Novos revestimentos duros para fabrico e reparação de
ferramentas por deposição assistida por laser

Bernardo José Jorge Diniz

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em

Engenharia de Materiais

Orientadores
Professora Doutora Maria Amélia Martins de Almeida
Professor Doutor Célio Gabriel Figueiredo Pina
Engenheiro A. Alcântara Gonçalves

Júri
Presidente: Professora Doutora Maria Emília da Encarnação Rosa
Orientador: Professora Doutora Maria Amélia Martins de Almeida
Vogal: Professor Doutor João Carlos Salvador Santos Fernandes

Outubro de 2019

Declaration
I declare that this document is an original work of my own authorship and that it fulfils all the
requirements of the Code of Conduct and Good Practices of the Universidade de Lisboa.

Declaração
Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os
requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

I

II

“What we know is a drop, what we don't know is an ocean.”

― Isaac Newton

III

IV

Agradecimentos
Quero começar por agradecer à TEandM – Tecnologia e Engenharia de Materiais, SA, em especial
ao Engenheiro Alcântara Gonçalves, por ter patrocinado esta dissertação e fornecido todos os materiais
necessários à sua realização.
Aos meus orientadores, que sempre se mostraram disponíveis para me transmitir conhecimento e
fazer crescer, além do âmbito da dissertação e do Instituto Superior Técnico. Em especial à professora
Amélia Almeida, por me ter aturado ao longo destes 5 anos e por me ter despertado o interesse pelo
conhecimento e estudo de materiais.
Ao José Cardoso e ao Bruno Nunes, por todas as vezes que puseram o trabalho deles de parte para
me poder vir ajudar no laboratório.
Ao Luís Silva, por ter arranjo a paciência e disponibilidade para me ajudar com a interpretação dos
difratogramas de raios-X.
Aos meus amigos, André, Adolfo e Constança que passaram comigo, todos os fins-de-semana,
feriados e longas noites no IST, a estudar e fazer trabalhos.
Aos meus amigos do ginásio, que passaram a ser amigos para de vida, Diogo e Fábio, por terem
servido de confidentes e me terem alegrados nos dias mais tristes.
Á namorada, por ter aguentado a meu lado, todas as noites em claro a escrever esta mesma
dissertação e por ter tido uma paciência para mim como nunca vi ninguém ter.
Finalmente, à família, em particular à minha mãe e ao meu avô materno, que embora já não esteja
comigo, marcou a minha vida da melhor maneira possível e por isso agradeço-lhe por todos os lanches
que ele me preparou depois de eu chegar da escola, pelo colo, por me deixar ganhar à jogar às cartas
e acima de tudo pelo amor incondicional que me deu a mim e a minha mãe, que será sempre e para
sempre, mútuo.
Á minha mãe, agradeço por me guiar e apoiar ao longo da vida, em particular nestes cinco compridos
anos e por me dar todo o carinho, apoio e amor que só ela sabe dar.

i

ii

Resumo
Este trabalho teve como objetivo principal a deposição de revestimentos com elevada espessura,
baixa porosidade, sem fissuração e com elevadas frações volúmicas de partículas de reforço, a partir
de pós de composição WC-4Co-5Ni, WC-10Ni e 25NiCr-75CrC, por deposição assistida por laser.
Foram obtidos revestimentos com espessuras entre os 1.0 e 1.6mm e com porosidade entre os
3%vol e 6%vol. Nos revestimentos reforçados com WC, não foi observada qualquer fissuração. No
revestimento de 25NiCr - 75CrC, observaram-se algumas fissuras, de origem térmica, geradas durante
a solidificação e arrefecimento.
A microestrutura do revestimento de WC – FeCoNi, é composta por partículas facetadas de WC,
carbonetos com morfologia irregular de W2C, carbonetos de Fe3W3C (M6C) com morfologia
dendrítica/facetada envolvidos numa matriz dendrítica de 𝛾 – (Fe,Co,Ni) e pelos eutécticos
interdendríticos 𝛾 – (FeNiCo) – M6C e Fe6W7 – M6C.
A microestrutura do revestimento WC-FeNi é idêntica à do revestimento de WC – FeCoNi, com
partículas facetadas de WC, partículas de W2C com morfologia tipo agulha envolvidos por numa matriz
dendrítica de 𝛾 – (Fe, Ni) e pelo eutéctico interdendrítico de 𝛾 – (Fe, Ni) - M6C.
A microestrutura do revestimento NiCr-CrC é constituída maioritariamente por carbonetos de crómio,
facetados, mais ou menos alongado de Cr3C2 e Cr7C3 envolvidos numa matriz eutéctica ternária de (Ni,
Cr)- Cr3C2 /Cr7C3.
As durezas dos revestimentos apresentam-se constantes ao longo da sua espessura apresentando
valores de 780±50 HV1, para o revestimento WC – FeNi, 920±43 HV1 para o revestimento WC –
FeCoNi e 1120±20 HV1 para o revestimento NiCr – CrC. As diferenças de dureza dos revestimentos
foram atribuídas às diferenças nas frações volúmicas das fases de reforço e à presença de precipitados
duros nas matrizes, nomeadamente precipitados dendríticos/facetados de M 6C.
Relativamente aos coeficientes de atrito, todos os revestimentos apresentam valores bastante
reduzidos, entre os 0,08 e os 0,14, apresentando um período de run-in de 5 a 10 min.
Os coeficientes de desgaste calculados para os revestimentos de WC são 2,3x10-6 mm3/(N.m), para
o revestimento WC – FeNi, 3,92,3x10-6 mm3/(N.m), para o revestimento WC – FeCoNi. Para o
revestimento de NiCr – CrC o coeficiente de atrito é de 1,9x10-5 mm3/(N.m).
Verifica-se que, a dureza média dos revestimentos não tem um papel direto na sua resistência ao
desgaste, mas sim, a dureza relativa das partículas de reforço face à dureza do contra corpo, a sua
fração volúmica e a tenacidade à fratura da matriz.
O mecanismo de desgaste é maioritariamente um desgaste oxidativo, com ligeiros traços de
abrasão.
Palavras – chave: Revestimentos de materiais compósitos, deposição assistida por laser, carboneto
de tungsténio, carbonetos de crómio, microestrutura, comportamento ao desgaste.
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Abstract
The aim of this work was deposit high thickness coatings containing a high-volume fraction of
reinforcement particles, from WC-4Co-5Ni, WC-10Ni e 25NiCr-75CrC powders by laser cladding.
The deposited coating thickness ranges from 1mm to 1.6mm with porosity volume fraction varying,
between 3%vol and 6%vol. In the WC reinforced coatings, no cracks were observed. In the NiCr – CrC
coating there is some degree of cracking, attributed to thermal stresses developed during solidification
and cooling.
In WC – FeCoNi coating, the microstructure is characterized by the presence of faceted WC particles,
W2C particles with irregular morphologies and M6C carbides with both, faceted/dendritic morphologies
and eutectic morphologies (hiper and hipoeutectic solidification). The matrix is characterized by the
presence of, dendritic 𝛾 – (FeNiCo) and the eutectics of 𝛾 – (Fe,Co,Ni) – M6C and Fe6W7 – M6C.
In WC – FeNi coating, the microstructure is manly composed of faceted WC particles, faceted and
elongated W2C carbides. The matrix presents itself in the form of dendritic 𝛾 – (Fe, Ni) and interdendritic
eutectic of 𝛾 – (Fe, Ni) - M6C.
The microstructure of NiCr – CrC coating is characterized by the presence of faceted, more or less
elongated, chromium carbides, namely, Cr3C2 and Cr7C3, surrounded by an eutectic matrix of (Ni,Cr) Cr3C2 /Cr7C3.
The coating hardness, presents itself constant throughout the coatings thickness, with WC – FeNi
coating yielding an average hardness of 780±50 HV1, the WC – FeCoNi coating and average hardness
of 980 ±43 HV1 and the NiCr – CrC coating an average hardness of 1120±20 HV1. The differences in
hardness between the coatings were attributed to the differences in reinforcement phase volume
fractions and to the presence of hipereutetic carbines, namely, M6C, in the WC – FeCoNi coating matrix.
Regarding friction coefficient, all coatings yield very low friction coefficients between 0,08-0,14with a
run-in period between 5-10 min.
The wear coefficient ,for the different coatings, was calculated, with WC – FeNi coating yielding an
average value of 2,3x10-6 mm3/(N.m), WC – FeCoNi an average value of 3,92,3x10-6 mm3/(N.m) and
NiCr – CrC coating an average value of 1,9x10-5 mm3/(N.m). It was found that average coating hardness
doesn’t play a direct role in composite wear resistance. The wear resistance was found to be determined
by the relation between reinforcement particle hardness and counter body hardness, reinforcement
particle volume fraction and composite matrix fracture toughness.

Key- words: Composite coatings, laser cladding tungsten carbide, chromium carbide, microstructure,
wear behavior
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Capítulo 1.

Contexto do projeto e introdução

Os impactos tribológicos que resultam do desgaste de componentes e máquinas em contexto
industrial, apresentam-se não só em termos de despesas económicas, como, na forma de impacto
ambiental devido a emissões de CO2.
Um estudo realizado pelo centro de investigação VTT na Finlândia e pelo laboratório nacional de
Argonne, USA[1] sobre o impacto dos contactos tribológicos a nível mundial, revela que cerca de 3%
do consumo global de energia, deve-se diretamente à reparação e/ou manufatura de componentes
como consequência direta de fenómenos de desgaste, traduzindo-se isto num impacto económico de
64.26 biliões de euros/ano e num impacto ambiental, com um total de emissões de CO2 aproximado de
1100x106 Kg de CO2/ano, o equivalente a 16 vezes o total anual de emissões de CO2 de Portugal em
2017[2].
Existem maioritariamente três tipos de indústrias onde a reparação devido à falha técnica de
componentes em condições de serviço apresenta impactos económicos consideráveis. De destacar,
industrias mineiras, industrias de produção de energia e industrias de produção/formação de metais[1].
Surge assim, a necessidade de desenvolver novos revestimentos para aplicações em ambientes de
desgaste agressivos. Como os fenómenos tribológicos são fenómenos superficiais, o papel da
engenharia de superfícies ganha um peso preponderante na seleção, design e deposição de materiais
para este tipo de aplicações, promovendo um aumentando tempo de vida dos componentes em serviço
e a sua eficácia.
Para suportar as solicitações externas nestes ambientes, são frequentemente utilizados materiais
compósitos de matriz metálica reforçados com partículas cerâmicas, de destacar partículas de WC/W2C
e de carbonetos de crómio, Cr3C2 e Cr7C3, que, envolvidos numa matriz dúctil de níquel, cobalto e/ou
ferro, podendo ou não, conter adições de crómio, formam assim os materiais compósitos.
Estes revestimentos são convencionalmente depositados por projeção térmica, nomeadamente
HVOF (High Velocity Oxifuel). Este processo embora eficaz, pode apresenta algumas limitações como:
porosidade inerente, fissuração, difícil controlo microestrutural e problemas de adesão dos
revestimentos aos substratos.
Os processos de deposição assistida por laser, apresentam-se como técnicas capazes de garantir
a deposição de revestimentos de elevada qualidade, com espessuras elevadas,

garantindo

simultaneamente, uma ligação metalúrgica, por fusão, dos revestimentos aos substratos. Este tipo de
tecnologias tem ganho cada vez mais importância no contexto industrial, aparecendo como rivais dos
processos convencionais de projeção térmica.
Os processos convencionais apresentam tipicamente percentagens de ligante na ordem dos 820%wt, no caso dos processos de deposição assistida por laser, atualmente, as formulações de pós
apresentam limitações de ligante na ordem dos 30%-40%wt.

1

Os objetivos deste trabalho passam pelo desenvolvimento de revestimentos para resistência ao
desgaste, através de deposição assistida por laser de pós com elevado teor de fase de reforço,
nomeadamente, WC – 10%Ni, WC – 4Co – 5Ni e 25NiCr – 75CrC e o estabelecimento de relações
entre as condições de processamento e solidificação e as resultantes características gerais,
microestruturas e propriedades de resistência ao desgaste dos revestimentos.
Os revestimentos de WC e CrC foram depositados em substratos de aço carbono e caracterizados
quanto à sua microestrutura e propriedades de resistência ao desgaste. Foram estudados os
mecanismos de homogeneização dos revestimentos e os parâmetros de processamento responsáveis
pelos mesmos, bem como, todo o processo de solidificação dos revestimentos. Posteriormente, os
revestimentos depositados foram testados em condições de desgaste a seco e avaliados de acordo
com o seu desempenho. Foram estimadas as pressões de contacto desenvolvidos durante os ensaios
de desgaste e o seu impacto na performance dos revestimentos, bem como o papel dos diferentes
constituintes da microestrutura no desempenho dos compósitos.
A presente dissertação encontra-se divida em seis capítulos. No capítulo 1, realiza-se a introdução
ao âmbito do trabalho e apresentados os fundamentos económico ambientais que sustentam o estudo
e desenvolvimento de materiais com elevada resistência ao desgaste. No capítulo 2, é revista a
bibliografia sobre a deposição de revestimentos por laser, abordando-se os aspetos gerais desta
tecnologia, seguindo-se uma revisão das condições de deposição e solidificação de materiais
compósitos de matriz metálica produzidos com assistência de laser, bem como do tipo de partículas de
reforço utilizadas para aplicações de resistência ao desgaste, apresentando-se, por fim, um resumo
dos resultados obtidos relativamente ao desempenho destes materiais em condições de desgaste e
suas durezas típicas. Nos capítulos 3 a 5, são estudadas as relações entre as condições de deposição
dos revestimentos, a microestrutura resultante, a dureza e a resistência ao desgaste por deslizamento
não lubrificado das mesmas. No capítulo 3, aborda-se a deposição dos revestimentos e as
características gerais dos mesmos, nomeadamente, os defeitos resultantes da deposição, os tamanhos
dos revestimentos depositados e a homogeneidade e fatores controladores da mesma durante o
processamento dos revestimentos. No capítulo 4, é estudada a microestrutura e o processo de
solidificação dos revestimentos sendo discutida a formação das diferentes fases e a sua morfologia.
No capítulo 5, são abordadas as propriedades mecânicas dos revestimentos, nomeadamente a dureza,
e a resistência ao desgaste por deslizamento não lubrificado, discutindo-se a relação entre a
microestrutura de solidificação e o comportamento ao desgaste dos diferentes revestimentos. No
capítulo 6 apresentam-se as conclusões gerais do trabalho e algumas sugestões para trabalho futuro.
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Capítulo 2.

Revisão Bibliográfica

2.1. Deposição assistida por laser
2.1.1. Introdução à técnica
Os processos laser têm vindo a manifestar crescente importância em ambiente industrial, uma vez
que se apresentam como processos flexíveis, limpos, fáceis de automatizar e controlar.
Dentro dos diversos processos que envolvem equipamentos laser como, corte, soldadura,
manufatura aditiva, entre outros, destaca-se o processo de fabrico de revestimentos. Este processo
denomina-se por deposição assistida por laser, sendo considerado uma técnica de modificação de
superfícies avançada que permite, através do controlo da densidade de potência, tempo de interação
laser-matéria, comprimento de onda da radiação e atmosfera de deposição, endurecer ou depositar
materiais, por aquecimento ou fusão, produzindo revestimentos adequados às solicitações do meio
para que são produzidos. Neste subcapítulo, serão abordados alguns aspetos fundamentais dos
processos laser, como, interação laser-matéria, fusão, solidificação e alguns aspetos fundamentais da
produção de revestimentos.

