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RESUMO 

 

SANTOS, A. A. A., Estudo da sinterização do compósito WC-316L. 73f. Dissertação de 

mestrado – Programa de Pós graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 

O metal duro é um compósito de matriz metálica composto por uma fase dura, os carbetos, e 

uma fase dúctil, podendo ser cobalto, níquel ou ferro, que exerce o papel de ligante da fase 

dura e confere a tenacidade adequada ao material. O principal ligante utilizado em compósitos 

a base de WC é o cobalto. O cobalto, no entanto, é um material escasso, que possui alto custo 

de processamento e é tóxico. Este trabalho analisou a influência do aço inoxidável 316L na 

sinterização do WC, avaliando assim a possibilidade de substituição do cobalto pelo aço 

inoxidável 316L. O aço inox 316L possui características físicas similares ao cobalto é de 

processamento mais econômico e não tóxico. O compósito WC-316L foi processado via 

metalurgia do pó pelas seguintes etapas: preparação dos pós iniciais, moagem (relação de 

bolas 7:1) á úmido, na presença de cicloexano, durante 5 horas, compactação de 200 MPa, 

sinterização em diferentes temperaturas: 1200
o
C, 1300

o
C e 1400

o
C com taxa de 20

o
C/min e 

isoterma de 60 minutos em atmosfera de vácuo. Os pós de partida WC e 316L foram 

caracterizados por difração de raios-x (DRX), ensaio granulométrico e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). O compósito sinterizado WC-316L foi caracterizado por MEV e ensaio 

de microdureza vickers. As amostras processadas nas temperaturas de 1200
o
C e 1300

o
C 

apresentaram alta porosidade, heterogeneidade microestrutural, densidade relativa baixa, 58% 

e 66% respectivamente, e baixa microdureza, 300 HV e 700 HV, respectivamente. As 

amostras sinterizadas a temperatura de 1400
o
C apresentaram maior homogeneidade 

microestrutural comparadas as amostras sinterizadas a temperaturas de 1200
o
C e 1300

o
C, 

densidade relativa de 86%, e valor de microdureza de 1890 HV. 

 

Palavras-chave: Compósito, WC, Aço inoxidável 316L, Sinterização. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, A. A. A., Study sintering of composite WC-316L. 73f. Master degree in Science 

and Materials Engineering, at Federal University of Rio Grande do Norte, Natal/RN. 2013. 

 

The hard metal is a metal matrix composite composed hard phase carbide and a ductile phase, 

which can be cobalt, nickel or iron, which plays the role of a hard phase and binder gives the 

material an adequate toughness. The main binder used in composite based on WC is cobalt. 

Cobalt  however is a scarce material having high processing costs and is toxic. This study 

analyzed the influence of 316L stainless steel sinter WC, analyzing the possibility of replace 

cobalt by 316L stainless steel. The 316L stainless steel has similar physical characteristics to 

cobalt and is more economical and non-toxic processing. The composite WC-316L was 

processed by powder metallurgy following steps: preparing starting powders, milling 

(grinding balls ratio 7:1) to damp presence of cyclohexane for 5 hours, compaction of 200 

MPa, sintering at different temperatures: 1200
o
C , 1300

o
C and 1400

o
C with rate 20

o
C/min 

isotherm 60 minutes in vacuum atmosphere. The starting powders WC and 316L were 

characterized by X-RD diffraction, particle size testing and scanning electron microscopy 

(SEM). The composite sintered WC- 316L was characterized by SEM and micro vickers 

hardness test. The samples processed at temperatures of 1200
o
C and 1300

o
C showed high 

porosity heterogeneity microstructural, low relative density, 58 % and 66 % respectively, and 

low hardness, 300 HV and 700 HV, respectively. The samples sintered at temperature 1400
o
C 

showed higher homogeneity microstructural compared to the samples sintered at temperatures 

of 1200
o
C and 1300

o
C , relative density of 86 %, and micro hardness value of 1890 HV. 

 

Keywords: Composite, hard metal, 316L stainless steel, sintering. 
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Capítulo 1: Introdução 

 

 O desenvolvimento de materiais vem crescendo desde a revolução industrial e está 

relacionado com a utilização de materiais com propriedades distintas e elevadas para 

fabricação dos produtos industriais, com aumento de produtividade e diminuição dos gastos 

de energia. Vários materiais estão sendo estudados através da metalurgia do pó como os 

compósitos de ferro e diamante, tungstênio e cobre entre outros (EGAN, 2009). 

 Os carbetos sinterizados se enquadram dentro da lista de materiais de alto desempenho 

mecânico, motivo pelo qual são amplamente utilizados em operações de corte, perfuração, e 

usinagem de modo geral. O metal duro, desde o seu surgimento no início do século XX, vem 

cada vez mais ganhando mercado devido ao seu desempenho de resistência ao desgaste e 

resistência a altas pressões, em função de ser um compósito de material cerâmico aglomerado 

com um metal, que pode ser níquel, ferro ou mais comumente usado, o cobalto 

(CHIAVERINI, 2001).  

A composição clássica do metal duro á base de WC é WC-10%Co. Os grãos de WC 

proporcionam uma elevada dureza e resistência ao desgaste e o cobalto usado como ligante 

aumenta a tenacidade. As principais características microestruturais estão relacionadas ao 

tamanho de grão do WC, a ligação interfacial entre as duas fases e da fração de volume do 

ligante. Uma boa combinação de todos esses fatores confere propriedades adequadas para 

cada aplicação selecionada (TORRES, 2009). No entanto, o cobalto, material ligante mais 

utilizando em compósitos a base de WC, é tóxico e possui valor de mercado bastante flutuante 

e elevado, devido à dificuldade de entrada aos seus depósitos minerais, que se localizam em 

regiões de difícil acesso (MARQUES, 2010). 

As novas alternativas ao cobalto são atualmente direcionadas para os ligantes ricos em 

ferro e níquel, de forma a combinar as baixas temperaturas de sinterização proporcionadas 

pelo ferro com a resistência à corrosão do níquel. A associação destes elementos origina 

estruturas ligantes que variam desde a martensita até à austenita, dependendo da composição 

inicial, especialmente do conteúdo de carbono e do tipo de tratamentos térmicos (EXNER, 

1980). 

As adições de Fe-Ni ao sistema WC-Co refletem numa melhoria das propriedades a 

temperaturas elevadas, nomeadamente da dureza (EXNER, 1980), mas também aqui apenas 

as estruturas martensíticas podem competir com o WC-Co. Para tal, é necessário ter ambos os 

conteúdos de ferro e cobalto elevados. A substituição progressiva do ferro por cobalto resulta 
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numa diminuição linear contínua da dureza e da resistência à ruptura transversa (BHAUMIK, 

1996). As adições de Ni-Cr ao WC-Co conduzem à obtenção de materiais com resistência à 

corrosão e oxidação melhoradas e menos susceptíveis ao choque térmico. Contudo, a 

resistência à ruptura transversa destes materiais é inferior à do WC-Co (BHAUMIK, 1996). 

Para que um ligante alternativo seja viável alguns requisitos devem ser satisfeitos, tais como: 

 Ter solubilidade tanto para o W como para o C, e molhabilidade suficiente de forma a 

evitar que as partículas de WC entrem em contato umas com as outras; 

 Formar um eutético com o W e o C a temperaturas relativamente baixas; 

 Possuir uma diferença de temperaturas entre o eutético e o ponto de fusão do WC, o 

mais elevada possível; 

 Não ter afinidade para formar outros carbonetos. 

No caso do aço inoxidável austenítico (ligas ricas em Fe, Ni e Cr) estes requisitos são 

cumpridos, à exceção do último, pois a presença de Fe e Cr contribui para a formação de 

carbonetos (MARQUES, 2010). 

Este trabalho é dividido em partes que permitem uma compreensiva visão do assunto 

que está sendo tratado. Informações básicas da literatura a respeito dos assuntos sob 

investigação e associadas ao processamento dos pós e a consolidação do compósito WC-316L 

estão reunidas no capítulo 2.  

Os materiais usados na preparação dos pós compósitos e a descrição do procedimento 

experimental e dos experimentos realizados, assim como dos métodos para caracterização das 

amostras são detalhadas no capítulo 3. 

O capítulo 4 mostra os resultados obtidos e as discussões destes resultados. O capítulo 

5 apresenta as conclusões dos resultados. Por fim, as referências usadas neste trabalho são 

relacionadas. 

Os objetivos do referido trabalho foram: obtenção do compósito WC-316L via 

Metalurgia do pó; analise das características de sinterização do compósito WC-316L; analise 

do efeito das diferentes temperaturas de processamento, 1200
o
C 1300

o
C e 1400

o
C, na  

densificação e propriedade mecânica de microdureza vickers. 
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Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

 Em Berlin, na Alemanha, surge o metal duro, quando Karl Schröter em 1914 

conseguiu produzir em laboratório WC em pó pela primeira vez, provocando o segundo 

grande impulso na área dos materiais de ferramenta de corte visto que o primeiro foi com o 

surgimento do aço rápido em 1900. Com o surgimento do metal duro, a velocidade de corte 

dos processos de usinagem de aço comum aumentaram significantemente, o que possibilitou a 

usinagem de materiais endurecidos (RODRIGUES et al., 2006). 

 A necessidade de fabricar um filamento de tungstênio para as lâmpadas mais 

resistentes do que o antigo filamento de carbono, fez a companhia Auer Oslight que registra 

em 1906 o nome de Osram, conseguir extrudar o fio de tungstênio para as lâmpadas 

incandescentes. O desenvolvimento do metal duro ocorreu inicialmente com necessidade de 

fabricar ferramentas resistentes para extrudar os fios de tungstênio. Para fabricar as 

ferramentas com 100% de carbeto de tungstênio necessitavam de 2000ºC para sinterizar. A 

partir de 1914, a Osram descobre através de Karl Schröter e patenteia o WC com 10% de 

aglomerante, onde este testou o ferro, níquel e o cobalto com sinterização de fase líquida em 

torno de 1500ºC (RODRIGUES et al., 2006).  

A empresa Osram patenteia o metal duro de WC-base mais aglomerante em 1923. A 

patente é cedida para Krupp Organization em 1926, que registra patente sobre as ferramentas 

de corte de metal duro, em 1927 pelo o nome de Widia (Wie Diamont, em alemão, como o 

diamante), em função da sua elevada dureza e resistência ao desgaste, uma referência à 

semelhança entre as propriedades dos dois materiais (BROOKES, 2008). 

 Devido ao problema de craterização (cratering) nas ferramentas de metal duro de WC, 

Paul Schwarzkopf mostrou e patenteou que o carbeto de titânio (TiC) era um importante 

aditivo no metal duro minimizando este tipo de problema (BROOKES, 2008). 

