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1 INTRODUCTION
To extract oil in deep and ultra-deep waters, such as those in the pre-salt Brazilian coast, subsea
production systems are needed, consisting of equipment with different functions that require that all
interfaces of the components through which the production fluids pass are watertight. To ensure this
sealing, flanged joints containing metal gaskets are used in accordance with international standards,
which define the torques required for metal-metal sealing based on the class of studs and nuts specified.
As the components through which the production fluids flow are subject to high pressures and
temperature gradients, the torques required in the studs of the interface flanges are high, reaching
values of more than 40,000 Nm (API 17D, 1996).
To achieve these magnitudes, it is necessary to use hydraulic torque wrenches, such as the one
shown in Figure 1.
Figure 1 – Example of using hydraulic torque wrenches.

Source: HYTORC ([201-?])

In these tools, the pressure energy supplied by a hydraulic pump, driven by an electric motor, is
converted into torque and the corresponding values between these two quantities are provided by the
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manufacturers. A certain subsea equipment manufacturer – in this work called Company A1 – uses
hydraulic torque wrenches when assembling its products.
As a way to ensure compliance in this final setup, one of the mandatory steps defined in the
company’s assembly procedures is to use torque verification devices before applying such moment of
force to the fasteners. This approach aims to validate the correspondence between torque and pressure
provided by the manufacturer of these tools.
Company A has two devices for checking and validating the torque provided by hydraulic
wrenches. One of them, object of this study, is a device adapted from another tool to allow the
measurement of torque in hydraulic wrenches. This tool modification has been failing due to weak
specification and dimensioning.
Furthermore, the way in which the adapted component was designed presents an opportunity
for improvement in terms of ergonomics, as the assembly of the adapted device requires the lifting of
a component with a mass of approximately 27 kg. Also, according to the opportunities gathered along
with the customer, the Company expects to increase the number of these devices, so that they can
become available in the subsea equipment assembly cells according to the torque ranges used for each
stage of the process.
Based on this information, the demand for developing the design and prototype of a device for
checking the torque of hydraulic wrenches was identified, seeking to improve the quality inspection
process, at the required torques, in the assembly sector at Company A.
The proposed solution for such a device, which should meet the identified needs, can be justified
by:
a) Reducing the lifting of a 27 kg mass in the available torque measuring device by 50%;
b) Increasing the structural reliability of torque measuring devices;
c) Ensuring the traceability of torque measurement data;
d) Minimizing the possibility of bottlenecks in the subsea equipment assembly process due to
the full use of torque verification devices.
This work employs the methodology developed by the authors Pahl et al. (2007), with
modifications, as well as, additional auxiliary design tools, when necessary.
Initially, a detailed examination of the theoretical framework involving subsea equipment and its
demands for torque was conducted. Also, a comprehensive mapping of the current torque measurement
process was produced. With this, a survey of the state of the art on devices that work with torque could
be deployed, which guided the elaboration of the product specification, considering parameters of
Company A. Later, in the Conceptual Design stage, the best alternative was identified, which was
properly dimensioned and detailed. Afterwards, a proof-of-concept prototype was constructed, which
allowed for preliminary tests to be planned and implemented.

2 UNDERWATER EQUIPMENT AND THE TORQUE DEMANDS
2.1 WET CHRISTMAS TREE (WCT)
To extract oil and other hydrocarbons from deep and ultra-deep waters such as those in the
Brazilian coast pre-salt range, equipments with different functions are used (BAI; BAI, 2010). The
Wet Christmas Tree (WCT), shown in Figure 2, plays na fundamental role due to its function of
controlling the production flow of fluids extracted from a reservoir through a set of valves.

1 Engineering company with nearly 200 years of history and present in Brazil since the 90s. Its portfolio contains the main equipment for subsea
production systems, such as Wet Christmas Trees (WCT) and Manifolds.
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Figure 2 – Example of a Wet Christmas Tree (WCT).

Source: Petrobras (2015)

The failure of subsea equipment tends to be catastrophic, since fluids extracted at pressures of
the order of 69 MPa [10,000 psi] (MORAIS, 2013) can generate explosions that threaten human life
and the environment. Therefore, the components of these equipments are designed in accordance
with international standards (e.g., American Petroleum Institute (API)) that regulate this field of
knowledge. In this way, the interfaces between components through which the production fluids pass
are points of special attention, since these must be sealed against the external environment.
2.2 INTERFACES OF A WCT
One of the main ways of connection between the various components of a WCT is through
flanges. In these connections, a metallic gasket is placed between the faces of the flanges and the
torque applied to the fastening elements is responsible for providing the potential energy necessary
to perform the sealing (FLITNEY, 2014). In other words, the torque applied to the nuts promotes a
tensile stress on the studs, which, in turn, compress the metallic gasket that is between the faces of the
flanges until the plastic deformation regime is reached.
The flanges, fastening elements and metal gaskets of this equipment have as main guidelines
the API 6A (2005) and API 17D (1996) standards, which present specifications, manufacturing
standards and dimensions depending on the working pressure and the type of flange used. In the case
of equipment operating in the Brazilian pre-salt range, the 6BX type flange, shown in Figure 3, is used
since the working pressures are around 69 MPa (CEZAR et al., 2015; NOGUCHI, 2014).
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Figure 3 – Example of bolt-on flanged joint of type 6BX.

Source: WOODCO USA (2017)

2.3 PRELOAD OF FASTENING ELEMENTS
The API 17D standard (1996) presents, in one of its annexes, a table containing different torque
values required in the fastening elements depending on variables such as the material specified,
dimensions and working pressure.
Due to the high torque values required, which average 4268 Nm, the oil and gas industry
commonly demands the usage of hydraulic torque wrenches to ensure efforts on fastening elements
that require these high orders of magnitude.
2.4 HYDARULIC TORQUE WRENCHES
In these tools, the pressure supplied by a hydraulic pump, such as shown in Figure 4, is converted
into angular movement. This angular movement promotes the necessary torque to the fastening
elements depending on the pressure in the pump (RAETHER, 2001).
Figure 4 – Hydraulic pump used by hydraulic torque wrenches.

Source: HYTORC ([201-?])
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There are several models and brands of hydraulic torque wrenches. Each manufacturer presents,
in the manuals for these tools, the correspondence values that relate the pressure of the hydraulic
fluid with the output torque of the tool. A photograph of the typical use of a commercial hydraulic
torque wrench is presented in Figure 5. It is possible to observe the actuation of the reaction device,
connected to the tool body, which is in contact with the adjacent nut to which torque is being applied.
Figure 5 – Photo showing the usage of a hydraulic torque wrenches on a flange.

Source: HYTORC ([201-?])

As a way to ensure the quality in the assembly process of its equipment, Company A uses devices,
which are presented in more detail in Section 3, to carry out a validation of the correspondence table
between pressure and torque of hydraulic wrenches before applying the final torque on the fastening
elements.

3 TORQUE VERIFICATION: CURRENT PROCESS
The aim here is to present the elements that are involved in the torque measurement process of
the hydraulic wrenches existing in Company A, its current status/ guidelines and the torque verification
devices that support the execution of this routine.
Also, the tools used to identify the customer’s needs and characterize the opportunity are
described so that, finally, the design specifications can be structured.
3.1 AVAILABLE DEVICES FOR TORQUE VERIFICATION
To collect information about the equipment used in the verification of the torque generated by
the hydraulic wrenches at Company A, the company’s Assembly and Testing sector was consulted,
which reported that two devices are ready to use: i/ MKTE3000 Commercial Equipment; and ii/
Adapted Equipment.
3.1.1 MKTE3000 COMMERCIAL EQUIPMENT
Commercial equipment from the manufacturer MK Control e Instrumentation LTDA, model
MKTE3000, with a capacity to measure up to 3000 Nm. The way of fitting the hydraulic torque
wrenches on the measuring device is through an external hexagon with a dimension of 58.4 mm (2
in.). Figure 6 shows the 3D model of this equipment.
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Figure 6 – Representation on how a torque measuring device up to 3,000 Nm works.
(a) The device and its measurement components.

(b) Tool under stop reaction.

Source: Company A

The external hex of the device has a single measurement of 58.4 mm (2 in.). Ttherefore, it is
necessary to use adapters (sockets) to use hydraulic torque wrenches of different hex dimensions.
The device also features a visual indicator model MMK5030 from the manufacturer MK Control e
Instrumentation LTDA, which has an LCD display to show torque data in the Newton meter and
pound-force inch units.
3.1.2 ADAPTED EQUIPAMENT
The other equipment available (see Figure 7) has the capacity to measure up to 20,000 Nm
and required adaptations so that it could be used to check the torque of hydraulic wrenches. This is
because, originally, this device is used to verify the torque of subsea tools, responsible for actuating
valves.
Figur 7 – 3D model of the adapted torque gauge with capacity up to 20,000 Nm.
(a) Exploded view.

(b) Sectional view.

Source: Company A

In this way, every time it is necessary to alternate between checking the torque of hydraulic
wrenches and tools for actuating subsea valves, the weight of Components 3 and 4 are manually lifted
and result in a mass of 27 kg to be moved upwards.
In addition, designers and assemblers report that the hex adapter, identified with number 4, has
already failed during some torque checking process and has been replaced several times.
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3.2 CURRENT TORQUE VERIFICATION PROCESS FLOWCHART: LIMITATIONS
The process of verifying and calibrating the hydraulic torque wrenches at Company A was
evaluated and the results suggest that there are steps subject to idleness, because, if an assembler needs
to verify a torque of up to 3,000 Nm and the only device for this is in use, it will be necessary to wait
the availability of equipment in the appropriate sector to continue the activity.
The same occurs if the torque to be checked is above 3,000 Nm. If the verification unit that has a
capacity of 20,000 Nm is in use, the assembler must wait for the activity to be completed.
3.3 SURVEY OF CUSTOMER NEEDS
When developing a product to meet an opportunity, it is essential to know the stakeholders of
the process and use mechanisms to identify their needs and interests.
In this work, the main way to carry out the survey of customer needs was through interviews.
Two of them were conducted: i/ with the manager of the Assembly and Testing Sector; and ii/ with an
employee who in the past was an assembler and is currently a Product Engineer at the company.
The main results of this interview are input data for the characterization of the opportunity,
presented in the following section.
3.4 OPPORTUNITY CHARACTERIZATION
Based on the information gathered so far, there is an opportunity to develop a product with the
functionality of storing torque data originated from the use of hydraulic wrenches, since, as identified
in the interviews, this characteristic contributes to the traceability of the process.
Also, as the reports of assemblers in the Assembly and Testing Sector and also finite element
analyzes performed, the adapter used in the torque measuring device presented in Section 3.1.2 does
not have the characteristics to withstand the efforts to which it is submitted, causing the failures
reported by designers and assemblers. Thus, it is evident that the lack of structural safety in the torque
verification device is also a gap that can be addressed.
Finally, the development of solutions with different measurement capabilities, justified by the
information collected in the interviews and the different torques required by API 17D (1996), is an
opportunity observed that enables the construction of devices with a focus on resources optimization.
From the characterization of the observed opportunities, the next section deals with interpreting
these characteristics in a technical way, composing the design specifications.
3.5 DESIGN SPECIFICATIONS
Based on the information collected, the design specifications were elaborated, which are
presented in Table 1.
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Table 1 – Design Specifications: Torque Verification Device
Design Requirements

Objective or target

Trend

Sensor

Undesired output

Capacity

3.879 Nm

↑

Device Integrity

Equipment Failure

Capacity

7.739 –N.m

↑

Device Integrity

Equipment Failure

Capacity

14.511 Nm

↑

Device Integrity

Equipment Failure

Price

R$ 13.000,00

↓

Final product cost

Bottleneck in
measuring devices

Traceability of
measurements performed

Storage of torque
information

↑

Electronic file

Lack of process
traceability

Visualization of measured
torque

Data shown of display

↑

Visual

Incorrect application
of torque

Interchangeability of hex
dimensions

Suitable for diferente
capacities

↑

Count

Use of adapted sockets

Total mass lifted on each
use

13,5 kg

↓

Scale

Ergonomic risks

Source: own authorship.

It was decided to divide the device’s capacity into three categories to cover different torque
extensions required in API 17D (1996). Thus, it is the main aim to meet a customer’s need, which is to
have available devices with appropriate torque ranges for different assembly operations.
The price set as an objective was considered to be that approximately paid for the the last
commercial device purchased by Company A. However, it is expected that the product developed in
this work has a downward trend in this value, also delivering more features to the customer.
With the definition of the Design Requirements, deerived from technical information gathered
from: i/ the observation of the process; ii/ the interview with the customer; and iii/ examining the
available torque wrenches; it is possible to progress to the Conceptual Design phase, presented next.

4 CONCEPTUAL DESIGN
According to Pahl et al. (2007), the conceptual design phase determines the working principle
of the solution. Here, the product functions and operating principles are organized and combined in
order to generate feasible solutions and, subsequently, to assess which of these, best contemplates the
opportunities and constraints imposed by the product development context.
4.1 PROBLEM NEUTRAL FORMULATION
The product developed must meet the specifications already listed which, in line with the neutral
formulation, lead to the search for possible working principles.
Thus, the neutral formulation of the problem is: measure the torque data of different hydraulic
wrenches and provide traceability to the process by storing the measured data and measurement
information.
4.2 CONCEPTUAL DESIGN ASSUMPTIONS
Based on the data collected so far, it was decided to develop solutions based on strain gauges.
This decision was taken due to the possibility of using affordable electronic devices, such as an
Arduino microcontroller and an HX711 amplifier module, which have been applied in recent years in
the implementation of solutions related to Industry 4.0, as shown by Silva et al. (2018).
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4.3 FUCNTIONAL STRUCTURE AND CONCEPTUAL SOLUTIONS
From Section 4.2 and in the neutral formulation of the problem, the functional structure of the
device was framed, as shown in Figure 8.
Figure 8 – Functinal structure for the torque measuring device.

Source: own authorship.

Considering the functional structure of the device, five concepts were proposed based on the use
of the Morphological Matrix tool. Next, with the support of a Relative Evaluation Matrix, considering
technical and economic criteria, the alternative with the greatest potential was identified to define the
preliminary layout of the solution (shown in Figure 9) and used as a reference for the preliminary and
detailed design stages.
Figure 9 – Envisaged solution preliminary layout.

Source: own authorship.
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5 PRELIMINARY AND DETAILED DESIGN
In this stage of the design process, the selected conceptual solution will be dimensioned and the
materials and auxiliary functions will be defined according to technical and economic criteria.
5.1 DIMENSIONING
In this section, the dimensioning of the mechanical components that integrate the product will
be carried out according to the loads to which they are submitted. Initially, the design assumptions
and the approach employed are presented.
5.1.1 DIMENSIONING ASSUMPTIONS
Component dimensioning considers a uniform application of torque at the hex interface. That
is, the dimensioning of the components will be carried out considering the application of static torque,
not dynamic. Therefore, fatigue calculations will not be performed, as there is no application of cyclical
efforts.
Furthermore, the linear elastic isotropic model is considered for the mechanical behavior of the
components.
5.1.2 STRESS AND STRAIN ANALYSIS
To identify the mechanical components of the torque measuring device, an exploded view was
created, shown in Figure 10.
Figure 10 – Identification of the mechanical components in the assembly.

Source: own authorship.

When torque is applied to component (a), the hydraulic torque wrench reaction base contacts
(d), exerting a reaction force. This force promotes the increase in torque in (a) which, in turn, transfers
this effort from element (c) to component (b) through a torque.
The reaction promoted to this torque, offered by items (e) and (f), in turn, submits each
component to different stresses, which are presented in Table 2.
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Table 2 - Type of stress associated with the components of the torque measuring device.
Component

Type of stress

Hexagonal Interface

Torsion

Measurement Platform

Torsion

Pin

Shear

Reaction Component

Flexion

Fasteners

Shear

Base

Compression

Source: own authorship.

5.1.3 MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO
The analytical preliminary dimensioning will be carried out with the support of a spreadsheet
constructed in the Microsoft Office Excel™ software, which contains the modules necessary to find
the preliminary dimensions of each of the components, with the input data based on the restrictions
originated from the product specification and in technological criteria for material selection and
manufacturing processes.
Finally, Finite Element Analysis is applied using ANSYS™ software to validate the analytical
calculations performed and, in case of need to change dimensions, this process will be performed
iteratively.
5.1.4 ANALYTICAL CALCULATION OF THE MAIN COMPONENTES DIMENSIONS
Based on the type of stress associated with each mechanical component of the torque measuring
device, the spreadsheet shown in Figure 11 was structured.
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Figure 11 – Excerpt from the spreadsheet built for the analytical calculation of the dimensions of componentes in
the main assembly.

Source: own authorship.
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The spreadsheet shown in Figure 11 was constructed addressing each of the components in
the main assembly, shown in Figure 10. Also, for each component different working planes were
considered, given the governing stress equations in that region and existing stress concentrators. As
the main reference for the stress equations of stress concentrators, the book by Roark’s Formulas for
Stress and Strain (YOUNG; BUDYNAS, 1989) was consulted.
The output data (calculated) are presented in cells identified in white and with a green letter
color, which are the dimensions of interest with the respective safety factors. As input data for the
calculation, were considered: i/ the rounding radii of the Hex Interface and the Measurement Platform;
ii/ the yield limit stresses of the materials selected for each componente; iii/ the thickness of the flange
of the Measurement Platform; and iv/ the number of bolts in this flange.
Initially, when manually changing the dimensions of each of the components, it was observed
that there was a strong influence of one dimension over others. Therefore, it was decided to use
an optimization method existing in the Excel™ software to find an optimized configuration of the
dimensions of the different set components that would guarantee the safety coefficient defined for the
overall design, which was set to be 1,5.
5.1.5 OPTIMIZATION USING MS EXCEL™
The data presented in the spreadsheet in Figure 11 are the results of a first optimization using
the MS Excel™ Solver. The optimization method selected was GRG Nonlinear, which provides local
optimization results (LASDON; WAREN, 1981). According to the method guideline, it is necessary to
insert initial data (seeds), from which the algorithm will look for optimized values in the surroundings
of the initial data, based on the restrictions and inserted variables shown in the plugin interface (see
Figure 12). In the case of this specific design, the objective was chosen to minimize the diameter of the
Measurement Platform, to generate a product as compact as possible, since the diameter of the flange
depends on this diameter and the diameter of the Fastening Elements.
Figure 12 – MS Excel™ Solver interface with constraints and variable cells.

Source: own authorship.
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The restrictions inserted refer to the consistency of the analytical equations of the stress
concentrators and the safety factors of the components, which were defined as CS=1,5 for Plan B of
the Hex Interface and for Plan D of the Measurement Platform with the purpose of having the final
dimensions as compact as possible. For the other calculation plans, the safety factor was defined as CS
≥ 1,5.
As input, it was defined that the material yield stress of all components would be 400 MPa. The
flange thickness of the Measurement Platform was defined as t = 20 mm, the number of bolts on the
flange was defined as eight and the chosen bolt was an M12.
Also, it is important to note that this analysis was conducted for the specific loading of 4.874
Nm, which was defined as one of the demanded capacities for the torque measuring device.
Finally, as the stress analysis of the components shown in Figure 10 is complex, it was decided
to use a Finite Element Analysis (FEA) to verify the consistency of the analytical calculations, in order
to ensure that there will be no structural failure in the product.
5.2 FINITE ELEMENT ANALYSIS
To perform the analysis by the Finite Element Method (FEM) the ANSYS™ an educational version
of the software was used. Additonally, the calculations occurred in the structural static simulation
module, considering the linear-elastic isotropic model.
The 3D models were created using the SolidWorks™ software, using the dimensions defined
and calculated in Section 5.1.4. Models of the Measurement Platform, Hexagonal Interface, Pin and
simplified models of M12 bolts were created. An assembly of the components was then produced and
the model information was inserted into the ANSYS™ software.
5.2.1 CONTACT RELATIONSHIPS
As the analysis to be performed is an assembly, in ANSYS™ the contact relations between the
components must be inserted, so that there is no interference of one body into another. Thus, the
appropriate contacts for each of the elements of the set were analyzed and defined.
5.2.2 MESH AND BOUNDARY CONDITIONS
As the available version of ANSYS™ is educational, it was not possible to generate custom meshes
and with the desired refinement. Therefore, the mesh was generated with the default settings provided
by ANSYS™, from a tetrahedral finite element. For the Load Cell set, the generated mesh resulted in
17.662 nodes and 8.956 elements.
The boundary conditions were: the application of a fixed support (i.e., u = 0), and a moment of
4.874 Nm normal to the XZ plane applied to the Hexagonal Interface, as shown in Figure 13.
5.2.3 RESULTS
The first results of the FEM analysis showed the existence of bending stresses in the Pin,
something that was not detected in the analytical calculation. The solution found for this adversity
was to increase Pin’s safety coefficient in Solver’s constraints to equal or greater than three.
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Figure 13 – Boundary conditions for analysis by MEF.

Source: own authorship.

So, a new optimization routine was performed and the 3D model was fixed. The boundary
conditions were maintained and the von Mises stress distribution was obtained, shown in Figure 14.
Figure 14 – Finite element analysis result.

Source: own authorship.