2.1.2. Interação LASER-material
Os processos tecnológicos que tem por base fontes de laser (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation), interagem com os diferentes materiais através da absorção da radiação que
emitem, sendo este fenómeno de absorção uma das principais limitações destes processos. Assim
sendo, a fonte de energia que resulta da absorção da radiação incidente pelo material é a que determina
o que acontece ao mesmo durante o processamento.
Quando a radiação proveniente de uma fonte laser atinge um material, ocorrem, entre outros, dois
fenómenos de elevada importância a absorção e reflexão da radiação incidente. Estes fenómenos
determinam a forma como a radiação do feixe vai interagir com o material (Iz) , sendo a mesma descrita
pela lei de Beer – Lambert (1).
𝐼(𝑧) = 𝐼0 (1 − R)𝑒 (−𝛼𝑧) (1)
Em que, I0 é a radiação incidente, R a refletividade, 𝛼 o coeficiente de absorção e z a profundidade.
É importante de salientar que a distância à qual a irradiância da radiação incidente (𝐼0 ), é reduzida
a 1/e do seu valor inicial denomina-se de distância característica de absorção ( 𝐿𝛼 = 1/ 𝛼). Para
materiais opacos z>> 𝐿𝛼 e, como tal, a absorção da energia do feixe é realizada numa camada muito
superficial do material.
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Quanto maior for a refletividade (R) de um material, a um dado comprimento de onda (λ) de radiação
incidente, menor será a radiação absorvida pelo mesmo e menor a energia térmica gerada pela
interação laser-matéria.
A energia térmica resultante da interação descrita acima, pode levar à formação de uma zona de
fusão no material, de dimensão reduzida (aproximadamente igual ao diâmetro do feixe laser incidente)
com geometria semi-esférica. Quando a velocidade relativa do feixe (Vb) aumenta, a geometria da zona
fundida torna-se progressivamente mais alongada. Uma vez que a interação laser-matéria é
dependente de 𝐿𝛼 considera-se, segundo a equação (1), que a zona de maior temperatura ocorre na
superfície do material, mantendo-se a temperatura global do material aproximadamente constante.
Neste processo, é de notar que a posição da isotérmica T= T Liquidus não corresponde à da interface
sólido – líquido, devido ao fenómeno de sobrearrefecimento sentido, no entanto, existe sempre uma
isotérmica coincidente com esta interface, que é perpendicular ao gradiente de temperatura.
De forma geral, o fenómeno de nucleação nos tratamentos de laser pode ser desprezado uma vez
que a solidificação ocorre de forma epitaxial. O crescimento dos cristais é orientado no sentido do
gradiente térmico. O crescimento da microestrutura será então epitaxial e colunar. A microestrutura de
solidificação vai depender da velocidade de solidificação (Vs) e do gradiente de temperatura gerado (G)
na interface sólido-líquido, que por sua vez irão depender dos fenómenos de transporte de calor e
massa. A velocidade de solidificação (Vs) está diretamente relacionada com a velocidade relativa do
feixe laser (Vb) e com a geometria criada do banho fundido [3]. A velocidade de solidificação (Vs) é zero
na interface entre a zona fundida e a zona sólida e aumenta na direção da superfície da amostra onde
será menor ou igual à velocidade de varrimento (Vb).
Durante a solidificação, os grãos com menor orientação face ao gradiente térmico tendem a
apresentar crescimentos reduzidos, uma vez que o seu crescimento se encontra limitado pelo
crescimento dos cristais orientados com o gradiente. Nos processos laser, tal como noutros processos
de solidificação direcional, a frente de solidificação segue a direção do gradiente térmico de tal forma
que a velocidade de crescimento é o parâmetro de solidificação imposto [4].
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2.1.3. Parâmetros e considerações de processamento e fabrico de revestimentos
Como descrito anteriormente a interação entre o feixe LASER e o material segue a lei de LambertBeer onde o comprimento de atenuação da radiação é dado pelo inverso do coeficiente de absorção.
Quando o coeficiente de absorção é elevado, o que normalmente acontece nos materiais opacos, o
comprimento de atenuação é pequeno (geralmente na ordem do 10−6 cm) os materiais absorvem
fortemente a radiação do feixe, gerando um gradiente de temperaturas.
As distribuições de temperatura gerada, num dado material, por uma fonte de calor superficial, são
descritas pela equação (2), podendo então ser calculadas

𝜌𝐶𝑒

𝑑𝑇
− ∇2 (k . T) = 𝜌𝐸 (x, y, z, t) ( 2 )
𝑑𝑡

onde 𝜌, 𝐶𝑒 e k são propriedades do material, respetivamente, a densidade, o calor específico e a
condutividade térmica e 𝜌𝐸 (x, y, z, t) a função de distribuição de energia da fonte [5].
Através da equação 2, não se consegue fazer uma avaliação simples e direta da influencia dos
parâmetros de processamento na distribuição de temperaturas, contudo, Ashby e Easterling [6], [7]
propuseram uma série de aproximações que conduzem a uma solução analítica para a distribuição de
temperaturas, que, embora qualitativa, permite avaliar a influencia dos parâmetros de processamento
em tratamentos superficiais por laser. Segundo estes autores, pode ser estabelecida uma relação direta
entre os três principais parâmetros de processamento, sendo estes, a potência do feixe laser P, a
velocidade de varrimento 𝑉𝑏 e o diâmetro do feixe laser, com a temperatura gerada. Assim, se a energia
por unidade de área que incide sobre o material (𝐼) for suficientemente elevada, as temperaturas
geradas devem ser mais elevadas que a temperatura de fusão do material e formar-se-á um banho
fundido.
Os autores também concluem que, mantendo contantes o diâmetro do feixe LASER e a Potência,
quanto maior for a velocidade de varrimento 𝑉𝑏 , menor será a temperatura gerada pela passagem do
feixe. Por outro lado, mantendo constantes a velocidade de varrimento e o diâmetro do feixe, quanto
maior a potência do LASER, maior a temperatura gerada.
A elaboração de revestimentos por processos laser envolve a adição de material à zona fundida,
que após solidificação resulta na formação de um revestimento.
A adição de material ao banho fundido pode ser feita recorrendo a diversos métodos que podem ser
agrupados em duas categorias, métodos de co-deposição e métodos de pré-deposição. Os processos
de pré-deposição são iniciados com o pré -revestimento do substrato com uma camada do material a
depositar. Os processos de co-deposição são caracterizados pela introdução do material a depositar
diretamente no banho fundido geralmente sob a forma de pó ou fio.
Os processos de pré-deposição têm que ser feitos em duas etapas, aplicação do pré-revestimento
e passagem do laser, sendo pouco utilizados a nível industrial, uma vez que a aplicação do prérevestimento consome tempo e é difícil, podendo ainda, originar revestimentos porosos e rugosos.
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As técnicas de fabrico de revestimentos por co-deposição, são as mais utilizadas, destacando-se o
processo de deposição assistida por laser com injeção de pó. Esta técnica permite a deposição de uma
vasta gama de materiais em quase todos os substratos, com a restrição de que a temperatura do
revestimento a depositar não seja muito mais elevada do que a do substrato[4].
O pó pode ser alimentado através de um injetor coaxial, onde o pó converge no feixe laser e é
aquecido até atingir a superfície do substrato, ou através de injeção lateral, onde o pó é injetado
lateralmente ao feixe laser, como ilustrado na figura 1. A injeção coaxial apresenta mais vantagens a
nível industrial uma vez que permite uma automação mais fácil do processo, uma maior simetria do
mesmo e uma eficiência que pode atingir os 80%[8]. [9]

Figura 1 - (a) injeção lateral de pó (b) injecção co-axial de pó, adaptado de R.Vilar e
A.Almeida[9]

O parâmetro geralmente usado para caracterizar a taxa de deposição de pó denomina-se débito de
pó (𝑞).
Outro fator que deve ser considerado aquando a produção de revestimentos é a diluição no
substrato. Quanto maior for a diluição, maior será a alteração química do material do revestimento pelo
substrato.
Os estudos de Weerasihghe e Steen [10] mostram a influencia do débito de pó na geometria da
pistas formadas, para um determinado conjunto de parâmetros P, 𝑉𝑏 e 𝑟𝑏 . Quando o débito de pó é
pequeno, o substrato funde excessivamente conduzindo a uma elevada diluição. Com o aumento do
débito de pó (𝑞), a altura da pista depositada aumenta e a quantidade de energia disponível para fundir
o substrato diminui, nestas condições, as pistas apresentam um nível de diluição aceitável bem como
uma boa aderência ao substrato. O aumento excessivo do débito de pó, pode levar a problemas de
adesão uma vez que, na condição limite, o substrato não será fundido. Um fator critico para a obtenção
de revestimentos de elevada qualidade será, então, o angulo formado entre a pista depositada e o
substrato (𝛼𝑝 ). Com o aumento do débito de pó, as pistas crescem em altura, mantendo uma largura
aproximadamente constante, levando à diminuição do angulo de contacto ( 𝛼𝑝 ) que, para valores
inferiores a 90º, resulta na produção de um revestimento de má qualidade, uma vez que, aquando da
sobreposição das pistas, será inevitável a existência de porosidade, figura 2.
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Figura 2 - Representação esquemática da secção transversal de pistas

depositadas por deposição assistida por laser. (a) débito de pó insuficiente
e/ou excesso de potência do feixe laser; (b) condições de processamento
otimizadas; (c) débito de pó excessivo e/ou potência do feixe laser
insuficiente, adaptado de R.Vilar e A.Almeida [9]

2.1.4. Fabrico de revestimentos
O fabrico de revestimentos através de deposição assistida por laser é conceptualmente fácil de
entender. O material a depositar viaja num fluxo de gás, geralmente inerte, que é direcionado
diretamente à zona fundida na superfície do substrato. O feixe laser varre o substrato num movimento
continuo fundindo o pó a depositar e uma camada fina do substrato para formar uma pista. Os
parâmetros são escolhidos de forma a evitar elevada diluição dos substratos. A diluição é dada pela
razão entre a altura da pista acima da superfície do substrato e a altura total da pista hP/hT.
A construção dos revestimentos é feita através da sobreposição lateral de pistas em toda a
superfície de substrato a cobrir. A deposição de uma nova pista deve fundir parcialmente a pista
anterior, o substrato e o pó, de forma a produzir um revestimento livre de defeitos. A sobreposição das
pistas deve ser tal que promova a formação de um revestimento com bom acabamento superficial que
necessite do mínimo de maquinação pós-processamento. Tipicamente, as taxas de sobreposição
utilizadas no fabrico de revestimentos são de 50-60% [8],[9]. A temperatura de fusão do material a
depositar e do material do substrato devem ser consideradas na produção de revestimentos. Se a
temperatura de fusão do material a depositar for muito superior à do material do substrato, o substrato
vai fundir e o pó não, alterando a composição química da superfície do material do substrato, sem
produção de um revestimento.
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2.2. Revestimentos compósitos de matriz metálica reforçados com partículas cerâmicas
(MMC) produzidos por deposição assistida por laser
2.2.1.

Interesse na produção de revestimentos compósitos (MMC)

Como visto anteriormente, a resistência ao desgaste apresenta-se como um fator importante quer
do ponto de vista económico quer do ponto de vista ambiental.
Como tal, o desenvolvimento de materiais capazes de resistir a este fenómeno apresenta-se como
um tópico de elevado interesse.
O metal duro surge para dar resposta a esta necessidade. Este material, é compósito de matriz
metálica, reforçado com partículas cerâmicas de elevada dureza, como partículas de WC e CrC.
Tipicamente, as fases matriciais, são compostas por elementos como cobalto, níquel e ferro e podendo
conter adições de crómio, para melhorar o desempenho dos mesmos em ambientes corrosivos.
Schroter et al. utilizou uma mistura de WC – 10% de metais pertencentes ao grupo do ferro, concluindo
que, o cobalto é o melhor ligante para este tipo de matérias compósitos. Diferentes tipos de partículas
de reforço têm sido utilizadas nestas aplicações, partículas de TiC, SiC TiN, ZrO2, entre outros, que
aparecem como reforço de ligas de à base de níquel, como as ligas comerciais Nucalloy (NiCrSiW) e
Colmonoy (NiCrSiB), bem como ligas mais simples de FeCr, NiCr, CoCr, entre outros[11], [12].
Uma vez que os processos tribológicos são processos superficiais, surge interesse no fabrico de
revestimentos destes materiais. Desta forma, a produção de revestimentos de metal duro permite a
obtenção de um material de propriedades superficiais especificas, afinadas para cada aplicação, sem
afetar as propriedades mecânicas do material em “bulk”.
De forma geral, a fase de reforço utilizada nestes compósitos são partículas carboneto de
tungsténio, nomeadamente WC, uma vez que este tipo de partículas apresentam durezas superiores a
2000HV, bem como, elevado ponto de fusão, superior a 2700ºC, um coeficiente de expansão térmica
na ordem dos 4 - 6x10-6 K-1 e uma elevada molhabilidade por parte de ligas metálicas ricas em Ni e Co,
fazendo deste carboneto, o ideal para fase de reforço deste tipo de ligas[11].
Durante os processos de deposição assistida por laser de revestimentos com reforço de partículas
de WC, podem formar-se dois tipos de carbonetos, com exceção do carboneto primário de WC [13] de
W e C com composição W2C e WC(1-x). A formação destes precipitados deve ser controlada durante o
fabrico dos revestimentos, dada a extrema fragilidade dos mesmos, que pode prejudicar o desempenho
dos revestimentos em condições de serviço e a sua qualidade.
Numa tentativa de otimizar a performance deste tipo de materiais, têm sido realizados múltiplos
estudos sobre o efeito do aumento da percentagem de reforço na microestrutura, dureza e resistência
ao desgaste.
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São exemplos disto, os estudos realizados por J.S.Xu et.al [14], onde o efeito na microestrutura e
comportamento ao desgaste de revestimentos de WC/NiCrSiBWC, produzidos por LASER Cladding
com diferentes concentrações de partículas de reforço, nomeadamente, 0%,20%, 40%, 60% e 80%,
foram analisados. Os autores reportam a produção de revestimentos homogéneos sem fissuração ou
porosidade, com a dissolução parcial das partículas de WC restringida às interfaces entre as partículas
e a matriz, que se traduz numa melhor adesão das mesmas à matriz. Relativamente à microdureza e
comportamento ao desgaste, os autores observaram que o aumento da percentagem de WC se traduz
num aumento da dureza do revestimento, no entanto, o aumento da resistência ao degaste só é
conseguido até uma percentagem de 40%wt WC. Abaixo deste valor, os autores identificam a presença
de desgaste abrasivo a dois corpos, acima dos 40%wt de WC os autores identificam a presença de um
terceiro corpo no sistema tribológico resultante da fragmentação dos carbonetos, que promove a
diminuição da resistência ao desgaste.
K. Van Acker et al.[15] depositaram através de deposição assistida por laser, revestimentos à base
de Ni com diferentes quantidades de WC/W2C, a variar entre os 0 e os 50%wt de WC. Os autores
reportam a formação de revestimentos homogéneos, sem fissuração, com 2% de porosidade, onde a
resistência ao desgaste aumenta com o aumento da fração de WC/W2C. O mecanismo de desgaste é
predominante o desgaste abrasivo a dois corpos, para os diferentes contra corpos (SiC e Alumina). O
efeito do tamanho das partículas de reforço também foi estudo por estes autores, verificando que,
melhoria da resistência ao desgaste é expectável com a diminuição do tamanho das partículas de
reforço. Os estudos realizados para desgaste a 3 corpos, com contra corpo de Alumina e partículas de
SiC, mostram que, o papel das partículas de reforço fica comprometido quando os corpos livres
apresentam tamanho inferior às mesmas, promovendo desgaste preferencial da fase matricial,
traduzindo-se num aumento das taxas de desgaste.
Tobar et al [16], estudou o efeito do aumento do %WC na matriz na formação e desempenho do
revestimento, através da deposição assistida por LASER de uma liga de NiCrBSi com diferentes
concentrações de partículas de WC em substratos de aço inoxidável (AISI 304). Os autores concluem
que, para concentrações de WC acima de 50% wt surgem instabilidades no banho fundido que resultam
na formação de pistas de geometria irregular. Isto foi atribuído parcialmente, ao elevado ponto de fusão
das partículas de reforço e á sua fração elevada na zona de fusão, que resulta na formação de uma
zona fundida muito viscosa, pouco fluida, responsável pela formação de irregularidades onduladas. Os
autores concluem assim que, apenas abaixo de 50%wt de WC se conseguem obter revestimentos com
boa qualidade. Estes resultados vão de encontro aos resultados reportados por J.Przybylowicz et al[17]
que registou problemas no acabamento superficial dos revestimentos produzidos pela deposição do pó
de WC – 12Co. A produção de revestimentos a partir deste tipo de pós só foi possível através da
incorporação de ligante proveniente do substrato.
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Outros carbonetos também têm sido estudados para a produção de revestimentos de metal duro,
nomeadamente revestimentos à base de carbonetos de crómio. Este tipo de carbonetos apresenta
propriedades inferiores de resistência ao desgaste comparativamente aos carbonetos de tungsténio,
devido às suas menores durezas, na ordem dos 1860HV e 2120HV para os carbonetos de Cr3C2 e
Cr7C3, respetivamente [18]. Estes carbonetos apresentam também, temperaturas de fusão mais
reduzidas, na ordem dos 1700-1800ºC, que apresenta desafios a nível do processamento, uma vez
que a fusão destes carbonetos pode levar à precipitação de carbonetos secundários extremamente
frágeis que atuam como locais de nucleação e crescimento de fissuras[19]. Contudo, apresentam uma
resistência oxidação mais elevada tornando-os melhores em aplicações onde os fenómenos corrosivos
são mais problemáticos [20], [21].