 O metal duro sinterizado deu uma grande contribuição ao esforço alemão na guerra, 

quando por causa da carência de tungstênio na Alemanha e na Europa ocupada pelos nazistas, 

o metal refratário teve que ser usado com eficiência máxima. Com isso, a indústria alemã do 

pós-guerra, teve uma substancial vantagem sobre a indústria dos Estados Unidos e Inglaterra 

na fabricação industrial (MARCONDES, 1990). A tabela 1 apresenta os fatos históricos que 

relatam o desenvolvimento do metal duro. 
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Tabela 1: Fatos históricos do desenvolvimento dos carbonetos sinterizados a base de WC. 

 

 

(Fonte: BROOKES,1998). 

    

2.1 Metal duro  

 

O metal duro é composto por duas fases: a fase dura e frágil representada pelo 

carboneto, podendo ser WC, TiC, TiCN, e a fase ligante Co, Ni, Fe. Ambas as fases podem 

ser modificadas com o objetivo de alcançar as propriedades finais desejadas (TORRES, 

2009). A quantidade de ligante esta diretamente relacionada com as propriedades de dureza e 

tenacidade a fratura, ou seja, quanto maior a quantidade de ligante menor dureza e maior 

resistência a fratura (TORRES, 2009). 

Metais duros são materiais compósitos com elevada dureza e boa tenacidade à fratura, 

que oferecem alta resistência ao desgaste. Esses materiais são utilizados em ferramentas de 

corte industrial e outras aplicações onde alta resistência ao desgaste é necessária (TORRES, 
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2009).  Os compósitos de metais duros contribuem para diminuir custos e aumentar a vida útil 

das ferramentas comparadas a ferramentas de aço convencional (TORRES, 2009).  

Existem duas classificações para os metais duros: carbeto cementado e cermets. 

Quando se fala de carbeto cementado refere-se ao compósito à base de WC e Co. Esse 

compósito tem elevada tenacidade e boa resistência ao desgaste. A composição clássica do 

carbeto cementado é WC-10%Co. Os grãos de WC proporcionam uma elevada dureza e 

resistência ao desgaste e o cobalto usado como ligante aumenta a tenacidade. Suas principais 

características microestruturais estão relacionadas ao tamanho de grão do WC, a ligação 

interfacial entre as duas fases e da fração de volume da fase ligante. Uma boa combinação de 

todos esses fatores confere propriedades adequadas para cada aplicação selecionada 

(TORRES, 2009). 

Cermets contém carbetos de metais de transição, como carbeto de titânio TiC e carbeto 

de tântalo TaC e o ligante pode ser níquel ou cobalto. Os cermets têm uma menor tenacidade, 

no entanto maior dureza e resistência ao desgaste. A Tabela 2 apresenta propriedades básicas 

das principais composições do metal duro WC-Co e do WC com adição de um carboneto 

auxiliar TiC, TaC, NbC ou MoC (TORRES, 2009). 

 

Tabela 2: Propriedades de diferentes metais duros à base de WC. 

 

 

         (Fonte: ZENGUI et al., 1998) 

 

2.1.1 Elementos constituintes do metal duro WC-Co 

 

 Os compósitos a base de WC, onde o WC-10%Co é um exemplo clássico, são 

constituídos tipicamente por grãos duros e refratários de um carboneto metálico de transição, 
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ligado por um metal relativamente macio do grupo VII da tabela periódica. O carboneto, WC, 

é responsável por propriedades como dureza e resistência mecânica ao desgaste, mas necessita 

ser ligado com outros elementos ou ligas. A adição de ligantes tem como finalidade a 

obtenção de materiais com propriedades mecânicas superiores e favorecimento da 

densificação do produto final (VISWANADHAM, 1987). 

 

2.1.1.1 WC 

 

Designa-se normalmente por carboneto de tungstênio o WC, também denominado α 

WC, e cuja estrutura é constituída por duas redes hexagonais simples interpenetradas, sendo 

uma de W e a outra de C. O WC é um composto estável com desvios insignificantes na 

composição estequiométrica (COTTRELL, 1995).  

O carboneto de tungstênio apresenta boa resistência ao desgaste e elevada dureza, mas 

pouca resistência à fratura e fissuração (HAN, 1991; CHERMANT, 1976). No que se refere à 

oxidação apresenta alguma resistência à temperatura ambiente, mas quando é exposto ao ar, a 

temperaturas elevadas (T >=500ºC), forma uma camada de óxido (HAND, 1991; RIBEIRO, 

1991). O óxido que se forma em maior quantidade é o WO3 (HAND, 1991). A tabela 3 

apresenta algumas propriedades do carboneto de tungstênio. 

 

Tabela 3: Propriedades do Carboneto de tungstênio (WC). 

 

 Carboneto de Tungstênio (WC) 

Densidade a 20
o
C (g/cm

3
) 15,63 

Ponto de Fusão (
o
C) 2800 

Dureza (HV) 2200 

Módulo de Young (GPa)                   696
 

Coeficiente de expansão térmica                               5,2 

Estrutura Cristalina a 20
o
C                               HC 

 

   (Fonte: TORRES, 2009) 
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2.1.1.2 Cobalto  

 

O cobalto é o elemento mais usado como fase ligante na fabricação de compósitos a 

base de WC. Em mais de 95% das aplicações é utilizado apenas cobalto como fase ligante e, 

no restante, níquel e em menor quantidade o ferro (RIBAS, 1991).  

O cobalto é o ligante mais utilizado para o metal duro, principalmente pela sua 

molhabilidade e capacidade de dissolução do WC, podendo apresentar-se sob duas formas 

alotrópicas. Uma delas é a fase estável, até 417 °C, chamada fase ε possuindo estrutura 

hexagonal compacta. A outra, de estrutura cúbica de face centrada, é estável a temperaturas 

mais altas, até a temperatura de fusão de 1495 °C, sendo chamada de fase α (KLEIN, 1992). 

A utilização do cobalto como material ligante apresenta alguns problemas, a citar: material 

escasso, caro, tóxico e menor resistência á corrosão em ambientes aquosos e ácidos 

(PLUCKNETT et al., 1995). 

As propriedades do cobalto dependem do seu processo de obtenção, sendo que a 

resistência a ruptura varia de 237,4 MPa para o cobalto fundido a 689,9 MPa para o cobalto 

obtido por forjamento. O alto ponto de fusão e retenção da resistência mecânica a altas 

temperaturas é uma das razões para o cobalto ser utilizado em compósitos à base de WC, 

ferramentas de corte, superligas, revestimentos de superfícies, aço rápido e como aglomerante 

para partículas de carbonetos, no entanto, sua adição causa a queda da dureza a quente 

(RIBAS, 1991). 

A dureza do cobalto varia entre 100 e 300 vickers, dependendo do tipo de processo por 

meio do qual o cobalto foi obtido e ou tratamentos adicionais aplicados. Por exemplo, a 

dureza do cobalto produzido a partir da metalurgia de pó é de 125 HV, de 130 HV quando 

fundido, 100 HV se recozido e quando é eletrolítico está na faixa de 300 e 320 HV 

(SCHWARZKOPF, 1986).  

A resistência à corrosão do cobalto é da mesma ordem de grandeza do níquel, porém, 

o cobalto não é um metal resistente à oxidação, tendo uma taxa de oxidação 25 vezes mais 

alta que o níquel, sendo comparada com a do titânio, a do ferro e a do berílio (KLEIN, 1986). 

A tabela 4 apresenta algumas características físicas do metal cobalto. 

 

 

 

 



25 

 

 

SANTOS, A. A. A., Dissertação de Mestrado – PPgCEM/UFRN - 2013 

Tabela 4: Propriedades físicas do cobalto. 

 

Cobalto (Co) 

Densidade a 20
o
C (g/cm

3
)                                  8,9 

Ponto de Fusão (
o
C) 1495 

Módulo de Young (GPa)                                 207 

Coeficiente de expansão térmica (µm/m.K)                                 16 

Estrutura Cristalina a 20
o
C                                 HC/CFC 

    

    (Fonte: TORRES, 2009). 

2.1.1.3 Outros constituintes utilizados na fabricação do WC-Co 

 

Outros constituintes que podem ser utilizados no processo de fabricação do metal duro 

WC-Co são: carboneto de tântalo, TaC, em pequenas porcentagens, restringe o tamanho de 

grão e aumenta a sua tenacidade e resistência (FERRARESI, 1970). O carboneto de nióbio, 

NbC, tem se destacado na indústria mecânica, microeletrônica e na área química, por sua 

elevada condutividade térmica, grande estabilidade química e alta resistência à radiação. Ele é 

muito utilizado como inibidor de crescimento de grão, possui efeito semelhante ao TaC no 

WC-Co (SIMÕES, 2009). Carbeto de vanádio, VC, é comumente utilizado como inibidor de 

crescimento de grão durante a sinterização de partículas ultrafinas de WC-Co. A solubilidade 

do VC no ligante cobalto é de 8,19% em peso. Relata-se que a 1250ºC, logo abaixo da 

temperatura eutética do compósito binário WC-Co, 1275ºC, a solubilidade do carbeto de 

vanádio no cobalto decresce para 6% (LIN, 2004). 

 

2.2 Classificação das ferramentas a base de WC 

 

Os metais duros convencionais são classificados de acordo com a norma ISO153-1975 

em letras, segundo sua aplicação. Na usinagem existem em três grupos: K, P e M também 

designados por um código de cores e na conformação existe o grupo designado pela letra G. 

Dentro de cada grupo, ainda há uma subclassificação usando números (DINIZ, 2006). 

 O grupo K representado pela cor vermelha é composto basicamente por carbonetos de 

tungstênio aglomerados por cobalto, com pequenas porcentagens de VC, TiC, TaC, e NbC 

que são acrescentadas para melhorar suas características mecânica. As ferramentas desse 
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grupo não são recomendadas para a usinagem de metais dúcteis, sendo sua área de aplicação 

restrita a usinagem de materiais frágeis, que formam cavacos curtos, como por exemplo, ferro 

fundido comum e coquilhado, ferro fundido maleável, aços temperados e latões, alumínio, 

cobre, titânio e níquel e madeira (CHIAVERINI, 2001). A tabela 5 apresenta os materiais que 

podem ser usinados com ferramentas do grupo P e as condições de usinagem, de acordo com 

a norma ISO 153/1975. 

 

Tabela 5: Classe K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vermelho 

Classificação Aplicações 

K01 Ferro fundido 

cinzento ligas de Al, 

plásticos abrasivos. 

Torneamento, 

usinagem de alta 

precisão, fresagem, 

cortes contínuos. 

K10 Ferro fundido 

cinzento acima de 

220 HB, aços 

temperados, ligas de 

AL-Si, plásticos, 

vidros. 

Tornear, fresar, furar, 

desbaste e 

acabamento. 

K20 Metais não ferrosos Tornear, fresar. 

K30 Ferro fundido de 

baixa dureza, aços de 

baixa resistência, 

madeiras. 

Tornear, fresar. 