The results produced by the FEM present a difference of -7.83% in relation to the results calculated
analytically through the spreadsheet for the same weak point of the whole assembly (i.e., the hole
region for the passage of the Pin in the Hex Interface). This difference of 7.83% can be explained by a
mesh not sufficiently refined due to restrictions imposed by the educational software.
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Thus, it is concluded that the use of the spreadsheet to calculate the dimensions produces
consistent results (i.e., with a very strong correlation with the numerical simulation) and that it can be
used for the calculation and dimensioning of other torque demanded capacities.
Thus, the preliminary design stage of the mechanical components of the torque measuring
device is completed. Then, the selection of electronic components that integrate the circuit responsible
for reading and storing the data is addressed.
5.3 SELECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC COMPONENTS
The three main elements included in the device’s electronic circuit are: i/ strain gauges; ii/ HX711
amplifier module; and iii/ microcontroller
5.3.1 STRAIN GAUGES
For this work, Excel model PA-06-060TA-350-L sensors (EXCEL SENSORES, 2020) were selected.
5.3.2 AMPLIFIER MODULE AND MICROCONTROLLER
For this work, a 24-bit analogic to digital signal converter module, model HX711 (AVIA
SEMICONDUCTOR, [201-?]) was selected. The microcontroller selected was an Arduino model, due
to its low cost and its wide use for electronic prototyping.
5.4 FINAL LAYOUT OF THE SOLUTION
After dimensioning and selecting the electrical and electronic components, the final scheme of
the solution could be configured (see Figure 15).
5.5 DETAIL DESIGN
For the detailed design of the device, the manufacturing processes, materials, need for heat
treatments and coatings were selected. Also, the necessary equations for the extraction of torque data
were deduced according to the specifications of the HX711 module. These data were essential for the
elaboration of the programming code in C++ inserted in the Arduino for reading the torque data of
the strain gauges.
Figure 15 – Configured final solution scheme

Source: own authorship.
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After that, the assembly and finished product drawings of a torque measuring device with a
capacity of 4874 Nm were produced. Additionally, a second device with a capacity of 100 Nm was also
completely designed, which was built and tested to serve as proof concept of proposed solution.

6 PROTOTYPE CONSTRUCTION AND TESTING
Based on the information formalized in the detailed design stage, the prototype construction and
testing phase began. Here, the functionalities defined in the Project Requirements will be validated
through tests in a prototype device, built on a reduced scale and with some simplifications in relation
to the original project, in order to reduce production costs. Initially, the strategies for construction are
presented. Then, there are the production of the load cell in its version with a capacity of 100 Nm and
the electronic circuit assembled. Finally, preliminary and specific tests are carried out and the results
presented.
6.1 STRATEGIES FOR THE PRODUCTION OF THE PROTOTYPE
For the manufacturing the prototype, the machining service of the Load Cell was outsourced
and carried out in a company specialized in turning processes. The construction of the base, made of
wood, was also outsourced. The fastening elements (i.e. nuts, bolts and washers) were purchased from
a specialist shop, as were the electronic components.
Finally, the assembly of the electronic circuit, the Load Cell and fixation of the strain gauges on
the Measurement Platform was implemented.
6.2 CONSTRUCTION
The physical construction of the proof-of-concept torque measuring device with the data storage
function is shown in Figure 16.
Figure 16 – Construction of the proof-of-concept device for torque measurement.

Source: own authorship.
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6.3 TESTS
This section presents the tests performed to validate the product’s functionality. Initially,
preliminary tests are presented, followed by accuracy tests and, finally, the maximum capacity test.
Testing methodology and tools
Due to the impossibility of using hydraulic wrenches to carry out the tests, a commercial click
torquemeter with a capacity between 13.56 and 203.37 Nm (10 and 150 lbf-ft) was employed. This tool
allows, alternatively, to verify the functionalities of the torque measuring device. The complete device
assembly for carrying out the torque measuremen tests is shown in Figure 17, with an emphasis on the
click torquemeter, already in position for activation.
Figure 17 – Complete device assembly ready for conducting measurements.

Source: own authorship.

For the accuracy tests, four different torque values were used: i/ 27.11 Nm (20 lbf-ft); ii/ 40.67
Nm (30 lbf-ft); iii/ 54.23 Nm (40 lbf-ft); and iv/ 81, 34 Nm (60 lbf-ft). For each of these values, six
successive applications of torque were performed with an interval of about ten seconds between each
one. Thus, the steps defined for the process of applying torque to the device were:
a) Adjust the torque value on the click torquemeter;
b) Position the torquemeter on the Load Cell;
c) Check the “zero” of the device;
d) Slowly apply the torque;
e) Remove effort when the torquemeter clicks.
As a comparison criterion, the peak torque value recorded after the torque wrench click was
used for each application. Thus, the difference in torque presented in relation to the torquemeter for
each measurement was calculated, as well as the percentage difference. At the end, using the values
of the six measurements, the standard deviation of the data sample, the mean torque differences and
also the mean percentage difference were calculated. The results of the accuracy tests are shown next.
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6.3.2 ACCURACY TEST RESULTS
Table 3 compiles the results of the accuracy tests performed for the different defined torque
values.
Table 3 - Accuracy Test Results
Reference Torque (Nm)

Average of measured
torques (Nm)

Standard deviation of
measured torques (Nm)

Percentage difference from the
reference

27,11

24,55

0,9

-10,07%

40,67

38,11

1,86

-7,18%

54,23

59,8

0,7

10,19%

81,34

91,62

1,22

12,23%

Source: own authorship.

Figure 18 shows one of the graphs obtained from the data extracted from the Arduino serial
monitor during the accuracy tests for the value of 27.11 Nm set on the torquemeter. A similar analysis
was obtained for each of the torques defined in the accuracy tests.
Figure 18 – Results of the six applications of 27.11 Nm on the device.

Source: own authorship.

6.3.3 MAXIMUM CAPACITY TEST
The maximum capacity test was conducted in order to verify if the device has the torque capacity
for which it was designed (i.e., the prototype must not present structural failure after applying 100 Nm
of torque). Thus, there is an experimental validation of the calculation method used to obtain the
dimensions of the Load Cell.
As the maximum capacity of the click torquemeter used is 203.37 Nm (150 lbf-ft), it was possible
to use this same tool for this test. Thus, the torquemeter was set at 100.33 Nm (74 lbfft) and a single
application of torque was performed on the device until the torquemeter clicked. The result of the
maximum capacity test is shown in Figure 19.
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Figure 19 – Maximum capacity test result.

Source: own authorship.

In this single test performed, the peak torque value was 107.67 Nm, which represents a difference
in torque of 7.34 Nm and a percentage difference of +7.32% in relation to the torque set on the torque
wrench.
At the end of the maximum capacity test, the Load Cell was disassembled and the structural
integrity of the components and assembly were verified, which showed satisfactory results.
6.4 VALIDATION OF DESIGN REQUIREMENTS
Table 4 brings the Design Requirements established in Section 3.5 and presents a conclusion
regarding the fulfillment or not of a certain requirement, taking into account the results displayed
during the tests.
Table 4 – Comparative: Project Specifications vs. Results Obtained
Design requirement

Objetctive or target

Requirement fulfilled?

Capacity

3.879 Nm

Sim

Capacity

7.739 –N.m

Sim

Capacity

14.511 Nm

Sim

Price

R$ 13.000,00

It was not possible to evaluate

Traceability of measurements
performed

Storage of torque information

Sim

Visualization of measured torque

Data shown of display

Sim

Interchangeability of hex dimensions

Suitable for diferente capacities

Sim

Total mass lifted on each use

13,5 kg

Sim

Source: own authorship.
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With the satisfactory result obtained in the maximum capacity test, presented in Section 7.3.5,
another validation, now experimental, of the design (already examined analytically and verified by
Finite Element Analysis) was possible.
Thus, as the dimensioning routine is the same, regardless of the capacity of the Measurement
Platform, it is possible to consider the Design Requirement referring to Capacity as achieved.
In relation to the price of the device, it was not possible to conclude if it was below R$ 13,000.00,
since a type: proof-of-concept device was built. For industrial environments that require a high degree
of reliability, the costs of developing printed circuit boards based on the prototype must be considered
in conjunction with the manufactuing of Load Cells with adequate capacities for use in hydraulic
torque wrenches. However, taking into account the costs of the current prototype-proof of concept,
which totaled R$ 350.00, and the features presented by the device, this development is also suitable
to be used in an academic environment, in experimental stress analyzes or in disciplines of Solid
Mechanics.
The Arduino’s serial communication with a personal computer guarantees the traceability of the
measurements performed, as these torque data are copied and saved to a spreadsheet or text file, where
analyzes related to Statistical Process Control can be conducted.
The device’s electronic circuitry features an LCD display that shows real-time torque data and a
push-button adds functionality to switch torque units between Newton meter and pound-force feet.
Thus, the requirement regarding the display of the measured torque is met.
The developed product requires that only the Hex Interface and the Pin are lifted during assembly.
These components, together, total 6.13 kg (based on the 3D model produced in SolidWorks™) for the
equipment with a capacity of 4,874 Nm.
In this way, the objective of reducing the 27 kg mass by 50% (which is currently lifted by operators
in the current process) has the potential to be achieved if the equipment is built in its final version.
Thus, seven of the eight objectives were met, leaving one related to the price of the device,
which can only be validated after the construction of a final manufactured product based on the
documentation in this work.
6.5 PROTOTYPE DEMONSTRATION VIDEO
A short video featuring the prototype was produced. This video shows some details about the
construction of the device and a brief demonstration of how it works.
The video produced is available on the YouTube platform and can be accessed through the
following link: https://youtu.be/roe5aWLnR5M (PEREIRA, 2020).

7 CLOSING REMARKS
From the five conceptual solutions developed, which properly map the Design Requirements,
the one with the greatest potential was identified and forwarded to the preliminary and detailed design
stages. In these phases, areas of Mechanical Engineering were widely used to carry out the selection
of materials, calculations of Solid Mechanics, 3D models with the aid of CAD software, technical
drawings of the components and assembly, project management, in addition to programming and
electronics.
Based on the detailed design, a proof-of-concept prototype was produced, with a capacity of 100
Nm and with simplifications compared to the original design, to reduce manufacturing costs.
In the testing stage, a commercial click torquemeter was used. Pre-tests, accuracy and maximum
capacity tests were carried out, which allowed to validate the established Design Requirements.
The prototype tested showed maximum average percentage differences between -10.07% and
+12.23% in relation to a commercial cracking torquemeter used. Within the set of torque values
tested, the maximum standard deviation of the samples was only 1.86 Nm, which demonstrates the
repeatability of the torque measurement data of the designed device. Thus, the error in relation to the
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click torquemeter used can be attributed to the uncertainties present in the tool or in the material’s
shear modulus, which was set to calculate deformation and, consequently, torque.
The maximum capacity test showed a satisfactory result and allowed the experimental validation
of the structural calculations conducted, since the integrity and assemblability of the components was
observed after applying the maximum effort supported by the prototype device (i.e., 100 Nm).
The construction and testing of the prototype allow to infer that, in case of manufacture for the
working torques of hydraulic torque wrenches with the final dimensioning proposed in this work, seven
of the eight Design Requirements established will be fulfilled, leaving the price of the final product,
whose evaluation depends on the development of a final product with industrialized integrated circuit
boards and load cells with adequate capacity for use with hydraulic torque wrenches. After building
this final product, the need for calibration by specialized laboratories that follow ABNT NBR 12240
(2013) and are certified by the National Institute of Metrology, Quality and Technology (INMETRO)
must still be taken into account.
The proposed objectives were partially achieved, given that, despite the features demonstrated
and tested, the cost requirement cannot be measured, considering that the prototype presented is a
proof of concept.
It is suggested for future steps to build the device with applicable capacities for use with hydraulic
torque wrenches (i.e., 4874 Nm, 7739 Nm and 14511 Nm) and that the electronic circuit used be built
on printed circuit boards.
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INTRODUÇÃO
A produção de carvão vegetal é uma etapa importante que agrega valor e dá robustez a cadeia
produtiva de base florestal. Como afirma Santos (2010), o Brasil é um dos maiores produtores
e consumidores de carvão vegetal do mundo. O país também, lentamente vem incentivando e
estabelecendo a cultura e a cadeia produtiva do bambu em seu território, como mostram os trabalhos
de Librelotto e Ostapiv (2019).
No caso do bambu a produção de carvão dá suporte ao estabelecimento e ao crescimento de
toda uma moderna cadeia produtiva. Tomazello e Salgado (1987) e Silva (2016), explicam que de
um modo geral o poder calorífico do material lenhoso do bambu é superior ao do Pinus e igual ao do
Eucaliptus.
A alta capacidade de regeneração dos bambuzais, aliada a grande produção de biomassa de
algumas espécies, especialmente as entouceirantes, caracterizam o bambu como importante fonte
de energia renovável, indicando a cada vez mais a firme posição da planta como alternativa viável e
promissora para o setor florestal-madeireiro brasileiro.
É possível produzir carvão ou peças semicarbonizadas de bambu, de todas as partes lenhosas da
planta, no entanto, as partes mais indicadas para esta finalidade seriam principalmente os rejeitos da
indústria de produção de colmos, principalmente os tocos da região da base do colmo, mas também
os galhos e as ponteiras. Neste sentido a produção de carvão permite um grande aproveitamento dos
material lignocelulósico produzido pelos bambuzais.
Como discutiram Ghavami e Moreira (2003) e Ostapiv et al (2010), a parte lenhosa do bambu,
também conhecida como madeira do bambu, apresenta uma grande variação no diâmetro e na
concentração dos feixes fibrovasculares, que formam uma espécie de rede de pequenos tubos, por onde
passam os fluidos da planta ao longo do comprimento do colmo. Este arranjo em gradiente explica a
grande variação na densidade do material ao longo da espessura da parede do colmo e sua acentuada
anisotropia radial. Então o carvão de bambu também vai apresentar esta variação dimensional dos
espaços vazios na sua mesoestrutura que resulta numa grande área superficial, característica desejável
que o torna semelhante a um carvão ativado.
Tomazello e Salgado (1987), já mostravam o potencial do emprego do bambu para a produção
de carvão vegetal no Brasil e a necessidade de estudos detalhados sobre parâmetros de ordem técnicoeconômica, ligados as diferentes espécies, tais como a produtividade e a adequação dos equipamentos
produtivos, entre outros fatores.
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Segundo Presznhuk (2004), países orientais produzem e conhecem as propriedades do carvão
de bambu há séculos, porém no Brasil apesar das pesquisas desenvolvidas, são poucas as iniciativas
para produção e uso do carvão de bambu, seja para fins de energia ou para tratamento de esgoto.
O bambu é uma planta com muitos potenciais e o carvão é um dos produtos estratégicos para o
desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, devido principalmente a possibilidade de aproveitamento
dos resíduos produtivos da indústria de processamento de colmos. E o desenvolvimento de fornos e
reatores pequenos, portáteis e eficientes são fundamentais para viabilizar a produção de carvão vegetal,
particularmente para comunidades e economias locais.

EQUIPAMENTOS E MÉTODOS
Este trabalho busca mostrar a construção e o desenvolvimento experimental de equipamentos
pequenos, dentro do conceito de mínimo produto viável e inovação tecnológica frugal. Ou seja,
equipamentos que podem ser fabricados com baixo custo e de forma simples, feitos com tambores de
aço descartados pela indústria e reutilizados nos protótipos.
Neste trabalho foi inicialmente analisado o processo de produção de bambu carbonizado pela
técnica de abafamento dentro de um tambor de aço e seus principais problemas. A partir deste
processo simples, porém muito utilizado no Brasil, foi mostrado de forma bastante intuitiva, visual
e acessível ao público leigo, o desenvolvimento de melhorias no processo e no equipamento até
chegar num protótipo mais eficiente, formado por um conjunto de dois tambores (forno-reator). Este
equipamento inovador, em processo de patenteamento, permite a produção de madeira seca e carvão
vegetal com diversos teores de carbono fixo, de forma contínua e em pequena escala, resolvendo muito
dos problemas apresentados no processo por abafamento.
O forno referência para analise é simplesmente um tambor de aço de capacidade de 200 litros
que recebe no seu interior a carga vegetal a ser carbonizada. Este tambor apresenta cortes no fundo
formando uma grelha por onde passam as chamas que queimam a carga de bambu. Após algum
tempo queimando, o tambor é tampado e lacrado na sua base com o uso de terra ou areia para evitar
a entrada de ar no interior do tambor. Apesar de ineficiente, esta técnica é muito usada para obtenção
de resíduos de madeira carbonizada no Brasil.
A partir deste modelo básico no qual o carvão vegetal é obtido por abafamento e da análise da
produção de carvão dentro de uma lata de um litro com um furo na tampa, mostrada neste trabalho,
foram construídos três protótipos diferentes de fornos.
Nestes protótipos foram utilizados dois tambores de aço, o menor de 40 litros contém a carga
fresca de bambu a ser carbonizada e o maior de 200 litros que funciona como carcaça, fornalha e
câmara de combustão.
A principal diferença existente entre os protótipos é o aproveitamento ou não dos gases
combustíveis, produzidos pela carga de bambu em processo de carbonização. No processo por
abafamento e no primeiro protótipo, a energia térmica destes gases não é aproveitada. No segundo e
no terceiro protótipo estes gases combustíveis são aproveitados na câmara de combustão melhorando
o processo de carbonização da carga. Cada protótipo mostra uma melhoria tecnológica em relação
aos anteriores, sendo que o último protótipo é o mais eficiente, pois apresenta as melhores condições
de aproveitamento do combustível gasoso gerado, bem como melhor arranjo dos queimadores de gás
e orientação das chamas dentro da câmara de combustão. Outros parâmetros que indicam a melhoria
nos protótipos são: o tipo de carvão produzido por cada protótipo, o tempo para produção de uma
batelada e a quantidade de lenha gasta no processo, apesar de não terem sido discutidos com maior
profundidade neste trabalho.
O uso da lata de um litro com furo na tampa é didático e serve basicamente para mostrar
como ocorre a queima dos gases combustíveis não condensáveis, provenientes da carga de bambu e
o comportamento da chama resultante da queima destes gases durante o processo de carbonização.
Todas as peças de bambu usadas são de Dendrocalamus asper, provenientes da plantação
experimental existente na UTFPR-DV.
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O RUDIMENTAR PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO POR ABAFAMENTO
Neste processo é usado apenas um barril de petróleo de 200 litros, como o mostrado na Figura 1.
Este tambor de aço é usado tanto para queimar como para abafar a combustão da carga vegetal a ser
carbonizada, neste caso, pedaços de colmos de bambu. É conhecido como processo por abafamento e
considerado a forma mais simples e intuitiva para produzir carvão, simulando o abafamento de uma
fogueira no solo, por isso mesmo, bastante utilizado para carbonizar pedaços de madeira e outros
materiais lignocelulósicos como resíduos de madeira,casca de coco, entre outros.

Figura 1: Cortes no fundo do tambor de aço de 200 litros para fazer a grelha no fundo do barril.

Neste primeiro protótipo o fundo do tambor foi cortado com o auxílio de martelo e machadinha
para a produção de uma grelha, parte da base do equipamento por onde passam ar, chamas, cinzas,
vapores e gases de combustão. Na Figura 1 é mostrada a etapa inicial de corte das aberturas no fundo
do tambor e também a grelha incandescente após uso, com fogo no interior do tambor.
Depois de terem sido feitas as aberturas da grelha, é preciso retirar a tinta e outros resíduos
que estejam incrustados no tambor para que estes resíduos não contaminem o carvão, especialmente
se o carvão for utilizado para filtrar água. Uma forma fácil de fazer isso é queimar o tambor, como
mostrado na Figura 2.

Figura 2: Limpeza do tambor no fogo para retirar tinta, detalhe da cinza da tinta na superfície externa do tambor
após a primeira queima e vista interna com a grelha ao fundo.

O tambor pronto para uso é então completado com o pedaços de bambu a serem carbonizados
e colocado destampado sobre o fogo que neste caso foi feito no chão, como mostrado na Figura 3. As
chamas da fogueira passam pela grelha na base e inicia-se um processo normal de combustão da carga
de bambu na presença de ar atmosférico, é a etapa de ignição da carga no interior do tambor. Após a
carga de bambu estar queimando por algum tempo, o tambor é tampado como mostrado na Figura 3.
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Figura 3: Carga inicial de pedaços de colmos de bambu a serem carbonizados e tambor com bambu queimando
sendo fechado.

Após tampado, o tambor/reator é colocado no chão e o conjunto é vedado também na sua base,
para impedir a entrada de ar no seu interior. Neste caso foi usada areia para fazer esta vedação, como
mostrado na Figura 4. Após lacrada, a carga de bambu continua a queimar, porém numa condição
muito pobre em oxigênio, produzindo peças de bambu carbonizadas por abafamento.

Figura 4: No processo de abafamento o tambor lacrado é colocado diretamente no solo e sua base é vedada com
areia ou solo para evitar a entrada de ar.