2.2.2. Microestrutura dos compósitos à base de WC
De forma geral, as microestruturas obtidas após a deposição deste tipo de revestimentos, apresenta
a formação de uma fase matricial geralmente na forma de solução sólida, que envolve as partículas de
WC provenientes do pó. Adicionalmente, as microestruturas podem, ou não, apresentar a formação de
precipitados resultantes da dissolução das partículas de WC, no banho de fundido, de carbonetos
eutécticos, geralmente do tipo M2C , M3C, M6C ou M12C, de destacar, W2C, (Fe,W)3C, Fe3W3C e
Fe6W6C, respetivamente [14], [15], [17], [22], [23].
Este tipo de reforço normalmente é depositado em matrizes ricas em níquel, cobalto ou ferro, ou
uma mistura destes, sendo que, todos estes elementos podem apresentar-se em solução sólida, quer
nas fases matriciais quer nos carbonetos.
As geometrias das partículas de WC presentes nos revestimentos, geralmente seguem as
geometrias das partículas de WC presentes no pó, podendo variar de tamanho de acordo com a
magnitude dos processos de dissolução sentidos durante a deposição[24].
Os precipitados secundários tipo M2C formados durante deposição assistida por laser destes
compósitos, apresentam geralmente duas morfologias distintas, podendo apresentar-se com
morfologia de precipitados alongados e facetados ou irregular, dependendo das temperaturas e taxas
de arrefecimento sentidas durante a deposição[13], [23]. Estas morfologias foram caracterizadas por
Q.Li et al.[13] que através de análises de TEM, concluiu que, morfologias facetas, em forma de barras,
devem corresponder ao polimorfo tipo α – W2C e morfologias não facetadas com geometria irregular
ao polimorfo tipo β - W2C.
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A microestrutura e sua evolução está intimamente relacionada com as condições de processamento
dos revestimentos. O aumento combinado da potência média do feixe laser, velocidade de varrimento
e débito de pó encontram-se, de forma geral, relacionados com um aumento da homogeneidade dos
revestimentos. A formação de carbonetos secundários também está relacionada com as condições de
deposição, quanto maior for a potência do feixe e menor a velocidade de varrimento, maior será a
dissolução das partículas de WC no líquido, levando à incorporação de carbono livre no líquido, que se
pode recombinar com os diferentes átomos de soluto presentes, para formar carbonetos secundários.
Se o carbono livre se combinar com o oxigénio, pode ocorrer formação de porosidade nos
revestimentos, devido à libertação de CO e/ou CO2 [23].
O aumento da fração da fase de reforço neste tipo de materiais depositados com assistência de
tecnologias laser, está intimamente relacionado com um aumento da diluição dos substratos, uma
supressão do crescimento dendrítico da fase matricial, um aumento da formação de eutécticos nos
espaços interdendríticos e re-precipitação de carbonetos de WC secundários[17].
Diversas técnicas têm sido empregues de forma a facilitar a homogeneização, refinar a
microestrutura e melhorar a qualidade dos revestimentos produzidos, de forma a obter as propriedades
desejadas dos mesmos. Destacam-se, a utilização de técnicas de controlo térmico durante a produção
dos revestimentos, nomeadamente, controlo térmico por indução [23], técnicas de vibração do
substrato durante a deposição, utilizando micro-vibração de alta frequência [25] e a deposição de
múltiplas camadas de pó com gradientes de reforço diferentes [26], [27].
A deposição de revestimentos de múltiplas-camadas, visa a criação de uma camada superficial na
qual o efeito da diluição do substrato deixa de ser relevante, garantindo assim que as propriedades se
superfície são independentes das propriedades dos substratos, como esperado num revestimento.

2.2.3. Microestrutura dos compósitos à base de CrC
O reforço de ligas com partículas de WC, apresenta-se como o foco dos estudos de deposição de
revestimentos para resistência ao desgaste e corrosão, devido às suas características únicas de
molhabilidade, adesão às matrizes e propriedades mecânicas, no entanto, para aplicações onde a
corrosão é um fator importante, a utilização de revestimentos mais resistentes à oxidação é
preferencial. Assim, surge um interesse pronunciado na utilização de materiais compósitos de matriz
tipicamente rica em níquel e crómio reforçadas com partículas de carbonetos de crómio.
De forma geral, a microestrutura destes revestimentos é composta por dois tipos de carbonetos de
crómio,Cr3C2 e Cr7C3 envolvidos numa matriz de solução sólida, geralmente de níquel e crómio, com
estrutura cristalina cúbica e faces centradas (CFC) [28]–[30].
A diferença na formação de Cr3C2 ou Cr7C3 deve-se a dois fatores, sendo um deles, a composição
química do pó precursor, nomeadamente, o rácio Cr/C e outro as condições de deposição dos
revestimentos.
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Relativamente ao rácio Cr/C, Deyuan Lou et al. [29] verificou que a solidificação de Cr3C2 só se
verifica quando este se situa abaixo dos 3/2, sendo que se este rácio ultrapassar os 7/3, há uma
supressão da formação de carbonetos de crómio, precipitando maioritariamente grafite. Entre os 3/2 e
os 7/3 o carboneto de crómio formado é o Cr7C3, acima deste valor, 7/3, inicia-se a precipitação de
grafite.
Do ponto de vista do processo, L. Venkatesh et al. [31] destaca que, taxas de arrefecimento elevadas
sentidas durante a deposição podem resultar numa diminuição da fração de carbonetos de crómio,
além disso, o aumento da potência média do laser, pode introduzir maior aleatoriedade na orientação
dos mesmos.
Pouca literatura foi encontrada sobre a deposição deste tipo de materiais por deposição assistida
por laser, no entanto, este tipo de revestimentos apresenta-se como uma opção válida para a
substituição de revestimentos compósitos reforçados com partículas de WC.

2.2.4. Dureza dos compósitos reforçados com WC e CrC
De forma geral, a dureza destes materiais compósitos está dependente da composição química das
partículas de reforço, da sua distribuição na matriz, do seu tamanho e da sua fração.
De forma geral, nota-se uma tendência para o aumento da dureza dos compósitos com o aumento
da fração de fase de reforço presente, até aos 60%wt de partículas de reforço. A partir dos 60%wt de
partículas, o aumento da dureza torna-se menos relevante, podendo, em alguns casos notar-se uma
diminuição da mesma. Este fenómeno atribui-se às dificuldades em manter a homogeneidade das
microestruturas dos compósitos bem como às dificuldades no processamento dos revestimentos que
podem resultar na diluição dos substratos [16], [17], [22]. As variações das durezas em função da fração
de fase de reforço para revestimentos reforçados com WC podem ser observadas no gráfico da figura
3.
Estudos conduzidos com condições alternativas de processamento, nomeadamente através da
introdução de micro-vibração de alta frequência [25], deposição assistida por lasers pulsados [22] e uso
de processos com controlo térmico [32] têm-se revelado importantes na obtenção de revestimentos de
maior dureza.
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Comparação das durezas obtidas para diferentes %WC por
diferentes autores e diferentes metodos
1200

Microdureza Vickers (HV)
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Xu et al.
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Przybyoowicz et al.
Tobar et al.

400

C.Guo et al.
200
0
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80%
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%wt de particulas de WC
Figura 3 - Variação da dureza de revestimentos à base e níquel obtido por deposição assistida por laser para
diferentes autores em função da percentagem de fase de reforço

2.3. Resistência dos compósitos de reforçados com WC e CrC ao desgaste
2.3.1. Introdução
A norma ASTM G40 define desgaste como “a deterioração da superfície de um corpo devida ao
movimento relativo entre esse corpo e outro em contacto, envolvendo a perda progressiva de material”
[33]. Assim, a resistência ao desgaste não se considera uma propriedade do material, mas sim, o
resultado da interação do material com o sistema tribológico em que está inserido
Um sistema tribológico é caracterizado pelo material e as propriedades do contra - corpo, pelas
substâncias presentes, condições ambientais, carga aplicada, grau de polimento da superfície dos
materiais em contacto e pela taxa de desgaste medida.
Numa tentativa de estabelecer linhas base para a interpretação dos ensaios de desgaste deste tipo
de matérias depositados com assistência de tecnologias laser, sumarizaram-se os principais
fenómenos e resultados de dureza e desgaste obtidos para estes materiais em diferentes sistemas
tribológicos.
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2.3.2. Desgaste em compósitos de WC e CrC
A resistência ao desgaste de materiais compósitos está normalmente dependente da fração,
dimensão, distribuição e propriedades mecânicas, nomeadamente dureza, tensão de cedência e
tenacidade à fratura, das partículas de reforço, bem como da ductilidade das matrizes onde estas estão
inseridas. Matrizes mais dúcteis permitem que a propagação de fissuras provenientes das partículas
não se propague drasticamente pelo material, dispersando a energia de propagação da fissura sobre
a forma de deformação plástica [34]. Outro fator que influencia a resistência ao desgaste deste tipo de
materiais é a adesão das partículas de reforço à matriz, quando a adesão das partículas à matriz é
elevada, a resistência ao desgaste é maior, uma vez que fenómenos de arrancamento vão ser menos
comuns. A adesão das partículas à matriz vai depender da molhabilidade das mesmas por parte da
fase líquida aquando do processamento e da formação e natureza dos precipitados que se possam
formar nas interfaces [14], [15], [22], [35], [36].
A utilização de partículas de reforço de WC, mesmo em frações na ordem dos 5%wt, está
relacionada com uma diminuição do coeficiente de desgaste num fator de 10, face ao comportamento
ao desgaste de uma liga sem reforço [15]. De forma geral, o aumento da quantidade da fase de reforço
está ligado a um aumento da resistência ao desgaste, no entanto, este fator pode apresentar-se menos
preponderante em ligas com elevada percentagem de fase de reforço[14], devido à formação de
corpos-livres, como resultado da fissuração das partículas de reforço, que agravam as condições de
desgaste.
O desgaste deste tipo de materiais é geralmente um desgaste abrasivo resultante da presença de
fenómenos de micro-corte e/ou micro - lavragem e fadiga. Estes fenómenos podem conduzir ao
destacamento das partículas de reforço e à sua fratura, resultando na formação de corpos – livres, que
alteram a dinâmica do contacto de contacto entre contra-corpo e o material, de desgaste a dois corpos,
para desgaste a três corpos. Quando os corpos-livres resultantes da fragmentação das partículas de
reforço apresentam dimensões menores que estas, as partículas de reforço tornam-se pouco
importantes do ponto de vista da resistência ao desgaste, sendo as matrizes as locais preferências de
desgaste [14], [15], [22], [35], [36].
Em condições de desgaste abrasivo onde as partículas abrasivas apresentam maior dimensão que
as partículas de reforço, estas atuam como esperado, travando a remoção de material opondo-se à
progressão de micro-cortes por parte de outra partícula ou aspereza de um contra-corpo, bem como à
redução dos fenómenos de adesão, fenómeno normalmente ocorrente em materiais compósitos
reforçados com partículas duras [37], [38].
Na presença de dois corpos o material é removido do corpo de menor dureza por asperezas ou
partículas do corpo de maior dureza, assim sendo, a taxa de desgaste segue a lei de Archard sendo
proporcional à distância de deslizamento e carga normal aplicada e inversamente proporcional à dureza
do material. Na presença de três corpos, geralmente ocorre desgaste quando algum tipo de partículas
abrasivas, livres e discretas rolam ou deslizam entre as superfícies de dois materiais em contacto.
Fenómenos de desgaste adesivo são mais evidentes em materiais menor fração de partículas de
reforço (<30%wt) [38].
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Uma vez que, durante os ensaios de desgaste existe uma solicitação mecânica direta da superfície,
o nível de tensão interna do material, resultante da deposição do revestimento, é um fator importante a
considerar. Em materiais compósitos reforçados com elevadas frações de partículas/fases duras, o
controlo das tensões internas é difícil, especialmente em processos de solidificação rápida, devido
sobretudo às diferenças de expansão térmica entre os componentes do compósito [39], [40].
A presença de fases duras, angulosas e de grandes dimensões, resultantes da re-precipitação de
carbonetos, podem conduzir à formação de zonas preferências para a nucleação e propagação de
fissuras [19]. Como tal, o controlo dos parâmetros de processamento e da composição dos pós deve
ter-se em consideração, para evitar a formação de composições de líquido que possam levar à
solidificação deste tipo de carbonetos.
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Capítulo 3.

Elaboração dos revestimentos

Os revestimentos foram depositados através de injeção lateral de pós de WC – 10Ni, WC – 4Co –
5Ni em substratos de aços ck45 e 25NiCr – 75CrC em substratos de aço inoxidável 303.
Foram depositadas 20 pistas consecutivas, com sobreposição lateral, com 35mm de comprimento,
de cada pó, de forma a obter uma quantidade suficiente de amostra.
Previamente à deposição, os pós foram caracterizados, de forma a estabelecer uma base para os
revestimentos a depositar. Os revestimentos produzidos foram de seguida caracterizados quanto às
suas características gerais, nomeadamente, espessura, porosidade, nível de fissuração e quanto à sua
microestrutura, evolução da mesma, dureza, coeficiente de atrito e resistência ao desgaste.
Foram também estudados a interação das partículas dos diferentes carbonetos com o liquido,
recorrendo-se a estimativas de distribuições de temperatura para as zonas fundidas e para os
revestimentos de WC, ao perfil de concentração dos átomos de C e W, em função da distância à
superfície de uma partícula de WC, nos líquidos.

3.1. Caracterização dos pós
Os pós utilizados foram caracterizados quanto à sua composição química, morfologia e fração de
elementos. Para isso realizaram-se ensaios de difração de raios-X, num difratómetro Phillips PW 3710
mpd control em configuração Bragg-Brentano θ - 2θ, com radiação CuKα (λ = 1,5406Å). Foram
realizados dois ensaios por amostra, um ensaio rápido com um varrimento angular (2θ) dos 10 aos
100º, com um passo de 0,1º e um tempo de aquisição de 5s/passo, de forma a detetar a posição dos
picos mais intensos. De seguida foi realizado um segundo ensaio entre 25 e 75º, um passo de 0,02º e
um tempo de aquisição de 2s/passo para os diferentes pós. As análises morfológicas e de composição
foram efetuadas recorrendo a um microscópio eletrónico de varrimento, SEM Hitachi S2400, equipado
com detetor de EDS Brucker nano XFlash. Os pós foram fixos ao porta amostras com auxílio de uma
fita de carbono.
As características químicas e propriedades geométricas dos pós fornecidas pelo fornecedor
encontram-se resumidas nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Composição química dos pós fornecidos

Referencia

W (%wt)

Ni (%wt)

Co (%wt)

Cr (%wt)

C (%wt)

Fe max (%wt)

WOKA 3202 [41]

Bal.

-

14,5-19,5

-

4,7-5,5

<0,2

WOKA 3302 [42]

Bal.

8,5-11,5

-

-

5,2-6,0

<0,2

WOKA 7305 [43]

-

17,5-22,5

-

Bal.

9,0-10,2

<0,5
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Tabela 2 - Gama de tamanhos nominais dos pós fornecidos

Referência

Gama de tamanhos (µm)

WOKA 3202 [41]

15 – 45

WOKA 3302 [42]

15 – 45

WOKA 7305 [43]

10 – 38

As análises de imagem e EDS, bem como os respetivos difratogramas, foram utilizados para
confirmar as informações dos pós dadas pelos fornecedores.
Pelas análises de EDS e imagem, figuras 4 e 5, é fácil de observar que a referência comercial do
pó WOKA 3202, não corresponde á composição real do pó, uma vez verificados desvios significativos
quanto à composição da referência. Os resultados obtidos para as composições aproximadas do pó
encontram-se sumarizados na tabela 3.

Tabela 3 - Composição real vs composição esperada para o pó WOKA 3202 analisado. A concentração de C
assinalada com *, não se espera que esteja correta visto que a limitação do sistema de EDS para a deteção
deste elemento e à presença da fita de carbono

Referencia

W (%wt)

Ni (%wt)

Co (%wt)

C (%wt)

Fe
(%wt)

max

Gama

de

tamanhos
(µm)

WOKA 3202

Bal.

