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Resumo: No processo de fundição por centrifugação, 

a solidificação ocorre sob a ação da força centrífuga em 

um molde em rotação. O resultado dessa força é 

observado no preenchimento do molde, na solidificação 

e na movimentação de massa durante a solidificação. 

Um dos defeitos observados durante a fundição é a 

macrossegregação e este projeto de pesquisa tem como 

objetivo estudar a formação desse defeito em uma liga 

hipoeutética do sistema Al-Si. 

 

1. Introdução 

 
As ligas hipoeutéticas são formadas por uma fase 

primária de alumínio com morfologia dendrítica 

constituídas por ramos secundários, terciários e até de 

maior ordem. O vazio entre esses ramos dendríticos são 

normalmente preenchidos por fases intermetálicas e por 

estruturas eutéticas. Das ligas comerciais se destaca a 

liga com 7% de silício, pois é largamente aplicada na 

engenharia elétrica, marinha, automotiva e aeroespacial. 

Isso ocorre principalmente por ser uma liga com baixas 

quantidades de impurezas e de fases intermetálicas, por 

ter boa fluidez no estado líquido, elevada relação de 

resistência/peso e baixo custo (PERES, 2005). 

No processo de fundição por centrifugação, a 

alimentação e a solidificação da liga são fatores 

importantes e de grande influência nas propriedades da 

peça final. A principal característica desse equipamento 

é fornecer peças com propriedades superiores àquelas 

que foram produzidas por moldes estáticos, pois a 

rotação no molde ajuda a minimizar as porosidades e no 

refinamento dos grãos (BEELEY P. 2001).  

Uma das principais contribuições é o fato do 

resfriamento ser mais rápido favorecendo o refinamento 

da estrutura com temperaturas mais amenas, por ter o 

auxílio da pressão exercida pela força centrifuga. Já a 

macroestrutura final é semelhante ao processo estático 

quando executado com molde metálico (BEELEY P. 

2001). 

 

2. Metodologia 

 
A liga foi obtida a partir de uma liga-mãe Al-20%Si 

diluída com alumínio puro. Com esta liga serão 

realizados dois ensaios na Centrífuga, um estático e o 

outro dinâmico. 

Para ambos os ensaios a liga já previamente feita, 

será novamente fundida a aproximadamente 750°C. O 

forno da centrífuga será aquecido a aproximadamente 

770°C para garantir que não haja solidificação durante o 

vazamento. Após o vazamento no molde de metal o seu 

resfriamento será feito por água. A diferença de ambos é 

a rotação no ensaio dinâmico que será de 130 vezes a 

aceleração da gravidade (130G). 

 

 
      Figura 1- Compõem a parte superior da 

Máquina Centrifuga o forno bipartido, a camisa 

do molde metálico e o molde. 

 

3. Resultados esperados 

 
Para esse processo espera-se que o corpo de prova 

obtido pela fundição por centrifugação resulte em um 

material com um melhor acabamento e propriedades 

mecânicas mais homogêneas. 

 

4. Referências 

 
BEELEY, P. R.; Foundry technology. London: 

Butterworths. 2001. p. 622- 670. 

PERES, M.M. et al; Caracterização da liga de alumínio 

A356 solidificada rapidamente por centrifugação 

fundida em areia; Projeções, v. 23, p. 55-62, 

jan./dez. 2005 

 

Agradecimentos 

Agradeço ao Centro universitário da FEI, pelo 

empréstimo dos equipamentos e pelo material 

disponibilizado; ao meu orientador, por disponibilizar 

tempo e oferecer seu conhecimento; aos técnicos do 

laboratório de Materiais por estarem sempre dispostos a 

ajudar. 

 
1 Aluno de IC do Centro Universitário da FEI  

mailto:maiaraalmeida@hotmail.com
mailto:taylor@fei.com.br