K40 Madeiras, materiais 

fibrosos, Metais não 

ferrosos. 

 

               

          (Fonte: FERRARESI, 1970). 

 

 O grupo P representado pela cor azul é formado por WC contendo altos teores de TiC 

e TaC e às vezes NbC, conferindo elevada dureza a quente, resistência à difusão e pequeno 

desgaste abrasivo (STEMMER, 1993). 
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 São indicados para a usinagem de materiais dúcteis, de cavacos contínuos que 

apresentam uma grande área de contato cavaco ferramenta e desenvolvem altas temperaturas 

durante a usinagem. Materiais normalmente usinados nesta classe são os aços, aços fundidos e 

os ferros fundidos maleáveis (STEMMER, 1993). A tabela 6 apresenta a classe P, materiais 

que podem ser usinadas com essas ferramentas, e condições de trabalho de acordo com a 

norma ISO 153/1975 (FERRARESI, 1970). 

 

Tabela 6: Classe P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul 

Classificação Materiais a usinar Condições de 

trabalho 

P01 Aços fundidos com 

mais de 400 N/mm
2
. 

Torneamento e 

mandrilhado de 

acabamento. 

P10 Aços fundidos, aços 

de baixo Cr. 

Tornear, abertura de 

roscas e fresagem de 

precisão. 

P20 Aços de baixo Cr, 

aços inoxidáveis, 

ferros fundidos 

maleáveis. 

Tornear, copiar, 

fresar, plainagem 

com avanços 

pequenos. 

P30 Aços inoxidáveis, 

aços resistentes ao 

calor. 

Tornear, fresar e 

plainar. 

P40 Aço, Aço fundido 

com inclusões de 

areia e cavidades. 

Desbaste em torno, 

plaina, fresa de 

ranhuras. 

P50 Aço, aços 

inoxidáveis 

austeníticos. 

Tornear, fresar, 

plainar. 

 

A classe M representado pela cor amarela possui propriedades intermediárias entre as 

ferramentas da classe P e da classe K. Ferramentas da classe M apresentam boa resistência a 

quente e à abrasão. Este grupo é destinado à ferramenta de múltiplas aplicações, sendo 
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utilizado na usinagem de aço, aço fundido, aço ao manganês, ferros fundidos ligados, aços 

inoxidáveis austeníticos, ferro fundido maleável e nodular e aços de corte fácil (DINIZ, 

2006). A tabela 7 exibe os materiais que podem ser usinados com ferramentas dessa classe e 

suas aplicações de acordo com a norma ISO 153/1975. 

 

Tabela 7: Classe M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarelo 

M10 Aço, Aço fundido, 

Aço Mn, Ferro 

fundido maleável de 

cavaco curto. 

Torneamento. 

M20 Aço, Aço fundido, 

Aço austenítico ou 

Mn. 

Torneamento e 

fresagem. 

M30 Aço, Aço fundido, 

Aço austenítico, ligas 

resistentes a altas 

temperaturas. 

Torneamento, 

fresagem, plaina. 

M40 Aços de baixa 

resistência, aços de 

corte fácil, materiais 

não ferrosos, ligas 

leves. 

Torneamento, corte 

com bedame. 

                                                                                                

          (Fonte: FERRARESI, 1970). 

  

O grupo G é a classe aplicada na área de conformação mecânica. Possuem insertos 

para matrizes de forjamento a frio, estampos de conformação de chapas e insertos de 

ferramentas para mineração (THÜMMLER, 1993).  

A Tabela 8 apresenta à classificação geral das ferramentas a base de WC, aplicação, 

composições características, e propriedades mecânicas de dureza e resistência à ruptura.  
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Tabela 8: Classificação geral das ferramentas a base de WC. 

 

                                                                    (Fonte: THÜMMLER, 1993). 

 

2.3 Processamento do metal duro WC-Co via metalurgia do pó 

 

 De maneira geral a produção do metal duro de composição clássica, WC-10%Co, 

consiste na mistura dos pós de WC e metal ligante e posterior moagem em moinhos que 

podem ser de baixa ou alta energia, seguido de compactação e sinterização. A rota de 

processamento do metal duro, WC-Co, é realizada via metalurgia do pó. Esta rota compete 

com a técnica de fundição convencional e possui como vantagem a economia de energia por 

ser realizada a temperatura inferior ao ponto de fusão de todos ou de alguns dos componentes, 

por obter produtos semi acabados, pela facilidade de automação do processo, pela economia 

de matéria-prima, além da possibilidade de controle da porosidade e da estrutura de grão, de 

acordo com a finalidade e emprego do produto final (GOMES, 1995). 

As principais desvantagens com relação à técnica de fundição convencional estão 

ligadas, principalmente, ao maior custo do maquinário e à limitação de tamanho e formas das 

peças obtidas. O processamento de materiais via metalurgia do pó é dividido em etapas que 

partem da produção do pó e vão ao acabamento do produto final. Evidentemente, dependendo 

do produto que se queira obter, nem todas as etapas são necessárias. A figura 1 apresenta em 
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fluxograma o processo básico de fabricação de um componente do metal duro tipo WC-Co 

(GUTIÉRREZ, 2002). 

 

Figura 1: Fluxograma do processo básico de fabricação de um componente de metal duro tipo 

WC-Co (Fonte: GUTIÉRREZ, 2002). 

 

2.3.1 Métodos de obtenção dos pós de WC e cobalto  

 

 O pó é o produto inicial do processo de obtenção de peças e, devido á 

interdependência entre as etapas do processo, a produção do pó deve ser bem controlada para 

garantir o bom prosseguimento das etapas posteriores. As características apropriadas ao pó 

são obtidas de acordo com os métodos utilizados na preparação do pó e estes devem estar 

comprometidos com fatores que confiram boas características ás partículas do pó tais como: 

tamanho, forma, distribuição de tamanho, densidade e superfície específica; de modo que o 

material a ser processado possa adquirir as melhores propriedades físico-químicas (COSTA, 

2004). 

Há diversas técnicas de produção de pó e, ás vezes, mais de uma pode ser utilizada 

para obter o mesmo tipo de pó. As principais técnicas de produção de pós-metálicos incluem 

cominuição mecânica, síntese química, decomposição ou precipitação, deposição eletrolítica e 

atomização de metal fundido (GOMES, 1995). A escolha da técnica é determinada pelas 
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propriedades do metal, a aplicação considerada, a pureza desejada e a economia do 

processamento (ARUNACHALAM, 1991).  

Embora seja possível produzir WC diretamente do minério, do óxido, do paratungstato 

de amônia ou gases de carbonização, o método mais utilizado para produção do pó de WC é 

carbonizar o pó metálico de tungstênio através da adição controlada de negro de fumo. Está 

técnica confere bom controle da distribuição e tamanho de partícula que juntamente com o 

metal ligante, determina as propriedades do metal duro (PINTO, 2008). A carbonização é 

realiza na presença de hidrogênio em temperaturas na faixa de 1400 á 1600
o
C, mas as 

temperaturas são mantidas baixas para evitar o crescimento de grão de WC (GUTIÉRREZ, 

2002). 

Existem outras técnicas para a produção do WC, uma delas é chamada de Menstrumm, 

que forma WC dentro de um metal auxiliar fundido com níquel ou cobalto. O minério de W e 

o C são adicionados ao metal fundido e reagem em temperaturas próximas a 2000
o
C 

(GUTIÉRREZ, 2002). 

Existe também, uma técnica que emprega metais auxiliares, esta consiste na redução 

de uma mistura de minério de W e óxido de Fe com alumínio metálico e, simultaneamente, é 

feita a carbonização pela adição de cálcio e carbono. Outra técnica parte de precursores 

organometálicos para obtenção de WC nanoparticulado (GUTIÉRREZ, 2002). 

O pó metálico de cobalto é obtido pela redução de seus óxidos com H2. Dentre os 

óxidos de Co, o mais utilizado é o chamado heterogenite (óxidos negros) que contém, em 

torno de 70% desse metal. A temperatura de redução oscila entre 600 e 700
o
C (GUTIÉRREZ, 

2002). 

 

2.3.2 Mistura e homogeneização dos pós 

 

A mistura é uma operação na qual se procura dispersar intimamente pós de diferentes 

espécies químicas. Nesta, procura-se introduzir algum tipo de substância lubrificante, ou 

formar vários tipos de ligas, ou adicionar ao pó um agente ligante, ou ainda, efetuar todas 

estas ações (GOMES, 1995). 

A homogeneização é misturar intimamente os pós para resultar numa composição 

nominal idêntica em todas as partes do pó. Nesta, procura-se assegurar ao pó uniformidade e 

mais adequação à compactação. Sendo assim, o tamanho de partícula, a forma das partículas e 



32 

 

 

SANTOS, A. A. A., Dissertação de Mestrado – PPgCEM/UFRN - 2013 

a distribuição de tamanho de partícula do pó têm que ser semelhante, de forma a evitar a 

segregação (COSTA, F. A., 2004).  

 

2.3.3 Moagem de Alta energia para o WC-Co 

 

A ocorrência da síntese mecano-química através de um moinho é chamada processo de 

moagem de alta energia (MAE), que serve para realizar misturas de diferentes pós metálicos 

ou ligas, que são moídas para obter uma liga ou mistura homogênea. A figura 2 apresenta as 

diferentes formas de impacto que podem ocorrer durante a moagem de alta energia (ZHANG, 

2004). 

 

Figura 2: Representação esquemática mostrando as diferentes formas de impactos que podem 

ocorrer durante a moagem de alta energia a) impacto sobre cabeça. b) impacto obliquo. c) 

múltiplos impactos. (Fonte: ZHANG, 2004). 

 

O processamento de pós pela técnica de moagem de alta energia envolve a otimização de um 

número de variáveis para se alcançar à fase, a dispersão e/ou a microestrutura do produto 

desejado. Assim, os componentes importantes do processo de MAE são os materiais de 

partida, o moinho e as variáveis do processo. As variáveis do processo são interdependentes, 

de forma que elas podem atuar simultaneamente e o efeito de cada uma delas durante o 

processamento é influenciado pelas demais (SURYANARAYANA, 2001).   

Alguns dos parâmetros mais importantes que influenciam as características finais dos 

pós processados são: recipiente de moagem, velocidade de processamento, tempo de 

processamento, meios de moagem, razão entre a massa de bola/massa de pó, atmosfera de 

processamento, temperatura de processamento, agente de controle do processo e tipos de 

moinhos (SURYANARAYANA, 2001).   
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 Durante á etapa de moagem do WC-Co é conseguida mecanicamente um contato 

íntimo entre as partículas de carboneto e as do metal ligante, o que é fundamental para que o 

pó seja suficientemente reativo durante a sinterização (PINTO, 2008).  