-

14,5-19,5

4,7-5,5

<0,2

15 – 45

Pó real

63,4

5 ±1,6

4,0±1,8

27,3*

<0,1

15 - 45
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 4 - Análises de composição do pó WOKA 3202; (a) e (b) local onde foi obtida composição
geral do pó e espectro de energia correspondente; (c),(d) e (e) local e mapa de composição das
partículas do pó; (f ) e (g) partícula de Co – WC; (h) e (i) partícula de Ni-WC;
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(a)

(b)

EDS_global_WC_10Ni.spx

EDS_global_WC_10Ni.spx

(c)

(d)

EDS_ptcla1_WC_10Ni.spx

EDS_ptcla1_WC_10Ni.spx

EDS_ptcla2_WC_10Ni.spx
EDS_ptcla3_WC_10Ni.spx

(e)

EDS_ptcla2_WC_10Ni.spx

(g)

(f)

EDS_ptcla3_WC_10Ni.spx

(h)
EDS_global_CrC_25NiCr.spx

(i)

(j)

Figura 5 - Análises de composição por EDS; (a) a (f) locais de obtenção dos espectros de energia para o
pó WOKA 3302 e espectros respetivos; (g) a (j) locais de obtenção dos espectros de energia e mapas de
composição para o pó WOKA 7305 e espectros respetivos;

20

Os resultados da difração de raios-X dos diferentes pós apresentam-se nas figuras 6 e 7. Os
resultados confirmam os resultados das análises de EDS. Nos difratogramas dos pós de WC – 10Ni e
WC – 4Co – 5Ni podem ser observados picos intensos de WC e picos de menor intensidade das fases
de Ni, figura 6(b) e Ni e Co, figura 6(a). As diferenças destes pós encontram-se evidenciadas na figura
7 (a) e (b), onde se consegue distinguir os dois picos referentes ao Co e ao Ni, evidenciando a presença
de partículas distintas de Ni e Co, no pó de WC – 4Co – 5Ni. Na figura 6 (c) observa-se o difratograma
de raios-X do pó de 25NiCr – 75CrC onde foram identificados dois tipos de carbonetos de crómio Cr 3C2
e Cr7C3 e uma fase cubica de faces centradas de NiCr.

(b)

(a)

(c)

Figura 6 - Difratogramas de raios-X para os pós WOKA 3203 (a), WOKA 3302 (b) e WOKA 7305 (c);
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(a)

(b)

Figura 7 – Difratogramas de raios-X, expandido na zona dos picos de Ni/Co para os pós
WOKA3202 (a) e WOKA3302 (b);
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3.2. Deposição dos revestimentos
Todos os revestimentos foram depositados utilizando um laser de díodo de 1,5 kW e uma mesa
CNC com movimento XY. Durante a deposição, o substrato e a zona fundida encontraram-se protegidos
por um jato de árgon, de forma a evitar a sua oxidação. O pó foi injetado lateralmente ao feixe laser
como esquematizado na figura 8.

LASER

Alimentador de pó

ሬሬሬԦ
𝑉𝑓
Tubo de injeção
de pó

Mesa XY

CNC
Figura 8 - Esquema do equipamento e instalação utilizado para a elaboração dos revestimentos
por deposição assistida por laser através de alimentação lateral de pó;

As condições experimentais ótimas foram encontradas através do varrimento da potência do feixe
entre os 500 e os 1500W, da velocidade de varrimento entre os 2mm/s e os 14mm/s e do débito de pó
entre as 0,1g/s e as 0,35g/s, encontrando-se na tabela 4. Os parâmetros de processamento ótimos
foram selecionados de forma a obter revestimentos de elevada qualidade minimizando a presença de
porosidade, fissuras, diluição de substrato e dissolução das partículas de reforço.
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Existem dois parâmetros que surgem como consequência dos parâmetros de processamento, que
podem ser usados para caracterizar o efeito da radiação dum feixe laser sobre o pó de um material,
são estes o tempo de interação (𝜏) e a densidade de potência ou irradiância (𝐼), definidos por:

𝜏=

𝐼=

𝑑
(3)
𝑉𝑓

𝑃
4𝑃
=
(4)
𝐴
𝜋𝑑 2

Onde d é o diâmetro do feixe laser, Vf a velocidade relativa do feixe laser, P a potência e A a área
da secção transversal do laser. Na tabela 4, encontram-se descritos os diferentes parâmetros utilizados
para a deposição dos revestimentos, nos respetivos substratos. É de notar que todos os substratos
foram sujeitos a um pré-aquecimento a 350ºC, durante 2h, de modo a reduzir a fissuração na interface
substrato-revestimento. Os pós foram secos numa mufla durante 12h a uma temperatura de 90ºC, para
minimizar probabilidade de formação de poros no revestimento resultantes da incorporação de
hidrogénio no líquido.

Tabela 4 - Parâmetros de deposição dos revestimentos, para os diferentes pós

Composição
do pó

Substrato

WC – 4Co –

Aço inox.

5Ni

303

WC – 10Ni
25NiCr –
75CrC

P (W)

Vf
(mm/s)

Débito
de pó
(g/s)

Sobreposição

I

de pistas

(W/mm2)

𝝉 (s)

1350

14

0,3

63%

191

0,214

Aço Ck45

1100

4

0,17

50%

156

0,75

Aço Ck45

800

10

0,15

53 %

113

0,3
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3.3. Métodos de análise das características gerais dos revestimentos
As características gerais dos revestimentos foram determinadas através de microscopia ótica,
utilizando uma lupa ótica Nikon SMZ800 equipada com uma máquina fotográfica Nikon Digital Sigth DS
– Fi1 e através de microscopia eletrónica de varrimento utilizando um microscópio SEM Hitachi S2400.
As amostras foram previamente preparadas por desbaste em lixas sucessivas de SiC seguindo a
seguinte ordem: 80, 120, 240, 600, 800, 1000, 2400 e 4000 grit, seguido de polimento com suspensão
de diamante de 3 e 1 µm, finalizando-se com um polimento numa suspensão de sílica coloidal.
As estimativas da porosidade e a medição das espessuras dos revestimentos foram feitas
recorrendo à análise de imagem com utilização do software ImageJ.
Numa fase inicial os revestimentos depositados serão denominados pela composição do pó
percussor que o originou.

3.4. Características gerais dos revestimentos
Nas figuras 9 e 10, é possível observar as diferentes secções transversais dos revestimentos
produzidos. Todos os revestimentos apresentam espessuras uniformes ao longo das respetivas
secções transversais, sendo que o revestimento de WC – 10Ni apresenta a maior espessura média,
registando-se uma espessura de 1,6 mm ± 0,2 para este revestimento. Para o revestimento de WC –
4Co – 5Ni regista-se uma espessura média de 1,0 mm ± 0,1 e para o revestimento de 25NiCr – 75CrC
de 1,1 mm ± 0.1.
Não foi observada qualquer fissuração nos revestimentos de WC. No revestimento de 25NiCr 75CrC verifica-se a presença de fissuras resultantes das tensões térmicas desenvolvidas durante a
solidificação e arrefecimento do revestimento.
Relativamente à porosidade, todos os revestimentos produzidos apresentam porosidade reduzida,
em frações volúmicas menores que os 6%. O revestimento de WC – 10Ni apresenta a maior fração
volúmica de poros, cerca de 6% em volume, com tamanho médio dos poros de 0,2mm ± 0,25, sendo
que o tamanho dos poros pode variar entre os 0,05mm e os 0,9mm. No revestimento de WC – 4Co –
5Ni, a fração volúmica de poros ronda os 3%, apresentando um tamanho médio de poros de
aproximadamente 0,17mm ± 0,1, sendo que o tamanho dos poros pode variar entre os 0,05mm e os
0,4mm. Por último, no revestimento de 25NiCr – 75CrC a fração volúmica de poros ronda os 4%,
apresentando um tamanho médio dos poros de 0,1mm ± 0,1, podendo variar entre os 0,02mm e os
0,34mm.
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(a)

(b)

(c)

Figura 9 - Secções transversais dos diferentes revestimentos (ampliação de 2x); A vermelho encontram-se as
áreas usadas para calcular a fração de poros para os diferentes revestimentos; A verde encontra-se as zonas com
fissuração evidente; (a) WC – 4Co – 5Ni; (b) WC - 10Ni; (c) 25NiCr – CrC;

(a)

(b)

(c)

Figura 10 - Imagens obtidas por eletrões secundários para os diferentes revestimentos. (a) WC - 4Co - 5Ni; (b) WC 10Ni; (c) 25NiCr - 75CrC;
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Através da observação da figura 10 (a) e (b), é possível concluir que os revestimentos de WC – 10Ni
e WC – 4Co – 5Ni apresentam zonas escuras e zonas mais claras. As zonas claras correspondem,
maioritariamente, às partículas de WC, que não fundiram ou dissolveram, durante o processo de
deposição. As zonas escuras correspondem a zonas desprovidas de WC.
No revestimento de 25NiCr – 75CrC, não se verifica uma distinção tão evidente entre zonas claras
e zonas escuras podendo, no entanto, distinguir-se a presença de fases alongadas e facetadas, que
poderão corresponder às fases de carbonetos de crómio, figura 10 (c).
Relativamente à homogeneidade dos revestimentos, verifica-se que, os revestimentos
microestruturalmente mais homogéneos são os revestimentos de WC – 10Ni e 25NiCr – 75CrC,
contrariamente ao revestimento de WC – 4Co – 5Ni, onde se pode observar a presença de zonas de
grandes dimensões desprovidas de partículas de reforço.
Os resultados relativos às características gerais dos revestimentos encontram-se sumarizados na
tabela 5.

Tabela 5 - Sumarização das características gerais dos revestimentos depositados

Referência

Espessura média do revestimento

Características observadas

(mm)
WC – 4Co – 5Ni

1,0 ± 0,1

Aprox. 3%vol. de porosidade;
Não foi observada fissuração;
Microestrutura heterogénea;

WC – 10Ni

1,6 ± 0,2

Aprox. 6%vol. de porosidade;
Não foi observada fissuração;
Microestrutura homogénea;

25NiCr - CrC

1,1 ± 0,1

Aprox. 4%vol. de porosidade;
Algumas

fissuras

de

origem

térmica;
Microestrutura homogénea;
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Os fenómenos convectivos sentidos pelo líquido nas zonas fundidas durante a deposição dos
revestimentos, são geralmente os responsáveis pela homogeneização e redistribuição de soluto, nas
microestruturas [44]. As correntes de convecção formadas durante na zona fundida, são vulgarmente
denominadas correntes de convecção de Marangoni – Bernard [45].
A intensidade das correntes de convecção geradas pode ser caracterizada por um número
adimensional, S, que relaciona a velocidade induzida por efeitos de termocapilariedade com a
velocidade do feixe laser e é dado por:

𝑆=

𝜎 ′ 𝑞𝑑
(5)
𝜂𝑉𝑓 𝑘

Onde, 𝜎 ′ = d𝛾/dT é o coeficiente da temperatura da tensão superficial, q é a densidade de potência
absorvida, d é o diâmetro do feixe laser, η é a viscosidade, Vf a velocidade do feixe laser e k a
condutividade térmica. Quando S<45000 os fenómenos de convecção são pouco importantes, quando
S>45000 os fenómenos de convecção tornam-se o fator mais importante no transporte de massa
responsável pela homogeneização[44].
De forma a poder estudar-se as diferenças de homogeneidade registadas para os revestimentos
reforçados com partículas de WC, procedeu-se ao rearranjo matemático da equação, de forma
evidenciar o efeito importância dos parâmetros experimentais (irradiância e tempo de interação). Assim,
a equação 5 pode ser apresentada na forma:
𝑆 = 𝜑𝑚 𝐼𝑎𝑏𝑠 𝜏 (6)

Onde, 𝜑𝑚 é uma constante dependente do material cujo valor é dado por 𝜑𝑚 =

𝜎′
𝜂𝑘

, 𝐼𝑎𝑏𝑠 é a

densidade de potência absorvida pelo material e τ o tempo de interação.
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Para majorar os valores de S nas condições de deposição utilizadas, os seguintes pressupostos
devem ser considerados:

1) A potência absorvida durante o processo de deposição é função das perdas de potência por
reflexão quer por parte do pó, quer por parte do substrato, bem como a absorção de energia
por parte do pó durante o tempo de voo no feixe laser. Assim, considera-se que, Pabs será
forçosamente menor que P0. Numa tentativa de majorar o fenómeno, considerou-se Pabs =
P0 e como tal Iabs = I0;

2) Ambos os materiais compósitos apresentam composições químicas semelhantes, com as
maiores diferenças a serem notadas na presença de Fe e Co (as diferenças de composição
apresentam-se descritas na figura 11). O elemento que apresenta menor valor de 𝑘 é o Fe
(metal maioritário), entre os 30-40 WmK-1[46], os valores de viscosidade de sistemas Fe-Co
e Fe-Ni oscilam entre os 5-8 mPas [47], o factor σ’ para diferentes materiais apresenta
valores na ordem de 10-3 [44]. Devido à presença de elevadas frações de partículas de
reforço sólidas nas zonas fundidas, as viscosidades das mesmas devem ser elevadas, e
como tal, os valores de 𝜑𝑚 , para estes sistemas, não deverão apresentar uma influência
significativa, considerando-se, então, 𝜑𝑚 ≈ 1;
Assim, considerando os pressupostos acima, e substituindo os valores da densidade de potência e
tempo de interação calculados na tabela 4, obtém-se:
𝑆𝑊𝐶−𝐶𝑜/𝑁𝑖/𝐹𝑒 ~ 32 (7)
𝑆𝑊𝐶−𝑁𝑖/𝐹𝑒 ~ 114 (8)

Desta forma, pode concluir-se que, embora os efeitos de convecção não apresentem uma
intensidade elevada, atribuído maioritariamente à formação líquidos de elevada viscosidade
consequente da presença das partículas de reforço sólidas [16], a homogeneização dos revestimentos
pode ser parcialmente atribuída a estes fenómenos. No entanto, é de notar que, as diferenças
registadas para os valores de S, dos revestimentos não deverá ser suficiente para justificar
completamente as diferenças de homogeneidade dos mesmos.
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Na Figura 11, encontra-se a média das composições, em peso (%wt), dos diferentes elementos
constituintes da fase matricial, obtidas em diferentes zonas dos revestimentos, em função da distância
à superfície. É fácil de observar que os revestimentos reforçados com WC apresentam uma elevada
incorporação de ferro, sugerindo elevadas taxas de diluição do substrato.

Daqui em diante, os

revestimentos passam a ser designados por: WC – FeCoNi (WC – 4Co – 5Ni), WC – FeNi (WC – 10Ni)
e NiCr – CrC (25NiCr – 75CrC).

Figura 11 - Variação da percentagem dos elementos constituintes de cada revestimento em função da
distância à superfície.

De modo a compreender os fenómenos de interação entre as partículas de reforço e o líquido,
durante o processo de deposição, foram efetuadas estimativas das distribuições de temperatura nas
zonas fundidas e das distâncias de difusão do carbono e tungsténio no líquido, para os tempos de
interação respetivos.
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3.5. Distribuição de temperaturas na zona fundida
O modelo de Ashby e Easterling [48], mostra que, a solução exata da equação de transferência de
calor por condução, pode ser, analiticamente aproximada por uma solução simples, considerando que
o material do substrato tem uma dimensão tal que, a temperatura média se mantém inalterada durante
o processo de deposição e considerando que, cada ponto do sólido, de coordenadas (y,z), é submetido
a um ciclo térmico de aquecimento e arrefecimento T(y,z,t). Como a temperatura média do substrato
se mantém inalterada, então, a variação de T em y é desprezável e o campo de temperaturas em y=0
é dado por:
2

(𝑧+𝑧0 )
𝐴𝑃𝑓
1
−
𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇0 + (
)
𝑒 4𝛼𝑇𝑡
2𝜋𝑘 𝑉𝑓 √𝑡(𝑡 + 𝑡0 )

(9)

Onde:
T é a temperatura
z é a profundidade da zona fundida
t é o tempo
A é a absortividade e A= 1-R (refletividade) da superfície
Pf é a potência do feixe laser
k é a condutividade térmica
αT é a difusividade térmica
Vf é a velocidade relativa do feixe laser
T0 é a temperatura inicial do material
t0 é o tempo que o calor demora a percorrer a distância r 0 e é dado por: 𝑡0 =

𝑟0 2
4 𝛼𝑇

, onde r0 é o raio

do feixe laser
Esta aproximação é feita para um feixe laser gaussiano, no entanto, de forma a simplificar os
cálculos, os autores admitem que, para velocidades relativas do feixe laser suficientemente elevadas,
um feixe com distribuição de energia Gaussiana, pode ser aproximado por uma fonte de calor linear. É
de notar que, os revestimentos foram depositados recorrendo a um laser de díodos que apresenta uma
distribuição de energia linear ao longo do diâmetro do mesmo. No entanto esta aproximação conduz a
problemas na modelação do problema, nomeadamente temperaturas infinitas sobre os pontos na linha.
Assim, a fonte de calor real é substituída por uma fonte de calor virtual situada em z= - z0, onde z0 é
dado por:

𝑟0 𝜋𝛼 𝑇 𝑟0
𝑧0 = √ √
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≫ 𝑡0 (10)
𝑒
𝑉𝑓

Em estado estacionário x = Vf t e t >> t0 , a equação 24 pode ser rearranjada:
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2

𝐴𝑃𝑓 1 −𝑉𝑓 (𝑧+𝑧0)
𝑇(𝑧, 𝑥) = 𝑇0 + (
) 𝑒 4𝛼𝑇 𝑥
2𝜋𝑘 𝑥

(11)

Deste modo, a posição de uma dada isotérmica T1 no plano y=0, pode ser escrita como

𝑧𝑇1 (𝑥) = √

𝐴𝑃𝑓
4𝛼 𝑇 𝑥
ln
− 𝑧0 (12)
𝑉𝑓
2𝜋𝑘(𝑇1 − 𝑇0 )𝑥

E a sua profundidade máxima, dada por:

𝑧𝑇1 (max) = √

4𝛼 𝑇 𝐴𝑃𝑓
− 𝑧0 (13)
𝑒𝑉𝑓 2𝜋𝑘(𝑇1 − 𝑇0 )

Este modelo é uma aproximação simples, que não considera variações de temperatura associadas
aos fenómenos de fusão e transformação de fases.
Na tabela 6, resumem - se as propriedades e parâmetros utilizados para alimentar o modelo
matemático descrito acima.