RESULTADOS DO PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO POR ABAFAMENTO
Apesar de simples e muito utilizado Brasil afora, este método é ineficiente e apresenta vários
problemas técnicos. O carvão produzido é muito heterogêneo. Neste experimento o material contido
na parte inferior do tambor/reator carbonizou razoavelmente, enquanto o material da parte superior
não carbonizou, como pode ser visto na Figura 5.
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Figura 5: Tambor/reator no momento da abertura, após 12h de reação. Resultado ineficiente do processo de
abafamento mostra peças de bambu não carbonizadas no topo da carga.

Esta diferença no processo de carbonização na parte superior e inferior do tambor tem
várias causas, tais como: o controle deficiente sobre o processo de carbonização, o uso frequente de
complementação da carga inicial após o material entrar em combustão, a diferença de temperaturas
na região superior e inferior do tambor/reator, a ignição da carga a partir da base, fazendo com que
possa ocorrer combustão completa da carga nesta região do reator, entre outros.

CARBONIZAÇÃO DE BAMBU DENTRO DE UMA LATA COM UM
FURO NA TAMPA
A carbonização de um material lignocelulósico qualquer ocorre quando a combustão deste
material é feita num meio com grandes fluxos de energia térmica e ausência de oxigênio. Existem
várias maneiras de fazer este tipo de combustão. Um experimento bastante visual e de pequena escala,
pode ser realizado de forma caseira, com o uso de uma lata de 1 litro de volume, com um furo na
tampa, usada para lacrar este pequeno reator que é inserido então dentro de uma fornalha.
No processo de carbonização é possível observar o que acontece com os vapores e gases
produzidos pelo material lignocelulósico, durante o processo de carbonização, a forma e a duração da
chama dos gases combustíveis produzidos pela carga, entre outros. Neste caso, a lata foi carregada com
pedaços de bambu, fechada e colocada numa fornalha, como mostrado na Figura 6.
O calor da fornalha esquenta a carga de bambu que tem aproximadamente 12 a 15% de água em
sua massa. Parte desta água é livre, absorvida do meio ambiente, e o restante é água de constituição
dos tecidos lignocelulósicos do bambu. Inicialmente a água livre vaporiza e sai pelo furo da tampa
da lata. Depois a água de constituição vai saindo junto com gases de combustão e é possível ver
uma fumaça esbranquiçada. Após algum tempo a maior parte da água já saiu e os gases inflamáveis,
hidrocarbonetos leves e hidrogênio, entram em combustão formando uma chama tipo jato, mostrada
na Figura 6.
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Figura 6: Lata com furo na tampa usada para demonstrar o princípio de carbonização e aproveitamento de gás
combustível produzido pela carga de bambu. Detalhe da chama sobre a chapa de ferro fundido o no interior de um
fogão a lenha e vista exterior desta mesma chapa incandescente.

		

TAMBOR DE AÇO DE 40 LITROS COM FURO NA TAMPA,
DENTRO DE TAMBOR DE 200 LITROS

O mesmo processo de liberação e queima dos gases da madeira de bambu, mostrados no
experimento da lata de 1 litro, ocorre em escala maior como quando usamos, por exemplo, um tambor
de 40 litros de capacidade com um furo na tampa.
Na Figura 7 são mostrados detalhes do furo na tampa do tambor/reator de 40 litros. Assim
como no processo de carbonização por abafamento, os gases inflamáveis gerados pela carga de bambu
são desperdiçados e praticamente não contribuem com a carbonização da carga. Por outro lado, o
carvão produzido neste processo já é mais homogêneo e tem qualidade superior quando comparado
ao processo por abafamento com apenas um tambor, processo que produz um material muito
heterogêneo.
No processo de tambor dentro de tambor, a temperatura do reator que contém a carga é melhor
distribuída, o fluxo térmico para a carga é maior e a perda de calor para o meio ambiente é menor,
quando comparada com o processo de abafamento, resultando numa carbonização mais uniforme da
carga vegetal.
Este tipo de equipamento, pode ser fabricado facilmente, bastando fazer um furo na tampa
do tambor menor. No reator mostrado na Figura 7, foi anexado um tubo de aço no furo da tampa,
utilizado para efeito visual, levando a chama da queima dos gases combustíveis produzidos pela carga
para mais longe do reator, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 7: Tambor dentro de tambor, detalhe do furo na tampa e do uso de uma tubulação para saída dos gases.
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Evidentemente que o processo de carbonização da carga de bambu, será mais eficiente, caso a
energia térmica dos gases produzidos no reator, não seja desperdiçada, como ocorre no caso do reator
mostrado na Figura 8, mas utilizada para auxiliar no processo de pirólise da carga vegetal.

Figura 8: Chama queimando os gases produzidos no interior do reator - tambor de 40 litros com um furo na tampa.

TAMBOR-REATOR DE 40 LITROS COM FUROS LATERAIS PARA
QUEIMA DE GASES DENTRO DO TAMBOR-CARCAÇA DE 200 LITROS
Para aumentar o aproveitamento da energia térmica dos gases da pirólise da carga vegetal
dentro da câmara de combustão, diminuir as perdas de calor para o meio ambiente e mostrar a
possibilidade de alterar o ângulo de saída das chamas do reator, foram feitos vários furos laterais no
reator. Com este arranjo as chamas produzidas passaram a ser perpendiculares ao eixo de simetria do
equipamento, como mostrado na Figura 9.
Neste arranjo construtivo as chamas saem radialmente do tambor menor, melhorando o
aproveitamento da energia térmica disponibilizada pelo material em processo de carbonização.
Assim a temperatura interna da câmara de combustão, formada pelo espaço vazio entre a carcaça
e o reator e a temperatura no interior do reator torna-se maior, o que permite diminuir o tempo de
produção de uma batelada de carvão e melhorar a qualidade do produto final obtido.

Figura 9: Chamas em jatos radiais saindo pela tampa, furos laterais no reator vazio e chamas nestes furos
queimadores após retirada do reator do forno.

As chamas radiais do reator atingem perpendicularmente a parede do tambor carcaça, fazendo
com que alguns pontos deste tambor fiquem incandescentes, detalhes mostrados na Figura 10, similar
ao fenômeno mostrado na Figura 6.
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Figura 10: Detalhes da chama radial saindo do tambor-reator e incidindo na parede interna do tambor-carcaça
deixando o local incandescente.

TAMBOR-REATOR DE 40 LITROS COM QUEIMADORES TUBULARES
Buscando melhorar ainda mais o desempenho do equipamento inverteu-se a direção dos
jatos de chama do tambor-reator. Ao invés da chama se propagar radialmente saindo do reator, neste
modelo de reator a chama é direcionada para o centro do reator. O reator com queimadores tubulares
é mostrado na Figura 11.

Figura 11: Vista isométrica, frontal e superior do tambor-reator com queimadores tubulares.

Outras melhorias incorporadas neste modelo foram: a inclusão de pegadores para manuseio
do tambor-reator dentro do tambor-carcaça durante o uso, e a adição de pés na base do reator.
Posteriormente verificou-se que estes pés são desnecessários, trazem alguns problemas durante o
manuseio do reator e que não melhoram o desempenho do processo e foram, portanto, abandonados.
Na Figura 12 é mostrado o tambor-reator de 40 litros com queimadores tubulares com carga
de bambu fresca, o reator sendo retirado do tambor-carcaça com os pés e o fundo incandescentes e
o detalhe das chamas produzidas nos queimadores, direcionadas radialmente para a superfície do
reator.
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Figura 12: Tambor-reator de 40 litros com queimadores tubulares.

O CARVÃO DE BAMBU OBTIDO NOS DIFERENTES PROTÓTIPOS
O carvão obtido nos diferentes tipos de reatores, pode ser visto nas Figuras 13 e 14. Nestas
imagens é possível verificar diferenças na cor e tonalidade do carvão produzido. Esta variação é
causada pelas maiores ou menores temperaturas e fluxos térmicos existentes no interior dos reatores,
durante a carbonização da carga.
O carvão esbranquiçado e o azulado foram obtidos no reator com queimadores tubulares, este
equipamento apresentou elevadas temperaturas médias da carga e o menor tempo para produção de
uma batelada de carvão, indicando elevadas temperaturas de carbonização, condição necessária para
a produção do carvão esbranquiçado. Segundo Teixeira et al (2017), este tipo de carvão produzido em
elevadas temperaturas, tem maior potencial de retenção de água, sendo indicados para ser adicionados
a substratos de mudas e usados como condicionador de solo.
Também resultado de elevadas temperaturas, o carvão com tonalidade azul já pôde ser obtido
no reator com furos laterais. O reator com um furo na tampa, apresentou menores temperaturas e
produziu apenas carvão preto, como o mostrado no centro da Figura 13 e como esperado, o pior
desempenho foi obtido no processo de carbonização por abafamento que produziu carvão preto mas
também bastante cinza e muitas peças apenas semicarbonizadas como as mostradas na Figura 13.

Figura 13: Diferença visual na coloração do bambu marrom semicarbonizado obtido no processo de abafamento,
carvão preto obtido em temperaturas menores e o carvão “branco” produzido em alta temperatura no reator com
queimadores tubulares e arrefecimento moderado.

Na Figura 14 são apresentadas mais amostras de carvão obtidas nos diferentes protótipos.
Enquanto o processo por abafamento produziu as peças semicarbonizadas o carvão azulado foi
produzido no reator com queimadores tubulares.
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Figura 14: Diferença visual na coloração do material carbonizado obtido nos diferentes protótipos desenvolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da análise de um dos processos mais simples e primitivos para obtenção de peças
carbonizadas, porém largamente utilizada no Brasil, o processo de queima e abafamento da carga
vegetal dentro de um tambor de aço, o trabalho aplicou conceitos de inovação frugal, reutilização
de resíduos, melhoria de eficiência energética e produtividade, fazendo analogia com o experimento
caseiro da produção de carvão dentro de uma lata com um furo.
Os princípios adotados para o desenvolvimento dos protótipos foram o de mínimo produto
ou processo viável e de inovação com uso de poucos recursos. Assim optou-se pelas soluções mais
simples e de menor custo no desenvolvimento do estudo. Evidentemente não é a melhor solução
possível, mas certamente é uma solução técnica e economicamente viável.
O reator com queimadores tubulares desenvolvido é uma novidade, motivo pelo qual sua patente
foi solicitada. Pode ser caracterizado como um equipamento portátil que produz carvão vegetal por
bateladas contínuas em pequena escala, tipo retorta, ou seja, que reaproveita os gases produzidos
no processo de carbonização. Caracteriza-se ainda por ser acionado a lenha, possuir câmara de
combustão anular, fornalha externa, coletores e queimadores de gases tubulares, utilizar tambores de
de descarte industrial e atingir elevadas temperaturas de carbonização.
O controle do processo de carbonização da carga, no protótipo com queimadores tubulares,
pode ser feito visualmente pela existência ou não de chamas nos queimadores podendo ser produzidas
cargas de material com diferentes graus de carbonização. Neste equipamento o processo pode funcionar
continuamente utilizando-se conjuntos de reatores. Enquanto se retira um reator quente com carvão
já produzido, pode se colocar um novo reator frio com carga fresca e assim sucessivamente. Outro
importante ganho em relação ao primitivo processo de abafamento é a possibilidade de resfriar o
reator rapidamente, após o mesmo ter sido retirado do forno. Este arrefecimento pode ser feito no ar,
na água ou ainda em outros meios, produzindo um carvão final diferenciado.
A solução apresentada parece ser trivial, mas esta é justamente uma das características importantes
das soluções simples, ser auto evidente e funcional. Se conseguimos passar este sentimento para o
leitor consideramos que o objetivo do trabalho foi atingido.
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INTRODUÇÃO
Tubos metálicos são amplamente utilizadas em projetos de engenharia, havendo uma ampla
gama de vantagens em sua utilização, como leveza, dinâmica e resistência, versatilidade, entre outras.
Devido a essas características, sua aplicação está presente em diferentes áreas, com vários níveis de
importância econômica, justificando sua aplicabilidade.
No setor automotivo, tubos metálicos são utilizados como parte estrutural de veículos, em
conjunto, no formato de treliças, exigindo ligações mecânicas soldadas para obtenção de seu formato
final.
Biondo (2019) realizou a análise da vida em fadiga de alto ciclo em uniões soldadas de perfis
metálicos de paredes finas utilizadas em estruturas de ônibus sujeitos a carregamentos dinâmicos.
Ghaffarpour, Akbari e Naeini (2021) estudaram os efeitos do tipo de junta no cordão de saída dos
tubos laminados, soldados pelo processo de soldagem por indução de alta frequência, com objetivo de
prever e reduzir o volume do cordão expelido na costura de solda.
Pereira (2013) estudou o comportamento e resistência de juntas soldadas entre perfis tubulares
de aço, com base em modelos analíticos, calibrados por comparação com resultados obtidos
experimentalmente.
Representando 5,9% do PIB nacional, a agroindústria possui grande parte dos equipamentos
adjacentes ao trator confeccionados em tubos metálicos. Em sua maioria, as uniões dos tubos ou
juntas são executadas com soldas. Em cada uma dessas aplicações estão presentes as juntas de tubos
metálicos soldadas (EMBRAPA, 2018).
Em muitas destas aplicações, ângulos acentuados de chanfros e dobras podem existir, e a união
soldada é um dos meios utilizados para a junta. Essa combinação pode acarretar em pontos críticos
de tensões.
Avaliar os processos de fabricação de tais juntas torna-se um mecanismo de controle e até
mesmo possibilidade de melhoria na resistência dos projetos mecânicos ou redução dos custos de
fabricação. A avaliação de diferentes processos de fabricação de juntas metálicas, tanto pelo Método
dos Elementos Finitos (MEF) quanto por ensaios mecânicos de tração podem ser admitidos para
a validação dos métodos de fabricação e podem permitir a escolha do processo de fabricação mais
adequado (IMGRUND, 1992).
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Serrano-López et al. (2016) compararam vários modelos de elementos finitos que incluem tipos
de cascas e elementos sólidos e a presença ou não de soldas, visando extrair algumas conclusões sobre
qual é o modo de simulação mais simples e adequado para representar fielmente o comportamento
dessas conexões.
Riad, Okba e Samir (2019) estudaram a resistência à fadiga de peças soldadas em uma lança de
guindaste e desenvolveram uma análise de elementos finitos na estrutura e três diferentes métodos
foram usados para estimar as tensões nas juntas soldadas tubulares.
O objetivo deste estudo é comparar dois métodos de fabricação de juntas soldadas em tubos de
perfil retangular, por meio do método de elementos finitos e ensaios mecânicos de tração. Correlações
identificadas entre o ensaio destrutivo e o método de elementos finitos pode subsidiar futuras análises
de juntas soldadas por meio do método de elementos finitos como ferramenta ideal na análise de
pontos críticos de falha nas juntas submetidas à esforços tração e compressão.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização deste estudo foram realizadas a avaliação por meio de simulações FEA e
posteriores ensaios de tração em juntas soldadas de perfis retangulares tubulares. A junta soldada
possui um ângulo α=120°. Dois métodos de obtenção da junta foram desenvolvidos, sendo que no
método 1 o cordão de solda foi efetuado em todo o contorno entre os tubos unidos, como mostra
a região em vermelho na Figura 1 (a). A solda do método 2 é efetuada apenas em 3 das 4 arestas da
junta, conforme mostrado na Figura 1 (b).
Figura 1 – Esquemática utilizada na soldagem das amostras, (a) método 1 com soldagem de todas as aresta de
encontro e (b) método 2 no qual não ocorre o corte por completo das arestas.

(a)

(b)

Para cada processo de fabricação foram realizados 6 corpos de prova, nomeados conforme seu
método de fabricação e numeração (M1-01 à M1-06 e M2-01 à M2-06). Os parâmetros de solda
utilizados foram: Corrente de 250 A, Tensão 30 V, Gás de proteção CO2 80% - Ar 20% e Vazão de 15
litros/min.
O material utilizado foi o tubo de perfil transversal retangular, com 30 x 40 mm de perfil,
espessura de tubo de 1,5 mm e aço de baixo carbono A-36. O arame de solda foi o AWS A 5.28 ER 70S2. As soldas foram realizadas na máquina de solda MIG/MAG modelo Hank 335 da marca SUMIG.
Inicialmente foi efetuada a simulação pelo método dos elementos finitos, em Software ANSYS
para prever as regiões com maior chance de falha. Em seguida, a fabricação dos corpos de prova,
os processos de corte e solda foram realizados com auxílio de dispositivo/gabarito, para garantir
homogeneidade das peças. Os mesmo são mostrados na Figura 2. Realizou-se inspeção visual e por
líquidos penetrantes nas regiões de solda a fim de identificar falhas e/ou falta de preenchimento nos
cordões analisados. A aplicação e avaliação de ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes seguiu
a norma ABNT NBR NM 334. Por fim foram realizados ensaios mecânicos de tração na Máquina
Universal de Ensaios (EMIC / Linha DL-30000).
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Figura 2 – Sistema de gabarito para corte e soldagem das juntas - Método 01 e Método 02.

Para realização do ensaio de tração foi necessário a construção de um dispositivo de fixação.
O esquema de montagem é apresentado na Figura 3, sendo os pontos A e B eixos de giro livres de
acúmulo de momento fletor e torçor, atuantes como um apoio que limita o eixo de se movimentar na
direção X, porém possibilitando o livre giro da peça. A direção Y é a direção de aplicação da força,
onde a máquina de ensaio aplicará a força e o deslocamento.
Figura 3 – Esquemática do sistema de fixação dos corpos de prova e a forma de aplicação das forças de tração no ensaio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
a) Simulação por elementos finitos
O refinamento de malha local de ambos os métodos apresentou diferença de tamanhos de
elementos, especificando o estudo nas regiões desejadas. A deformação total é utilizada como critério
de suficiência de nós. Ela determinará a quantidade suficiente de nós (refinamento de malha) que
forneça resultados significativos.
Os resultados iniciais da malha, concentração de tensões (Von-Misses) e deformação total de
cada método estão indicados na Figura 4. Pode-se verificar uma maior concentração de tensões na
região central côncava da junta soldada, no limiar da peça com a solda.
Figura 4 - Resultado da simulação apresentando o acumulo de tensões e regiões críticas sob a aplicação de tensões,
(a) método 1 e (b) método 2.

(a)

(b)
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O resultado do refinamento de malha suficiente correspondeu a 92.643 elementos e 154.581 nós
no Método 01 e 77.976 e 131.771 no Método 02. Eles corresponderam a 0,0012385 m e 0,0012377 m
de deslocamento de cada método, respectivamente, ou seja, equivalentes.
A Figura 5 apresenta os gráficos com os números de nós e o deslocamento gerado (aplicação
de força simulada de F=10000N). Cada ponto da curva foi gerado a partir das simulações, sendo
que buscou-se garantir um refinamento de malha onde o deslocamento se estabiliza, apresentado um
erro percentual menor que 0,5%. Os três últimos pontos da curva apresentaram deslocamentos com
erros menores que 0,1%, mostrando uma estabilidade da simulação e com os valores adotados para o
refinamento.
Figura 5 – Gráficos da Variação do deslocamento máximo conforme aumenta a quantidade de nós na malha, (a)
método 1 e (b) método 2.

(a)

(b)

b) Líquidos penetrantes
Os corpos de prova foram avaliados e descartados caso não fossem aprovados, sendo refeita
a solda. Inicialmente os corpos de prova M1-02, M2-01 e M2-02 foram reprovados. A Figura 6 (a)
identifica uma região soldada do corpo de prova M1-02. O corpo de prova apresentou regiões de
rechupe, falta de penetração e porosidade superficial elevada, acarretando em pontos de concentração
de tensão. Tais características podem limitar a resistência mecânica dos corpos de prova e não foram
utilizados nos ensaios de tração. Já a Figura 6 (b) apresenta uma amostra considerada apta para
realização do ensaio de tração.
Figura 6 - Ensaio por líquidos penetrantes nos corpos de prova utilizados, (a) exemplo de corpo de prova reprovado
para teste de tração e (b) corpo de prova aceito para ensaio de tração, sem apresentar defeitos superficiais visíveis.

(a)

(b)
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c) Ensaio de tração
Conforme previsto nas simulações em todos os corpos de prova, a falha ocorreu na região interna
da junta. Portanto, verifica-se que a utilização da análise de elementos finitos é uma ferramenta eficaz
para indicação de pontos críticos na estrutura das juntas soldadas. O método de simulação permite
que o processo de fabricação adote estratégias que aumentem o reforço nas regiões de criticidade
visando o aumento da resistência das juntas, quando submetidas aos carregamentos analisados.
A Figura 7 apresenta dois corpos de prova após o ensaio de tração. A região de início de falha
foi a superfície na parte interna à junta soldada, imediatamente após a solda (Zona Termicamente
Afetada - ZTA). Todos os corpos de prova, dos dois métodos de fabricação de juntas, apresentaram
falha na mesma região.
Figura 7 – Corpos de prova, após ensaio de tração com destaque a região de rompimento da união entre os mesmos.