XUEMING e COLABORADORES produziram pós compósitos nanocristalinos de 

WC-6Co e WC-6Co-1VC diretamente por MAE dos pós elementares de W, V, Co e grafite 

com tamanhos de partícula menores que 75 µm, em um moinho planetário QM-1 com poder 

de microforjamento de 30:1, sob atmosfera de argônio. A evolução microestrutural dos pós foi 

acompanhada por difração de raios-x de amostras dos pós em vários tempos de moagem. A 

figura 3 mostra a variação estrutural com o tempo de moagem. Nota-se que os picos de WC se 

tornam visíveis para os pós moídos por 30h. Após 100h de moagem a transformação da 

mistura para carbeto de tungstênio é completada. Um resultado similar foi obtido usando 1% 

de VC na mistura (XUEMING et al, 1996; XUEMING et al, 1998). 

 

Figura 3: Variação estrutural do compósito WC-6Co-1VC com o tempo de moagem (Fonte: 

XUEMING e COLABORADORES).  

 

O tamanho de cristalito dos pós foi medido pela análise dos picos de difração de raios-

X. Observou-se que o tamanho de grão do WC foi reduzido para aproximadamente 16 nm 

após 20 horas de moagem e após 100 horas de moagem chegou a 10nm. A intensidade dos 

picos diminuiu bastante do tempo de 5 horas para o tempo de 50 horas em diante. O cobalto 

ainda mantém estrutura cristalina (não amorfiza), mesmo após 150 horas de moagem. A 

tabela 9 apresenta a variação do tamanho de grão com o tempo de moagem. 

 

 

 



34 

 

 

SANTOS, A. A. A., Dissertação de Mestrado – PPgCEM/UFRN - 2013 

Tabela 9: Variação do tamanho de grão do WC-Co com o tempo de moagem. 

 

                                      (Fonte: XUEMING e COLABORADORES) 

 

ZHANG e COLABORADORES sintetizaram pós nanocristalinos de WC-10Co 

através de MAE dos pós de WC e Co em um moinho Fritsch Pulverisette-5 com velocidade 

de rotação de 250 rpm, sob atmosfera de argônio, com PM de 15:1. Após 10 horas de MAE os 

picos de Co e WC começaram a perder a intensidade e alargar-se, isto foi explicado devido ao 

refinamento do tamanho de grão e aumento na tensão da rede cristalina. Alguns picos de Co 

desapareceram após 10 horas de MAE devido à transformação alotrópica do Co/CFC em 

CO/HCP. A figura 4 apresenta a variação do tamanho do cristalito de WC-Co com o tempo de 

moagem em moinho planetário de alta energia (PINTO, 2008). 

 

Figura 4: Variação do tamanho do cristalito de WC-Co com o tempo de moagem em moinho 

planetário de alta energia. (PINTO, 2008). 



35 

 

 

SANTOS, A. A. A., Dissertação de Mestrado – PPgCEM/UFRN - 2013 

O tamanho de cristalito diminui continuamente com o decorrer da MAE. Inicialmente 

ocorre uma queda significativa no tamanho de cristalito do tempo de 5 para 50 horas, a partir 

de então, o tamanho de cristalito diminui lentamente para os tempos de 100 e 150 horas. Após 

150 horas de MAE todo o pó está na forma de agregados constituídos a partir da soldagem a 

frio de partículas ainda mais finas (PINTO, 2008). 

O tempo de processamento do compósito WC-Co por MAE é selecionado para se 

alcançar um estado de equilíbrio entre a fratura e a soldagem a frio das partículas dos pós. 

Dependo das características do pó de WC-Co e da sua granulometria, o tempo de moagem vai 

depender do tipo de moinho utilizado, da carga de pó, da razão entre a massa de bolas e massa 

de pó (PINTO, 2008). 

O tempo padrão de processamento por MAE para o WC-Co situa-se no intervalo de 5 

a 50 horas, utilizando um moinho tipo planetário. No intervalo entre 60 a 100 horas de 

moagem o tamanho do cristalito diminui lentamente e a partir de 100 horas de moagem não 

há redução significativa do cristalito. Outros tipos de moinho que possuem maior intensidade 

de moagem e poder de microforjamento, como o moinho Attritor, requerem tempos menores 

de moagem para o WC-Co. 

Os pós não devem ser moídos por tempo mais longos que os requeridos, pois o nível 

de contaminação aumenta e algumas fases indesejadas podem ser formadas (COSTA, 2004). 

 

2.3.4 Conformação mecânica por prensagem para o WC-Co 

 

 A etapa de conformação/compactação de pós tem por finalidade dar à massa de pó a 

forma da peça final ou próxima disso, obter as dimensões do compacto as mais próximas 

possíveis da peça final e obter também um compacto com resistência suficiente para que se 

possa manuseá-lo, além de contribuir com a densificação da peça pela marcante contração e 

fechamento da porosidade alcançada durante esse processo (COSTA, 2004). 

Na Metalurgia do Pó convencional o pó é geralmente consolidado pela sua 

conformação em um molde ou matriz  normalmente com a aplicação de pressão. Isso porque 

muitas aplicações impõem que o produto final tenha alta densidade (GERMAN, 1994). A 

densificação do pó pode ser alcançada por um dos dois métodos: 1) prensagem para obter alta 

densidade seguida por sinterização ou 2) prensagem e calor simultaneamente (COSTA, 2004).  

O metal duro do tipo WC-Co é compactado com pressões que variam de 80 a 250MPa 

(RIBAS, 1991).  Em casos especiais, pode se utilizar pressões menores ou muito maiores 
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como na compactação isostática a quente de peças de grandes dimensões, que pode chegar a 

400MPa. Também as dimensões da peça não são as finais, pois, 40 a 50% do volume do 

compactado é porosidade e deverá desaparecer na sinterização, causando uma contração 

linear de 14 a 21%, que depende basicamente da quantidade de ligante e dos parâmetros de 

sinterização (RIBAS, 1991). 

 

2.3.5 Sinterização e condições de sinterização para o WC-Co 

 

A sinterização é um processo termodinâmico de não equilíbrio, no qual um sistema de 

partículas vem adquirir uma estrutura sólida, através da redução da área superficial especifica, 

resultando na formação de contorno de grão e crescimento de pescoço e contração 

volumétrica (GOMES, 1995). 

 Antes de serem sinterizadas, as peças de metal duro do tipo WC-Co passam por um 

processo de pré-sinterização, que objetiva dar resistência a verde suficiente para que possam 

ser conformadas. O aglutinante, utilizado para a compactação, evapora até os 450
o
C e acima 

de 700
o
C começam a ser formados pequenas ligações ou pescoços entre as partículas de 

cobalto. Essas pequenas ligações dão resistência à peça para que seja usinada, serrada, 

retificada, permitindo obter geometrias mais complexas e com o dimensional próximo do final                       

(UPADHYAYA, 2001).  

 A sinterização do metal duro tipo WC-Co está baseada nos mecanismos associados ao 

surgimento da fase líquida, tais como rearranjos das partículas sólidas, a dissolução e a 

precipitação de átomos e o crescimento de grãos de WC (GUTIÉRREZ, 2002). A figura 5 

apresenta os estágios por sinterização por fase líquida. 

A sinterização com fase líquida tem como principal vantagem o aumento da taxa de 

sinterização, obtendo uma alta densidade do sinterizado, e permitindo menores tempos do 

processo, enquanto a fase líquida ocorre. A pequena quantidade de WC fica dissolvida no 

cobalto, que está muito perto do ponto de fusão (THÜMMLER, 1993). 

 A sinterização do metal duro, WC-Co, ocorre em temperaturas entre 1380 e 1700
o
C, 

dependendo do percentual de ligante que pode variar de 3 a 30%. Durante essa etapa o cobalto 

dissolve boa quantidade de tungstênio e carbono (THÜMMLER, 1993).  

 A contração dos compactados ocorre durante a sinterização após a aparição da fase 

líquida ocorrendo o surgimento de fluxos de material do aglomerante para os espaços entre a 
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componente de carbetos. Isto às vezes pode também levar a um rearranjo da estrutura 

cristalina do metal duro (THÜMMLER, 1993). 

 A grande diferença entre o coeficiente de dilatação térmica do cobalto e do carbeto de 

tungstênio causa tensões térmicas durante o resfriamento que perduram até a temperatura 

ambiente e influenciam sensivelmente as propriedades da peça. Para diminuir esse problema a 

velocidade de resfriamento deve ser lenta e controlada, principalmente a partir de 900
o
C, por 

causa da brusca diminuição de plasticidade da fase ligante (THÜMMLER, 1993). 

 A tabela 10 apresenta as condições práticas de sinterização para algumas formulações 

de metal duro do tipo WC-Co (CHIAVERINI, 2001). 

 

Tabela 10: Condições práticas de sinterização para algumas formulações de metal duro. 

 

                                                                                                      (Fonte: CHIAVERINI, 2001). 

 

2.3.5.1 Sinterização com fase líquida 

 

A teoria geral descreve a sinterização em fase líquida como ocorrendo em três 

estágios: estágio de rearranjo ou de fluxo líquido, estágio de solução e reprecipitação ou 

acomodação e estágio de sinterização em estado sólido (LENEL, 1980). Na figura 5 é 

esquematizada a alteração sofrida por uma mistura de pós durante os estágios de sinterização 

em fase líquida (COSTA, 2004).  
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Figura 5: Estágios da sinterização por fase líquida (Fonte: GERMAN, 1984). 

 

A sinterização com fase líquida é um processo de densificação usado na produção de 

materiais, cujas características representam dificuldade para sua sinterização em fase sólida. 

Nesse tipo de sinterização, o sistema consiste de pelo menos dois componentes. Um deles é 

uma fase líquida que surge a dada temperatura, sendo consequência da fusão de um dos 

componentes ou resultado de uma reação entre eles. Essa fase líquida é a responsável pela 

densificação da estrutura (COSTA, 2004). 

A densificação via sinterização com fase líquida geralmente requer transporte de 

quantidade substancial de sólido dissolvido através do líquido e a quantidade de fase líquida 

deve ser pequena o suficiente para que o compacto mantenha sua forma durante a 

sinterização.  Durante a sinterização, quando do surgimento da fase líquida, a tendência do 

líquido é cobrir as partículas sólidas, eliminando a interface sólido-vapor. Tal eliminação é 

dependente da molhabilidade entre os componentes da mistura (COSTA, 2004). 

A sinterização com fase líquida depende significantemente da molhabilidade entre o 

líquido formado e a parcela do material que permaneceu sólido. Se a molhabilidade, medida 

pelo ângulo de contato entre uma gota do líquido e uma superfície plana do sólido, é superior 

a 90° a estrutura não sinteriza. Ao invés disso, o líquido tende a sair da estrutura e o corpo, 

muitas vezes, se desfaz. Se o ângulo é inferior a 90°, ocorre sinterização. A rapidez com que 
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ela ocorre e o nível de sinterização final também são ditados por esse ângulo. Quanto menor 

ele for, mais rápida será a densificação da estrutura e mais densa ela será (GERMAN, 1984). 

