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Resumo 

           A caracterização da microestrutura ao longo do processo de solidificação de ligas metálicas pode mostrar a 

correlação entre as etapas do processo de fabricação e as características do produto final, obtendo assim componentes 

com propriedades mecânicas adequadas. Nesse sentido, este estudo analisa a influência da adição de Zn, em ligas Al-

Bi, com foco na evolução microestrutural de ligas com sistemas ternários, em suas propriedades mecânicas de tensão 

e em seu comportamento de resistência ao desgaste. 
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Introdução 
As ligas solidificadas do sistema Al-Bi-Zn em condições transitórias 

de fluxo de calor, não são devidamente contempladas na literatura com estudos 
teóricos e experimentais que permitam mostrar a influência das 
microestruturas resultantes nas propriedades mecânicas de  tensão e no 
comportamento tribológico de componentes. O projeto abordou a análise 
experimental deste sistema a partir da caracterização das microestruturas de 
solidificação e sua correlação com propriedades mecânicas de tensão e com o 
desgaste desgastado.  

Resultados e Discussão 
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Figura 1: Representação esquemática do dispositivo utilizado para a 
realização dos experimentos de solidificação vertical ascendente e as 

macroestruturas das ligas (a) Al-3,2%Bi-1%Zn e (b) Al-3,2%Bi-3%Zn. 

 
Figura 2: Curvas de resfriamento, solidificadas de maneira unidirecional vertical 

ascendente. 

 
Figura 3. Evolução de C,1 em função da posição. 

 
Figura 4: Evolução de C,1 em função da taxa de resfriamento e limite de 

resistência a tração (u) em função dos espaçamentos celular (c) e espaçamento 

dendrítico (1). 

 
Figura 5: Volume desgastado em função do espaçamento dendrítico primário 

para a liga Al-3,2%Bi-3%Zn e representação esquemática do dispositivo 
utilizado para o ensaio de desgaste. 

Conclusões 
1. As macroestruturas dos lingotes das ligas Al-3,2%Bi-1%Zn e Al-3,2%Bi-

3%Zn, apresentaram crescimento colunar ao longo de todo comprimento dos 
lingotes. A primeira liga, caracterizou-se por apresentar morfologia celular e 
a segunda liga apresentou morfologia dendrítica.  

2. Relacionando os dados dos limites de resistência à tração, observou-se que 
com o aumento do teor de soluto (2%Zn ), ocorre uma redução dos valores 
para o limite de resistência. As leis experimentais são dadas por: 

u = 68,4 + 126c
-1/2  {Al - 3,2%Bi - 1%Zn} 

u = 35,5 + 1811
-1/2  {Al - 3,2%Bi - 3%Zn} 

3. Em relação ao volume de desgaste, observou-se um menor volume 
desgastado para os espaçamentos dendríticos menores. A lei experimental é 
dada por: 

V = 0,21(1)
0.1 

 {Al - 3,2%Bi - 3%Zn}  
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