Tabela 6 - Propriedades e parâmetros utilizados para calcular o campo de temperaturas para os diferentes
revestimentos

WC -

WC - FeNi

NiCr - CrC

Unidades

FeCoNi
Raio do feixe laser (r0)

0,0015

m

Potência do feixe laser (Pf)

1350

1100

800

W

Velocidade relativa do feixe laser

0,014

0,004

0,01

ms-1

(Vf)
Temperatura inicial do substrato

350

ºC

(T0)
Temperatura de fusão do ligante

1538 [49], [50]

1425 [51]

ºC

majorada (T1)
Profundidade do revestimento

0,0011

0,0017

0,0012

M

49,74

52,72

25 [52]

Wm-1K-1

6x10^-5 [66]

m2s-1

20,3

%

(z)
Condutividade

térmica

do

compósito estimada
Difusividade

térmica

15x10-6 [53]

do

compósito estimada
Absortividade calculada pela eq.

85,5

67,3

(28)
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As condutividades térmicas dos revestimentos de WC foram obtidas através da equação de
Maxwell – Garnett, 14, uma vez que esta provou ser uma boa aproximação às propriedades térmicas
em compósitos de matriz metálica, face às mesmas propriedades obtidas através da regra das
misturas[54].

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘1 (

𝑘2 (1 + 2𝑉2 ) − 𝑘1 (2𝑉2 − 2)
) (14)
𝑘1 (2 + 𝑉2 ) − 𝑘2 (1 − 𝑉2 )

Onde:
𝑘1 é a condutividade térmica do ligante
𝑘2 é a condutividade térmica do reforço
𝑉2 é a fração volúmica do reforço
O valor de condutividade térmica da fase matricial foi estimado recorrendo a uma lei de mistura
simples, considerando os valores de condutividade térmica dos diferentes elementos no estado líquido.
Os valores utilizados encontram-se na tabela 7. Os valores de percentagem de fases presentes foram
obtidos através de análise de imagem das micrografias presentes na figura 10.

Tabela 7 - Condutividade térmica dos elementos constituintes dos revestimentos utilizada para calcular keff
do compósito depositado e percentagem de fase de ligante e reforço para cada revestimento

WC - FeCoNi
Condutividade térmica (Wm

-

Fe

Ni

Co

WC

35 [46]

55 [63]

35 [63]

57 [53]

1

K-1)
∑ 𝐹𝑒 + 𝑁𝑖 + 𝐶𝑜 = 36,5%±13

Percentagem no revestimento

63,5 % ±13

WC - FeNi
Condutividade térmica (Wm

-

Fe

Ni

Co

WC

35 [46]

55 [63]

-

57 [53]

∑ 𝐹𝑒 + 𝑁𝑖 = 28 %±12

-

72%±12

1

K-1)

Percentagem no revestimento

Foi então possível traçar os gráficos de distribuição de temperatura em função da profundidade,
para os diferentes revestimentos, figura 12.
As temperaturas máximas atingidas durante a deposição dos revestimentos são 2859ºC para o
revestimento WC – FeCoNi, 2935ºC para o revestimento WC – FeNi e 2418ºC para o revestimento de
NiCr – CrC, tabela 8.
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Nos revestimentos reforçados com WC, não é esperada a fusão das partículas de reforço, uma
vez que as temperaturas geradas nas zonas fundidas, são geralmente inferiores às temperaturas de
fusão do WC, esperando-se a presença de uma elevada percentagem de fase sólida no líquido. O
mesmo não se verifica para as partículas de Cr7C3 e Cr3C2, uma vez que as que temperaturas de fusão
dos carbonetos é ultrapassada esperando-se a formação de um líquido com composição homogénea.

Tabela 8 - Temperatura de fusão dos diferentes carbonetos vs temperatura máxima atingida na zona fundida
(superfície)

Tipo de

Temperatura de fusão

carboneto

(ºC)

WC

Revestimento

Temperatura máxima atingida
(ºC)

WC – FeCoNi

2859

WC – FeNi

2935

NiCr - CrC

2418

2870[55]

Cr3C2

1811[18]

Cr7C3

1766[18]
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Figura 12 - Distribuição de temperaturas no plano y=0 durante a deposição dos diferentes
revestimentos
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3.6. Difusão de W e C nos revestimentos reforçados com WC
Tentou-se posteriormente, estabelecer uma relação entre os parâmetros de processamento dos
revestimentos de WC e dissolução das partículas nos banhos de fundido, durante a deposição. Para
isto, calculou-se o perfil de concentração de W e C na fase líquida, com base na solução da 2ª lei de
Fick.
𝐶0 − 𝐶𝑥
𝑥
= 𝑒𝑟𝑓 (
) (15)
𝐶0 − 𝐶∞
2√𝐷𝜏
Onde,
𝐶0 é a concentração de soluto na interface entre uma partícula e o líquido
𝐶∞ é a concentração de soluto no líquido a uma distância infinita da partícula
𝐶𝑥 é a concentração de soluto no líquido a uma distância x da interface da partícula
(𝑙)

𝐷𝑦 é o coeficiente de difusão do elemento y no banho líquido
𝜏 é o tempo de interação do feixe laser com a matéria
De forma a calcular os perfis de concentração de C e W, resultantes da interação de uma partícula
de WC com o líquido, assume-se que, a fase líquida é maioritariamente constituída por ferro, uma vez
que a presença dos elementos substitucionais Ni e Co, não deverá afetar significativamente os
coeficientes de difusão.
Para o revestimento WC – FeCoNi, os perfis de concentração foram calculados para uma zona
média do revestimento a uma distância de 550µm da superfície que se encontra à temperatura de
2186ºC. Para o revestimento WC – FeNi, os perfis de concentração foram calculados para uma zona
média do revestimento a uma distância de 800µm da superfície, que se encontra à temperatura de
2271ºC.
Na tabela 9, apresentam-se os valores dos coeficientes de difusão dos átomos de W e C no líquido,
para as respetivas temperaturas

Tabela 9 - Valores dos coeficientes de difusão dos átomos dxe W e C em soluções de Fe puro e Fe-C para
as temperaturas consideradas, para os revestimentos WC – FeCoNi e WC - FeNi;

Coeficientes de difusão
Revestimentos

Elementos (y)

aproximados no banho fundido
para as temperaturas

Referência

consideradas (x10-2 mm2s-1)

WC - FeCoNi

WC - FeNi

W

0,66

C

0,74

W

0,73

C

0,79

[56], [57]
[58],[59],
[60], [61]
[56], [57]
[58],[59],
[60], [61]
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Na figura 13, apresentam-se os perfis de concentração dos átomos de W e C nos líquidos dos diferentes
revestimentos, calculados através dos valores da tabela 9.

Concentração (%at)

a)

Concentração (%at)

b)

Figura 13 - Variação da concentração (%at) de W e C em função da distância à superfície de uma partícula de WC
no líquido, para os revestimentos de WC – FeCoNi (a) e WC - FeNi (b)

Por observação da figura 13, verifica-se que as distâncias de difusão dos átomos de W e C no
líquido do revestimento WC – FeNi são cerca de 230 e 245µm, respetivamente, sendo bastante
superiores às observadas no líquido do revestimento WC – FeCoNi, de cerca de 115 a 125 µm, para
os átomos de W e C, respetivamente.
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Segundo estas estimativas, pode afirmar-se que a probabilidade de um átomo de carbono livre
encontrar um átomo de oxigénio e combinar-se com este de modo a formar bolhas de CO ou CO 2,
deverá ser maior para o revestimento WC – FeNi, uma vez que a distância de difusão deste elemento
é maior neste revestimento que no revestimento de WC – FeCoNi. Adicionalmente, as elevadas
distâncias de difusão do W e C, em ambos os revestimentos, fazem prever a possível formação de
precipitados secundários destes elementos, como confirmado através dos padrões de difração de raiosX para estes revestimentos, figura 14 e pelas microestruturas das figuras 15 e 17.
A maior porosidade verificada no revestimento WC – FeNi, pode ser explicada, pelo maior teor de
carbono do líquido, aumentando a probabilidade da combinação deste com o oxigénio, conduzindo à
formação de gases com CO e CO2, de acordo com as seguintes reações:
𝑊𝐶 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝑊 + 𝐶(𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) (16)
𝐶(𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 (𝑔) (17)
2𝐶(𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒) + 𝑂2 → 2𝐶𝑂 (𝑔) (18)
Uma vez formadas bolhas de gás no interior do revestimento, a única forma que estas têm para ser
eliminadas é, através, da sua migração até à superfície. Quando a velocidade de ascensão de uma
bolha for menor que a velocidade de avanço da frente de solidificação, esta ficará aprisionada no
revestimento, levando à formação de porosidade. É importante notar que a velocidade de avanço da
frente de solidificação, nos processos de deposição assistida por laser, é elevada, como consequência
das elevadas taxas de arrefecimento sentidas [8]. A viscosidade da fase líquida também se apresenta
como um fator limitante à eliminação destas bolhas, uma vez que, quanto maior for a viscosidade de
um líquido, menor será a velocidade de ascensão de uma bolha.
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3.7. Conclusões
•

Conseguiu-se a produção de revestimentos de WC – FeCoNi, WC – FeNi e NiCr – CrC, com
espessuras entre os 1 e os 1.6mm e elevadas frações volúmicas de fases de reforço, maiores que
65%, por deposição assistida por laser.

•

Todos os revestimentos apresentam porosidade entre os 3% e os 6% como resultado da dissolução
e/ou fusão parcial ou total das partículas de reforço.

•

O revestimento de NiCr – CrC apresenta alguma fissuração, contrariamente aos revestimentos
reforçados com WC, devido às tensões desenvolvidas durante a solidificação e arrefecimento, .

•

Os revestimentos de WC – FeNi e NiCr – CrC apresentam microestruturas homogéneas, pelo
contrário, o revestimento de WC – FeCoNi apresenta uma microestrutura heterógena,
caracterizada pela presença de ilhas de grande dimensão de fase matricial, desprovidas de
partículas de WC.

•

As diferenças nas intensidades das correntes de convecção na homogeneização destes
revestimentos apresentam-se como uma justificação parcial para o fenómeno, sendo necessários
mais estudos para obter conclusões definitivas.

•

As diferenças de porosidade entre os revestimentos de WC, foi explicada através da relação entre
as condições de processamento e difusividade dos átomos constituintes das partículas. Quanto
maior for a irradiância e menor o tempo de interação, maiores são as temperaturas atingidas
através de estimativas de distribuição de temperatura e difusão de elementos nas zonas fundidas

•

Foram conseguidas estimativas para as distribuições de temperaturas das zonas fundidas durante
a deposição. Com base nestas estimativas, conclui-se que, nos revestimentos reforçados com WC
as partículas de reforço provenientes do pó não fundem, encontrando-se no estado sólido nas
zonas de fusão. No revestimento de NiCr – CrC, as temperaturas atingidas são suficientes para
fundir o pó na totalidade, não havendo partículas de carbonetos de crómio provenientes
diretamente do pó.
•

As diferenças na fração volúmica e dimensão da porosidade registadas entre os revestimentos

de WC, foram explicadas através do cálculo das distâncias de difusão dos átomos de carbono
durante a produção dos revestimentos.
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Capítulo 4.

Caracterização microestrutural

4.1. Métodos de caracterização e análise microestrutural
A análise microestrutural dos revestimentos foi efetuada por difração de raios-X e microscopia
electrónica de varrimento.
A constituição fásica dos revestimentos foi determinada por de difração de raios – X, sobre amostras
da superfície dos revestimentos previamente desbastadas e polidas. Os ensaios de difração foram
efetuados, num difratómetro Bruker D2 phaser, em configuração Bragg-Brentano θ - 2θ, utilizando
radiação CuKα (λ= 1.5418Å), um varrimento angular (2θ) entre os 25 e 90º, um passo de 0,05º e com
um tempo de aquisição de 2,5s/passo.
As microestruturas foram observadas em secções transversais das amostras, não contrastadas,
utilizando o microscópio eletrónico de varrimento FEG-SEM JEOL JSM-70001F equipado com um
sistema de EDS Oxford systems e o microscópio eletrónico de varrimento Hitachi S2400 equipado com
um sistema de EDS Brucker nano XFLash, através de eletrões retrodifundidos e a composição química
obtida através de análises de EDS.
As amostras foram previamente preparadas por desbaste em lixas sucessivas de SiC pela seguinte
ordem: 80, 120, 240, 600, 800, 1000, 2400 e 4000 grit, seguido de polimento com suspensão de
diamante de 3 e 1 µm, finalizando-se com um polimento numa suspensão de sílica coloidal.

4.2. Microestrutura dos revestimentos de WC – FeCoNi e WC – FeNi
4.2.1. Características das microestruturas
Na figura 14 (a), observa-se o difratograma de raios-X obtido para o revestimento de WC – FeCoNi.
Neste revestimento, os picos de difração mais intensos correspondem ás fases de WC (PDF 51 – 939),
como esperado, observando-se, também, a presença de uma fase rica em ferro identificada como
solução sólida de 𝛾 – (Fe,Co,Ni) (PDF 65 - 4150).
Podem também ser observados picos de baixa intensidade de W2C (PDF 35 – 776), Fe3W3C (M6C)
(PDF 89 – 7206) e de Fe7W6 (PDF 42-1209). Estas fases, bem como a formação de uma fase de 𝛾 –
(Fe,Co,Ni), rica em ferro, não são detetadas nos padrões de difração do pó precursor. Ilustrando que
são fases que resultam do processo de solidificação.
Na figura 14 (b), observa-se o difratograma de raios-X obtido para o revestimento de WC – FeNi.
Neste revestimento, à semelhança do anterior, o WC apresenta-se como fase maioritárias observandose também a presença de W2C (PDF 35 – 776) e Fe3W3C (PDF 89 – 7206), como fases de carbonetos
minoritários. Observa-se ainda, a presença de uma fase rica em ferro, identificada como uma solução
sólida de 𝛾 – (Fe,Ni) (PDF 65 - 4150).
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a)

b)

Figura 14 - Difratogramas de raios-X de, (a) Revestimento WC - FeCoNi e pó de WC - 4Co - 5Ni ; (b)
Revestimento WC - FeNi e pó de WC - 10Ni
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As fases identificadas, foram relacionadas com as diferentes morfologias presentes nas
microestruturas, através das imagens obtidas por eletrões retrodifundidos, e das análises de mapas de
composição.
A microestrutura do revestimento WC – FeCoNi, apresenta-se na figura 15. Na figura 16,
apresentam-se os mapas de composição obtidos para o mesmo revestimento.
Na figura 15, pode observar-se partículas com morfologia poligonal, de cor clara, ricas em W, em
elevada percentagem no revestimento, que correspondem às partículas de WC. É também observável,
a presença de partículas de menores dimensões, mais claras, de morfologia irregular, ricas em W, que
correspondem aos precipitados de W2C. Adicionalmente, pode observar-se na figura 15 (b) e (c),
partículas de morfologia dendrítica/facetada, mais escuras que as anteriores, que correspondem aos
carbonetos de M6C de solidificação primária.
Na figura 15 (a) observam-se duas zonas distintas, mais escuras que as anteriores. A zona mais
escura, de natureza dendrítica, rica em ferro, níquel e cobalto, correspondente à solução sólida de 𝛾 –
(Fe,Co,Ni) e uma zona de natureza eutéctica de Fe6W7 – M6C. Na figura 15(b), observa-se uma
segunda zona de solidificação eutéctica de 𝛾 – (Fe,Co,Ni) – M6C.