Na sinterização com fase líquida, a temperatura de sinterização deve ser alta o bastante 

para que uma apreciável quantidade de fase líquida esteja presente. Normalmente esse 

percentual está entre 5 a 15% em volume do líquido, o que é suficiente para revestir 

uniformemente toda a fase sólida. Sob essa temperatura, uma rápida densificação acontece 

(PRICE, 1938). 

O tamanho de partícula do pó que forma a fase sólida é muito importante, pois quanto 

mais fino o pó, mais rápida e completa é a densificação. Outras importantes variáveis são o 

grau de mistura, viscosidade do líquido formado e solubilidade do sólido no liquido. A 

densidade final é independente da pressão de compactação. Todavia, corpos compactados a 

baixas pressões sofrerão contrações correspondentemente maiores que aqueles compactados a 

altas pressões para se alcançar a densidade teórica (LENEL, 1980). 

Nesse tipo de sinterização, podemos obter estruturas próximas ou iguais à densidade 

teórica em curtos intervalos de tempos, a parte do momento que surge o líquido, em 

comparação com o tempo requerido para densificação por sinterização em estado sólido. 

Junto com a rápida densificação, esse processo promove, também, uma homogeneização mais 

rápida das fases e mudanças estruturais com respeito ao crescimento de grão, distribuição de 

tamanho de grão e forma de partícula. As propriedades mecânicas também correspondem a 

essas rápidas transformações estruturais (GERMAN, 1984). 

 

2.3.5.1.1 Estágio de rearranjo ou de fluxo líquido 

 

O estágio de rearranjo é marcado inicialmente pelo espalhamento do líquido recém 

formado ao redor das partículas sólidas que conduzem ao rearranjo dessas partículas e a 

densificação da estrutura. Quando as partículas são molhadas pelo líquido, há uma aceleração 

da densificação, devido à força de capilaridade exercida pelo líquido sobre partículas sólidas e 

essa força de capilaridade puxa as partículas para posições mais próximas umas das outras, 

fazendo com que a estrutura se contraia como um todo. Portanto, há um rápido 

empacotamento dos grãos sólidos para uma mais alta densidade, liberando o líquido para 

preencher os poros entre os grãos. A contração da estrutura nessa etapa é rápida e intensa. Em 

determinados casos, quando a molhabilidade é favorável e existe suficiente líquido, esse 

mecanismo já é suficiente para densificar totalmente à estrutura (COSTA, F. A., 2004). 
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2.3.5.1.2 Estágio de solução-reprecipitação 

 

O estágio de dissolução-reprecipitação só ocorrerá se houver solubilidade da fase 

sólida no líquido. Quando isso acontece, uma fração de partículas da fase sólida é dissolvida 

pelo líquido e difundirá neste, precipitando posteriormente sobre outras partículas sólidas em 

locais energeticamente mais favoráveis (de baixa energia superficial). Esse processo é 

acompanhado de densificação e crescimento de grão. O crescimento de grão das partículas da 

fase sólida ocorre por processo de solução das partículas menores e reprecipitação nas 

maiores, devido à diferença em solubihdade das partículas menores e maiores na fase líquida 

(LENEL, 1980; JOHNSON, 1996; PRICE, 1938). A densificação nesse estágio pode ser 

significativa, mas é bem mais lenta que no primeiro estágio. 

 

2.2.5.1.3 Estágio de sinterização em estado sólido 

 

O estágio de sinterização em estado sólido só ocorre se a estrutura ainda não estiver 

completamente densa e consiste no crescimento de pescoço entre as partes sólidas que estão 

em contato. Sua finalidade é o encerramento do processo de fechamento dos poros e de 

contração da estrutura. Como na sinterização em fase sólida convencional, as partículas 

tendem a se aproximar e, a estrutura a contrair, promovendo o fechamento dos poros residuais 

e conduzindo a densificação total da estrutura. A taxa de densificação será muito  menor que 

durante o segundo estágio, devido ao processo ser semelhante ao da sinterização em fase 

sólida, portanto, é o mais lento de todos os estágios. A figura 6 mostra a relação do tempo de 

sinterização com a densificação do compacto de acordo com as etapas de sinterização em fase 

líquida (OKUYAMA, 1997). 

 

Figura 6: Estágios correspondentes a sinterização por fase líquida (Fonte: OKUYAMA, 

1997). 
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2.4 Fatores que afetam as propriedades mecânicas do metal duro WC-Co 

 

As principais propriedades mecânicas do metal duro WC-Co são a dureza a quente, a 

resistência ao desgaste e tenacidade. As propriedades mecânicas desse material dependem de 

fatores tais como composição química, teor de carbono e granulometria dos pós. A influência 

desses fatores será seguidamente abordada (CHIAVERINI, 2001). 

 

2.4.1 Composição química 

 

O principal fator na distinção das várias classes de metal duro e suas aplicações é o 

percentual de fase ligante. A grande maioria dos metais duros tem o elemento cobalto como 

fase ligante, variando de 3 a 30% em peso na composição (RIBAS, 1991). A Figura 7 mostra 

o comportamento de algumas propriedades mecânicas do metal duro, WC-Co, em relação à 

variação do teor de cobalto. 

 

 

Figura 7: Propriedades mecânicas do WC em relação a % de Co (Fonte: GURLAND, 1995). 

 

2.4.2  Teor de carbono 

 

O WC tem pouca tolerância a variações no conteúdo de carbono, quando o excesso de 

carbono atinge o limite de solubilidade produz partículas de grafita livres e finamente 

divididas dentro da microestrutura, as quais provocam uma diminuição na resistência à 

ruptura transversa e na dureza. Por outro lado, uma deficiência em carbono, causada por 
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descarbonização durante a sinterização ou baixo conteúdo de carbono no carboneto de partida, 

origina a formação da fase ƞ, sendo mais grave e pernicioso para as propriedades mecânicas, 

pois implica perda de ductilidade e tenacidade à fratura (VISWANADHAM, 1987). 

A presença de carbono livre grafita, nos compósitos à base de WC, depende da 

concentração de carbono na mistura inicial, do conteúdo do metal ligante e das condições de 

sinterização (VISWANADHAM, 1987). 

Nos compósitos à base de WC, com ligantes ricos em ferro, as alterações no conteúdo 

de carbono inicial influenciam não só a transformação CCC (martensita) para CFC (austenita) 

(EXNER, 1980). A figura 8 apresenta a dependência da dureza e da resistência á ruptura por 

flexão com relação ao teor de carbono, para o WC-10%Co. 

 

 

Figura 8: Dependência da dureza e da resistência á ruptura por flexão com relação ao teor de 

carbono, para o WC-10%Co (Fonte: PINTO, 2008). 

 

2.4.3 Granulometria do Pó 

 

A granulometria dos carbetos é uma característica tão fundamental quanto à 

porcentagem da fase ligante. Porém, a definição das propriedades do metal duro está baseada 

na relação entre o teor de ligante e a granulometria que, por sua vez, definirá o livre caminho 

médio da microestrutura. A Figura 9 apresenta o livre caminho médio no metal duro que é a 

média das distâncias entre as partículas de carbeto de tungstênio, sendo que, estes espaços são 

preenchidos pela fase ligante. Quanto menor for o valor do livre caminho médio, maior será a 

dureza e a resistência à ruptura por flexão e vice versa (RIBAS, 1991). 
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Figura 9: Relação entre a resistência á ruptura transversal em função do livre caminho médio 

(Fonte: RIBAS, 1991). 

 

Com a redução na granulometria do pó, o material desenvolve maior área de contornos 

de grãos, tornando-se mais duro e resistente. O contorno de grão atua como barreira ao 

movimento das discordâncias, ocasionando menor deformação ao material (CALLISTER, 

2002). Devido à forte influência do tamanho de grão na sinterização e densificação, é 

necessário o uso de aditivos inibidores de crescimento de grão, como VC, Cr3C2, os quais 

proporcionam uma microestrutura mais homogênea e resistente (RIBAS, 1991). 

Carbetos com menor granulometria podem produzir metais duros com valores de 

dureza e resistência ao desgaste tão elevados que não se conseguiriam com carbetos grossos 

(3 a 7 μm), mesmo usando-se quantidade mínima de ligante (GURLAND, 1995).  

Uma variedade de termos é usada para descrever os pós sinterizados de metal duro 

com diferentes tamanhos de grão. Na Tabela 11 tem-se a classificação de tamanho de grãos de 

WC desenvolvida pela German Fachverband für Pulvermetallurgie (KLEIN, 1992). 
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Tabela 11: Classificação do tamanho de grão de WC. 

 

Tamanho do grão do WC (µm) Designação 

< 0,20 Nano 

0,21 - 050 Ultrafino 

0,51 - 080 Submicrom 

0,81 – 1,30 Fino 

1,31 – 2,50 Médio 

2,51 – 6,0 Grosso 

> 6,10 Extra Grosso 

                              

                               (Fonte: KLEIN, 1992). 

 

A Figura 10 apresenta, por meio de um diagrama, que menor tamanho de partícula 

pode ser desejável em casos que requerem alta dureza combinada com excelente tenacidade à 

fratura. À medida que ocorre a redução do tamanho de grão tem-se uma melhor combinação 

de dureza, pois há um considerável aumento na tenacidade para um pequeno decréscimo da 

dureza, isto devido à alta dispersão de cobalto (NORTH, 1991). 

 

 

Figura 10: Dureza e tenacidade com diferentes granulometria de metal duro (Fonte: NORTH, 

1991). 
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2.5 Substituição do cobalto pelo aço inox 316L 

 

Autores como MEREDITH e MILNER (1976) estudaram o efeito de pequenas 

adições, até 1%vol, de vários elementos na densificação de WC a 1400ºC, concluindo que 

apenas os metais do grupo do ferro apresentam uma densificação eficiente, sendo o cobalto o 

mais eficiente seguido do ferro. Os aditivos efetivos, em termos de densificação, foram 

aqueles nos quais o carboneto tem alguma solubilidade, tal como se tinha avançado nos 

requisitos apresentados acima. 

A produção de peças sinterizadas com aço inoxidável requer uma atenção especial, 

comparativamente a outras ligas ferrosas, desde a seleção do pó até à sinterização final. 

Principalmente nesta última etapa do processo as variáveis de processo têm de ser bem 

controladas, desde a influência da temperatura e do tempo de sinterização, passando pela 

atmosfera do forno para obter um material com as propriedades desejadas. As especificações 

de sinterização de diferentes composições de aço inoxidável são similares. O níquel diminui a 

taxa de sinterização, enquanto que elementos como o molibdênio e silício aumentam a taxa de 

sinterização. A velocidade de sinterização é maior para os aços inoxidáveis ferríticos do que 

para os austeníticos, pois a difusão dos átomos ocorre muito mais rápida na estrutura cúbica 

de corpo centrado, característica dos aços inoxidáveis ferríticos, do que na estrutura cúbica de 

faces centradas (SINTERED METTALIC, 2001). 