Os gráficos de tensão por deformação dos corpos de prova analisados estão apresentados na
Figura 8. Pode ser observado que todas as curvas seguem um padrão semelhante. Verifica-se uma
curvatura inicial (indicada pelo círculo vermelho no gráfico), comum a todos os corpos de prova.
Tal curvatura pode ser justificada pelo uso do dispositivo de fixação, onde foi observado um ponto
de flexão, gerado pelo contato do dispositivo com o tubo da junta. Esse contato pode ter influenciado
na resistência à deformação do perfil. Como não se pode afirmar o que gerou essa deflexão, a região
elástica das juntas será considerada a região anterior a essa declinação.
Verifica-se que o limite de tensão que cada corpo de prova obteve, foi diferente. Isso se deve ao
fato de que a soldagem foi realizada manualmente, ou seja, apesar do padrão do cordão de solda ser
especificado no início do processo, os cordões de solda não atingiram as mesmas dimensões exatas, ou
seja, a zona termicamente afetada se apresentou maior em determinadas regiões onde a velocidade de
soldagem foi menor, ou onde, o tempo de permanência em elevada temperatura se perdurou por um
maior período, afetando diretamente o ciclo térmico na região.
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Figura 8 – Gráficos Tensão x Deformação para as amostras ensaiadas, (a) análise pelo método 1 e (b) análise pelo
método 2

A média da força máxima das amostras válidas do método 01 foi de 21.063 N, e do método 2
de 20.841 N, com desvio padrão de 560,76 N e 938,8 N, respectivamente. O desvio padrão do método
1 representa 2,66% do valor da média, e 4,5% no método 2. A diferença entre as forças máximas é
apresentada na Eq.01:

Eq.01

Em comparação com à média das forças máximas do método 01, F1media@max, essa diferença
representa 1,05%, e em relação à média das forças máximas do método 02, F2media@max, essa diferença
representa 1,06%. Ambas menores que os desvios padrão. Isso significa que a força máxima que os
dois métodos resistem até a falha são tecnicamente iguais.
Analisando o comprimento de solda de cada método tem-se 153 mm para o Método 01, e 123
mm para o Método 02, desta forma a economia de comprimento de solda de solda será, Eq. 02:

Eq. 02

Verifica-se que o Método 2 economizou 19,6% de solda. Com isso o Método 2 de fabricação de
juntas metálicas soldadas, se mostra mais eficaz que o Método 1, apresentando resistência mecânica
equivalente.
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Na fabricação dos corpos de prova e nos ensaios, definiu-se o valor do comprimento do corpo
como, os resultados aqui presentes são pertinentes a ele. Porém, ao obter o valor de força máxima
(média das forças máximas) que os corpos de prova foram submetidos, pode-se calcular o valor de
momento fletor máximo que a junta suporta, as decomposições de força são apresentados na Figura 9.
Figura 9 – Forças atuantes durante ensaio e uso, decomposições devido ao ângulo de abertura da junta.

Com isso, os valores obtidos nesse estudo podem ser estendidos para outras medidas. Assim,
pela Eq. 03 tem-se que o momento fletor máximo a se conservar será:
Eq. 03
Como o ângulo das amostras foi adotado como 120°, então ө = 30°. F é a média das forças
máximas encontradas, sendo elas F1max = 21.063 N e F2max = 20.841 N. L é o comprimento de cada
haste dos corpos de prova, que é 165,5 mm. Com isso as forças máximas são calculadas pelas Eq. 04
e Eq. 05.

Eq. 04
Eq. 05
Então,

Caso necessite-se modificação do comprimento da haste, mantendo as características de solda e
de junção, a força aplicada deverá obedecer ao momento máximo para cada um dos casos.
Como durante uso as diferentes regiões da junta estão submetidas a diferentes tensões (Ponto
A sob compressão e Ponto B sob tração), a tensão nominal nos pontos A e B, podem ser identificadas
por meio da Eq. 06:

Eq. 06
Para o ponto A do Método 1, obtêm-se:
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Para o ponto B do Método 1, obtêm-se
:

Como a geometria das peças são iguais, os valores são os mesmos para o Método 2. O sinal
negativo apresenta a natureza das tensões. Na região B temos tensões normais de tração, enquanto que
na região A de compressão. Isso retifica o ocorrido nos corpos de prova, onde a região B rasgou-se, e
em A comprimiu-se.

CONCLUSÕES
Pela simulação por elementos finitos (MEF) foi observada a concentração de tensões e
identificada a região que ocorreu o início da falha, sendo ela na superfície raiada, na parte interna da
junta, imediatamente após a solda, na zona termicamente afetada (ZTA).
Pode-se afirmar que os processos de fabricação forneceram corpos de prova homogêneos entre
si pela similaridade dos gráficos resultantes dos ensaios. Essa homogeneidade também pode ser
confirmada pelo perfeito encaixe dos corpos de prova no dispositivo de solda.
Ao submeter os corpos de prova ao ensaio de tração pode-se observar seu comportamento de
acordo com o gráfico gerado, sendo bem definida a região elástica inicial. Pelo valor da força média
das forças máximas de cada amostra, e pelos desvios padrão encontrados, pode-se afirmar que os
dois processos de fabricação possuem a mesma resistência mecânica, quando submetidos a um
carregamento igual ao ensaiado.
Comparando os dois processos, conclui-se que o processo de maior economia de materiais
(solda, tempo de fabricação e corte) é o Método 02 que, conforme o desvio padrão indicou, os dois
processos possuem a mesma resistência mecânica. Nele há uma economia de 19,6% de solda, corte e
tempo.
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1 - INTRODUCTION
Fluidization has been successfully used over the past 40 years to supply heat and electricity
from bubbling and circulating fluidized bed boilers, which allow the in-situ capture of pollutants and
operate with high combustion efficiency. In a circulating fluidized bed (CFB) boiler, the fuel housed
into a bed of inert particles is oxidated by air under the fast fluidization regime inside a vertical column
(riser). The portion of solids leaving the riser due to the high superficial velocities of the fluidizing air
is caught by a gas-particle separator, transported through a downflow pipe and released into a solid´s
recirculation device. Then, this recirculating device, normally a loop-seal, puts the solids back into the
riser so that the fuel undergoes a new burning cycle (KUNII; LEVENSPIEL, 1991; BASU, 2006).
The combustion process carried out in fast fluidization regime uses fluidizing gas velocities
above the transport velocity of the particles, dragging a portion of the bed solids out of the riser
column. This fast fluidization regime is characterized by the a core-annulus flow, in which particles
move through the center in a dilute suspension stream, while clusters go down close to the riser walls
to create a dense region of particles with thickness gradually increased toward the bottom of the riser.
The high radial and axial dispersion promoted by this flow pattern contributes significantly to keep
the uniform temperature along the burning zone, intensifying the heat transfer between the gas-solid
suspension and exposed surfaces (ZHANG et al., 2005).
In commercial CFB boilers, saturated steam is generated from a heat exchanger known as
evaporator, which is often positioned inside the riser column (Figure 1). The evaporator receives heat
from the flue gases in the presence of a high overall suspension-wall heat transfer coefficient, as a
consequence of the elevated temperatures and turbulence of the gas-solid flow. Depending on the
purpose of the boiler, the riser can also host a superheater to provided mechanical power or electricity
in a Rankine cycle. Additionally, the flue gas leaving the fluidization loop may interact with other heat
exchangers, such as the economizer and the air preheater (STULTZ; KITTO, 1992; BASU, 2006).
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Figure 1 – Scheme of a CFB boiler with its evaporator for the steam generation
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Source: Authors (2021)

The mass flow rate of saturated steam generated from the evaporator of a CFB boiler depends
on the intensity of the thermal radiation and convection from the reacting gas-particle suspension
to exposed surfaces, thermal conduction in the evaporator´s walls and convection during the phase
change of the water (BAZZO, 1995). So, it is necessary to determine the suspension-wall heat transfer
coefficients (convective and radiant) regarding the clusters and the diluted phase, as well as the
convection coefficient related to the boiling phenomenon inside the evaporator (DUTTA; BASU, 2004;
LINTS; GLICKSMAN, 1994; GOLRIZ; SUNDEN, 1995; KAKAÇ; LIU, 2002; BASU, 2006; HAMDAN;
AL-QAQ, 2008; RAYAPROLU, 2009).
This chapter features an analysis of the influence of operating parameters of a pilot CFB boiler
on the mass flow rate of steam that can be produced by its evaporator coupled to the riser column.

2 – THE LAB-SCALE CFB BOILER
The steam flow rates were predicted for the evaporator of the lab-scale CFB boiler currently
being built at the Laboratory of Thermochemical Processes at UTFPR/Ponta Grossa campus. Figure
2 shows an overview of the steam generation system highlighting the evaporator (a) and detailing its
configuration (b).
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Figure 2 – Lab-scale CFB boiler with location of the evaporator (a), and details of the heat exchanger (b)

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

The evaporator of the lab-scale CFB boiler is a jacket type heat exchanger with both streams
moving in the same direction, in this case following an upward parallel flow. The gas-solid stream
heated up by combustion reactions flows through the central region of the heat exchanger carrying
over thermal energy to the water while it crosses the annular region to evaporate. The back pass of the
boiler has an economizer, which supplies water with some degrees below of its saturation temperature
to the evaporator.

3 - CALCULATION OF THE STEAM FLOW RATE
The steam mass flow rate generated by the evaporator can be calculated from an energy balance
applied to the control volume depicted in Figure 2(b). So, in the absence of work, kinetic and potential
energy changes and heat losses, the first law of thermodynamics for steady state condition leads to the
Equation (1):

where, hgs,i and hgs,o are the enthalpies of the gas-solid stream crossing the boundary with mass flow
rates ṁgs,i and ṁgs,o at inlet and outlet of evaporator, respectively; hw,i and hv,o stand for the corresponding
enthalpies of the liquid water at the entrance and the steam produced at the exit of the heat exchanger.
Since the evaporator has only one inlet and one outlet of water and gas-solid streams, ṁw = ṁv and ṁgs,i
= ṁgs,o. So, Equation (1) becomes:
Each side of Equation (2) represent the value of the thermal load demanded by the evaporator,
which must be equal to the heat transfer rate actually provided by the gas-solid stream heated up inside
the riser. This heat rate can be determined from the logarithmic mean temperature difference (LMTD),
the exposed surface area and the overall heat transfer coefficient. However, if the axial dispersion of
solids inside the riser is sufficiently high to keep the gas-solid flow at constant temperature in the short
length of the evaporator, and the water fed to it is close to the saturation temperature, an approximate
form of the Equation (2) is:
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where, UA depends on the thermal resistances involved on the side of the water´s phase change (Rpc),
on the middle wall of the evaporator (Rmw) and on the side of the gas-solid flow (Rgs), as indicated by
Equations (4) to (7) (BERGMAN et al., 2011):

In these equations, hpc is the heat transfer coefficient concerning the phase change of the water;
As is the area of exposed surfaces to the heat transfer; ri, ro, k and L stand for the internal and external
radius, the thermal conductivity and the length of the intermediate wall of the evaporator, respectively.
Additionally, hsw is the heat transfer coefficient of the solid-gas suspension to wall, which is calculated
according Equation (8) (BASU, 2006):

In Equation (8), hc and hd are the convective heat transfer coefficients assigned to the clusters
and the dilute phase, respectively; hcr and hdr are the corresponding radiation heat transfer coefficients
involving the clusters and the diluted phase. Additionally, f is the fraction of the wall covered by the
clusters.
To calculate the heat transfer coefficient with phase change (hpc), the mathematical model
presented by Kakaç (2002) was adopted. The flowchart depicted in Figure 3 summarizes the sequence
of the calculation procedure.
Figure 3 – Sequence for calculation of the heat transfer coefficient with phase change (boiling)
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the evaporator
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Source: Authors (2021)
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On the other hand, the heat transfer coefficients regarding the gas-solid flow inside the riser
(hsw), pointed out in Equation (8), were determined based on the mathematical models presented by
Basu (2006) and Hamdan and Al-qaq (2008). The sequence of the flowchart of Figure 4 indicates the
calculation procedure.
Figure 4 – Sequence for calculation of the suspension-to-wall heat transfer coefficient
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4 - SIMULATION PROCEDURE
Estimates of the steam flow produced by the lab-scale CFB boiler were performed considering
the following six operating parameters: absolute pressure of the steam (p), steam quality (x), average
porosity of the fluidized bed along the evaporator length (ε), temperature of the gas-solid suspension
(Tgs), which was assumed the same for the gas phase, particle and clusters, mean particle diameter (dp),
and fluidizing gas velocity in the riser (u).
The simulations conditions were chosen considering a range of values that will be reproduced in
experimental tests further. While a parameter was being studied in the range, the rest was kept at the
constant values presented in Table 1.
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Table 1 – Fixed values of each parameter while simulating any other in its range

Source: Authors (2021).

Table 2 shows the five values chosen within the range of interest that were simulated to study the
influence of each operational parameter.
Table 2 – Values considered in simulations for each operating parameter

Source: Authors (2021).

A total of thirty cases were simulated by using the Engineering Equation Solver (EES™) software,
version 10.836 (KLEIN, 2020).

5 - RESULTS AND DISCUSSION
5.1 EFFECT OF THE STEAM PRESSURE
The behavior of the steam mass flow rate produced in the evaporator when the absolute pressure
of the steam changes from 3 to 7 bar is illustrated in Figure 5(a). Results show that the increase in
the pressure of the steam leads to a decrescent exponential curve with reduction of only 0.63% in the
predicted mass flow rate. This loss of capacity in steam generation could be explained in part due to
the decrease that the heat transfer coefficient with phase change (hpc) also experiences, while hpc is not
affected according Figure 5(b).
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Figure 5 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the operating pressure

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

These results suggest that the variation of the absolute operating pressure applied to the
evaporator within the range of interest here studied has very little influence over the steam mass flow
rate generated from the boiler.
5.2 EFFECT OF THE FLUIDIZING GAS VELOCITY
The profiles of the steam mass flow rate and heat transfer coefficients in terms of the fluidizing
gas velocity imposed inside the riser column are shown in Figure 6(a).
Figure 6 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the fluidizing gas velocity

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

By increasing the fluidizing gas velocity, it was observed an increase of approximately 2.5% in
the mass flow rate of steam with a curve´s profile almost linear. This behavior is a consequence of the
growth of both heat transfer coefficients, mainly that involving the side of the gas-solid flow (Figure
6(b)). Hamdan and Al-qaq (2008) reported curves of hsw with similar trends.
Taking into account the conditions of simulations, in which the bed density inside the riser
column was kept constant even varying the gas velocity, the increase in the fluidization velocity
enhances the heat transfer coefficient of the gas-solid stream due to the greater flux of particles in
contact with the wall of the evaporator. In practice, a constant bed density condition while increasing
the fluidizing gas velocity can be attained whether the solids inventory put into the system is increased
to compensate the variation in the solids circulation rate.
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5.3 EFFECT OF THE STEAM QUALITY
The effect of the steam quality on the mass flow rate of steam generated from the lab-scale CFB
boiler is depicted in Figure 7(a).
Figure 7 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the steam quality

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

Since a greater enthalpy´s difference is needed to deal with the increase of the required steam
quality, the mass flow of the generated steam tends to goes down while keeping constant the gas-solid
flow conditions. In this case, simulations suggested that the boiling capacity decreases almost linearly
in around 20.6%.
Profiles of the heat transfer coefficients as a function of the steam quality at the evaporator´s
outlet are shown in Figure 7(b).
The results obtained from simulations show similar trends regarding the curves provided by
Kakaç (2002), in which the highest heat flux during the phase change occurs at steam quality close to
0.75. This can be verified in Figure 8.
Figure 8 – Relationship between heat flux and steam quality

Source: Authors (2021)

Therefore, as expected, by excessively increasing the amount of vapor produced in the stream,
the layer of bubbles formed along the heated walls of the duct will progressively hamper the heat
transfer.
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5.4 EFFECT OF THE PARTICLE DIAMETER IN THE BED
Figure 9(a) shows the variation of the mass flow rate of steam in terms of the particle diameter
used in the fluidized bed.
Figure 9 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the particle diameter

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

Results indicate that the mass flow rate of steam decrease when the particle size in the bed goes
up. This decrease, which follows an exponential profile, was around of 29.4% in the operating range
here analyzed. Blaszczuk (2014) reported similar results, explaining that smaller particles provide a
more effective contact between the gas-solid suspension and the wall because they have larger surface
area-to-volume ratios.
In addition, it was realized that an increase in particle diameter leads to decrease the heat
transfer coefficients in both streams. As shown in Figure 9(b), this decrease was more intense for the
suspension-to-wall heat transfer coefficient, suggesting that it is main responsible for the variation in
the boiling capacity.
5.5 EFFECT OF THE BED POROSITY
The mass flow rate of the steam produced by the lab-scale CFb boiler as a function of the mean
bed porosity along the length of the evaporator is featured in Figure 10(a).
Figure 10 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the bed porosity

(a)

Source: Authors (2021)
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Results show that by increasing the mean bed porosity in the range studied there was a decrease
close to 47.7% in the mass flow rate of steam. It was also observed that the profile of the curve was
exponential, dropping quickly towards larger bed porosities.
The bed porosity is inversely proportional to the bed density of the suspension. Therefore, the
smaller the porosity, the greater the average density of suspended solids in contact with the evaporator
walls. As described by Basu (2006), the increase in the density of the particulate phase in the gas-solid
flow inside risers improves the suspension-wall heat transfer coefficient, thus justifying the results
related to the curve of the steam generation.
The respective profiles of the heat transfer coefficients obtained from simulations are shown in
Figure 10(b). These results confirm the strong influence of the bed porosity of the bed over the heat
transfer coefficient related to the interaction of the gas-solid flow with walls. A similar trend, but less
intense, was found for the heat transfer coefficient related to the flow with phase change.
5.6 EFFECT OF THE BED TEMPERATURE
Figure 11 depicts the curves of the mass flow rate of steam and heat transfer coefficients in terms
of the bed temperature, which has been assumed the same for the gas phase, particles and clusters.
Figure 11 - Mass flow rate of steam and heat transfer coefficients as a function of the bed temperature

(a)

Source: Authors (2021)

(b)

From Figure 11(a) it can be observed that, as expected, the higher the mass flow rate of steam,
the higher the temperature of the gas-solid suspension. The profile of the curve indicated a relationship
slightly exponential. In addition, for the range of bed temperatures here studied, the boiling capacity
increased up to 64.8%, which is the largest variation produced as compared to that obtained from any
other operating parameter analyzed in this research.
Also, as reported by Basu (2006), the increase in the temperature of the gas-solid flow leads to
rise the heat transfer coefficients. Such effect is verified in Figure 11(b).
According the mathematical model, the increase in the suspension-to-wall heat transfer
coefficient with the bed temperature is mainly due to the improvement of the thermal conductivity
in both phases as well as to the intensification of the thermal radiation phenomenon inside the riser.