Figura 15 - Microestrutura de solidificação do revestimento de WC - FeCoNi
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Figura 16 - Mapas de composição obtidos em diferentes zonas do revestimento WC - FeCoNi
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A microestrutura do revestimento WC – FeNi apresenta-se na figura 17. Na figura 18, apresentamse os mapas de composição obtidos para mesmo revestimento.
À semelhança do observado no revestimento WC – FeCoNi, verifica-se a presença de partículas
poligonais, claras, ricas em W, em elevada fração, identificadas como partículas de WC.
Na figura 17(b), podem ser observadas partículas com morfologia facetada e alongada, mais claras
que as partículas de WC, ricas em W, identificadas como os precipitados de W2C.
As fases mais escuras presentes na restante microestrutura, ricas em ferro e níquel, foram
identificadas como dendrites de 𝛾 -(Fe,Ni). Observa-se também a presença de morfologias de
solidificação eutécticas nas zonas interdendríticas, correspondendo ao eutéctico 𝛾- (Fe,Ni) + Fe3W3C.

Figura 17 - Microestrutura de solidificação do revestimento de WC - FeNi
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Figura 18 - Mapas de composição obtidos em diferentes zonas do revestimento WC - FeNi
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Na figura 19, observa-se a microestrutura da zona de sobreposição de pistas e de interface
substrato – revestimento, para o revestimento WC – FeCoNi, figura 19 (a) e (b) e para o revestimento
WC – FeNi, figura 19 (c) e (d).

(a)

(c)

100 µm

(b)

10 µm

(d)

10 µm

10 µm

Figura 19 - Microestrutura das zonas de sobreposição de pistas e da interface revestimento – substrato, para o
revestimento WC - FeCoNi (a) e (b) e WC - FeNi (c) e (d)

Através da figura 19, foram calculados os tamanhos das partículas de WC dos diferentes
revestimentos. No revestimento WC – FeNi, o tamanho médio das partículas medidas varia entre os 2
e os 40 µm, semelhante ao encontrado para as partículas de WC do revestimento WC – FeCoNi, com
uma média de tamanhos entre os 1 e os 40 µm.
De forma geral, as partículas maiores apresentam-se nas zonas de sobreposição de pistas. Nestas
zonas pode observar-se a coalescência partículas, como assinalado na figura 19 (a) e (c).
Nas figuras 19 (b) e (d), observa-se a formação de uma microestrutura coerente com a presença de
uma ligação por fusão do revestimento ao substrato.
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4.2.2. Formação da microestrutura
Numa primeira instância as únicas fases sólidas presentes nos banhos fundidos, são as partículas
de WC provenientes do pó.
Através da observação das microestruturas da figura 19, verifica-se a presença de zonas de
aglomeração de partículas de WC, com formação de uma interface comum, assinalada na figura 19 (b),
sugerindo que os fenómenos de crescimento das partículas de WC ocorram por coalescência de
partículas.
Pellan et al. [62] explica a coalescência de partículas de WC através da tendência que um sistema
compósito apresenta para minimizar a sua energia livre interna, concluindo que, para existir
crescimento de grão, é necessário que haja migração dos limites de grão e fase, de diferentes
partículas, bem como temperaturas que facilitem os processos difusivos.
O aumento do tamanho das partículas nas zonas de sobreposição das pistas pode explicar-se da
seguinte forma:
Os limites de fase crescem devido à presença de W e C no líquido, que promovem os fenómenos
de crescimento de grão (através do crescimento com nucleação 2-D), figura 20 (a). Quando uma
partícula em crescimento se aproxima de outra partícula, tocando-se, havendo alinhamento dos planos
prismáticos ou basais das diferentes partículas, o limite da fase continua a crescer, acompanhado pela
formação de um novo limite de grão, figura 20 (b) e (c). Chegando a um ponto onde o limite de grão
recém criado deixa de conseguir acompanhar a migração do limite de fase, e se a situação for
energeticamente favorável, o limite de fase pode continuar a migrar formando uma curva ao longo da
zona de contacto com a outra partícula, figura 20 (d), neste caso atinge-se um estado energético menos
favorável onde o limite de grão cessa o crescimento e o limite de fase cessa a migração, figura 20 (e),
formando um agregado de partículas de WC .Este modelo encontra-se esquematizado na figura 20.

Figura 20 - Ilustração do mecanismo de crescimento de grão proposto por Pellan [82]

Os processos difusivos e os mecanismos de coalescência de partículas são facilitados nas zonas
de sobreposição de pistas, visto que nestas zonas, o material encontra-se exposto a sucessivos ciclos
térmicos.
47

A solidificação inicia-se com a formação de W2C. No revestimento WC – FeNi, as partículas de W2C,
apresentam-se com uma morfologia alongada e facetada e no revestimento WC – FeCoNi, com uma
morfologia irregular.
A formação de W2C está relacionada com a dissolução das partículas de WC, uma vez que, que
este fenómeno faz aumentar o teor em W e C do líquido, como se pode observar na figura 13 (a) e (b).
O efeito da dissolução de múltiplas partículas, promove a existência de teores de W e C (no líquido)
elevados, fazendo com que a sua composição, atinja a composição de formação destes precipitados
(90%wt de W e entre 1%wt e 4%wt de C), como observado na projeção liquidus do diagrama de fases
Fe-W-C, figura 22.

Figura 21 - Diagrama de fases W-C [85]

Na figura 21, apresenta-se o diagrama de fases binário de W - C. Segundo este diagrama o W2C
pode apresentar-se na forma de uma de três fases alotrópicas, β - W2C, β’ - W2C e β’’ - W2C, entre os
2000ºC e 2776ºC.
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Nos estudos de .Li et al. [13], em materiais de WC – NiCrBSiC depositados por deposição assistida
por laser, os autores observam a formação de partículas de W2C com morfologia facetada e alongada
e com morfologias irregulares, fazendo corresponder diferentes fases alotrópicas às diferentes
morfologias através de análises de TEM. Concluindo que, partículas com morfologias facetadas e
alongadas correspondem à fase alotrópica de alta temperatura, β - W2C e partículas com morfologias
irregulares à fase de temperatura intermédia, β’ - W2C.
Desta forma, considera-se que as partículas de W2C observadas no revestimento de WC – FeNi,
deverão corresponder à fase alotrópica de alta temperatura β - W2C e no revestimento de WC – FeCoNi
de à fase alotrópica de temperatura intermédia de β’ - W2C, no entanto isto carece de confirmação em
análise detalhada por TEM.
No revestimento de WC – FeCoNi, verifica-se a presença de duas morfologias distintas para os
precipitados de M6C, como observado na figura 15 (b) e (c), podendo apresentar-se com morfologias
dendríticas/facetadas ou como precipitados de origem eutéctica, em zonas interdendríticas.
Este tipo de precipitados foram observadas por Zhou et al. [24] em compósitos à base de Fe-WC,
depositados por laser, tendo sido identificas as mesmas morfologias, apresentando-se com formas
dendríticas/facetadas ou na forma de eutéctico interdendríticas.
As morfologias de solidificação destes carbonetos, sugerem que, a composição de solidificação do
líquido que os origina não seja a mesma. Após dissolução das partículas de WC, quando a
concentração de W e C no líquido não é suficiente para permitir a precipitação de W2C, o líquido pode
encontrar-se composição hipo ou hipereutética.
Quando o líquido apresenta uma composição hipereutética, entre 30-40%wt e 70%wt de W e entre
0,5 e 4%wt de C (figura 22 e 24), a solidificação do M6C ocorre com morfologia dendrítica/facetada,
segregando Fe, Co e Ni para as regiões interdendríticas, alterando a composição do líquido para
composições hipoeutéticas e promovendo, assim, solidificação da fase dendrítica, pró-eutéctica, 𝛾(Fe,Co,Ni), com composição aproximada de 52%wt Fe, 12%wt Ni, 10%wt Co, 12%wt W e 14%wt C,
obtida por EDS, representada na figura 23 ( interceção das linhas azuis a tracejado). Ao crescer, esta
fase, rejeita W e C, para as regiões interdendríticas, desviado a composição do liquido para a
composição de formação da fase µ (Fe6W7), com composição aproximada 43%wt Fe,, 9%wt Ni, 8%wt
Co, 28%wt W e 12%wt de C, identificada a vermelho na figura 24, que solidifica na forma eutéctica de
µ (Fe6W7) + η, seguindo as setas verdes representadas na figura 24.
Quando a concentração de W e C no líquido é baixa, a composição situa-se na região hipoeutética,
com teores de W menores que 30 a 40%wt e de C entre os 0,5 e os 3,5%wt. Nestas condições, ocorre
a formação da fase pró-eutéctica dendrítica primária de 𝛾-(Fe,Co,Ni), que, ao rejeitar W e C para as
regiões interdendríticas, altera a composição do líquido, até que este atinja a composição de formação
do eutéctico 𝛾-(Fe,Co,Ni) + η , representada pelas setas vermelhas na figura 24.
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Figura 22 – Projeção Liquidus do diagrama de fases ternário de Fe-W-C,
adaptado de [87]

Figura 23 - Cortes isotérmicos a 1400ºC e 1200ºC nos diagramas de fase ternários dos sistemas Fe-W-Ni e
Fe-W-Co, ampliados nas zonas ricas em Fe
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Figura 24 - Projeção Liquidus do diagrama ternário de Fe-W-C, em função
da fração de C no líquido

Na microestrutura de solidificação do revestimento WC – FeNi, não ocorre a solidificação de
precipitados de M6C com morfologia dendrítica/facetada (figura 17). Desta forma, a solidificação deste
revestimento ocorre com composições de líquido hipoeutéticas, da mesma forma que descrito
anteriormente.
Após solidificação das fases de W2C, o liquido restante solidifica na forma da fase pró-eutectica 𝛾(Fe,Ni), com morfologia dendrítica, que ao solidificar, rejeita W e C para as regiões interdendríticas.
Quando o líquido circundante atinge a composição eutéctica, solidifica como 𝛾-(Fe,Ni) + η. Análises de
EDS realizadas nas dendrites de 𝛾-(Fe,Ni), revelaram a composição aproximada de: 85%wt Fe, 7,5%wt
Ni e 7,5%wt de W, identificada nos cortes isotérmicos do diagrama de fases ternário de Fe-W-Ni, na
zona rica em Fe, através da interceção das linhas a tracejado negras, figura 25.

a

b

Figura 25 - Cortes isotérmicos a 1400ºC (a) e 1200ºC (b), do canto rico em Fe, do diagrama de fases ternário

de Fe-W-Ni
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4.3. Revestimento NiCr -CrC
4.3.1.

Características da microestrutura

Na figura 26, encontram-se os difratogramas de raios-X obtidos para o revestimento NiCr – CrC e
para o pó de 25NiCr – 75CrC. Os picos de difração mais intensos correspondem às fases de Cr 3C2 e
Cr7C3 (PDF 35 – 804 e PDF 36 – 1482, respetivamente). Identifica-se também, a presença de uma fase
rica em Ni e Cr, identificada como uma solução sólida, rica em Ni, com estrutura cristalina CFC (PDF
65 – 380).
Os difratogramas de raios-X do revestimento e do pó são muito semelhantes, apresentando as
mesmas fases na sua constituição.

Revestimento NiCr - CrC

Pó 25NiCr – 75CrC

Figura 26 - Difratograma de raios-X do revestimento de NiCr – CrC e do pó de 25NiCr – CrC
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As fases identificadas foram consequentemente relacionadas com as diferentes morfologias
presentes nas microestruturas obtidas por eletrões retrodifundidos e identificadas com utilização de
EDS.
Na figura 27, observa-se a microestrutura da amostra do revestimento NiCr -CrC.
Nesta figura, podem ser observadas fases com morfologia facetada, mais escuras, de maiores ou
menores dimensões, que correspondem à fase Cr 3C2. Identifica-se também a presença de outra fase
de morfologia semelhante à anterior, mais clara, correspondente à fase Cr7C3.
Observa-se também a presença de uma fase mais clara que as anteriores, de natureza eutéctica,
que de forma geral, envolve as fases de Cr3C2 e Cr7C3 identificada como a fase de solução sólida CFC
(Ni,Cr) rica em Ni.

10 µm

(c)

10 µm

(d)

(e)

Figura 27 - Microestrutura de solidificação do revestimento de NiCr – CrC, observada em electrões
retrodifundidos e mapas de Ni (d) e Cr (e)
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4.3.2.

Evolução da microestrutura durante a solidificação

A interação do feixe laser com este material, gera a formação de um banho de fundido com
temperaturas superiores às temperaturas de fusão de todos os constituintes do pó precursor e
substrato, como ilustrado pelos cálculos da distribuição de temperatura no banho de fundido efetuado
no capítulo 3.
A solidificação dos carbonetos de crómio ocorre tal como previsto na secção vertical do diagrama
de fases Cr – Ni – C, apresentado na figura 28 [63].
A solidificação deste revestimento segue o diagrama de fases da figura 28, sendo a primeira fase a
solidificar durante o arrefecimento do líquido o carboneto, Cr7C3, a uma temperatura aproximada de
1650ºC, que pode ocupar grandes áreas da microestrutura, como observável na figura 27 (b), com o
continuar do arrefecimento, solidifica o carboneto de Cr3C2 a uma temperatura aproximada de 1330ºC,
que nucleia heterogeneamente nos precipitados de Cr7C3, como observável na figura 27 (b). Por fim, a
solidificação termina em se atingindo a temperatura de formação do eutéctico ternário de (Ni,Cr) +
Cr7C3 + Cr3C2 para uma temperatura de 1255ºC.

Figura 28 - Secção vertical do diagrama de fases Cr-Ni-C para Cr- Ni50Cr50, adaptado de T.Ya.
Velikanova et al [87]
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4.4. Conclusões
Revestimento WC - FeCoNi
•

A microestrutura do revestimento WC – FeCoNi é constituída maioritariamente por
partículas de WC não fundidas e em menor quantidade por carbonetos de W2C com
morfologia irregular e M6C com morfologia dendrítica/facetada e com morfologia eutéctica.
Foram também identificadas fases dendríticas de λ – (Fe,Co,Ni) e formação de eutécticos
interdendríticos de λ – (Fe,Co,Ni) – η (Fe3W3C) e µ (Fe6W7) - η (Fe3W3C).

•

A formação de precipitados de W2C e M6C, foi atribuído à dissolução de partículas de WC,
devido aos perfis de concentração dos átomos de W e C calculados anteriormente.

•

A solidificação de M6C em diferentes morfologias, dendríticas/facetadas ou eutécticas, foi
atribuída à heterogeneidade da microestrutura. Nas zonas isentas de partículas de WC o
líquido encontra-se com composição hipereutética, solidificando com morfologias
dendríticas/facetadas, em zonas rodeadas de partículas de WC os carbonetos tipo M 6C,
geralmente solidificam em estruturas eutécticas.

•

Neste revestimento o tamanho das partículas de WC varia entre 1 e 40 µm, com as
partículas de maiores dimensões situadas nas zonas de sobreposição de pistas.

Revestimento WC – FeNi
•

A microestrutura do revestimento WC – FeNi é constituída maioritariamente por partículas
de WC não fundidas e em menor quantidade por carbonetos de W2C com morfologia
facetada e alongada e M6C com morfologia eutéctica. Verifica-se também a solidificação
de uma fase dendrítica de λ – (Fe,Ni), que ao rejeitar W e C para o líquido resulta na
solidificação do eutético λ – (Fe,Co,Ni) – η (Fe3W3C) nas regiões interdendriticas

•

A formação de precipitados de W2C e M6C, foi atribuído à dissolução de partículas de WC,
devido aos perfis de concentração dos átomos de W e C calculados anteriormente.

•

Neste revestimento o tamanho das partículas de WC varia entre 2 e 40 µm, com as
partículas de maiores dimensões situadas nas zonas de sobreposição de pistas.

•

Verifica-se que a coalescência e crescimento das partículas de WC está dependente da
intensidade das correntes de convecção geradas no líquido e da magnitude dos processos
difusivos, possivelmente explicando as diferenças de tamanho das partículas de WC dos
revestimentos.

•

A presença de uma microestrutura homogénea suprime a formação de precipitados de M 6C
de natureza hipereutética.
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Revestimentos de NiCr – CrC
•

A microestrutura do revestimento é relativamente homogénea, devido ao facto de ocorrer
fusão completa do pó, produzindo, assim, um banho fundido com composição homogénea,
que solidifica durante o arrefecimento.