A atmosfera do forno durante a sinterização é um fator muito importante nas 

propriedades finais da peça. A bibliografia disponível recomenda o uso de uma das seguintes 

atmosferas; argônio, hidrogênio, vácuo ou azoto. Todas estas atmosferas apresentam 

vantagens e desvantagens, contudo uma das mais favoráveis, tanto sob o ponto de vista 

financeiro como energético é o vácuo. A pressão de vapor de alguns elementos, como o 

cromo e o níquel, à temperatura de sinterização, pode ser comparável à atingida em fornos de 

vácuo industrial que usam sistemas de vazio. Caso a pressão do forno baixe até ao valor da 

pressão de vapor do cromo, este pode volatilizar afetando seriamente a resistência à corrosão 

(SINTERED METTALIC, 2001). 

 Para análise do equilíbrio de fases, apresenta-se na figura 11, uma secção vertical do 

diagrama de fases do sistema W-C-Fe-Ni, calculada para um conteúdo de liga Fe+Ni=10%pp, 

numa razão Fe:Ni=1:1 (MARQUES, 2010). 

Pode ver-se no diagrama da figura 11 a) que uma composição estequiométrica de WC, 

com Fe+Ni=10%pp, quando sinterizada acima de 1310ºC irá precipitar fase-η. Embora 
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durante o arrefecimento esta mistura entre no campo de duas fases WC+CFC (Fe+Ni), a fase-

η formada à temperatura de sinterização não será dissolvida, permanecendo numa forma 

metaestável a baixas temperaturas. Uma forma de evitar a formação de fase-η à temperatura 

de sinterização será adicionar quantidades de carbono de forma a obter uma composição entre 

5.0 e 5.1% de carbono para esta composição com 10% de ligante, garantindo desta forma que 

não ocorre precipitação de fase-η ou de grafite. A figura 11b) representa uma projeção das 

temperaturas do sistema W-C-Fe-Ni nas áreas que resultam na formação de grafita ou fase η 

em equilíbrio com a fase líquida, durante a sinterização. A zona do meio representa as 

composições onde não se precipita a grafita nem a fase η (MARQUES, 2010). 

 

 

Figura 11: a) Secção vertical do diagrama de fases WC-Fe-Ni, calculada para um conteúdo de 

Fe+Ni=10%pp, numa razão Fe:Ni=1:1. b) curvas mostrando a composição de uma mistura de 

WC+líquido em equilíbrio com CFC+M6C (esquerda) e CFC+grafita (direita), para uma 

composição Fe+Ni=10%pp. (Fonte: MARQUES, 2010). 

 

 As figura 12 e 13 apresentam micrografias do compósito WC-10Co (MACHADO, 

2008) processados a temperatura de 1200, 1300 e 1400
o
C. O trabalho de (MACHADO, 2008) 

aborda as propriedades térmicas do compósito WC-10Co. Também pode ser observada nessas 

imagens a redução de tamanho dos lagos de cobalto conforme se aumenta a temperatura. A 

redução dos lagos de cobalto favorece a otimização das propriedades mecânicas do 

compósito.  
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Com a utilização do ligante 316L em compósito a base de WC verifica-se a redução 

desses lagos. A figura 14 apresenta a micrografia do compósito WC-316L sinterizado a 

1400
o
C/1hora (SANTOS, 2013). 

                                                                        

 

a)                                                                 b) 

Figura 12: a) Micrografia do compósito WC-10Co processado a 5GPa/1200
o
C/1min;  b) 

Micrografia do compósito WC-10Co processado a 5GPa/1300
0
C/2min. (Fonte: MACHADO, 

2008). 

 

 

Figura 13: Micrografia do compósito WC-10Co processado a 5GPa/1400
o
C/2min. (Fonte: 

MACHADO, 2008). 
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Figura 14: Micrografia do compósito WC-316L sinterizado a 1400
o
C/1hora (Fonte: 

SANTOS, 2013) 

 

2.6 Ligante alternativo 316L 

 

Aço Inox identifica as famílias de aço contendo no mínimo 11% de cromo, que 

confere elevada resistência à oxidação. O cromo, estando disperso no aço, em contato com o 

oxigênio forma uma fina camada passiva (50Å), contínua estável e altamente aderente que 

serve de proteção contra o meio corrosivo. Os principais atributos do aço inox são: a sua 

resistência à corrosão, além de manter as suas propriedades numa ampla faixa de temperatura. 

Outros elementos como níquel e molibdênio, quando adicionados ao aço inox elevam a sua 

resistência à corrosão e alteram as suas propriedades físicas e mecânicas (KOSESKI et al., 

2005). 

De acordo com os elementos de liga contidos, eles são agrupados em famílias de aço 

com características semelhantes e destinados a aplicações específicas. São os aços 

martensíticos, os ferríticos e os austeníticos. Os aços inoxidáveis martensíticos são aços 

magnéticos que podem atingir altas durezas por tratamento térmico, além de excelente 

resistência mecânica (MESQUITA, 1997). Os aços inoxidáveis ferríticos também são aços 

magnéticos. Normalmente são endurecidos por conformação a frio, e utilizados basicamente 

no estado recozido. 
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Os aços inoxidáveis austeníticos, aços da classe 300, são aços não magnéticos que 

podem ser endurecidos por trabalho mecânico. Apresentam resistência à corrosão melhorada 

pela adição de níquel e são facilmente conformados a frio. O baixo teor de Carbono confere 

uma propriedade que evita o fenômeno da sensitização que afeta os aços austeníticos. O 

fenômeno consiste na precipitação de carbonetos de cromo nos contornos dos grãos dos aços 

inoxidáveis austeníticos, dependendo do tempo de aquecimento e a faixa de temperatura. Os 

aços com baixo teor de carbono não respondem a tratamentos térmicos, com o objetivo de 

formar martensita, sendo que o aumento de resistência é obtido através do trabalho a frio 

(KOSESKI et al., 2005). 

Estes aços são também relativamente moles, mas possuem uma ductilidade e uma 

tenacidade excepcional comparada aos outros aços sendo soldáveis e os de mais baixo custo 

de produção. Desta forma, as suas propriedades (CHEN et al., 2005), sua evolução micro 

estrutural (KOSESKI et al., 2005), sua densidade final (JI et al., 2001) são estudadas para uso 

específico, destacando se atualmente o seu potencial em micro sistemas, na fabricação de 

micro engrenagens apresentando aspectos em muitas aplicações melhores que os polímeros 

(LIU et al., 2001; LIU et al., 2003; FU et al., 2005). 

O aço 316L é um aço inoxidável austenítico padronizado pela norma AISI (American 

Iron and Steel Institute) tendo a correspondente referência alemã (DIN 1.4404). A letra L 

representa o baixo teor em carbono, máximo de 0,030%, sendo a sua composição básica 

constituída de: Cr 16,5-18,5%, Ni 11-14 %, Mo 2-3%, Cu aproximadamente 0,8%, e índices 

máximos de Mn-2 %, Si-1 %, Sn -2%, P-0,04 %, S-0,035% e completando com o Fe. A tabela 

12 apresenta algumas características do aço inox 316L. 

 

Tabela 12: Propriedades do Aço Inoxidável 316L. 

 

Aço Inoxidável Austenítico (316L) 

Densidade a 20
o
C (g/cm

3
)                             8,0 

Ponto de Fusão (
o
C)                             1371 - 1378 

Dureza (HV)  

Módulo de Young (GPa)                             193 

Coeficiente de expansão térmica (µm/m.
o
C)                             18,8 

Estrutura Cristalina a 20
o
C                             CFC 

                                                                                                        (Fonte: MESQUITA, 2007).                   
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Capítulo 3: Metodologia  

 

Neste capítulo, são apresentados os métodos empregados no desenvolvimento 

experimental para a obtenção do compósito WC-316L, bem como das condições dos ensaios 

de moagem, compactação, sinterização, difração de raios-X, ensaio granulométrico, 

microscopia eletrônica de varredura e ensaio de microdureza. O fluxograma do procedimento 

experimental é apresentado na figura 15. 

 

 

 

                     Figura 15: Fluxograma do procedimento experimental. 
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3.1  Preparação dos pós 

 

 Os pós de partida usados foram o WC e aço inoxidável 316L atomizado em água, 

fornecido pelo fabricante Wolfram, Berglau-u Hutten-GMBH e pela Hoganas-Brasil 

respectivamente.  

 Os pós iniciais foram caracterizadas separadamente. Após a etapa de caracterização 

dos pós foi preparada uma mistura de WC e aço inox 316L na proporção de 97% de WC e de 

3% aço inox 316L. O percentual de material ligante de 3% foi utilizado devido a ser o 

percentual mínimo necessário para reduzir a fragilidade do WC e tenacificar o compósito. A 

massa total usada na preparação foi de 70 g, 67,9 g de WC e 2,1 g de aço inox 316L. Após a 

etapa de mistura mecânica dos pós de WC e 316L, que foi realizada em um misturador por 30 

minutos, procedeu-se a etapa de moagem em um moinho planetário de alta energia. 

A tabela 13 apresenta a composição química do pó de WC e a tabela 14 apresenta a 

composição química do pó de aço inoxidável 316L, ambas as composições químicas foram 

fornecidas pelo fabricante. 

 

Tabela 13: Composição química do pó de WC (Berglau-u Hutten-GMBH). 

 

 % 

Carbono total 6,15 

Carbono livre 0,03 

Ca 5 ppm 

Co < 5 ppm 

Fe 26 ppm 

Mo < 20 ppm 

Ni < 23 ppm 

 

Tabela 14: Composição química do pó de 316L (Hoganas-Brasil). 

  

 

% 

 

C Si Ni Cr Mo Fe 

0,02 0,85 13 16,8 2,2 Base 
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3.2 Caracterização dos pós  

 

 A caracterização dos pós é de fundamental importância devido à relevância das 

propriedades dos pós no que tange o processamento por Metalurgia do pó. Por isso, a 

avaliação das características dos pós determina, muitas vezes, a escolha de uma rota de 

processamento particular (ARUNACHALAM, 1991). Como as propriedades dos pós não 

refletem somente as características das partículas de pós separadamente, mas dos agregados 

de pós e dos vazios existentes nos agregados a caracterização dos pós é, portanto, um 

procedimento muito complexo (ARUNACHALAM, 1991). O comportamento dos pós 

metálicos durante o processamento depende das características do pó inicial, tais como 

tamanho de partícula, distribuição do tamanho de partícula, forma da partícula e estrutura do 

pó, grau de agregação e aglomeração; exercendo uma profunda influência na densificação e 

desenvolvimento da microestrutura.  

 Os pós de partida foram caracterizados por meio granulometria, difração de raios-x e 

microscopia eletrônica de varredura. 