6 – CONCLUDING REMARKS
This chapter proposes a procedure based on several mathematical models available in the
literature to determine the mass flow rate of steam produced in an evaporator coupled to the riser of
a lab-scale circulating fluidized bed boiler. The procedure considers the mass and the energy balance
of the evaporator along with the heat transfer coefficients related to the boiling phenomenon and the
gas-solid flow interacting with internal walls of the riser. The equations of the model were solved by
using the software Engineering Equation Solver (EES™) to simulate thirty cases involving the variation
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of the absolute pressure of the steam, the steam quality, the mean bed porosity in the length of the
evaporator, the bed temperature, the particle diameter in the bed, and the fluidizing gas velocity in the
riser.
Results from simulations show that the mass flow rate of steam obtained at the evaporator´s
outlet can significantly change depending on the operational parameter to be considered. In this sense,
the increase of both the fluidizing gas velocity and the bed temperature leads to improve the boiling
capacity of the system, increasing the steam production from 2,5% up to almost 65%, respectively. The
rest of operating parameters indicated an inversely proportional effect, with the bed porosity and the
particle size deserving more attention. On the other hand, it was put into evidence that the absolute
pressure of steam ranging from 3 bar up to 7 bar did not produce significant change on the boiling
capacity, thus being the parameter with the lowest influence of those studied here.
Although experimental data are needed to validate these results, the calculation procedure
adopted may contribute as a guiding tool to become easier the operational control of small circulating
fluidized bed boilers installed in laboratories.
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OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS DAS LIGA DE ALUMÍNIO
A380 E A332 REFORÇADAS COM NBC E CR2C3 PELO
MÉTODO STIR CASTING
BRUNO EDU ARENDARCHUCK, JOSÉ ROBERTO DE CAMPOS, LUCIANO AUGUSTO
LOURENÇATO, HIPÓLITO DOMINGO CARVAJAL FALS
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Ponta Grossa, PR, Brasil

INTRODUÇÃO
O alumínio destaca-se como um dos mais versáteis materiais para aplicações nos diversos
campos da engenharia, em razão da sua excelente conformabilidade e aliado as atuais demandas
por materiais leves (FANG, 2018). No grupo das ligas Al-Si, a liga A380 e a A332 recebem grande
atenção, principalmente voltado em suas diversas aplicações na área automotiva e aeroespacial, seja
na produção de blocos de motor e cabeças de pistões (QIU et al., 2018; ALTINKOK; KOKER, 2004).
Deste modo, realçando a importância da constante evolução dos materiais para o atendimento das
necessidades construtivas. Um dos meios que mais recebe destaque é a formação de compósitos a base
de ligas de alumínio, uma vez que formam uma estrutura reforçada pelas partículas sólidas geralmente
de materiais cerâmicos, exibindo módulo de elasticidade substancialmente maior além da resistência
ao desgaste melhorada (KAUFMAN; ROOY, 2004).
Os diversos grupos compósitos de matriz metálica têm atraído a atenção de pesquisa no Brasil
e no mundo em razão de suas relevantes propriedades. Os Compósitos Matrizes Metálica (CMM)
surgiram no início da década de 20, com a aplicação em “cermets” constituídos de metal duro, ou seja,
carbeto de tungstênio, sendo utilizados para ferramentas de corte, em primórdio desenvolvidos pela
Krupp, utilizando-se da técnica de metalurgia do pó (FILHO et al., 1995).
Sua aplicação vem crescendo desde então, com muitos estudos relacionados na área, como os
revisados por Ramanathan; Krishnan; Muraliraja (2019), devido à capacidade de unir propriedades
desejadas de mais de um tipo de material. Onde estas pesquisas têm como foco a aprimoração da
temperatura limite de trabalho, maior resistência a abrasão e principalmente baixo peso, algo muito
desejado pelas indústrias aeronáutica, militar e automobilística, indicando o uso de materiais com
baixo peso específico e elevada resistência na constituição da matriz.
Dentre os compósitos metálicos, nota-se que matrizes formadas a partir de ligas de alumínio
têm obtido grande relevância. Elas possuem como aplicação peças e acessórios para automóveis em
todos os setores, como aplicações em peças como discos de freio, pistões, cames de acionamento de
eixos, entre outras.
No meio cientifico, são encontradas diversas pesquisas de aprimoramento de parâmetros
do processo relacionados a ligas já testadas por diversos autores, conforme avaliado no trabalho
de Arunkumaret al. (2020), ou na aplicação de diferentes reforços à matriz. Porém, algumas ligas
com reforços são estudadas de forma isolada, mostrando-se como candidatos promissores à novas
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pesquisas. A liga A380 de forma corrente é usada em processo de fundição sob pressão (Die Casting)
e de forma isolada em fundição sob agitação do fundido (Stir Casting).
Para o estudo deste material, emprega-se a técnica de obtenção do compósito por fundição com
o processo de Stir Casting, como meio de estudo para melhorar a aderência das partículas de reforço
na matriz de alumínio. Segundo Kasilingam; Narayanan; Vijayram, (2016), a junção de tais processos
tem se mostrado como uma excelente alternativa para produção de compósitos com excelentes
propriedades mecânicas, além de oferecer um manejo de produção de baixo custo.
Logo, o foco deste trabalho é a obtenção e caracterização microestrutural do material compósito
de matriz de Alumínio A380 e A332 pelo método de fundição por agitação (Stir Casting), sendo
reforçado partículas de Carbeto de Nióbio (NbC) e Carbetos de Cromo (Cr2C3) respectivamente.

LIGAS DE ALUMINIO A332 E A380
Uma excepcional combinação de propriedades faz do alumínio um dos mais versáteis materiais
utilizados na engenharia, arquitetura e indústria em geral (ABAL, 2020). De forma convencional, se
realiza a classificação deste metal em duas categorias, as composições de trabalho mecânico e aquelas
para fundição, o qual se diferencia o método de trabalho e endurecimento. Nesta classificação, as ligas
de alumínio para fundição são tratadas conforme sua composição de elementos químicos majoritários
(DAVIS, 2001).
A quantificação destes elementos remete a uma divisão de elementos primários ou de interesse,
e secundários ou impurezas. De acordo com estes fatores, é possível subdividir as ligas de alumínio.
Dentro das diversas formas de classificação existentes, a realizada pela ASTM (American Society
for Testing Materials) é uma das mais usadas, embora existam outros modelos como da Aluminum
Association (AA). Ligas de grande interesse atualmente apresentam a adição de quantidades
significantes de materiais como Si, Mg, Cu e Zn (CHAWLA, 2013).
Uma das ligas que atende de forma satisfatória os atuais requisitos de processamento industrial
seria a A380. A liga de alumínio A380 é uma das mais difundidas no mundo em aplicações na fundição,
oferecendo uma das melhores combinações de propriedades do material e facilidade de produção
(NADCA, 2015).
A composição química desta liga apresenta quantidade de silício entre 7,5 e 9%, cobre até 4%,
e zinco até 3%, como sendo os elementos mais representativos. O silício se apresentando em maior
quantidade nestas ligas, é considerada uma das adições mais importantes em questão de melhoria
das propriedades mecânicas com destaque para a tensão limite de escoamento e a tensão limite
de resistência. Alguns dos seus benefícios, quando em conjunto com alumínio são: melhora da
capacidade e manejo do fundido pelo aumento considerável da fluidez do conjunto, proporcionando
uma diminuição da contração térmica; aumento da dureza e resistência ao desgaste. Em relação a
sua quantidade em peso, pode-se fazer uma classificação da liga em hipereutética (>12%), eutética
(12%) e, no caso da A380, apresentar uma quantidade de Si menor que 12%, sendo classificada como
hipoeutética (FANG, 2018).
A liga A332 é uma liga que apresenta uma grande versatilidade de uso, similar a liga A380,
sendo esta liga constituída basicamente de uma composição binária entre Al e Si. Sua composição
apresenta uma quantidade de Silício em torno de 9,5% em peso (wt), e do Cu em torno de 2,5% wt.
Alguns outros elementos também podem ser encontrados na liga, como Mg, Fe, Mn, Zn e Ti, mas em
quantidades médias não superiores a 1% wt (ZOQUI; NALDI, 2011). O elemento com destaque é o
Cobre (FELIPE; GUBERT, 2020).
Assim como a liga A380 a A332 também apresenta em sua morfologia, no estado puro de
fusão, características plaquetas facetadas de Si, geralmente alocadas ao redor da fase de alumínio alfa,
provocando alguns problemas de tenacidade. Neste ponto Felipe e Gubert (2020), em sua pesquisa
sobre a influência da temperatura de vazamento na tixoconformação de ligas A332 modificadas por
estrôncio, constataram que ao adicionar o Sr houve uma modificação destas plaquetas de Si para
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uma distribuição mais homogênea e particionada, refletindo em aprimoramento das propriedades
mecânicas da liga.
Neste mesmo ponto Ferreira et al., (2017), também observou o mesmo efeito na liga A380,
quando adicionado 200 e 600 ppm de Sr a liga matriz, obtendo resultados semelhantes em relação as
propriedades mecânicas.
Além das vantagens obtidas em relação ao processamento de alumínio junto com o silício,
outros elementos em conjunto na liga também provocam alterações nas propriedades e nas estruturas
formadas na solidificação. A adição do cobre, dando origem ao subgrupo (Al-Si-Cu), contribui para o
fortalecimento de união da liga, aumenta a usinabilidade da liga, além de servir como forma de junção
e adesão dos elementos reforçantes do compósito. Por esta liga possuir quantidade menor que 5,6 % de
cobre, é possível realizar tratamentos térmicos, além do cobre servir como endurecedor pela sua ação
como precipitado (KAUFMAN; ROOY, 2004). O cobre possui a característica de diminuir a resistência
à corrosão. No caso do alumínio, sua ação ocorre na dispersão no filme de óxido e diminuição da
completa passivação, por conseguinte, diminuindo sua resistência a processos corrosivos (FANG,
2018).
Em conjunto com o alumínio e silício, pode haver a formação de um eutético ternário. Um
modelo de solidificação, em que a liga contenha um teor aproximado de 3,5 % de Cu, o resfriamento
atinge a Tliquidus em 590ºC, onde acontece a nucleação da fase α alumínio em 522ºC, contribuindo para
a formação da fase Al2Cu-Si-Al (BERETA, 2007).
Outros elementos presentes na liga, como o Zn, fazem com que sua adição de forma isolada em
pequenas quantidades não proporcione à liga muitas mudanças. Contudo, pode ser encontrado em
ligas mais comuns para proporcionar um pequeno envelhecimento natural ou artificial (KAUFMAN;
ROOY, 2004). Porém, quando trabalhado em concentrações um pouco superiores, perto de 3%,
auxilia na incorporação de sucatas oriundas de um grau de liga inferior. O Zn também aumenta a
resistência à tração quando adicionado a liga em quantidades de aproximadamente 2%, se comparada
a quantidades menores (FANG, 2018).
O ferro é considerado como sendo um dos principais elementos rotulado como impureza em
ligas de alumínio, remanescente do processo de refino da bauxita e fusão (DAVIS, 2001). Em fundição
sob pressão (Die Casting), o ferro atua para impedir a soldagem ou colagem nas paredes do molde,
sendo acompanhado por uma diminuição da ductilidade. Na solidificação, proporciona a formação de
diversas fases, essencialmente insolúveis, porém necessárias ao aumento da resistência, acompanhado
também pela fragilidade da microestrutura (KAUFMAN; ROOY, 2004). Contudo, segundo Duarte
(2014), reduz a fundibilidade em razão do aumento da temperatura de fusão, atua também na formação
de fases juntamente com Mg e Cr, chamados de Sludge (lama no fundo do cadinho).
Outros elementos, mesmo que em menor quantidade, em razão de suas características possuem
algumas interações que venham a alterar propriedades da liga final, seja sozinho ou combinado
com os outros agentes. O magnésio pode auxiliar no fornecimento de propriedades de resistência
à corrosão e endurecimento por solução sólida (DAVIS, 2001). Sua resistência à corrosão possui
destaque, em razão de usos em ambientes marinhos, além de servir no uso extensivo de alimentos e
bebidas. Possuindo uma boa soldabilidade e usinabilidade, apesar de, em quantidades menores de 7%,
não possibilitar (de forma isolada) tratamentos térmicos. Além disso, juntamente com o zinco, possui
a propriedade de envelhecer naturalmente dentro de 20 a 30 dias, em temperatura ambiente após a
fundição (KAUFMAN; ROOY, 2004).
Outro elemento em pequena quantidade é o Manganês que em algumas ligas pode ser visto como
impureza, e em outras situações, ser adicionado em baixas quantidades para auxiliar na alteração da
morfologia de uma fase rica em ferro. Esta fase Al5FeSi, tem forma aciculada e plaquetária prejudicial
às características mecânicas da liga. Neste ponto, o manganês atua reagindo e transformando-a para
uma com estrutura mais cúbica como . Além de que em conjunto com Si, melhora as propriedades de
fadiga da liga (FANG, 2018).
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SOLIDIFICAÇÃO DAS LIGAS AL-SI
Serão apresentadas a seguir as características microestruturais das ligas Al-Si, com foco na liga
A380 e na A332, expondo durante o resfriamento a formação das fases por meio do diagrama de fases.
As microestruturas resultantes do processo de resfriamento são alteradas levando em conta
diversos fatores, dentre eles: a composição química inicial e a taxa de resfriamento, os quais afetam
as propriedades mecânicas através dos processos que acontecem no material. Sua ação é notada
em análises que revelam as mudanças nas seguintes características do material: tamanho, forma e
distribuição de intermetálicos, espaçamento de grãos dendríticos, tamanho de grão, modificação do
eutético e refinamento da fase primária (KAUFMAN; ROOY, 2004).
Esta formação em seu desenvolvimento tem uma forte relação com a evolução da interface
sólido-líquido durante a solidificação (BRITO, 2016). Sucedendo-se uma mudança em decorrência
de parâmetros de resfriamento, estas instabilidades são induzidas por um super resfriamento na
interface sólido/líquido, devido à redistribuição do soluto em função da alteração dos parâmetros
de solidificação. Esta instabilidade causa uma concentração de soluto favorecendo a diminuição da
temperatura de fusão, de modo que com aumento da velocidade de crescimento, aumentam estas
protuberâncias originadas do processo, podendo apresentar ramos secundários e terciários (GARCIA,
2001).
Deste modo, ao longo do resfriamento da liga, a quantificação dos espaços entre os braços
primários, secundários e terciários das dendritas, é de suma importância, haja visto que de acordo
com o ponto de vista tecnológico, estas medidas exercem forte influência nas propriedades mecânicas
dos componentes fundidos. De modo geral, é considerado que quanto menor estes espaços, mais
aperfeiçoadas serão as propriedades deste material (KURZ; FISHER, 1992).
De acordo com estudos realizados em com base no diagrama de fases é possível realizar uma
previsão das estruturas que irão se formar ao final da solidificação. Segundo Duarte (2007), as
estruturas que se formam em ligas hipoeutéticas, o que pode ser verificado com base no diagrama de
fases binário de Al-Si, representado no Gráfico 2, decorrem essencialmente de uma reação inicial de
formação com dendritas de alumínio α, seguidas da formação de microconstituintes eutéticos (fase
Alα+ Fase Si), sendo estas ricas em Fe, com a finalização de um eutético secundário (fase Al-α+ Fase
Si ++ complexo e fases ricas em Fe.
Gráfico 1 - Diagrama de fases Binário liga Al-Si.

Fonte: Duarte(2014).

Porém, segundo Bereta (2007), se tratando de uma liga complexa durante a formação de fases
quando o líquido se encontra enriquecido de outros elementos químicos durante o resfriamento devido
a segregação de soluto, este líquido tornar-se saturado de duas fases onde alcançará umas das linhas
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que unem a formação de um eutético binário a um ternário no diagrama. Para o prosseguimento da
solidificação, estas fases mencionadas podem ser representadas por um ponto que se movimenta em
um vale binário na direção do eutético.
Em ligas hipoeutéticas, nas quais ocorreu a solidificação fora do equilíbrio, a formação destes
eutéticos ocorre a partir do líquido retido entre os braços dendríticos (KAKITANI, 2017).
A presença de inúmeros elementos na liga traz, por consequência, a formação de diversos
complexos ternários e quaternários, em substituição e/ou junto aos binários. O que torna complexo,
em grande quantidade, o entendimento dos processos e fases solidificadas da liga A380 no equilíbrio
(BERETA, 2007).
Conforme é apresentado no Gráfico 2, a solidificação começa por uma solução sólida saturada
da fase α, conforme a temperatura diminui, começa a formação da fase AlFeSi muito estável próxima a
Al-32,8%wt Fe e 8,6%wt Si (destacado em verde). Na sequência do resfriamento, espera-se a formação
de AlCFC (marcado em azul claro). Em temperaturas inferiores, é esperada a formação do eutético
quando lamelas de AlCFC/α)/Si competem no crescimento. Seguindo o processo, há precipitação de
Al9FeNi que coexistem apenas em temperaturas mais altas próximos a fase (Al-23,7%wt Fe e 24,9%wt
Ni). Após concretizar a solidificação completa (marcado próximo à região azul escuro e verde),
uma mistura de fase α acrescida de pequenas quantidades de AlCFC, partículas estáveis de AlFeSi,
microprecipitados de Al3Ni2 (próxima à Al-31%wt Ni) e lamelas de Si são verificadas. De modo que,
conforme teor de silício aumenta pode-se esperar 55-75% de fase eutética (ZOQUI, 2014).
Em temperaturas inferiores (marcado verde escuro), há uma coexistência de AlFeSi com Al3Ni2
e a fase eutética, contudo a fase α supersaturada, tanto na forma livre quanto eutética, provoca a
precipitação de Al7Cu4Ni próximo à (Al-50,7%wt Cu e 11,7%wt Ni). Ao final da solidificação, esperase uma estrutura na temperatura ambiente contendo uma mistura de fase α, Al3Ni2, Al7Cu4Ni, AlFeSi
e um eutético de α/Si (ZOQUI, 2014)
Gráfico 2-Diagrama de fases da liga A380 produzido através do Thermo-Calc®.

Fonte: Zoqui (2014).