•

A microestrutura é composta por partículas facetadas de Cr3C2 e Cr7C3, envolvidas numa
matriz eutéctica composta pela solução sólida de (Ni,Cr), CFC e carbonetos de Cr3C2 ou
Cr7C3.
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Capítulo 5.
Estudo das propriedades mecânicas dos
revestimentos
5.1. Descrição dos ensaios de dureza e desgaste
Foram realizados, ensaios de desgaste em geometria esfera-sobre-plano usando um
microtribómetro com movimento linear recíproco.
Os ensaios foram realizados com uma esfera de alumina de 6mm de diâmetro, uma força normal
de 2N e uma distância de ciclo 3mm, com 2Hz, durante um período de 2h num total de distância de
44m. Durante o ensaio foi efetuada a medição do coeficiente de atrito.
Devido ao facto de os traços de desgaste serem demasiado reduzidos para se avaliar a perda de
material e os respetivos mecanismos de desgaste, foram também efetuados ensaios em condições
mais severas, em combinação esfera-sobre-plano, utilizando um microtribómetro com movimento
rotacional da esfera de modo a formar uma cratera de desgaste na forma de calote esférica, utilizando
uma esfera de alumina de 25,4mm de diâmetro, com uma força normal de 3N, à velocidade de 130mm/s
e com uma distância total de deslizamento de 2500m.
Estes ensaios permitiram a avaliação do volume de material removido a partir da medição do
diâmetro das crateras e a determinação do coeficiente de desgaste para os diferentes revestimentos,
através de microscopia ótica, usando uma lupa ótica Nikon SMZ800 equipada com uma máquina
fotográfica Nikon digital sigth Ds-Fi1.
Os mecanismos de desgaste foram avaliados após análise das superfícies de desgaste por SEM,
usando um microscópio eletrónico de varrimento SEM Hitachi S2400.
Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados em três zonas distintas das secções
transversais dos revestimentos, com uma carga de 9,807N (HV1) de forma a avaliar a evolução da
dureza dos revestimentos em função da distância à superfície. Foram obtidos três perfis de dureza para
cada revestimento em três zonas diferentes das secções transversais.

57

5.2. Durezas dos revestimentos

Figura 29 – Variação da microdureza dos revestimentos em função da distância à superfície

Os resultados obtidos dos ensaios de dureza encontram-se sumarizados na figura 29.
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Como se pode observar na figura 29, os revestimentos apresentam durezas relativamente
constantes ao longo da sua espessura.
O revestimento NiCr – CrC apresenta uma dureza média de 1120±20 HV1, devido à presença de
uma elevada fração volúmica (~80%vol.) de carbonetos duros de Cr3C2 e Cr7C3 na microestrutura, com
durezas de 2120 e 1850 HV10 [64], respetivamente.
Os compósitos WC – FeCoNi e WC – FeNi apresentam uma dureza média de 920 HV1±43 e
780±50 HV1, respetivamente, inferior à registada para o revestimento NiCr – CrC, devido às menores
frações volúmicas de fases de reforço nas microestruturas apesar destas (WC, W2C) apresentarem
durezas superiores às dos carbonetos de crómio [65].
As diferenças de dureza observadas para os revestimentos WC – FeCoNi e WC – FeNi, devem-se
à presença de carbonetos de M6C com morfologia dendrítica/facetada na matriz do revestimento WC –
FeCoNi, como observado na figura 17, que devido à sua dureza, cerca de 1000HV, promovem um
aumento significativo da dureza média da matriz deste revestimento, face ao revestimento de WC –
FeNi.
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5.3. Variação do coeficiente de atrito
Na figura 30, observa-se a variação do coeficiente de atrito para os diferentes revestimentos ao
longo de 2h de ensaio.

Figura 30 - Variação dos coeficientes de atrito para os diferentes revestimentos a) NiCr - CrC, b) WC FeCoNi e c) WC - FeNi
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Todos os revestimentos apresentam coeficientes de atrito relativamente constantes ao longo dos
ensaios. No revestimento NiCr – CrC, o coeficiente de atrito, em regime estacionário, varia entre 0,08
e 0,12, apresentando um período de “run-in” entre 5 e 8 min, após o qual o coeficiente de atrito reduz
para valores aproximadamente constantes.
Os revestimentos de reforçados com WC, apresentam valores de coeficientes de atrito entre 0,12 e
0,14, apresentando, à semelhança do revestimento NiCr – CrC, um período de “run-in” entre 5 e 8 min,
apo´s o qual o coeficiente de atrito estabilizar num valor aproximadamente constante.
As pequenas variações dos patamares, sugerem a presença de fenómenos de adesão durante ods
ensaios.
Os valores dos coeficientes de atrito destes revestimentos apresentam-se cerca de 5x menores,
que os coeficientes de atrito obtidos para o deslizamento entre uma esfera de alumina em aço de
ferramenta, para uma força normal de 14,7N [66].

5.4. Determinação do coeficiente de desgaste
Na figura 30, apresentam-se as crateras de desgaste obtidas para os diferentes revestimentos.
O coeficiente de desgaste pode ser determinado através do cálculo do volume de material removido,
em ensaios realizados com contra-corpo esférico, como inicialmente estabelecido por Kassman et al.
[67] e mais tarde generalizado por Rutherford e Hutchings [68], para o caso de amostras não-planas.
O volume removido por ação de um contra-corpo esférico numa superfície plana, quando a
profundidade da cratera é muito inferior ao raio do contra-corpo, é dado por:
𝑉 ≈

𝜋 𝑑4
(3𝑅 − ℎ) (19)
3 64𝑅2

Onde, d é o diâmetro da cratera de desgaste, R é o raio da esfera do contra-corpo e h é a
profundidade da calote formada. Nas condições descritas anteriormente, R>>h e a equação anterior
pode ser aproximada por:
𝑉 ≈

𝜋𝑑 4
64𝑅

(20)

Assim, pode estabelecer-se a relação entre o volume de material removido, a taxa de desgaste (Q)
e o coeficiente de desgaste (K), da seguinte forma:

D2

D1

Figura 31 - Representação dos diâmetros utilizados

para o cálculo do diâmetro médio ((D1+D2)/2)
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𝑄=

𝐾=

𝑉
𝜋𝑑 4
=
(21)
𝐿
64𝑅𝐿

𝑄
𝜋𝑑 4
=
(22)
𝐹𝑁
64𝑅𝐿𝐹𝑁

As crateras de desgaste obtidas, figura 32, não apresentam uma forma perfeitamente esféria. Desta
forma, o diâmetro das crateras foi calculado pela média entre o maior e o menor valor de diâmetro
medido, como descrito na figura 31. Na tabela 10, apresentam-se os resultados obtidos para o diâmetro
e volume de desgaste dos diferentes revestimentos.

Figura 30 - Crateras de desgaste obtidas para cada revestimento observadas à lupa

Tabela 10 - Valores de diâmetro e volume de desgaste médio obtido para os diferentes revestimentos

Revestimento

Amostra

Diâmetro médio (mm)

Volume de desgaste médio
(mm3)

NiCr - CrC

WC - FeCoNi

WC - FeNi

1

2,5±0,2

2

2,4±0,2

1

1,6±0,7

2

1,7±0,4

1

1,5±0,4

2

1,4±0,2

0,14±0,01

0,029±0,01

0,017±0,03
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Na figura 33, observam-se os valores dos coeficientes de desgaste obtidos para os diferentes
revestimentos, calculados com volumes de desgaste, a equação 22, e considerando L = 2500m, F =
3N e R= 12.7mm.

Figura 33 - Coeficiente de desgaste médio calculado para cada revestimento

O coeficiente de desgaste do revestimento NiCr – CrC apresenta um valor médio de 1,9x10-5± 0,15
mm3/(Nm), cerca de ordem de grandeza superior aos valores obtidos de 3,9x10-6± 0,05 mm3/(Nm) e
2,3x10-6± 0,03 mm3/(Nm),para os revestimentos de WC – FeCoNi e WC – FeNi, respetivamente, apesar
de apresentar uma dureza média superior.
Os revestimentos reforçados com partículas de WC apresentam valores de coeficiente de desgaste
semelhantes, sendo que o revestimento que apresenta o melhor comportamento ao desgaste, é o WC
– FeNi.
A resistência ao desgaste deste tipo de materiais, depende de outros fatores que não a da dureza
média dos revestimentos, nomeadamente da dureza partículas de reforço, do rácio entre a dureza das
partículas de reforço e do contra corpo (quanto mais perto de 1 for este rácio menor será severidade
dos mecanismos de desgaste), da fração volúmica das partículas de reforço, da sua morfologia,
dimensão relativa das partículas face às asperezas do contra-corpo e da tenacidade do material.
A dureza dos carbonetos Cr3C2 e Cr7C3, presentes no revestimento NiCr – CrC, é inferior à dureza
dos carbonetos de WC, W2C, presentes nos revestimentos de WC [65], então, o rácio entre a durezas
do contra-corpo de alumina (2300-2700HV1 [69]) e a dureza dos carbonetos de crómio, vai ser menor
que o rácio entre as durezas das partículas de WC, W2C e a dureza do contra-corpo, promovendo um
regime de desgaste mais severo neste revestimento, em comparação os revestimentos de WC.
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O revestimento WC – FeCoNi, apresenta um coeficiente de desgaste superior ao revestimento de
WC – FeNi, que pode ser resultar da combinação de dois fatores, da menor fração volúmica de
partículas de WC e da presença de carbonetos de M6C com morfologias facetadas/dendríticas.
Quanto maior a fração volúmica de partículas de reforço, menor será à área de fase de matriz
exposta, traduzindo-se numa diminuição do coeficiente de desgaste.
A presença de carbonetos na matriz, promove um aumento da sua dureza e redução da sua
tenacidade à fratura. A diminuição da tenacidade à fratura, pode levar a um aumento da taxa de
remoção de material, uma vez que, a propagação de fissuras de forma descontrolada pelo revestimento
é facilitada, resultando na remoção de grandes volumes de material.
Na tabela 11, apresentam os valores tipicamente obtidos para os coeficientes de desgaste deste
tipo de materiais, depositados por diferentes técnicas. Os valores de coeficiente de desgaste calculados
neste trabalho, encontram-se na gama dos valores típicos, obtidos para estes revestimentos.

Tabela 11 - Valores do coeficiente de desgaste obtido para diferentes revestimentos e técnicas de deposição

Tipo de revestimento

Técnica

de

Coeficiente

de

Referência

deposição

desgaste (mm3/(Nm))

NiCr - CrC

Laser

1,9x10-5± 0,15

Trabalho presente

WC – FeCoNi

Laser

3,9x10-6± 0,05

Trabalho presente

WC – FeNi

Laser

2,3x10-6± 0,03

Trabalho presente

WC – 12 Co

Laser

1,2x10-6

[70]

Ni/WC - 12Co

Laser

5,8x10-7

[32]

Al – 12Si – 40TiB2

Laser

2,7x10-5

[37]

25NiCr – 75CrC

HVOF

3,2x10-4

[71]

WC – 14Co – 3Cr

HVOF

8,9x10-7

[72]

WC – 12Co

HVOF

3x10-5

[73]

WC – 30Ni

HVOF

1,1x10-5

[74]

WC – 10Co – 4Cr

HVOF

3,6x10-6

[75]

25Cr3C2 – 75NiCr

HVOF

2x10-7

[76]

25Cr3C2 – 75NiCr

HVAF

4x10-7

[76]
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5.5. Morfologia das superfícies de desgaste
Revestimento NiCr – CrC
Na figura 34, apresenta-se parte da cratera de desgaste, observada por microscopia eletrónica de
varrimento. O mecanismo de desgaste é maioritariamente oxidativo com ligeiros traços de abrasão,
como é possível observar pela acumulação de material rico em óxidos no bordo da cratera de desgaste
(B), sugerindo oxidação da cratera de desgaste durante o ensaio, com formação de uma tribocamada,
observada na figura 36, que pode aparecer aleatoriamente distribuída pelo revestimento ou a preencher
a porosidade pré-existente como se pode observar pelas letras (C) e (D), na figura 34. Adicionalmente
observam-se ligeiros sulcos de abrasão, figura 34 (A), consequência da indentação com riscagem por
parte de pequenas partículas discretas do contra-corpo.

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 34 - Cratera de desgaste do revestimento NiCr - CrC observada
por eletrões secundários a baixa ampliação
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Na figura 35, pode observar-se uma zona de adesão da tribocamada rica em óxidos, como
observado pelos mapas de elementos da figura 35 (e), resultante dos fenómenos de adesão e oxidação,
de elementos constituintes do revestimento, durante o ensaio de desgaste. É possível observar-se o
início da fragmentação desta camada (E), o que indica alguma instabilidade da mesma. A fragmentação
desta camada origina a formação de detritos, que podem ser acumulados nas zonas de porosidade do
revestimento ou nos bordos da cratera de desgaste, como referido anteriormente.
A tribocamada deve ser uma camada de material compósito formado por partículas resultantes do
desgaste do contra-corpo e/ou revestimento e por óxidos resultantes da oxidação do Ni e/ou Cr, durante
o ensaio, que se encontram envolvidos numa matriz metálica, destes elementos. A formação da
tribocamada, deve opor-se ao desgaste do revestimento, uma vez que atua como barreira mecânica
entre o revestimento e o contra-corpo.
Na figura 36, observa-se a fragmentação de uma zona do revestimento, com remoção de material
(F). Na mesma figura pode também observar-se pequenas partículas de alumina, responsáveis
mecanismo de abrasão identificado (G).

Figura 35 – Zona de tribocamada, rica em óxidos, e mapas de elementos b) Níquel, c), Crómio, d) alumínio e
e) oxigénio, no revestimento NiCr - CrC

Figura 36 - Zona de fragmentação do revestimento com deposição de pequenas partículas de alumina e
mapas de elementos b) Níquel, c), Crómio, d) alumínio e e) oxigénio, no revestimento NiCr - CrC
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Revestimento WC – FeCoNi

Na figura 37, apresenta-se parte da cratera de desgaste, observada por microscopia eletrónica de
varrimento. À semelhança do observado na cratera de desgaste do revestimento NiCr – CrC, observase verifica-se que o mecanismo de desgaste é maioritariamente oxidativo, com acumulação de detritos
de óxidos no bordo da cratera de desgaste (D), sugerindo alguma oxidação da cratera de desgaste.
Este fenómeno pode ser comprovado pela formação insipiente de uma tribocamada rica em óxidos (C),
que pode apresentar-se nas interfaces das partículas de WC, compactada em zonas desprovidas de
fase matricial, figura 38 (G). Adicionalmente observam-se ligeiros traços de abrasão ao longo de toda
a cratera, com formação de sulcos de pequena dimensão (A) como resultado da ação de pequenas
partículas do contra-corpo (B).

f

g

Figura 37 - Parte da cratera de desgaste no revestimento de WC - FeCoNi e respetivos mapas de elementos,
b) tungsténio, c) ferro, d) níquel, e) cobalto, f) oxigénio e g) alumínio
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Na figura 38, observa-se, em maior pormenor, parte da cratera de desgaste. Nas zonas isentas de
partículas de WC, observam-se sulcos de abrasão restringidos às zonas matriciais (E). Pode também
ser observado, fragmentação pontual das partículas de WC (F), que resulta na formação de detritos.
As zonas mais escuras, correspondem às zonas de adesão/formação da tribocamada que é
compactada nas cavidades entre as partículas de WC (G). Por sua vez, os pontos mais claros,
correspondem a pequenas partículas de Al2O3 (H), que são as responsáveis pelos fenómenos
abrasivos.

Figura 38 - Zona ampliada da cratera de desgaste do revestimento WC - FeCoNi e mapas de
elementos b) ferro, c) tungsténio, d) alumínio e e) oxigénio
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Na figura 39, observa-se a ampliação da zona isenta de partículas de WC. É fácil de observar que,
apenas as partículas de WC são capazes de travar a progressão dos sulcos gerados por ação das
partículas do contra-corpo, sendo as responsáveis pela elevada resistência ao desgaste do material.
Os carbonetos tipo M6C com morfologias dendrítica/facetada e eutéctica, embora contribuam para
o aumento da dureza do material, não são eficazes a travar a indentação e riscagem, por parte das
asperezas do contra-corpo. Desta forma, a presença destes carbonetos torna-se prejudicial à
performance do revestimento, uma vez que promovem uma redução da tenacidade à fratura da fase
matricial do material.
Este facto aliado à presença de maior fração volúmica de WC, no revestimento WC – FeNi, podem
explicar as diferenças entre os coeficientes de desgaste obtidos para os revestimentos de WC.

Figura 39 - Zona isenta de partículas de WC, no revestimento de WC - FeCoNi, onde se observam os
carbonetos de M6C de natureza hipo e hipereutética e mapas de elementos b) ferro, c) tungsténio, d)
alumínio e e) oxigénio
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Revestimento WC-FeNi

Na figura 40, apresenta-se parte da cratera de desgaste, observada por microscopia eletrónica de
varrimento. A cratera de desgaste não apresenta traços de adesão ou abrasão significativos, sendo o
mecanismo de desgaste predominante o desgaste oxidativo, verificado pela acumulação de detritos
ricos em óxidos nos bordos da cratera de desgaste (C), que indicam a existência de processos
oxidativos com possível formação de uma tribocamada, que, quando removida se acumula nos bordos
da cratera de desgaste na forma de óxidos. Adicionalmente, observam-se também, a formação
insipiente de pequenos sulcos (A) como resultado de abrasão por parte de partículas pequenas de
alumina, observadas na figura 42 (G). Observa-se também a presença de partículas de alumina de
grandes dimensões, arrancadas do contra-corpo durante o ensaio (B).