 

3.2.1 Medidas de distribuição granulométrica 

 

Os ensaios de granulometria para os pós de WC e aço inox 316L foram realizados em 

um granulômetro CILAS 920l. Os pós foram dispersos por detergente no interior da cuba do 

equipamento de difração laser, onde foram dispersos por mais de 2 minutos. As medidas de 

todos os pós foram realizadas com concentração entre 50 e 100. As medidas de distribuição 

granulométrica foram usadas para se determinar o tamanho médio de partícula dos pós iniciais 

e dos pós processados em moinho de alta energia. No primeiro caso, o objetivo é determinar o 

tamanho médio dos pós antes do processamento por moagem. No segundo caso, o interesse é 

determinar o tamanho médio das partículas do compósito WC-316L após a etapa de moagem. 

 

3.2.2  Difração de raios-x 

 

A difração de raios-x foi utilizada para se obter informações sobre as fases. Essa 

informação foi obtida por um difratômetro Shimadzu XRD-6000, operado com um tubo de 

cobre, cuja linha Kα possui um comprimento de onda de 1,5418 angstroms, potência de 30 
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kv,  e 30 Am a geometria de Brag Bretanno e mocromador de grafita. Foram usadas as 

condições de varredura: passo de 0,02
o
, tempo de passo de 1,20 s, 2Ө de 30

o
 a 110

o
.   

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi usada para caracterizar os pós de partida e 

as estruturas do compósito WC-316L nas temperaturas de 1200
o
C, 1300

o
C e 1400

o
C. Essas 

informações foram obtidas por meio de um microscópio Shimadzu SEM SSX550 Super Scan 

(CTGÁS) e UFRN.  

 

3.3 Processamento do compósito WC-316L via Metalurgia do pó 

 

 O processamento do compósito WC-316L foi realizado pela rota de Metalurgia do pó. 

As etapas do processamento foram: preparação inicial dos pós, mistura mecânica do pó de 

WC juntamente com o aço inox 316L por 30 min em um misturador mecânico; moagem em 

moinho planetário Fritsch Pulverisette-5, na presença de cicloexano durante 5 horas, com 

relação de bolas 7:1 e velocidade de rotação de 400 rpm, empregando cadinho e esferas de 

metal duro; compactação uniaxial em uma prensa hidráulica PHS 15t SCHULZ empregando 

uma pressão de 200 MPa, utilizando uma matriz metálica cilíndrica de aço VC131 com 

diâmetro e altura de 5 mm; sinterização realizada em forno resistivo á vácuo Centorr VI, em 

diferentes temperaturas, 1200
o
C, 1300

o
C e 1400

o
C, durante 60 minutos, com taxa de 

aquecimento de 20
o
C/min, sob vácuo < 10

-4
 Torr, foram sinterizadas 5 amostras á cada 

temperatura, totalizando 15 amostras. 

 

3.4 Caracterização das estruturas do compósito WC-316L 

 

 As amostras sinterizadas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura, medidas de densidade e ensaio de microdureza Vickers. 

  

3.4.1 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A preparação das amostras sinterizadas para observação por esta técnica teve as 

seguintes etapas: embutimento á frio (resina acrílica), lixamento através de lixas de SiC em 
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ordem decrescente de granulometria (320, 400, 500, 600, 1000, 1200 e 1400), polimento com 

alumina e ataque por 10 s com reagente químico Murakami. 

 

3.4.2 Medidas de densidade 

 

A massa das amostras compactadas foi medida antes e depois da sinterização em uma 

balança analítica padrão com uma precisão de ± 0,001 g.  

A densidade verde e do sinterizado das amostras cilíndricas foi obtida através do 

método geométrico.  Para calcular a densidade relativa das amostras é necessário ter em conta 

a sua densidade teórica, densidade esta que varia consoante a densidade das fases nela 

presentes. Assim a densidade teórica das amostras é calculada segundo a seguinte Eq. (1), 

onde Σ é o somatório da relação da fração da fase dura juntamente com a fração da fase 

ligante (Wi), pela somatória da densidade da fase dura juntamente com a densidade da fase 

ligante (ri). 

                                                                                     (1)                                  

 

Sabendo-se que a densidade teórica do aço inox é 7,93g/cm
3
 e a do WC é 15,58g/cm

3
, 

podemos calcular a densidade teórica para o compósito WC-3%316L. A densidade teórica 

para o compósito WC-3%316L de acordo com a Eq. 1 é igual a 15,14 g/cm
3
. 

 

3.4.3 Ensaio de Microdureza Vickers 

 

O ensaio de microdureza vickers foi realizado em um microdurômetro shimadzu tipo 

M. A carga de indentação foi de 30kgf, recomendada pela ISSO 3878. A duração da carga foi 

de 10-15 s. 
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Capítulo 4: Resultados e discussão  

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da caracterização dos pós de partida de 

WC e aço inox 316L, como também os resultados da caracterização do compósito sinterizado 

WC-316L processado a diferentes temperaturas, 1200
o
C 1300

o
C e 1400

o
C. 

 

4.1 Caracterização da matéria prima  

 

Os pós de WC e 316L foram caracterizados por difração de raios x, granulometria e 

microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.1.1 Difração de raios-x 

 

 Os pós de WC e 316L foram caracterizados por difração de raios x, granulometria e 

microscopia eletrônica de varredura. A figura 16 a) apresenta o difratograma do pó inicial de 

WC, no respectivo difratograma foram identificados picos característicos e bem definidos 

mostrando seu alto grau de cristalinidade. A figura 16 b) é apresentado o padrão de difração 

de raios x para o aço inoxidável austenítico 316L, o difratograma apresentou picos 

característicos e bem definidos desse material. No intervalo de varredura, do WC e do aço 

inox 316L, não foi identificado nenhuma fase de impureza. 

 

   

a)                                                                  b) 

Figura 16: a) Difratograma do pó inicial de WC; b) difratograma do pó inicial de aço inox 

316L. 
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4.1.2 Medidas de distribuição granulométrica 

 

A figura 17 a) apresenta o resultado do ensaio granulométrico para o pó de aço inox 

316L, a granulometria do pó de aço inox apresentou diâmetro médio na faixa de 101 µm.  A 

figura 17 b) apresenta o resultado do ensaio granulométrico para o pó inicial de WC, a 

granulometria do pó de WC apresentou tamanho médio na faixa de 14,78 µm. Tanto para o pó 

inicial de aço inox 316L quanto para o pó inicial de WC a granulometria dos pós é 

classificada como grosseira. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 17: a) Medida granulométrica do pó de aço 316L; b) Medida granulométrica do pó de 

WC. 
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4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 

  

Na análise morfológica, percebe-se que a característica do pó de aço inox 316L 

estudado é própria de aço atomizado à água, com formas e distribuição de tamanhos 

irregulares, como apresentado na figura 18.  

As formas dos grãos de WC podem ser de prisma reto de base triangular truncada, 

pode ser arredondado ainda em fase de crescimento e mudança de forma ou prismas com 

crescimento intercalado (COTTRELL, 1995). A figura 19 apresenta a morfologia do pó 

inicial de WC como fornecida pelo fabricante. A micrografia apresenta partículas 

arredondadas, com certo estado de aglomeração.  

 

 

(b) 

Figura 18: Micrografia do pó de aço inox 316L original. 
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Figura 19: Micrografia do pó inicial de WC. 

 

4.2 Efeito da moagem em Moinho de Alta Energia (MAE)  

 

A figura 20 apresenta o resultado do ensaio granulométrico do pó WC-316L moído 

por 5 horas. O tempo de 5 horas foi favorável no refinamento das partículas, obtendo-se um 

diâmetro médio de 1,02 µm. O WC possui estrutura hexagonal e não sofre significativas 

mudanças estruturais para tempos de moagem no intervalo de 5 a 10 horas. 

A granulometria do pó WC-316L tem forte influência na etapa final de sinterização, 

consolidação das propriedades finais da peça. A granulometria também influencia o tempo de 

sinterização e o crescimento do grão. Quando a distribuição é uniforme o tamanho final do 

grão será regular não influenciando de forma deletérica as propriedades mecânicas 

fundamentais de compósitos a base de WC, assim como dureza e tenacidade á fratura. Em 

segundo caso, uma distribuição heterogênea pode requerer um tempo de sinterização maior, 

originando crescimento do grão e, consequente, prejuízo das propriedades mecânicas de 

dureza e tenacidade á fratura. 
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Figura 20: Medida granulométrica do pó de WC-316L moído por 5 horas. 

 

A figura 21 apresenta a morfologia do pó de WC-316L moído após 5 horas.  Na figura 

21 a) verifica-se partículas na sua maioria arredondadas, partículas características do pó 

inicial de WC, e boa dispersão das fases. A figura 21 b) apresenta a amplificação de uma 

região de aglomerados de partículas da figura 21 a). Nessa região de aglomeração de 

partículas verifica-se a formação de flocos. O moinho planetário possui uma alta energia de 

colisão, mas, devido ao menor tamanho do recipiente de moagem limita o número de esferas. 

Além disso, parte do pó gruda nas paredes do recipiente de moagem, o que juntamente com a 

alta energia de moagem gera a formação de flocos que é frequentemente observada quando 

materiais dúcteis são moídos.  

 

     

a)                                                                b) 

Figura 21: Micrografia do pó de WC-316L moído por 5 horas; b) Micrografia do pó de WC-

316L moído por 5 horas (detalhes dos aglomerados de partículas). 
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4.3 Caracterização das estruturas do compósito WC-316L 

 

4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura do compósito WC-316L sinterizado a 

1200
o
C 

 

 A figura 22 apresenta a micrografia da estrutura WC-316L sinterizada a 1200
o
C por 1 

hora. A tabela 15 apresenta o resultado de EDS efetuado no grão da respectiva estrutura. 

A figura 22 mostra heterogeneidade microestrutural. A região à esquerda, representada 

pela seta na parte inferior, mostra maior densidade de poros, no entanto, a região a direita na 

parte inferior apresenta-se mais homogênea. A região mais clara representada pela seta na 

parte superior representa uma região rica em WC. A tabela 15 apresenta o EDS do grão da 

estrutura do WC-316L sinterizado a 1200
o
C (destaque da região clara, representada pela seta 

na parte superior da figura 22). A tabela mostra que a região clara é rica em WC, 74% em 

peso. 

 

 

Figura 22: Micrografia do compósito WC-316L sinterizado a 1200
 o
C/1hora.  

 

Tabela 15: EDS do grão do WC-316L sinterizado a 1200
o
C/1hora (região clara representada 

pela seta na parte superior da figura 22). 