OBTENÇÃO DE MATERIAIS COMPÓSITOS
Ao longo dos últimos anos alguns setores de pesquisa vêm procurando alternativas aos materiais
tradicionalmente utilizados, visando a obtenção de características alternativas em situações de uso
já consolidado, neste ponto a atenção do estudo volta-se aos materiais compósitos (SINGH; SONI;
RANA 2020).
Os compósitos são aqueles materiais fabricados a partir de dois ou mais componentes que geram
características ou propriedades únicas que não poderiam ser obtidas a partir deste isoladamente. Sua
constituição é baseada em uma matriz e reforços que são adicionados, sendo denominados conforme
seus constituintes. A utilização neste no caso das ligas de alumínio como matriz, faz com que
usualmente denominem-se compósitos de matriz metálica (de alumínio) (HAGHSHENAS, 2016).
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PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DOS COMPÓSITOS DE MATRIZ
METÁLICA (MMC)
Os materiais compósitos são constituídos geralmente por dois ou mais materiais. Sua formação
ocorre em dois sistemas, um continuo, denominado matriz, e outro podendo ser continuo ou
descontinuo, chamado de reforço. (ZHAO et al., 2020).
A formação desta união, está intimamente ligada à forma de dispersão dos reforços, uma
dispersão uniforme tem um papel dominante na produção dos MMCs. A seleção do processo de
fabricação apropriado e a escolha de parâmetros adequados está ligado diretamente nos mecanismos
de obtenção das propriedades desejadas dos produtos finais (CHAK; CHATTOPADHYAY; DORA,
2020).
Diante da grande gama de opções disponíveis para os processos de fabricação, é necessário a
escolha da uma rota apropriada uma vez que as mesmas matérias-primas podem apresentar diferentes
propriedades, apenas variando o a técnica de obtenção. As técnicas são classificadas em diversas
maneiras, contudo sua divisão mais usual e facilitada encontrada na literatura baseia-se no estado
físico de produção, obtendo a divisão dos métodos de fabricação em: estado líquido, sólido e gasoso
(este incluindo técnicas em spray) (SIJO; JAYADEVAN, 2016).
FABRICAÇÃO EM ESTADO LÍQUIDO
Os processos em estado líquido geralmente são mais utilizados em razão do menor custo de
produção (CHAK; CHATTOPADHYAY; DORA, 2020).
A fundição com agitação Stir Casting, consiste na preparação de uma rota de fundição
tradicional, com a adição dos reforços geralmente em forma de particulados, misturados com o
auxílio de um agitador mecânico. Sua aplicação gera a desaglomerarão dos reforços, proporcionando
uma distribuição mais homogênea ao longo do material, o que se reflete em melhores propriedades
mecânicas (ZHAO et al., 2020). Stir Casting é um dos métodos mais econômicos disponíveis para
produção envolvendo a produção em estado líquido. A técnica de Vortex é uma das mais utilizadas
comercialmente por sua simplicidade e resultados satisfatórios. Esta técnica consiste na formação
de um Vortex pelo giro de pás no interior do fundido, onde é adicionado os reforços com préaquecimento para melhorar a molhabilidade à matriz. Neste método diversas variáveis são incluídas
como tempo e velocidade de rotação, além das temperaturas do fundido, de pré-aquecimento e dos
elementos adicionados (GARG et al., 2019). Estudos realizados mostram que os resultados obtidos
com o processo são promissores, Rahman; Al Rashed (2014), produziu pela fundição com agitação um
MMC reforçado com SiC, obtendo em seus resultados um aumento de dureza e resistência a tração,
assim como aumento de resistência ao degaste em teste de pino sobre disco. Chak; Chattopadhya;
Dora (2020) também menciona em seu artigo que a velocidade de agitação deve ser continua e não
muito alta para produzir a formação de compósitos homogeneamente distribuídos.
Existe a técnica de infiltração, uma técnica avançada para formação de compósitos, onde pode
ser aplicada uma alta carga de carregamento de reforços. Seu processamento é dividido em duas
etapas, formação de um pré-molde poroso contendo os reforços (geralmente obtido por metalurgia
do pó), seguido da colocação deste conjunto no fundo do molde, onde sobre este é adicionado o metal
de matriz fundido, e aplicado uma carga de pressão a fim de que o fundido penetre nestes reforços
formando assim o compósito. Este processo é geralmente utilizado em matrizes de Al e Mg, sendo
viável sua combinação com reforços contínuos e descontínuos (ZHOU et al., 2020). A infiltração pode
vir a solucionar alguns problemas comuns nestes materiais, melhorando a molhabilidade entre as fases,
e proporcionado aos compósitos obtidos por esta técnica propriedades elétricas muito interessantes,
além de que a rápida velocidade de prensagem auxilia na prevenção de reações adversas entre a matriz
e o reforço. Contudo, em razão da alta carga de reforço o material apresenta uma baixa ductibilidade,
sendo também dificultado o tratamento termomecânico deste conjunto (ZHAO et al., 2020). Estudos
com este processo mostram boas qualidades realçando a característica promissora da técnica. Yu et
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al.(2019) realizou a produção de compósitos liga AA6063 com reforço de nanofolhas de carbono pelo
processo de infiltração obtendo um acréscimo na resistência a tração em 22%, se comparada a liga
base, além de melhora significativa nas propriedades elétricas do compósito.
A fundição sob pressão, Squeeze Casting, é uma técnica desenvolvida para aprimorar as
metodologias tradicionais de fundição. Seu princípio opera em solidificar o metal fundido submetido
a uma pressão constante (geralmente aplicada por uma prensa) até o final da solidificação. Esta
técnica é realizada em várias situações em conjunto com o processo de fundição por agitação, a fim
de homogeneizar a distribuição dos reforços dentro do material, e em seguida solidifica-lo aplicandolhe pressão constante, com a finalidade de garantir uma peça com uma quantidade mínima ou isenta
de defeitos (CHAK; CHATTOPADHYAY; DORA, 2020). Estudos acerca desta metodologia mostram
que o processo produz amostras com qualidade final satisfatórias, com baixa quantidade de defeitos
como poros. Kannan; Ramanujam (2017) realizou um processamento de obtenção de compósitos
com nano reforços de alumina na matriz AA7075, pelos métodos de Stir Casting e Squeeze Casting.
Mostraram que a dureza aumentou em 81,1% para fundição com agitação e 90% para fundição sob
pressão, destacando o potencial da técnica.
Como visto anteriormente, destaca-se o grande potencial para as técnicas que utilizam o estado
líquido como modo de preparo, possibilitando formação de materiais com uma alta carga de reforço,
boa distribuição dos reforços e reduzida quantidade de defeitos.
FABRICAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO
Método de fabricação com o material em estado sólido tem sua vital importância, visto que
dificuldades com a distribuição uniforme do reforço e reações interfaciais adversas são comumente
enfrentadas no processamento em estado líquido (CHAWLA, 2013). As metodologias mais comuns
seriam:
• Metalurgia do pó, técnica baseada no processamento em algumas etapas.
A matéria prima é convertida em pó por alguns processos como a atomização, na sequência
esta matriz-pó é combinada com os reforços através de misturadores, por exemplo em Y e moagem
no moinho de bolas. Este pó então é compactado em prensas hidráulicas de alta capacidade, onde
assume a forma do molde, na sequência é sinterizado para garantir as propriedades de resistência ao
compactado a verde (CHAK, 2020). Podendo ser realizado processos posteriores como extrusão ou
laminação a quente, oferecendo vantagens como maior controle das interfaces cinéticas e menores
temperaturas de manufatura. Contudo, o alto custo de obtenção dos pós metálicos como matéria
prima torna o processo um pouco mais custoso se comparada a fundição como exemplo (GARG et al.,
2019). Pesquisas realizadas com este processo mostram uma boa consistência do produto final obtido,
apesar do alto custo do processo. Nassar (2017) fabricou compósitos de alumínio puro reforçado
com nanopartículas de dióxido de titânio pela metalurgia do pó, sendo que como resultado observou
uma distribuição mais uniforme dos reforços, melhora na resistência a tração, além de aumentar a
resistência mecânica do compósito em comparação ao substrato base.
• Processamento por fricção agitação (FSP - do inglês Friction Stir Processing)
Utiliza o princípio de deformação plástica severa para garantir a união do metal da matriz com
os reforços. A configuração do processo consiste em uma ferramenta não consumível constituída de
um pino e um ombro, que giram em alta velocidade. Quando a ferramenta entra em contato com o
substrato produz uma grande quantidade de calor devido ao atrito, o reforço é então misturado devido
à plasticidade gerada (CHAK; CHATTOPADHYAY; DORA, 2020). Para fazer a inserção do reforço
há duas maneiras, inserção por uma ranhura aberta no metal base, seguida do depósito do reforço no
metal, ou colocação do reforço em cavidades perfuradas ao longo do caminho da ferramenta. Este
processo apresenta diversas vantagens como: menor risco de inclusão de gases formadores de poros,
assim como minimização do risco de formação de reações interfaciais adversas. Porém, seu principal
problema é o excessivo desgaste da ferramenta causado pelo contato desta com as partículas de reforço
extremamente duras (ZHOU et al., 2020). Poucas pesquisas são relatadas nesta área na literatura, em
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razão de seu recente aprimoramento. Eskandri; Taheri; Khodabakhshi (2016) fabricou um compósito
híbrido com matriz da liga AA8026 reforçado com nano partículas de boreto de titânio e alumina,
onde obteve bons resultados. A resistência ao desgaste dos nano compósitos híbridos aumentou em até
oito vezes em relação à matriz não reforçada, resultado obtido em função da distribuição homogênea
dos reforços.
• União por difusão, técnica voltada ao processamento de compósitos em fibras longas.
Seu uso se dá principalmente em matriz de titânio reforçada com fibras longas, onde folhas
finas de titânio são colocadas sobre estas fibras e prensadas a quente. Sendo constituído como um
processo de soldagem por pressão entre os materiais, este método envolve a interdifusão de átomos
através da interface de soldagem, geralmente separados por uma camada de sólido ou líquido, ou seja,
as superfícies devem estar isentas de materiais ou impurezas que prejudiquem este processo. Seus
parâmetros envolvem a temperatura, pressão de união assim como o tempo de retenção destes fatores
(GARG et al., 2019). Este processo tem como vantagem a possibilidade de unir materiais que como o
titânio sofrem uma reação química interfacial muito rápida, além de possibilitar a dissolução de seu
próprio óxido, contudo, sua aplicação com alguns materiais não é favorecida em razão da delaminação
das folhas (CLYNE; WHITERS, 1995). Algumas rotas exploratórias de estudos acerca desta técnica são
encontradas na literatura de Nami; Halvaee; Adgi (2011), onde fabricaram um compósito de matriz de
alumínio com reforços de silicida de magnésio, obtendo uma distribuição homogênea dos reforços em
função do tempo de duração e temperatura de processamento.
FABRICAÇÃO EM ESTADO GASOSO
Nesta técnica a utilização de materiais que em algum momento de seu processo venham a
utilizar rotas gasosas, como o processo de spray para aplicação ou construção do compósito.
• Deposição física em vapor (PVD), tem sua principal utilização na formação de fibras que
são revestidas por uma matriz, posteriormente prensadas para formar o produto final. A
passagem das fibras por uma região de alta pressão parcial do material a ser depositado,
onde ocorre a condensação, de forma a obter um revestimento no material base (CHAWLA,
2013; GARG et al., 2019). Estudos relevam a formação de filmes de PVD em substratos
a fim de buscar as características destes compósitos, Farwa et al. (2018), através do PVD
analisou a aplicação e formação de complexos compósitos bimetálicos, mostrando em seus
resultados fatores promissores na utilização em supercapacitores.
• Deposição química de vapor (CVD) um processo muito utilizado para fazer a ligação
entre o Grafeno e o metal, sendo os precursores, em vapor ou gás, atuando em reações,
ou decompostos no substrato em câmara de vácuo a alta temperatura. Esta deposição in
situ faz com que um MMC obtenha um alto desempenho com excelentes propriedades
contra corrosão. Prasaiet al. (2012) realizou a formação de um compósito com Grafeno em
substratos de níquel ou cobre, obtendo uma redução na corrosão da ordem de setes vezes
menor do compósito em relação ao cobre puro no ataque de sulfato de sódio.
TIPOS DE REFOÇOS DE MATRIZ METÁLICA
Na atuação como fase de reforço em compósitos, diversos materiais são empregados, em
diferentes formas, tamanhos e técnicas. Com a finalidade de se organizar estas composições, algumas
classificações são feitas de diversas formas, alterando alguns referenciais. Verificando-se na literatura,
constata-se que de forma geral a classificação apresentada por Callister (2002) é uma das mais usadas
e aceitas, pois seu esquema é apresentado na Figura 1.
O reforço fornecido por partículas tem sua classificação voltada em partículas grandes e por
dispersão, levando em conta como parâmetro o tamanho partícula de reforço. No primeiro caso estas
partículas tendem a restringir o movimento da fase matriz na vizinhança de cada partícula, fazendo
assim uma transferência de uma quantia da carga aos reforços. Já no caso da dispersão partículas,
de modo geral muito menores com ordens de grandeza na casa dos micrometros e nanômetros, as
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partículas são efetivas no aumento da resistência em razão da matriz suportar a maior quantidade da
carga, e as partículas atuarem como barreiras no movimento das discordâncias. Assim restringindo a
deformação plástica e de modo que propriedades como o limite de escoamento, resistência a tração
bem como a dureza sejam melhorados (CALLISTER, 2002, p.360).
Figura 1 - Classificação elementos reforçantes compósitos.

Fonte: Callister (2002).

Nos MMCs a utilização é focada em maior quantidade nas pesquisas que utilizam os reforços
em dispersão na matriz, conforme estudos de Ranieri (2009); Kanna; Ramanujam (2017) e Kolahdooz
(2018).
Diversos materiais são utilizados como fase de reforço, buscando sempre o aprimoramento das
propriedades mecânicas. Quando se adiciona mais de um reforço para integrar à matriz, este compósito
é denominado como híbrido. Sendo o comportamento destes materiais fortemente influenciado pelo
tipo de atuação destas partículas de reforço, possuindo análises na literatura de várias combinações
e tipos de reforços (ARUNKUMAR et al., 2020). Abaixo, são apresentados alguns destes reforços
relatados na literatura:
• Alumina ou óxido de alumínio (Al2O3), utilizado em diferentes técnicas de fabricação,
todas buscando suas excelentes propriedades como: alta rigidez, resistência ao desgaste
e boa condutividade térmica (CHAK; CHATTOPADHYAY; DORA, 2020). Possui uma
alta estabilidade química e temperatura de fusão, provendo ao compósito a capacidade
de operar em altas temperaturas. Sua obtenção ocorre a partir da bauxita pelo processo
Bayer (Inventado pela Bayer), permitindo que seja usada em várias aplicações devido a estas
características relatadas (SELVAM; DINAHARAM; RAI, 2020). Alguns estudos com este
material mostram que ele fornece um aumento na resistência a tração, aumento na dureza,
assim como uma boa ligação com a matriz, tais como os resultados obtidos na pesquisa de
Kumar; Lal; Kumar (2013), através da fabricação com uma matriz de A359, confeccionado
com o método Stir Casting, utilizando agitação eletromagnética.
• Carbeto de Silício (SiC), um material duro com ligação covalente, apresenta propriedades
como: baixa expansão térmica, alta condutividade térmica, alta dureza e boa resistência a
abrasão e corrosão. Além disso, como consegue manter sua resistência elástica até 1650°C,
garante uma ampla de gama de opções para aplicações nos mais diversos setores, assim
como nos métodos de fabricação (SELVAM; DINAHARAM; RAI, 2020). Contudo este
material tem um grande problema devido a formação de reações interfaciais com o Al, que
produz fases prejudicais degradam as propriedades mecânicas. Dentre elas pode-se citar a
fase , fazendo com que o processamento deste compósito envolva muita atenção e cuidado
com parâmetros e procedimentos (LIU et al., 2015). Diversos estudos realizados com a
incorporação deste material à matriz de um compósito, como o de Ozben; Kilickap; Çakir
(2008), que fabricou um MMC reforçado com SiC, mostram que houve um aumento na
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resistência a tração e dureza, porém a resistência ao impacto diminuiu em comparação ao
material base.
Carbetos de Boro , um material também comumente utilizado na fabricação de MMCs,
contudo em comparação aos outros materiais seu custo de aquisição é mais elevado, o que
restringe um pouco suas pesquisas. Em contra partida oferece uma conexão muito melhor
com a matriz e boas propriedades mecânicas, obtendo melhores resultados em estudos
com tendência de tamanho a partículas da ordem de nanômetros. Mostrando excelentes
resultados em estudos realizados com este material, Harichandran; Selvakumar (2016),
obtiveram uma redução na porosidade quando o MMC foi fabricado com particulado de
tamanho nanométrico.
Nitretos de Alumínio (AlN) e Nitretos de Boro (BN), tem uma vasta área de aplicação
quando a necessidade principal é a alta condutividade térmica. O AlN é muito utilizado em
componente microeletrônicos, sendo muito estável não reagindo com o Al, diferentemente
do SiC, ainda juntamente com a matriz em alumínio é um excelente candidato para materiais
de embalagem eletrônica (SELVAM; DINAHARAM; RAI, 2020).
Nanotubos de carbono, são uma das descobertas mais interessantes da década de 90
(KUMAR; SOREN, 2019). Devido a suas características de alto modulo de elasticidade,
notável resistência mecânica e impressionante condutividade térmica e elétrica. Pode ser
constituído de um ou mais tubos um dentro do outro, obtendo seu desenvolvimento focado
em aplicações inovadoras como membranas internas, externas e semicondutores (SELVAM;
DINAHARAM, RAI; 2020).

A pesquisa e desenvolvimento atual tem levado o foco de estudo destes materiais para
aprimoramento de algumas características como atrito, resistência ao calor, durabilidade e facilidade
de processamento. Diversos outros elementos reforçantes são mencionados por (SELVAM;
DINAHARAM; RAI, 2020), como partículas metálicas (Ti, Ni, W, Mo), intermetálicos (Al3Zr,
Al2Cu, Mg2Si/Al), fases de alta entropia e partículas hidroxiapatita. Os reforços buscam melhorar o
desempenho e justificar os propósitos de uso dos compósitos como sendo a baixa densidade aliadas a
alta resistência. Neste foco, partículas como o Carbeto de Nióbio (NbC) tem atraído grande atenção
em razão de melhores propriedades como aproximadamente metade da densidade do carbeto de
tungstênio WC (THIRUPPATHI, 2020). Além disso, outro material no ramo das estruturas ligadas ao
carbono tem atraído grande atenção, sendo o Grafeno em razão de suas excelentes propriedades tem
se mostrado um promissor reforço a ser estudado em MMC (GÜLER; BAĞCI, 2020).
• Grafeno, é uma folha ou filme espesso de átomos de carbono, e devido sua estrutura em
colmeia hibridizada sp2, conforme mostrada na Figura 9, possui baixa densidade e excelentes
propriedades térmicas e mecânicas, características que tem atraído grande atenção. Sua
utilização pode ser dada em nanoplacas de Grafeno (GNPs) ou nanofolhas (GNFs), as quais
são pilhas de átomos de Grafeno com propriedades muito semelhantes aos CNTs podendo
ser aplicado em seu lugar durante algumas utilizações (KUMAR, XAVIOR, 2014). Devido
à sua estrutura de camada monoatômica bidimensional, além de maior resistência (130
GPa) e módulo de elasticidade (1,1 TPa) o Grafeno é um dos materiais mais promissores
utilizados como reforço em compósito (LI et al., 2020). Com o propósito de melhorar as
propriedades dos compósitos de Al reforçados com Grafeno nas diferentes formas, estudos
acerca do entendimento do mecanismo de fortalecimento são necessários. Considerando
que as partículas de Grafeno estão homogeneamente distribuídas na matriz e fazem uma
boa ligação com o alumínio, o aperfeiçoamento da resistência do compósito ocorre em
razão da transferência de tensões e redução do tamanho de grão. Pois em compostos os
GNPs inibem o crescimento de grão assim como o movimento das discordâncias, contudo
em razão de absorverem grande parte da carga aplicada ao compósito, sem transmiti-la
a matriz geram uma deformação plástica limitada (GÜLER; BAĞCI, 2020). Apesar de
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suas grandes vantagens o cuidado nos parâmetros e processamento é essencial a fim de
evitar defeitos. Uma vez que Bartolucci et al. (2011), em sua produção de compósitos de
alumínio reforçados com nanopartículas de Grafeno através da moagem, prensagem e
extrusão a quente, observaram a formação de uma fase prejudicial (Al4C3), explicando que a
natureza defeituosa do Grafeno obtido por redução térmica do Óxido de Grafite é o provável
responsável na formação deste carbeto de alumínio. Esta fase é formada a partir do carbono
amorfo na estrutura, seja nas bordas contendo um plano grafítico ou nas extremidades
de nanotubos, sendo formadas geralmente na interface do alumínio com o Grafeno, local
de suma importância para a resistência do compósito. O Grafeno pode ser utilizado em
mais de uma configuração química uma vez que Wu et al. (2019), fabricou um compósito
através do reforço de Óxido de Grafeno (GO) em uma matriz de alumínio, pelo do método
de metalurgia do pó. Sua pesquisa investigou o processo com uma pequena variação na
aplicação do método de interação eletrostática simples entre os componentes, obtendo um
desempenho mecânico aprimorado na resistência à tração final dos compósitos, com apenas
0,3% em peso de óxido de Grafeno aumentou 73,9% (de 96 MPa para 167 MPa).
Carbeto de Nióbio (NbC), é um material promissor para reforçar os MMCs em razão de
suas excelentes propriedades mecânicas, assim como sua disponibilidade em grande parte
presente no território brasileiro. NbC é um produto intermediário da obtenção de Nb metálico
através da redução do Nb2O5 por C. Sua utilização em pesquisas é bem restrita na área de
compósitos, em grande parte realizados em matrizes de Cu, sendo mais difícil ainda suas
análises em matrizes de alumínio (TRAVESSA; SILVA; CARDOSO, 2017). Recentemente
Kumar et al. (2019), fabricou com compósito da matriz AA7075 reforçado com NbC pelo
método FSP. Os resultados mostram que uma forte ligação entre as interfaces, aliada à
distribuição homogênea dos reforços na matriz, contribuíram para uma transferência de
carga para o reforço. Junto com estes resultados obteve-se uma melhora significativa na
resistência à tração, unido com uma diminuição na ductilidade.
INTERAÇÃO ENTRE AS PARTICULAS DE REFORÇO E A MATRIZ

A região de interface de qualquer compósito é muito importante nas propriedades finais. Existem
diversas maneiras de se analisar e quantificar isto, um dos modos é pelo do ângulo de contato entre o
líquido e a superfície do sólido (partículas de reforço). O molhamento adequado pode vir a diminuir
a formação de aglomerados, assim como propiciar uma melhor distribuição dos reforços na matriz
(CHAWLA, 2012).
Em testes com uma gota sobre uma superfície é possível analisar sobre um balanço de tensões
a molhabilidade entre os componentes (VIANA, 2017). O balanço de tensões é conhecido como
equação de Young, conforme mostrado na Figura 2 (CHATTOPADHYAY et al., 2009).
Por intermédio desta análise é possível perceber que um pequeno ângulo θ significa uma alta
molhabilidade, ao passo que ângulo de 180° mostraria um único ponto de contato entre o líquido e
a superfície, ou seja, molhabilidade muito baixa. Contudo, a análise somente deste parâmetro não
garante uma boa interação visto que outros fatores também influenciam, alguns são citados por
Chawla (2012).

72

A Engenharia Mecânica na UTFPR - Volume 3 - 2021

Figura 2 - Representação de uma gota sobre uma superfície sólida.

Fonte: Viana (2017).

•

União, reforços cerâmicos tem ligações iônicas ou mistas ou passo que a matriz de alumínio
terá ligação metálica.
• Cristalografia, os parâmetros de rede das fases na maioria das vezes não são idênticos.
• Potencial químico, a matriz e o reforço em suma não estarão em equilíbrio termodinâmico
na interface, de modo que haja uma força motriz para uma reação interfacial.
Além disso alguns detalhes microestruturais podem vir a causar grande mudanças em seu
comportamento, principalmente em particulados. Clyne; Whiters (1995) mencionam alguns outros
fatores que podem influenciar.
• Formato, uma vez que as partículas em razão de seu modo de produção não são esféricas,
e ao analisar o comportamento mecânico de trincas e fraturas por exemplo, nota-se que
possivelmente angularidades deem origem a grandes tensões localizadas.
• Distribuição do reforço, uma vez que a movimentação destas partículas se ocorrer de forma
independente sob um efeito de tensões na ponta de uma trinca, o que gera uma deformação
plástica grande favorecendo a passagem por regiões aglomeradas.
A formação de núcleos durante a solidificação em compósitos ocorre distante da superfície
do reforço e as partículas dispersas são empurradas pelas dendritas de Al-α em direção da última
região a resfriar, onde tendem a modificar o silício eutético (WILDE; PEREPEZKPO, 2000) e (VUGT;
FROYEN, 2000). Estes permanecem em maior temperatura fazendo com que as dendritas se formem
distante deles, ocasionando uma diferença de temperatura entre o metal líquido e os reforços. Pois,
nas proximidades ocorre a refusão do início da solidificação das dendritas, ao longe seu crescimento
ocorre interagindo com os reforços, uma vez que a fase Al-α empurre eles para serem inseridos no
interior da partícula ou depositado na região interdendriticas (RANIERI, 2009).
Com o intuito de entender a formação da microestrutura dos compósitos com relação ao
processamento, Viana (2017) explica que a partir de estudos de outros autores como Karantzalis et
al.(2010), ocorre uma possível retenção dos reforços no interior dos grãos. Isto ocorre geralmente em
razão da maior condutividade térmica destas partículas, as quais permanecendo a uma temperatura
mais alta que o líquido, mantém o líquido ao seu redor também sobreaquecido, diminuindo o
crescimento da frente de solidificação, de forma que a frente se bipartisse formando dois “braços”
para contornar este líquido, e depois de certa distância fechasse novamente seguindo como uma frente
única mantendo o reforço preso no interior.

METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DOS MATERIAS COMPOSITOS (A380 +
NBC E A332 + CR2C3) POR STIR CASTING
Para a obtenção dos compósitos foram utilizadas a liga A380 com adição de reforço de NbC
e a liga A332 com reforço de Cr2C3, ambos na quantidade de 3% wt. Para a fusão das ligas foram
usados lingotes provenientes de reciclagem, possuindo aproximadamente 7kg. A composição química
segundo o fabricante, das Ligas A332 e A380, são apresentadas nas Tabela 1, respectivamente.
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Tabela 1. Composição química em % Liga SAE 332 (%wt) e Liga SAE 380 (%wt)
Liga

Si %

Fe %

Cu %

Mn %

Mg %

Zn %

Ni %

Cr %

Pb %

Ti %

Sr %

Ca %

P%

SAE 332

8,734

0,895

2,757

0,183

0,252

0,993

0,121

0,025

0,063

0,059

0,001

0,005

0,003

SAE 380

8,159

0,786

3,281

0,139

0,068

2,961

0,197

0,017

0,183

0,082

0,001

0,002

-

Os materiais usados como reforço (NbC e foram fornecidos em forma de pó, pelos fabricantes.
O pó de NbC foi cedido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o pó de
Cr2C3, foi adquirido da empresa Oerlinco-Metco e possui a composição química que mostra na Tabela
2.
Tabela 2. Composição química do pó de Cr2C3 (%wt)
Cr %

C (total) %

Ni %

Fe %

Balanço

9 - 10.2

17.5 - 22.5

< 0.5

A fusão das ligas A380 e A332, foi realizada no laboratório da UTFPR Câmpus Ponta Grossa,
num forno de Indução GRION de 35 KW de potência, e um cadinho com capacidade de fusão de 2,3
kg. A temperatura de vazamento foi mantida constante para ambas ligas, sendo de aproximadamente
750°C.
Para confecção do compósito pelo método Stir Casting, foi desenvolvido um sistema acoplado
ao forno e cadinho, conforme se observa no fluxograma da Figura 3. O sistema consiste num suporte
com altura regulável, motor para agitação, haste com acoplamento para agitadores substituíveis.
Os reforços (NbC e Cr2C3), o desgaseificante (Neutrogás 0,3%wt), o escorificante (Covermax
0,4% wt), o agente umectante (90Mg10Al-1% wt), o refinador (Al5Ti1B 0,2% wt) e o modificador (Sr
0,025% wt) e as lingoteiras foram pré aquecidas em um forno tipo estufa a 200°C por 1h.
Juntamente com os reforços foi inserido nas capsulas o Mg na quantidade fixa de 1%wt, e o
modicador Sr na quantidade fixa de 0,025%wt. Segundo Pai et al. (1995), o Mg apresenta a função de
melhorar a molhabilidade do líquido em relação aos reforços sólidos. Já o Sr, segundo Ferreira (2017)
e Zulfia; Putriana (2019), é utilizado com a finalidade de modificar a fase eutética Al-Si, melhorando
assim suas propriedades mecânicas.
Os reforços de NbC e Cr2C3 foram preparados em formas de capsulas envoltas por papel
alumínio. A utilização deste formato é embasada por Hadad; Babazade; Safarabadi (2020), com a
função de evitar que o pó espirrasse quando adicionado à liga fundida e para prevenir a perda de pó.
Os reforços de NbC e Cr2C3 foram adicionados na quantidade de 3% wt.
Para promover a mistura dos materiais, pela técnica Stir Casting, foi utilizada uma agitação com
velocidade de 400 rpm. Segundo Raju e Reddy (2019), esta velocidade é o ponto de equilíbrio, pois
velocidades de rotação superiores causam um fluxo turbulento dentro do fundido e derramamento do
fundido, e velocidades abaixo deste valor provocam má distribuição das partículas de reforço.
No fluxograma da Figura 3, são descritas as etapas da metodologia usada.
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Figura 3 - Fluxograma do processo metodológico

Fonte: Autoria própria (2021)
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CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
Para a caracterização macro e microestrutural, foram obtidas amostras da secção transversal dos
lingotes de cada material compósito. Na sequência foram embutidas em baquelite, lixadas e polidas,
até um polimento final em sílica coloidal (0,04µm).
Foi utilizado um microscópio óptico da Zeiss modelo Axio Imager A2m, e um microscópio
eletrônico de varredura da Tescan modelo Vega 3, para a caracterização microestrutual. A técnica
EDS (espectroscopia por energia dispersiva) foi empregada para análises pontuais e o mapeamento
elementar. Ensaios de microdureza Vickers foram realizados na seção transversal de acordo com a
norma ASTM E384:2017. Estas medições foram realizadas de forma aleatória na seção transversal,
sendo um total de 15 endentações, determinando assim o valor médio das medições.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta secção são apresentados os resultados relacionados com as características microestruturais
e das análises da microdureza das ligas A380 e A332 reforçadas respectivamente com 3 % de NbC e
Cr2C3.
CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS USADOS COMO REFORÇOS (NBC E CR2C3)
Na Figura 4 (A) é mostrada uma imagem obtida no MEV do pó de NbC como recebido, onde
se constata a variação geométrica e de tamanho das partículas. Na figura 4 (B), imagem realizada com
maior ampliação sobre o pó, nota-se a formação irregular da superfície, e se comprova um tamanho
médio de partículas de aproximadamente 200 μm. O formato das partículas de pó e suas características
são similares às encontradas por Vijaya, Kumar e Smart (2021), onde a morfologia irregular também
é apresentada como característica deste material.
Figura 4 - Imagem MEV pó de NbC com aumento de (A) 20X (B) detalhe com aumento de 200x

Fonte: Autoria própria (2021)

Na Figura 5, foi possível comprovar pela da técnica de mapeamento químico por EDS, os
elementos químicos presentes no pó de NbC. Se observa a presença do Nb, assim como o Fe, presente
provavelmente devido ao processo de obtenção do material.
Por outro lado, o de pó deusado como reforço, apresenta um tamanho médio de 25 μm, conforme
pode ser visualizada na Figura 6. Esta característica está de acordo com a encontrado por Yang et al.
(2019), que explica a relação da maior regularidade no tamanho, com o meio de obtenção dos pós.
Estes pós de Cr2C3 foram obtidos por aglomeração e sinterização, segundo o fabricante.
O pó de Cr2C3 é utilizado para o processo de aspersão térmica por HVOF (High Velocity Oxygen
Fuel) com destaque para a resistência a abrasão, das camadas aspergidas por este material. O processo
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de obtenção se dá por sinterização, o que garante sua mínima tendência à decomposição (METCO,
2019). Sua morfologia em formato esférico vista na Figura 6 apresenta um tamanho homogêneo, com
as porosidades típicas do processo de obtenção.
Figura 5 - Imagens obtidas via EDS para caracterização dos elementos presentes no pó de NbC

Fonte: Autoria própria (2021)

Figura 6 - Imagem MEV de particulas do pó de Cr2C3.

Fonte: Autoria própria (2021)

Conforme apresentado pelo fabricante Metco (2019), os elementos presentes no Cr2C3 são o Cr,
C e o Ni, podendo ocorrer a presença muito pequena de Fe. Na Figura 7 é apresentada uma imagem
do mapeamento químico por EDS, comprovando-se a presença dos elementos químicos já citados.
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Figura 7 - Imagens obtidas via EDS para caracterização dos elementos presentes no pó de Cr2C3

Fonte: Autoria própria (2021)

CARACTERIZAÇÃO DA LIGAS COMPÓSITOS AL380+NBC
Inicialmente é mostrada na Figura 8, a microestrutura da seção transversal da liga A380 refinada
com 5Ti1B e modificada com 250 ppm de Sr, na condição como fundida e sem adição de reforço.
Figura 8 -Imagem metalográfica da liga Al380 como fundida refinada com Al5Ti1B e modificada com Sr. A) Imagem
de Microscopia ótica. B) Imagem MEV da seção transversal

Fonte: Autoria própria (2021)

Na imagem da Figura 8 (A), é possível visualizar a formação de regiões claras em forma de
rosetas que se correspondem com a fase α-Al, circundado por regiões do eutetico Al-Si bastante
refinado pelo efeito do Sr. Também são observadas algumas estruturas aciculares no material de tons
cinza escuro, estes microconstituintes podem ser a fase intermetálica Fe-β, em correspondência com
as encontradas por Ferreira (2017), assim como Uludağ, et al (2018).
Já a formação fragmentada ao redor das estruturas α-Al, é em grande parte resultante das
modificações ocasionadas em razão da adição do Sr, assim como o refinador Al5Ti1B, conforme
mostra Ferreira (2017). Sua morfologia se assemelha a pequenos fragmentos dissolvidos em meio a
matriz de α-Al.
Na Figura 8 (B), pode-se observar uma imagem de MEV, com detalhes referentes às fases
mencionadas na análise, e estão presentes ao longo de toda a secção do material. Além disso, é possível
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perceber algumas fases arredondadas próximas ao Fe-β ou ao eutéticoAl-Si, que segundo Irizalp
e Saklakoglu (2014) pode ser a fase intermetálica θ-Al/Cu. Nesta liga fundida de A380 refinado e
modificado com Sr, não foi constatado a formação da fase intermetálica de Fe-α.
Por outro lado, o material Al380+NbC, obtido por stir casting, apresentou uma microestrutura
de fusão com grãos equiaxias da fase Al-α de menor tamanho, com a fase eutética fina de Al-Si nas
bordas. Os grãos equiaxiais de menor tamanho podem estar relacionado com o efeito da agitação no
material em estado líquido.
Na Figura 9, é mostrada uma imagem de microscopia óptica da seção transversal do material
compósito. Nota-se na imagem a presença de partículas cinzas escuro em formatos regulares e
dispersas ao longo da seção transversal, que provavelmente se correspondem com o reforço NbC.
Figura 9–Microestrutura do compósito Al380 + NbC com adição de Sr.

Fonte: Autoria própria (2021)

Para a caracterização e identificação das partículas do reforço NbC, foram realizadas imagens
no MEV, com uma ampliação de 500x, assim como análises química por energia dispersiva (EDS), não
sendo utilizado nenhum ataque químico para a obtenção das imagens, conforme mostrada na Figura
10.
Na Figura 10 (B), percebe-se na imagem obtida por amostras da secção transversal do material,
claramente as partículas de NbC destacadas ao centro, onde sua localização pode ser confirmada por
EDS, verificando-se a presença do elemento Nb nesta região.
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Figura 10 -Imagens do compósito Al380+NbC (A) Mapa de varredura elementar via EDS, (B) Imagem MEV na
ampliação de 500x

Fonte: Autoria própria (2021)

Nas observações microestruturais, foi constatado a falta de uma distribuição homogenia do
reforço de NbC na matriz do alumínio, provavelmente causado pela pouca quantidade de material de
reforço adicionado (3%). Isto pode ser confirmado ao se comparar com o trabalho de Travessa, et al
(2017), onde com a adição de 10 e 20 % em volume, houve uma maior concentração de partículas ao
longo da amostra, mostrando possivelmente assim que uma maior quantidade de partículas pode vir
a gerar melhores resultados de distribuição.
Porém, é possível notar que não houve uma aglomeração de todas as partículas juntas, apesar de
estarem bem próximas. Além disso a interação entre as partículas com a matriz mostra-se continua,
quase sem a presença de poros em seu contorno. Esta ação provavelmente está ligada a ação do Mg
como agente umectante, estando de acordo com o proposto por Pai et al. (1995), onde o Mg apresenta
a função de melhorar a molhabilidade do líquido em relação aos reforços sólidos
Pelas análises realizadas por EDS apresentadas na figura 11, pode-se identificar a presença
as fases: θ-Al/Cu, Fe-β e ao eutético Al/Si. A observação destas fases em relação a sua morfologia
e distribuição está de acordo com o encontrado por Ferreira (2017), mostrando a observação dos
diferentes microconstituintes da liga A380 reforçada com NbC. Porém ao se analisar as formações
nota-se que possivelmente a inserção de elementos reforçantes não provocaram a alteração ou
formação de novas fases na matriz da liga A380.
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Figura 11 - Imagens obtidas via EDS para caracterização dos elementos presentes na liga A380 comm reforço de NbC
3% wt

Fonte: Autoria própria (2021)

Percebe-se na Figura 11, que o elemento Nb destaca-se como partículas em formato heterogêneo
ao centro, mostrando a obtenção com sucesso da inserção do carboneto na liga matriz, como mostrado
em destaque pelo Al encontrado ao longo de todo o material.
Também é perceptível a presença do elemento Cu como material inerente a liga, o Mg inserido
como agente umectante, a presença do Ti é referente a inserção do refinador Al5Ti1B, já o Fe e o Ni
aparecem em menores quantidades possivelmente como resquício da liga e como pequenas inserções
devido ao Sr e ao refinador.
CARACTERIZAÇÃO DA LIGAS COMPÓSITOS AL332+CR2C3
Foram analisadas as características microestruturais da liga A332, após o processo de fundição.
Os resultados obtidos evidenciaram a influência do efeito do refinamento com Al-5Ti1B e modificações
com 250ppm de Sr.
Na figura 12, se mostram imagens da secção transversal da liga A332 como fundida, refinada e
modificada. Se constata uma microestrutura composta da fase α-Al, a fase eutética Al-Si, placas de Si e
a presença de Fe-β com forma acicular (PELA, 2018). Esta composição microestrutural da liga A332é
semelhante à verificada na liga A380, na mesma condição,como fundida.
O efeito da modificação com Sr, pode ser constatado nas imagens da Figura 12, verificando-se
que a fase eutetica Fe-Si, ficou aparente e ainda refinada devido a modificação com Sr na liga A332.
Ainda afase acicular de Fe-β, se observa fina, como foi também verificado na liga A380.
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Figura 12 -Microestrutura da liga A332 como fundida, refinada com Al5Ti1Be modificada com 250ppm de Sr. A)
Imagem por micrsocopia otica. B) Imagem MEV por SE e BSE

Fonte: Autoria própria (2021)

As fases e constituintes presentes na liga como fundida foram ainda caracterizados usando
a técnica de espectroscopia por energia dispersiva (EDS), possibilitando a correta identificação.
Na Figura 13, se mostra uma imagem de uma região da secção transversal do da liga A332, onde
foi realizada uma análise química linear, e o correspondente resultado espectral. Se constata pelas
anaálises química espectral, a presença das fases ricas em Fe, como as fases aciculares Fe-β, fases ricas
em Cu (θ-Al/Cu) e as placas de silício, formando parte da fase eutetica Al-Si.
O material compósito Al332+Cr2C3, obtido por stir casting, apresentou também a fase Al-α
em forma equiaxias de pequeno tamanho. Se observou ainda a fase eutetica Al-Si refinado pelo Sr,
localizada nas bordas da fase primária de alumínio (Figura 14).
Figura 13– Imagem da analises por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) de região da microestrutura da liga
A332 como fundida, refinada com Al5Ti1Be modificada com 250ppm de Sr.

Fonte: Autoria própria (2021)

Detalhes da microestrutura do material compósito A332 + pode ser observada na Figura 14,
onde são mostradas imagens metalográficas de microscopia ótica (A), microscopia eletrônica de
varredura (B) e ainda imagens de mapas de EDS (C). Ao se comparar as imagens B e C da Figura 14,
é possível comprovar a presença das Cr2C3 no centro da imagem identificada pela presença de Cr e
Ni. O elemento Ni, forma parte da composição do reforço, neste caso atuando como matriz dos Cr2C3
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da matéria prima. Se observa a presença do silício, na formação da fase eutética Al-Si e algumas áreas
com presença da comprova a formação da fase θ (Al2Cu).
Figura 14 - Imagens do compóstio Al332+Cr2C3 (A) Imagem metalográfica com ampliação de 100x, (B) Imagem MEV
na ampliação de 500x e (C) Mapa de varredura de elementos via EDS

Fonte: Autoria própria (2021)

Uma análise mais detalhada é apresendada na Figura 15 por uma imagem MEV de uma região
da secção transversal do compósito Al332+Cr2C3. Análises de EDS pontual foram realizadas para a
correta identificação das fases presentes e especialmente a presença do reforço Cr2C3 na matriz do
alumínio.
Figura 15 - Analises quimica pontual por EDSna secção transversaldo compóstio Al332+Cr2C3

Fonte: Autoria própria (2021)

Se comprova que a fase analisada com o espectro 1, apresenta um alto conteúdo de Cr,
comprovando a presença do Cr2C3 na matriz. Os espectros identificados na sequência 2, 3 e 4,
comprovam a formação da fase θ (Al2Cu) e o espectro 5 identifica a matriz α-Al.
INFLUÊNCIA DO REFORÇO NA MICRODUREZA DAS LIGAS A380 E A332

83

Fábio Martins, Laércio Javarez Junior, Rodrigo Lupinacci Villanova (orgs.)

Foram realizados ensaios de microdureza Vickers com uma carga de 200g por 15s nas seções
transversais dos materiais como fundidos, refinados e modificados e ainda nos MMC obtidos a partir
da adição dos reforços NbC e Cr3C2.
Os valores de microdurezas da secção transversal apresentaram grande variabilidade,
consequência da presença de diversas fases (α-Al, Fe-β, θ -Al2Cu, Al-Si) na microestrutura dos materiais
aqui estudados (A380 e A332). Porém, os valores de microdureza aqui analisados, e apresentados se
correspondem com as respectivas médias das medições.
Os valores médios da microdureza se mostram no Gráfico 3, onde se constata, que em ambas
ligas, a adição do refinador juntamente com o Sr, aumenta o valor médio da microdureza, consequência
da redução do tamanho de grão causado pelo refinador em ação conjuntamente com a modificação da
fase eutética, provocada pelo Sr. Esta constatação está de acordo com o encontrado na literatura nos
trabalhos de Ferreira (2017), Felipe e Gubert (2020).
Gráfico 3 - Valores de microdurezaVickers dos materiais (A380 e A332 com seus reforços)

Fonte: Autoria própria (2021)

Após a inserção dos reforços de NbC na liga A380 comprovou-se um aumento na microdureza
do material. Vijaya, et al (2021), também observou que após a inserção do NbC na proporção de 1% wt
foi perceptível um incremento na dureza. O mesmo comportamento da microdureza foi constatado
no outro material compósito A332+Cr2C3.
Se constatou então, que independentemente do tipo de material da matriz de alumínio a
adição de partículas de NbC e Cr3C2 mais duras e bem ligadas na matriz de Al, aumentam a dureza,
provavelmente por causa da formação de obstáculos que impedem o movimento das deslocações nos
MMCs.
Nesse sentido, nos MMCs, um incremento na dureza poderá ser obtido, quando se aumente
a quantidade de reforço adicionado, sem atingir o valor limite que provoque a aglomeração das
partículas do reforço (ZHAO et al., 2020). Aspecto que deve ser atendido neste trabalho, onde foi
usado 3% em wt de adição de reforço, e observou-se ainda, falta de uma distribuição homogênea das
partículas na matriz.
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CONCLUSÕES
Foram obtidos materiais compósitos A380+NbC e A332+Cr2C3 utilizando o processo de
fundição com agitação. Alguns aspectos devem ser levados em consideração:
• O processo de fundição com agitação, foi eficiente na obtenção dos MMC A380+NbC e
A332+Cr2C3 garantindo a desaglomeração dos reforços, e proporcionando uma distribuição
das partículas na seção transversal dos materiais.
• Observou-se nas análises a falta de distribuição homogênea das partículas do reforço na
matriz, que deverá ser aprimorada aumentando a quantidade de partículas de reforço no
processo.
• Os materiais compósitos Al380+NbC e A332+Cr2C3obtidos por fundição agitação,
apresentaram uma microestrutura de fusão da matriz com grãos equiaxias da fase Al-α de
menor tamanho, com a fase eutética refinada de Al-Si nas bordas e outras fases intermetálicas
de Fe-B e Al-Cu. Os grãos equiaxiais de menor tamanho foram favorecidos pelo efeito da
agitação no material em estado líquido.
• Se constatou, que independentemente do tipo de material da matriz de alumínio, a adição
de partículas de NbC e Cr3C2 mais duras e bem ligadas na matriz de Al aumentam a dureza,
provavelmente por causa da formação de obstáculos que impedem o movimento das
deslocações nos MMCs.
• •
A utilização do Carbeto de Nióbio (NbC) mostrou ser um material promissor para
reforçar os MMCs de ligas de alumínio em razão do aumento das propriedades mecânicas,
assim como sua disponibilidade em grande parte presente no território brasileiro.
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LEIS DE CONSERVAÇÃO DO ESCOAMENTO BIFÁSICO
GÁS-LÍQUIDO COMO FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE
SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI
MARCIO TADAYUKI NAKAURA(1), FRANCISCO AUGUSTO APARECIDO GOMES(2)
Professor de Engenharia Mecânica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco
(1)(2)

(1)(2)

1 INTRODUÇÃO
A ciência é construída a partir de conceitos, princípios físicos, e definições. No estudo de um
escoamento bifásico, devemos iniciar com o princípio fundamental das leis físicas que governam esse
tipo de escoamento. As leis que regem e que são independentes da natureza do fluido são: lei da
conservação de massa, segunda lei do movimento de Newton, primeira e segunda lei da termodinâmica.
Na maioria dos casos de escoamento bifásico, faz-se necessário a escolha de variáveis de estado
(variáveis dependentes). As publicações que podem orientar sobre este assunto são Pai (1977) e
Kuo (1986). O equacionamento do escoamento bifásico gás-líquido baseia-se principalmente no
estudo desenvolvido por Pai (1977) e mais didaticamente por Nakaura (2004). Inicialmente as fases
gasosa e líquida são analisadas separadamente, satisfazendo as equações de conservação. Equações
constitutivas, como a do gás perfeito, também serão utilizadas. Usualmente, as variáveis que acoplam
as equações de conservação de misturas (gás-líquido) são: as frações de massa e de volume dos dois
elementos.