Figura 40 - Cratera de desgaste do revestimento WC - FeNi e mapas de elementos b) ferro, c) níquel, d)
alumínio, e) oxigénio e f) tungsténio
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Nas figuras 41 e 42, observam-se os pormenores da cratera de desgaste. Na figura 41, pode
observar – se fragmentação das partículas de WC (D) com remoção de parte do revestimento (E). É
observável que, quando uma fissura se propaga numa partícula de WC, em atingindo a interface
partícula – matriz, a energia de propagação da fissura é dispersa, pela matriz, na forma de deformação
plástica, sendo desta forma importante a tenacidade à fratura das matrizes de suporte de partículas.

Figura 41 - Zona de fragmentação e arranque de parte do revestimento de WC - FeNi e mapas de
elementos b) ferro, c) tungsténio, d) alumínio e e) oxigénio

Na figura 42, observa-se a formação insipiente de uma tribocamada de óxidos (F) e (I), que pode
ser compactada nas cavidades entre as partículas de WC e cuja remoção pode originar formação de
detritos, ricos em óxidos, que se podem acumular nos bordos das crateras de desgaste. O menor
coeficiente de desgaste registado para este material, foi atribuído à ausência de zonas de grandes
dimensões isentas de partículas de WC, resultando numa menor quantidade de matriz exposta e por
isso numa menor remoção de material, bem como à maior tenacidade à fratura esperada para a matriz
deste revestimento, face à do revestimento WC – FeCoNi, devido à ausência de carbonetos tipo M6C
com morfologias de solidificação primária dispersos na matriz.
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f

g

h

i

j

Figura 42 - Zona de formação e compactação da tribocamada do revestimento de WC FeNi e mapas de elementos b) ferro, c) tungsténio, d) alumínio e e) oxigénio
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5.6. Cálculo das pressões de contacto
De modo a compreender os fenómenos de fissuração e fragmentação das partículas de reforço e
dos revestimentos bem como a formação de detritos de partículas do contra-corpo, procedeu-se ao
cálculo das pressões de contacto médias, máximas e tensões de cedência estimadas para os diferentes
revestimentos.
Uma vez que os ensaios de desgaste foram realizados em amostras maioritariamente cerâmicas e
que o contra-corpo utilizado é uma esfera de alumina, assume-se que os ensaios de desgaste ocorrem
em condições Hertzianas, podendo a tensão de compressão máxima na zona de contacto gerada à
superfície (x = 0 e z = 0), ser obtida através equação 33 [77].

2

𝑝𝑚𝑎𝑥

1/3

3𝐹𝑁
6𝐹𝑁 𝐸 ∗
=
=
(
)
2𝜋𝑎2
𝜋 3 𝑅2

(23)

Onde,
FN é a força normal aplicada
R é o raio de curvatura da esfera
E* é dado por: 𝐸 ∗ =

𝐸1 𝐸2
𝐸2 (1−𝑣12 )+𝐸1 (1−𝑣22 )

ponderação das propriedades do material

A tensão de compressão média p0 é igual a 2/3 da tensão de compressão máxima e a tensão de
corte máxima é dada por:
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0,31 𝑝𝑚𝑎𝑥 (24)
De forma calcular as pressões desenvolvidas no contacto, utilizaram-se as propriedade mecânicas
dos materiais presentes na tabela 12. O contra-corpo é uma esfera de Al2O3 , apresentando um modulo
de Young de 370GPa e um coeficiente de Poisson de 0,22 [78].
Uma vez que valor máximo da tensão de corte ocorre abaixo da superfície a uma profundidade z =
0,47a, a deformação plástica do material inicia-se à profundidade de 0,47a com um valor igual a 𝑌 =
1.1 × 𝜎𝑐𝑒𝑑 .
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Tabela 12 - Propriedades mecânicas consideradas para o cálculo das pressões de contacto

Modulo de Young (GPa)

Coef. de Poisson

WC

668 [88]

0,24 [78]

NiCr – CrC

124 [78]

0,3 [78]

Fe-C

205 [79]

0,29 [79]

WC - FeCoNi

499 *

0,258 *

WC – FeNi

538 *

0,254 *

Os valores marcados com asterisco são aproximações realizadas com base na lei de mistura, de
forma a obter um valor estimado para o modulo de Young e coeficiente de Poisson do material
compósito.
Na tabela 13, apresentam-se os resultados obtidos para as pressões de contacto desenvolvidas
durante os ensaios, para os diferentes revestimentos.

Tabela 13 - Pressões de contacto estimadas durante os ensaios de desgaste

Material em

E*

Pmax

P0

𝝉𝒎𝒂𝒙

𝝈𝒄𝒆𝒅

𝒀 = 𝟏. 𝟏 × 𝝈𝒄𝒆𝒅

contacto

(GPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

WC – FeCoNi /

225

567

378

176

352

387

WC – FeNi / Al2O3

232

578

385

179

359

395

NiCr – CrC /

100

332

221

103

205

226

Al2O3

Al2O3
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Na figura 43, 44 e 45 apresentam-se as variações das tensões de contacto médias, estimadas para
os diferentes compósitos, em função da carga e a sua relação face ao valor estimado para a tensão de
cedência do revestimento respetivo.

Figura 43 - Pressão de contacto estimada para o revestimento de WC - FeNi

Figura 44 - Pressão de contacto estimada para o revestimento de WC - FeCoNi
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Figura 45 - Pressão de contacto estimada para o revestimento de NiCr - CrC

Nas figuras 43 a 45, é possível observar que as pressões médias de contacto nunca ultrapassam
as tensões de cedência dos respetivos materiais.
As tensões máximas geradas no contacto, são aproximadamente 567MPa para o revestimento WC
– FeCoNi, e 578MPa para o revestimento WC -FeNi, que, localmente, devido à presença de partículas
de pequenas partículas de alumina removidas do contra-corpo, ou outros detritos de desgaste, podem
alterar a área de contacto, fazendo com que as pressões de contacto ultrapassem as tensões de
cedência estimadas para os revestimentos, 387Mpa e 395MPa, respetivamente, bem como as tensões
de rutura das partículas de WC, 383MPa – 579MPa [80], podendo originar fissuração e fragmentação
das partículas de WC e do revestimento. Da mesma maneira, estas tensões podem localmente
ultrapassar o modulo de rutura do contra-corpo de alumina, da ordem dos 414MPa [81], levando à sua
fragmentação. Isto pode explicar o facto de, para o revestimento de WC -FeNi serem observadas
grandes partículas de alumina sobre o revestimento, figura 40.
Para o revestimento NiCr – CrC, as tensões máximas não ultrapassam os valores da tensão de
cedência quer do revestimento quer do contra corpo. No entanto, por observação das crateras de
desgaste, fica claro a presença de fragmentos do contra-corpo, que são os maiores responsáveis pela
abrasão visível.
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Neste caso, a fragmentação do contra-corpo pode ocorrer por ação da interação mecânica entre
uma partícula facetada de elevada dureza, como Cr3C2, e defeitos superficiais do contra-corpo. Quando
uma aspereza de Cr3C2 indenta o contra corpo as tensões desenvolvidas localmente, podem ser
suficientes para destacar uma partícula do contra-corpo, que, ao sair, deixa no contra-corpo, outro
defeito. Estes defeitos agem como locais de concentração de tensões, e podem levar à remoção de
pequenas partículas discretas de alumina.
A presença de partículas duras, provenientes das partículas de reforço ou do contra-corpo, nas
crateras de desgaste, altera a dinâmica de contacto, passando o contacto a ocorrer entre as partículas
de dimensão reduzida e o revestimento.
Nestas condições, as pressões de contacto geradas, são mais elevadas que as calculadas
anteriormente, visto que a área de contacto é reduzida, promovendo um aumento nas pressões de
contacto, capazes de ultrapassar os valores da tensão de cedência dos revestimentos, podendo
resultar em fissuração seguida de remoção de material.
Este tipo de fenómenos não é exclusivo ao revestimento NiCr - CrC, uma vez que as partículas de
WC, embora de maiores dimensões, também apresentam morfologias facetadas e dureza elevada.
Estes efeitos devem ser mais pronunciados quando as fases de reforço apresentam dimensões
pequenas, dada a sua maior facilidade para se encaixar nos defeitos do contra-corpo.
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5.7. Conclusões
•

As durezas médias dos revestimentos de WC – FeNi, WC – FeCoNi e NiCr – CrC, são cerca de,
780 HV1, 920 HV1 e 1120HV1, respetivamente. As diferenças nas durezas dos compósitos devemse às diferenças nas frações volúmicas das fases de reforço. Entre os revestimentos de WC, a
variação da dureza deve-se à maior dureza da matriz no revestimento de WC – FeCoNi, devido à
presença de M6C com morfologias dendríticas/facetadas.

•

O coeficiente de atrito dinâmico medido para todos os revestimentos apresenta-se com um valor
aproximadamente constante após o período inicial de “run-in” de cerca de 5 a 10 min. Os
revestimentos de WC apresentam coeficientes de atrito entre os 0,12 e os 0,14 e o revestimento
NiCr – CrC, entre os 0,08 e 0,122.

•

Os valores dos coeficientes de desgaste dos revestimentos de WC – FeNi, WC – FeCoNi e NiCr –
CrC são, respetivamente, 2,3x10-6 mm3/(Nm), 3,9x10-6 mm3/(Nm) e 1,9x10-5 mm3/(Nm).

•

Conclui-se que a resistência ao desgaste, não depende, diretamente, da dureza média dos
compósitos, mas sim, da relação entre a dureza das partículas de reforço e o contra-corpo, bem
como, da fração e tamanho das mesmas.

•

Os mecanismos de desgaste identificados para os diferentes revestimentos foram desgaste
oxidativo e abrasivo.

•

As pressões de contacto e de cedência dos materiais, foram estimadas, considerando contacto
elástico entre o revestimento e o contra-corpo, utilizando-se assim o modelo de Hertz para estimar
as tensões envolvidas.

•

As pressões de contacto médias estimadas. encontram-se sempre abaixo das tensões de cedência
estimadas para os revestimentos, nas condições dos ensaios realizados. No entanto, as tensões
máximas atingidas para os revestimentos de WC ultrapassam os valores da tensão de cedência do
revestimento, das partículas de WC e do contra-corpo de alumina, levando à formação de corpos
livres responsáveis pelos fenómenos abrasivos.

•

Para o revestimento NiCr – CrC, as tensões de contacto são menores que as tensões de cedência
do material e do contra-corpo, no entanto, observa-se a presença de partículas de alumina na
cratera de desgaste. Isto deve-se ao facto das fases duras e facetadas dos revestimentos, poderão
indentar uma zona de defeitos do contra-corpo de alumina (sinterizado), desenvolvendo tensões
pontuais, capazes de fragmentar partes do contra-corpo, este fenómeno também se pode verificar
nos revestimentos reforçados com WC, devido às morfologias facetadas das partículas de WC.

•

A presença de pequenas partículas de alumina na cratera de desgaste, altera a dinâmica do
contacto contra-corpo-revestimento, promovendo uma diminuição da área de contacto e
consequentemente um aumento das tensões de contacto sentidas, levando ao aumento da taxa de
remoção de material.
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Capítulo 6.

Conclusões e trabalho futuro

Este trabalho teve como objetivo a elaboração de revestimentos com elevadas frações de partículas
de reforço, nomeadamente WC e Cr3C2 e Cr7C3, com o intuito de desenvolver revestimentos compósitos
capazes de apresentar uma elevada resistência ao desgaste. Assim, estudaram-se as condições de
deposição de três pós, nomeadamente WC – 4Co – 5Ni, WC – 10Ni e 25NiCr - 75CrC, de forma a obter
revestimentos com as características desejáveis através de deposição assistida por laser. Os
revestimentos foram caracterizados com base nas suas características gerais, defeitos, microestrutura
e propriedades mecânicas (responsáveis pela resistência ao desgaste).
O trabalho proposto no âmbito desta dissertação de mestrado apresentou uma série de desafios,
nomeadamente no que toca à deposição dos revestimentos propriamente dita, nomeadamente no que
toca à obtenção de revestimentos de elevada qualidade e sem incorporação de elementos do substrato.
A deposição de revestimentos com elevada incorporação de partículas de reforço foi conseguida,
apresentando estes, espessuras entre os 1 e 1.6mm, porosidade entre os 3% e os 6% em volume, e a
deposição de revestimentos de WC isentos de fissuras. O revestimento NiCr – CrC, apresenta alguma
fissuração, devido às tensões de origem térmica geradas durante a solidificação e arrefecimento do
sistema, revestimento-substrato.
Conseguiu-se a produção de revestimentos de WC – FeNi e NiCr – DrC com elevada
homogeneidade microestrutural. O revestimento WC – FeCoNi, apresenta uma microestrutura
heterógena, com formação de zonas isentas de partículas de WC.
Os estudos microestruturais dos revestimentos de WC, revelam a formação de uma microestrutura
rica em em partículas facetadas de WC, partículas de W2C e partículas de M6C, envolvidas numa matriz
maioritária de ferro, com formação de fases dendríticas de solução sólida eutécticos interdendríticas.
A microestrutura do revestimento de NiCr – CrC apresenta-se com precipitados de carboneto de
crómio do tipo Cr7C3 e Cr3C2 de forma facetada e alongada rodeados por um eutéctico rico numa fase
de Ni em solução sólida de Cr e carbonetos de crómio de Cr7C3 e Cr3C2.
As diferenças das durezas dos diferentes materiais 1120HV1 NiCr – CrC, 920HV1 WC – FeCoNi e
780HV1 WC – FeNi, atribui-se às diferenças nas frações volúmicas de fases de reforço nas
microestruturas. Quanto maior for a fração de fases de reforço, maior é a dureza média dos compósitos.
As diferenças de durezas registadas entre os revestimentos WC – FeCoNi e WC – FeNi, devem-se à
formação de matrizes mais duras no revestimento WC – FeCoNi, devido à presença de carbonetos de
M6C com morfologias dendríticas/facetadas.
Os coeficientes de atrito registados para os

diferentes revestimentos, apresentam-se

aproximadamente constantes, após o período de “run-in” inicial, que pode durar entre 5-10 min. O
revestimento NiCr – CrC apresenta coeficientes de atrito dinâmica entre os 0,08 e 0,122, e os
revestimentos de WC, apresentam coeficiente de atrito dinâmicos entre os 0,1 e 0,14.
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A resistência ao desgaste segue a ordem inversa dos resultados da dureza, observando-se que os
materiais mais duros apresentam coeficientes de desgaste maiores. Nestes materiais, a dureza média
dos compósitos não controla os fenómenos de desgaste, mas sim o rácio entre as durezas do contracorpo e as partículas de reforço. Como as partículas de WC são mais duras que as de carbonetos de
crómio, o coeficiente de desgaste destes revestimentos é menor. O revestimento WC – FeNi é o que
apresenta o coeficiente de desgaste menor, uma vez que a maior tenacidade à fratura da matriz que
envolve as fases duras da microestrutura, permite maior deformação plástica que a matriz do
revestimento WC – FeCoNi, acomodando melhor as tensões de deformação e evitando a propagação
de fraturas.
As crateras de desgaste apresentam ligeiros traços de desgaste abrasivo, causado pela presença
de pequenas partículas de alumina, que quando presentes, reduzem as áreas de contacto, aumentando
as pressões de contacto e causando abrasão. Também foi observada a oxidação das crateras de
desgaste com formação de uma tribocamada rica em óxidos e a fragmentação, com remoção de
material do revestimento e/ou partículas de reforço.
Este trabalho serve como ponto de partida para a adaptação de formulações de pós desenvolvidos
para projeção térmica em aplicações de fusão por laser. Trabalhos futuros poderão passar pela
deposição de múltiplas camadas destes pós, de forma a mitigar os efeitos de diluição do substrato,
bem como no desenvolvimento de novas composições, recorrendo a terras raras e partículas capazes
de refinar a microestrutura dos revestimentos evitando a formação de precipitados facetados de
grandes dimensões e redução de porosidade, que prejudicam a qualidade dos revestimentos. O estudo
da resistência destes revestimentos à corrosão em múltiplos ambientes e o estudo do comportamento
triboquímico em diferentes meios, deve também ser realizado de forma a caracterizar o desempenho
destes materiais em condições especificas para formar gamas de funcionamento de cada revestimento.
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