 

Element Weight % Weight % σ Atômico % 

Cromo 2,305 0,148 3,020 

Ferro 14,013 0,255 17,092 

Tungstênio 74,459 0,377 27,586 
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A figura 23 apresenta a estrutura do compósito WC-316L com amplificação dos 

detalhes da estrutura da figura 22. A seta na região superior indica um poro enquanto que a 

seta na região clara indica uma região rica em WC. A figura 24 apresenta a micrografia da 

figura 23 com maior amplificação, com ênfase para a região clara rica em WC mostrando a 

maior homogeneidade microestrutural nessa região. A diferença de maior homogeneidade de 

uma região para outra adjacente pode ser explicada com base na granulometria do pó de WC, 

granulometria grosseira. 

As micrografias das amostras sinterizadas a 1200
o
C/1hora apresentaram 

heterogeneidade microestrutural, variação na distribuição de tamanhos de partículas e alta 

porosidade. A temperatura de processamento de 1200
o
C/1hora densificou somente 2% do 

compósito WC-316L. 

 

Figura 23: Micrografia do compósito WC-316L sinterizada a 1200
 o
C/1 hora (com 

amplificação dos detalhes da estrutura). 

 

Figura 24: Micrografia do compósito WC-316L sinterizado a 1200
o
C/1hora (amplificação do 

detalhe da região rica em WC da figura 23, representada pela seta). 
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4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura do compósito WC-316L sinterizado a 

1300
o
C 

 

As figuras 25 e 26 mostra a estrutura do compósito WC-316L sinterizadas a 

1300
o
C/1hora. A micrografia da figura 25 apresenta microestrutura mais homogênea 

comparada a amostra processada a temperatura de 1200
o
C/1hora. No entanto com poros 

maiores (indicado pelas setas). A figura 26 apresenta a amplificação da estrutura do 

compósito da figura 25. 

A tabela 16 apresenta o EDS do grão, representado pela seta, da figura  26. O EDS 

mostra que a fase dura, representada pela WC, está dispersa na fase ligante, representada pelo 

aço inox 316L. Ou seja, a região clara, fase rica em WC, apresenta na sua composição picos 

característicos de Fe, Cr e Ni, elementos básicos do ligante utilizado. A temperatura de 

processamento 1300
o
C/1hora favoreceu a densificação do compósito de forma mais efetiva 

que a temperatura de 1200
o
C/1hora. A densificação do compósito WC-316L na temperatura 

de 1300
o
C/1hora foi de 18%. 

 

 

Figura 25: Micrografia do compósito WC-316L sinterizada a 1300
o
C/1hora. 
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Figura 26: Micrografia do compósito WC-316L sinterizada a 1300
o
C/1hora (com 

amplificação dos detalhes da estrutura da figura 25). 

 

 

Tabela 16: EDS do grão do compósito WC-316L sinterizado a 1300
o
C/1hora (região 

representada pela seta da figura 26). 

 

Element Weight % Weight % σ Atômic % 

Cromo 0,248 0,237 0,822 

Ferro 

Níquel 

2,005 

0,686 

0,320 

0,432 

6,188 

2,014 

Tungstênio 97,061 0,576 90,976 

 

 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura do compósito WC-316L sinterizado a 

1400
o
C 

 

 A figura 27 apresenta as micrografias das amostras processadas a temperatura de 

1400
o
C/1hora. A tabela 17 apresenta o EDS do grão em destaque (indicado pela seta) da 

figura 27 a). A micrografia das figuras 27 (a) e (b) apresenta microestrutura com distribuição 

de tamanho de grãos mais homogênea, se comparado as amostras processadas a 1200
o
C e 

1300
o
C. Melhor distribuição de tamanhos de grãos tende a favorecer a etapa final de 

sinterização e consequente densificação. As amostras de WC-316L processadas a 

1400
o
C/1hora  apresentaram menor porosidade e melhor distribuição de tamanhos de grãos. 
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Na figura 27 (a) a região destacada pela seta (região cinza escuro), apresentou picos 

característicos de Cr, Fe, Ni e Mo. 

 

     
 

 
 

Figura 27: a) Micrografia do compósito WC-316L sinterizado a 1400
0
C/1hora. b) 

Amplificação dos detalhes da estrutura da figura 27 a). 
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Tabela 17: EDS do grão do compósito WC-316L sinterizado a 1400
o
C/1hora (região 

representada pela seta da figura 27). 

 

Element Weight % Weight % σ Atômic % 

Cromo 0,654 0,412 1,943 

Ferro 

Níquel 

5,627 

1,798 

0,607 

0,813                                                     

15,569 

4,731 

Molibidênio 

Tungstênio 

0,660 

91,262 

0,806 

1,269 

1,062 

76,695 

 

 

4.4 Efeito da temperatura na densificação do compósito WC-316L  

 

No controle de qualidade dos compósitos a base de WC costuma-se determinar os 

valores de densidade, avaliar a porosidade e examinar a microestrutura. A densidade verde do 

compósito WC-316L apresentou densidade relativa similar ao do compósito WC-Co, 7 a 8,5 

g/cm
3
. A densidade do compósito WC-Co sinterizado se situa no intervalo de 13 a 15,2 g/cm

3
. 

Para o compósito WC-316L estudado a densidade ficou no intervalo de 8 a 13 g/cm
3
. A 

densidade do compósito WC-316L sinterizado se situou na faixa de 53% da teórica, para a 

temperatura de 1200
o
C,  a 86% da teórica, para a temperatura de 1400

o
C. 

Os valores de densidade das amostras sinterizadas abaixo da densidade teórica podem 

ser explicados devido à porosidade inerente do processo de sinterização e da insuficiência do 

tempo de isoterma empregado de 1 hora. Tempos maiores de isoterma, possibilitam maior 

difusão do ligante líquido, que em parte solubiliza-se nas partículas de WC, aumentando sua 

densidade.  

A literatura reporta densidade de sinterização de no máximo 94% para compósitos a 

base de WC. Para se atingir maiores valores de densificação próximo de 100% se faz 

necessário à utilização da prensagem isostática a quente (HIP). Esse recurso tem como 

objetivo densificar peças oriundas da metalurgia do pó. No referido trabalho, não foi utilizado 

o recurso de prensagem isostática a quente (HIP). 

A porosidade do compósito WC-316L decresceu da temperatura de 1200
o
C para 

1400
o
C. As estruturas do compósito WC-316L tornaram-se mais homogêneas da temperatura 

de 1200
o
C para 1400

o
C. A temperatura liquídus do aço inox 316L se situa na faixa de 1380

o
C, 

sendo assim é esperado uma maior densificação por parte do ligante na temperatura de 
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1400
o
C do que naquela de 1200

o
C. A tabela 18 mostra os valores de densidade a verde e do 

sinterizado do compósito WC-316L. 

 

Tabela 18: Densidade a verde e sinterizado das estruturas do compósito WC-316L. 

 

Temperaturas de 

sinterização 

Verde (g/cm
3
) Desvio padrão 

do verde 

Sinterizado 

(g/cm
3
) 

Desvio 

padrão do 

sinterizado 

1200 8,5 1,2 8,7 1,5 

1300 8,5 1,2 10 1,3 

1400 8,5 1,2 13 1,2 

 

 

4.5 Efeito da temperatura na microdureza do compósito WC-316L 

 

 A habilidade dos grãos de WC se acomodarem a deformação plástica sem a ocorrência 

da fratura frágil é o fator mais importante no que tange a eficiência desses materiais. Essa 

habilidade está relacionada diretamente a natureza e propriedades do material ligante que por 

sua vez influencia diretamente na propriedade mecânica de dureza. A tabela 19 mostra os 

resultados das medidas de microdureza do compósito WC-316L processado em diferentes 

temperaturas. 

As amostras processadas a temperatura de 1200
o
C/1hora apresentaram maior 

heterogeneidade microestrutural, porosidade e, consequentemente, menores valores de 

microdureza, na faixa de 300 HV.  

 As amostras processadas a 1300
o
C/1hora apresentaram maior densificação comparada 

as amostras processadas a 1200
o
C e, consequente, aumento nos valores de microdureza, 700 

HV.  

 As amostras processadas a 1400
o
C/1hora apresentaram maior homogeneidade se 

comparadas as amostras processadas a 1200
o
C e 1300

o
C, menor porosidade, maior 

densificação e, consequente, maiores valores de microdureza, na faixa de 1860 HV. Para o 

sistema WC-3%Co o valor de microdureza situa-se no intervalo de 1600 HV a 1900 HV.  
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Tabela 19: Medidas de microdureza do compósito WC-316L processado em diferentes 

temperaturas. 

 

Temperaturas de 

sinterização 

Microdureza (HV) Desvio padrão 

1200
o
C 300 30 

1300
 o
C 700 23 

1400
 o
C 1860 15 
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Capítulo 5: Conclusão 

 

 O referido trabalho consistiu no estudo da sinterização do compósito WC-316L 

processado em diferentes temperaturas: 1200
o
C, 1300

o
C e 1400

o
C. A obtenção do compósito 

WC-316L se deu pela rota de Metalurgia do pó. As etapas de processamento foram avaliadas 

e caracterizadas desde a distribuição de tamanho dos pós a caracterização das estruturas por 

microscopia eletrônica de varredura. A partir dos resultados obtidos e discutidos é possível 

inferir que: 

 

 As vantagens de substituição do cobalto pelo aço inox 316L são: propriedades físicas 

compatíveis com o cobalto, acessibilidade, menor custo, não tóxico, não precipitação 

de fase ƞ, ou carbonetos a temperatura de 1200
o
C, 1300

o
C e 1400

o
C; 

 Amostras de WC-3%Co processadas a partir de 1400
o
C, apresentam geralmente a 

precipitação da fase ŋ, e de Co3W que são deletéricas as propriedades mecânicas de 

dureza e tenacidade á fratura, enquanto que as amostras de WC-316L não 

apresentaram a precipitação de novas fases em nenhuma das três temperaturas de 

processamento utilizadas neste trabalho; 

 As amostras processadas as temperaturas de 1200
o
C/1hora e 1300

o
C/1hora, mantendo 

todos os demais parâmetros, apresentaram valores de dureza bem abaixo daquelas 

esperadas para o compósito WC-3Co, 300 HV e 700 HV, respectivamente. 

Apresentaram também porosidade significativa e heterogeneidade microestrutural; 

 As amostras processadas a temperatura de 1400
o
C/1hora apresentaram características 

microestruturais otimizadas, menor diâmetro dos lagos de 316L, comparadas ao WC-

3%Co (considerando as mesmas condições de processamento) e valores de dureza 

compatíveis, 1860 HV; 

 As amostras processadas a temperatura de 1400
o
C/1hora apresentaram propriedade 

mecânica de microdureza compatível com compósitos WC-Co, premissa que viabiliza 

a substituição do cobalto pelo aço inoxidável 316L, no entanto refinamento das etapas 

de processamento como a utilização de inibidores de crescimento grão e a utilização 

de prensagem isostática a quente devem ser analisadas como também da investigação 

de outras propriedades mecânicas tais como tenacidade a fratura e desgaste. 
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