades
produzidas pelos insertos. Os resultados de rugosidade das peças usinadas são
apresentados nas Figuras 91 e 92.
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Figura 91 – Rugosidade das peças usinadas com os insertos de 16 mm. Os
insertos 1 e 2 correspondem às amostras RM-1200-10m.
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 92 – Rugosidade das peças usinadas com os insertos de 10 mm. Os insertos 3
e 4 correspondem às amostras RM-1200-10m.
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Fonte: Elaborado pelo Autor
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Nos ensaios com os insertos de 16 mm (Figura 91) pode-se observar que os
valores obtidos das medições de rugosidade tiveram variações significativas, sendo
que o inserto comercial de 16 mm teve melhor desempenho em relação aos outros
dois sinterizados por SPS, isto pode ser devido à geometria do inserto comercial
com quebra-cavaco possibilitando assim um menor desgaste. No caso dos ensaios
com os insetos de 10 mm (Figura 92), com geometria similar à das amostras
sinterizadas neste trabalho, pode-se observar que os valores de rugosidade
encontrados estão com pequenas variações. Os valores da rugosidade das peças
usinadas ficaram em torno 1,16 μm a 1,59 μm, dentro do valor estabelecido
conforme projeto. Isto se deu para ambas as classes de insertos tanto para os
insertos de 16 mm quanto para os insertos de 10 mm. As peças que depois de
medidas tiveram o valor de rugosidade maior que 1,6 μm, foram descartadas devido
a estarem fora do especificado pelo projeto.
A Figura 93 mostra a medição da rugosidade feita pelo rugosímetro na peça
após sua usinagem.

Figura 93 – Medição da rugosidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

A partir do inserto comercial de 16 mm foi possível a fabricação de 10 peças
com rugosidade dentro do especificado de Ra de 1,6 μm. Na usinagem da décima
primeira peça a rugosidade medida foi de 1,66 μm conforme mostrado na Figura 93b
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acima do especificado, sendo então a peça descartada. A Figura 93a mostra a
rugosidade da sétima peça fabricada pelo inserto comercial com valor de Ra 1,5 μm.
A partir do inserto 1 foi possível fabricar um total de 6 peças e do inserto 2 de 7
peças.
Na usinagem das peças com os insertos de 10 mm, sendo todos sem quebracavaco, foi possível fabricar um total 5 peças com o inserto comercial, com
rugosidade dentro do especificado de Ra 1,6 μm, 6 peças com o incerto 3 e 6 peças
com o inserto 4. Portanto, os resultados são semelhantes, indicando que a utilização
do pó de retífica à base de WC-Co-Ni é uma alternativa para a reciclagem de
materiais de WC, utilizando-se a técnica de sinterização por corrente elétrica
pulsada, gerando pastilhas com densificação de aproximadamente 98 % e com
propriedades semelhantes a dois insertos comerciais para a usinagem de aço SAE
1020.
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6 CONCLUSÕES

O desenvolvimento deste trabalho permitiu analisar a viabilidade de sinterização
de resíduos de retífica de WC-Co-Ni utilizando-se o resíduo na forma de pó, como
recebido, ou moído em moinho planetário. Além da variável moagem, as
temperaturas e tempos de patamares de sinterização também foram avaliados. Após
as etapas de processamento e análises de caracterização das pastilhas
sinterizadas, foi possível concluir que:


O resultado de análise química, por absorção atômica, indicou teor de 4,4 %
em peso de Co e 2,4 % em peso de Ni no pó de WC-Co-Ni reciclado;



A densificação do pó reciclado, como recebido (denominado RCR), e passado
em malha 400 mesh, a partir da sinterização a 1100 oC por 1 minuto e 10
minutos, respectivamente, foi de aproximadamente 92 %;



A moagem do pó resultou em amostras sinterizadas a 1100 oC tanto com
patamar de 1 minuto

quanto de 10 minutos, com densificação de

aproximadamente 97 %, indicando que o tempo não resultou em aumento de
densificação nesta temperatura;


O aumento de temperatura na sinterização do pó moído, de 1100 oC para
1150 oC, mantendo o patamar a 1 minuto, não resultou em aumento de
densificação, ficando em torno de 97 %;



Os valores de dureza Vickers para as amostras com os pós como recebido,
sinterizadas a 1100 oC por 1 minuto e 10 minutos, foram da ordem de 12,1 e
12,8 GPa, respectivamente;



Os valores de dureza Vickers para as amostras sinterizadas a partir do pó
moído tratados a 1100 oC por 1 minuto e 10 minutos foram de 14,5 e 14,7
GPa, respectivamente;



O valor de dureza Vickers para a amostra sinterizada a 1150 oC partir do pó
moído foi de 14,8 GPa indicando que o aumento de temperatura não teve
efeito significativo na dureza do material;



O valor de KIC para as amostras obtidas da sinterização de pó como recebido,
foi da ordem de 12,7 MPa.m1/2;
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Os valores de KIC para as amostras obtidas da sinterização do pó moído tanto
sinterizados a 1100 oC quanto a 1150 oC foram da ordem de 10,9 MPa.m1/2 a
9,1 MPa.m1/2, respectivamente;



O valor de KIC para as amostras obtidas da sinterização a 1200 oC/10minutos
do pó moído foi de 9,6 MPa.m1/2;



As amostras do pó reciclado moído, sinterizado a 1200 oC/10 min apresentou
a maior densificação (98,2 %) e foram utilizadas para os testes de usinagem.



Apesar de ser comparado somente um inserto comercial com dois insertos
obtidos neste trabalho, pode-se inferir que há uma similaridade entre o tempo
de vida útil dos insertos produzidos com as amostras sinterizadas a 1200 oC
com patamar de 10 min (RM-1200-10m) e os comerciais (TPMR 160308
fabricante WIDIA e TPGN 110304 fabricante KORLOY) com relação à
usinagem de aço SAE 1020.

O resumo das conclusões apresentadas acima mostra que é possível e viável
reutilizar o resíduo WC-Co-Ni de retífica e produzir insertos com qualidades
semelhantes, pelo menos quando comparados com os padrões comerciais utilizados
neste trabalho.
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