2 RELAÇÕES BÁSICAS DA MISTURA GÁS-LÍQUIDO
2.1 DENSIDADES
Seja um elemento da mistura de gás-líquido. Admitindo a mistura homogênea e que ocupa um
volume V, a densidade da mistura pode ser definida como:

(2.1)
onde, mg a massa do gás e ml a massa do líquido.
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As densidades parciais do gás e do líquido são definidas, respectivamente, como sendo:
(2.2)

(2.3)
Denotando m como sendo a massa da mistura, ou seja, a soma das massas do gás e do líquido,
podemos escrever:
(2.4)
Das equações (2.1) e (2.4), obtemos:
(2.5)
Usualmente, a densidade do gás e a do líquido são expressas na forma,
(2.6)

(2.7)
onde Vg e Vl são os volumes ocupados pelo gás e pelo líquido, respectivamente.
2.2 FRAÇÃO DE VOLUME E FRAÇÃO DE MASSA
seja,

Definindo a fração de volume, fv como a razão entre o volume do gás e o volume da mistura, ou

(2.8)
e como o volume parcial ocupado pelo gás é a diferença do volume da mistura e o volume parcial
ocupado pelo líquido, podemos então obter a razão entre o volume do líquido e o volume da mistura,
fazendo:
(2.9)
Sem nenhuma dificuldade, também podemos concluir que:
(2.10)
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(2.11)
Logo, a equação (2.5) pode ser reescrita como:
(2.12)
De forma análoga, definindo a fração de massa, fm, como a razão entre a massa do gás e a
massa da mistura, obtemos:
(2.13)

(2.14)

2.3 VELOCIDADE DA MISTURA
A quantidade de movimento, grandeza física vetorial, é definida pelo produto entre a massa e
velocidade. No caso do escoamento bifásico gás-líquido, a quantidade de movimento do elemento da
mistura pode ser determinada pela soma da quantidade de movimento parcial do gás e quantidade de
movimento parcial do líquido. Assim,
(2.15)
Notemos que a quantidade de movimento do elemento da mistura pode ser expressa também
como:
(2.16)
onde, denota a velocidade do centro de massa do elemento da mistura. Então,
(2.17)
Se dividirmos a equação anterior pelo volume da mistura V, fica:
(2.18)
logo,
(2.19)

93

Fábio Martins, Laércio Javarez Junior, Rodrigo Lupinacci Villanova (orgs.)

2.4 ENERGIA INTERNA DA MISTURA
A energia interna da mistura, E, pode ser obtida somando as energias internas parciais do gás e
do líquido. Seja eg a energia interna específica do gás e el a energia interna específica do líquido, então
podemos expressar a energia interna total da mistura como:
(2.20)
Notemos que a equação (2.20) também pode ser expressa de forma,
(2.21)
onde e é a energia interna específica da mistura.

3 EQUAÇÃO DE ESTADO E EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS PARA MISTURA
3.1 EQUAÇÃO DE ESTADO
Para escoamento bifásico gás-líquido, Pai (1977) e Nakaura (2004) utilizam a lei de Dalton,
fazendo:
(3.1)
onde Pg é a pressão parcial do gás e Pl é a pressão parcial do líquido. Por outro lado, temos que:
(3.2)
(3.3)
Para um elemento de volume da mistura, a equação de estado fica:
(3.4)
onde T é a temperatura da mistura e Rg é a constante específica do gás. Notemos que a equação (3.4)
pode ser expressa na forma,
(3.5)
e ainda, substituindo as equações (2.10) e (3.2) na equação anterior, obtemos:
(3.6)
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3.2 EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS
forma:

A energia interna específica do gás e a energia interna específica do líquido são expressas na
(3.7)
(3.8)

onde CVg e CVl são calores específicos a volume constante do gás e do líquido, respectivamente. Seja
CV o calor específico a volume constante da mistura, a energia interna específica da mistura pode ser
escrita como:
(3.9)
A partir da equação (2.21), obtemos:

(3.10)

Nakaura (2004) considera o valor da capacidade térmica da mistura ser constante nas situações
de escoamento bifásico gás-líquido em condições normais onde,

e

A interação dinâmica para o gás e para o líquido na mistura, utilizando a lei de Stokes, temos:
(3.11)
(3.12)
onde Kgl e Klg são coeficientes da interação dinâmica entre as fases.
Pela terceira lei de Newton, a força que o gás exerce sobre o líquido é a força exercida pelo
líquido sobre o gás no sentido oposto, então:
(3.13)
consequentemente, temos que:
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(3.14)
A interação térmica no caso do gás e no caso do líquido é dada pela taxa de transferência de
calor entre as fases, assim:
(3.15)
(3.16)
onde Cgl e Clg são os coeficientes de transferência de calor entre as fases, Tg e Tl são as temperaturas do
gás e do líquido. Fazendo o balanço térmico, obtemos:
(3.17)
logo,
(3.18)

4 EQUAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA MISTURA BIFÁSICA
A escolha das variáveis que governam o problema físico deve ser feita de forma cuidadosa.
Muitas vezes o equacionamento do problema pode facilitar muito (ou dificultar) a solução matemática.
No caso de escoamento de mistura gás-líquido temos, obviamente, equações de conservação de cada
fase do fluido. Para diminuir a complexidade do problema, Nakaura (2004) fez simplificações usuais,
admitindo equilíbrios térmicos e dinâmicos entre as fases da mistura, o que equivale à unicidade da
velocidade média e da temperatura local dos componentes da mistura.
4.1 EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE
As equações a seguir representam a conservação de massa do gás e do líquido, respectivamente.
(4.1)

(4.2)
Somando as equações (4.1) e (4.2) obtemos a equação da continuidade da mistura gás-líquido.
(4.3)

Observando as equações (2.5) e (2.18), podemos reescrever a equação anterior como:
(4.4)
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4.2 EQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO
As equações da quantidade de movimento de cada fase da mistura são:
(4.5)

(4.6)
A equação da quantidade de movimento da mistura pode ser obtida somando as equações (4.5)
e (4.6), assim temos que:
(4.7)
Substituindo as equações (2.18) e (3.1) na equação anterior, obtemos:
(4.8)
e fazendo,
(4.9)
a equação (4.8) pode ser reescrita na forma:

(4.10)

Nota: Os termos
(1947).
Na condição
(4.10) torna-se:

e

são expressões diádicas. Maiores detalhes podem ser vistos em Brand

, isto é, situações próximas ao equilíbrio dinâmico, a equação

(4.11)

4.3 EQUAÇÃO DA ENERGIA
A equação da conservação de energia do gás na mistura é dada por:
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(4.12)
e a do líquido:
(4.13)
Somando as equações (4.12) e (4.13), obtemos a equação da conservação de energia para mistura
gás-líquido.

(4.14)

Observando as equações (2.5), (2.18), (2.21), (3.1), (3.15), (3.16), e (3.17), a equação anterior
pode ser reescrita:

(4.15)

Podemos ainda escrever a equação (4.15), utilizando a equação (4.9), como:
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(4.16)

Para situações próximas ao equilíbrio dinâmico, a equação anterior torna-se:
(4.17)

5 VARIÁVEIS INDEPENDENTES ENTRE SI
No estudo de problema de ondas nas misturas bifásicas, Nakaura (2004) apresenta em seu
trabalho, as equações de conservação em função das variáveis que são independentes entre si. Para que
o problema seja bem-posto, o número de variáveis que são independentes entre si deve ser o mesmo
número das equações. Notemos que nos problemas que envolvem MHD (magneto-hidrodinâmica),
além das leis de conservação dos gases, temos a conservação do campo magnético.
5.1 SISTEMA BÁSICO DE EQUAÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Na seção anterior, nem todas as equações são independentes, por exemplo, as equações de
continuidade do gás, do líquido, e da mistura, pois a partir de duas delas podemos obter a terceira.
Assim, escolhendo as equações de modo que sejam totalmente independentes, temos:

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)
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(5.5)

Nota: O termo

é a diádica unidade. Maiores detalhes podem ser vistos em Brand (1947).

Assim, temos duas equações de conservação de massa, duas de quantidade de movimento e
uma de energia. Considerando equilíbrio térmico entre as fases gás-líquido (
), então é
necessária somente uma equação de conservação de energia para descrever o comportamento térmico
do escoamento.
5.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES
Nas cinco equações apresentadas que compõem o sistema básico, temos as seguintes variáveis
presentes: , , , , , , , e . Como temos cinco equações, devemos ter também cinco variáveis
, , , ,e .
independentes entre si. Veremos que podemos escolher as seguintes variáveis:
Fazendo o uso das equações auxiliares, definidas nas seções 2 e 3:
(equação de estado para o gás)
(pressão parcial do gás)
(energia interna da mistura)

ou

(velocidade da mistura)

Notemos que surgiram mais três novas variáveis, , , e . Contudo, admitindo que
constante (fluido incompressível) e dispomos ainda de mais duas equações auxiliares:

seja

(densidade da mistura)
(densidade parcial do gás)
e podem ser encontradas, porém apareceu mais uma variável, . No
Assim, variáveis
entanto, somando as equações do sistema básico (cinco) com as equações auxiliares (seis) resulta em
, , , , , , , , , ,e .
onze equações e, por felicidade, temos onze incógnitas:
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5.3 DETERMINAÇÃO DE VARIÁVEIS
, , , , , e , utilizaremos as equações auxiliares,
Para determinar as variáveis
, , , , e (variáveis escolhidas como
expressando cada uma destas variáveis em termos de
independentes entre si). Desta forma, temos:

(5.6)

(5.7)

(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)

5.4 EQUAÇÕES DE CONSERVAÇÃO – FORMA FINAL
Finalmente, as equações de conservação em função das variáveis
como:

, ,

, ,e

são expressas

(5.12)

(5.13)

(5.14)
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(5.15)

(5.16)
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1 INTRODUÇÃO
Os termossifões são tubos de calor que não possuem uma estrutura porosa ou capilar para
movimentar o fluido de trabalho dentro deles (SANTOS et al., 2017). A ação gravitacional é a força
motriz que faz com que o fluido de trabalho se mova, portanto, o condensador deve estar sempre
acima do evaporador. Termossifões são dispositivos que transferem calor com alto desempenho e
possuem uma ampla gama de aplicações na engenharia (KRAMBECK et al., 2019). Em particular,
são amplamente utilizados em sistemas de aquecimento solar (JAFARI et al., 2016), tanto na indústria
como para aquecimento doméstico de água (POULAD; FUNG, 2011).
A ebulição do tipo gêiser é um fenômeno instável que ocorre dentro dos termossifões. Quando
bolhas alongadas são geradas no evaporador, elas se expandem rapidamente e eclodem na região do
condensador, causando vibrações e sons característicos. Um trabalho pioneiro publicado por Griffith
(1962) apresentou um estudo desse tipo de fenômeno de ebulição em termossifões. O fenômeno do
gêiser ocorre quando um determinado fluido de trabalho confinado está no estado líquido e aquecido.
O líquido fica superaquecido (estado metaestável) e repentinamente muda para o estado de vapor,
formando grandes bolhas que se coalescem em uma bolha alongada que cresce e se move para cima
abruptamente, atingindo a região do condensador. A esse tipo de escoamento bifásico é dado o nome
de escoamento em golfadas (slug flow). Este fenômeno ocorre periodicamente em termossifões durante
o processo de ebulição para razões de preenchimento, baseadas no volume do evaporador, acima de
60%.
Os mecanismos dos fenômenos de ebulição do gêiser em um termossifão foram investigados
por Kuncoro et al. (1995) experimentalmente por meio de medidas de temperatura e pressão e pela
visualização do fenômeno em um termossifão de vidro de 2,5 m de comprimento. Um diagrama
esquemático do fenômeno do gêiser foi idealizado com base nas visualizações. Mesmo que uma
explicação dos principais aspectos termodinâmicos fora dada, os autores não consideraram as
características hidrodinâmicas do fenômeno.
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Especificamente no fenômeno do gêiser que ocorre para altas razões de preenchimento (acima
de 60% do volume do evaporador), as características hidrodinâmicas do escoamento em golfadas tais
como: velocidade de translação da bolha alongada, comprimentos da bolha alongada e do pistão de
líquido e frequências da bolha alongada geralmente não são medidas experimentalmente. No entanto,
para o escoamento bifásico caótico (churn flow), Agunlejika et al. (2016) desenvolveram um estudo
de ebulição abaixo da pressão atmosférica a respeito da instabilidade de gêiseres de um termossifão
usando dados de sensores de malha resistiva (Wire-Mesh Sensor - WMS).
Esses parâmetros hidrodinâmicos são de suma importância para o desenvolvimento de um
modelo matemático capaz de estimar o coeficiente de transferência de calor por ebulição do tipo gêiser.
Portanto, este trabalho apresenta um estudo experimental de um termossifão de vidro instrumentado
com dois sensores de malha resistiva, no qual são medidos os parâmetros hidrodinâmicos do
escoamento em golfadas (slug flow), inerente ao processo de ebulição do tipo gêiser. Foram realizadas
medidas, em função da taxa de transferência de calor (110, 120, 130, 140 e 150 W), da fração de vazio
(instantânea e média), espessura do filme líquido, velocidade de translação das bolhas alongadas,
comprimento do pistão de líquido deslocado pela ascensão das bolhas alongadas.

2 EXPERIMENTO
Os termossifões, em geral, possuem três regiões distintas: evaporador, seção adiabática e
condensador. No evaporador, o calor é transferido de uma fonte externa para a água, que entra em
ebulição, e o vapor sobe por empuxo. O presente estudo coloca sensores de malha resistiva onde a
região adiabática teoricamente existe. Finalmente, o condensador é a região onde o calor é transferido
do vapor para o ambiente. O vapor d’água se condensa e retorna ao evaporador pela ação da gravidade,
encerrando o ciclo. As etapas do processo podem ser vistas na Figura 1.
A configuração experimental (Figura 2) foi montada nas instalações do Núcleo de Escoamento
Multifásico (NUEM/UTFPR/Curitiba) a fim de estudar os parâmetros relacionados ao escoamento
bifásico de líquido-gás em golfadas encontrado durante o processo de ebulição dentro o termossifão.
Um termossifão de vidro com diâmetro interno de 25,4 mm e diâmetro externo de 30 mm, com
comprimento total de 875 mm, foi montado junto com os sensores de malha resistiva, devidamente
acoplados. O evaporador tem um comprimento de 320 mm e o condensador tem um comprimento de
475 mm. A região onde os sensores de malha resistiva são instalados tem um comprimento de 80 mm.
Os testes são realizados para uma razão de enchimento de 100%, baseada no volume do evaporador,
para simular o fenômeno do gêiser.
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Figura 1: Representação esquemática de um termossifão.

Figura 2: Bancada experimental.

A região do evaporador foi aquecida usando um resistor elétrico no formato de fita (liga de
níquel-cromo Omega EngineeringTM). O resistor elétrico foi conectado diretamente a uma fonte de
energia (AgilentTM U8002 A) para fornecer as taxas de transferência de calor aplicadas ao evaporador
e aquecer o fluido de trabalho, atingindo a ebulição. As temperaturas ao longo do termossifão foram
medidas usando termopares do tipo T fixados com fita KaptonTM na superfície externa do evaporador,
no isolamento e no condensador. Um dos termopares foi usado para medir a temperatura ambiente.
Dois termoresistores de platina (RTD Pt100) foram usados para medir a temperatura interna do vapor,
enquanto dois transdutores de pressão (Omega PX419), que medem a pressão absoluta de até 50 psi
(344.7 kPa), foram usados para medir a pressão interna em dois pontos dentro do evaporador.
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As informações coletadas por meio dos termopares, termoresistores e transdutores de pressão
foram analisadas em um computador que as recebe por meio de um sistema de aquisição de dados
(AgilentTM 34970 A). Os orifícios que dão acesso ao lado interno do tubo de vidro, equipados com
sensores para aquisição de dados de temperatura (RTD Pt100) e pressão interna (Omega PX419) do
fluido de trabalho são mostrados na Figura 3. Também é mostrado o resistor elétrico em formato de
fita com 0.1 mm de espessura e 3.5 mm de largura que foi usado para aquecer o evaporador pelo efeito
Joule.

Figura 3: Detalhes da montagem do resistor em forma de fita e dos orifícios para a instalação do termoresistor no
evaporador.

Todos os sensores foram calibrados e as incertezas experimentais foram estimadas com base no
método ISO/GUM (2008). A incerteza dos termopares, termoresistores e transdutor de pressão foi
estimada em ± 0,1°C; ± 0,05°C e ± 2 psi (13,8 kPa), respectivamente. A incerteza experimental das
leituras dos sensores de malha resistiva (WMS) para a fração de vazio foi de 5% de acordo com Silva
et al. (2007), e a incerteza expandida da velocidade da de translação bolha alongada e o comprimento
do pistão de líquido foi estimada em ± 6,24%.

3 SENSORES DE MALHA RESISTIVA
O sensor eletrônico de malha resistiva (sensor wire-mesh) é um dispositivo que através da
captação de sinais relativos ao escoamento bifásico é capaz de reconstruir imagens em altas resoluções
espaciais e temporais e é aceito como uma técnica alternativa para imagens tomográficas escoamento
multifásico (PRASSER et al., 1998) e (KESANA et al., 2017).
A eletrônica associada mede a propriedade elétrica (por exemplo, capacitância) nas lacunas
de todos os pontos de cruzamento que são então convertidos em distribuições de frações de fase
(DA SILVA et al., 2007). Esses sensores têm sido usados com sucesso por vários pesquisadores para
investigar diferentes fenômenos relacionados ao escoamento bifásico. Agunlejika et al. (2016) usou
esse tipo de sensores para analisar o escoamento bifásico caótico (churn flow) em termossifões, como
citado anteriormente.
O sensor é composto por dois conjuntos de fios de aço inoxidável tensionados na seção
transversal com espaçamento axial de 1,5 mm e em ângulo ortogonal entre si, formando uma grade de
eletrodos. Um eletrodo é o transmissor, enquanto o outro é o receptor. Além disso, as imagens geradas
pelo sensor de malha resistiva são processadas para obter parâmetros do escoamento bifásicos que são
relevantes (FURUYA et al., 2017). A Figura 4 (a) mostra um diagrama esquemático dos sensores de
malha resistiva e a Figura 4 (b) mostra detalhes do cruzamento entre os receptores e transmissores.
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Figura 4: (a) instalação dos sensores, (b) detalhes dos receptores e transmissores (Dos Santos et al., 2016).

Neste trabalho foram utilizados dois sensores de malha resistiva 8 x 8 (8 receptores e 8 transmissores). Os eletrodos receptores são excitados e a resposta do transmissor depende da capacitância elétrica do fluido que flui através da malha. A frequência de aquisição foi fixada em 400 fps. A capacitância
elétrica pode ser expressa como uma função linear da permissividade no ponto de medição. Em outras
palavras, é atribuído um valor de 0 quando apenas a fase líquida passa pelo sensor e 1 quando é apenas a fase vapor. Portanto, para a realização das medições, foi necessária uma calibração de referência
para o tubo cheio de fluido de trabalho na fase líquida, a fim de se obter o valor de referência da fração
de vazio igual a zero. Ou seja, para a fase vapor α (i,j,k) = 1 e para a fase líquida α (i,j,k) = 0. A matriz
resultante 3D para a fração de vazio corresponde a:
(1)
onde i e j representam as posições espaciais e k a variável temporal, VL é o menor valor de
permissividade elétrica (fase vapor) e VH é o valor mais alto de permissividade elétrica (fase líquida).
Para analisar os resultados, sequências de frações vazio, bem como imagens de seção transversal do
termossifão, podem ser geradas. Integrando estes dados no espaço e no tempo pode-se obter a fração
de vazio média (αk).
(2)
onde ai,j é a contribuição de cada ponto de cruzamento (i, j) para a área total da seção transversal.
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Em uma região que corresponde ao final do comprimento do evaporador são instalados
dois sensores wire-mesh, responsáveis pela detecção dos parâmetros de escoamento em golfadas.
Os detalhes da montagem do sensor no termossifão são mostrados na Figura 5 para um melhor
entendimento dos resultados obtidos. Nesta figura é mostrada a montagem dos sensores em uma
região onde teoricamente se encontraria a região adiabática. A distância entre os dois sensores é de 26
mm, a qual deve ser conhecida para se determinar a velocidade de translação da bolha.

Figura 5: Detalhe dos Sensores de Malha Resistiva.

Através das informações obtidas com os sensores, é possível determinar os parâmetros do
escoamento bifásico tais como: fração de vazio, velocidade de translação da bolha alongada, frequência
da bolha alongada e comprimento do pistão de líquido. O procedimento é realizado para as taxas de
transferência de calor aplicadas ao evaporador de 110, 120, 130, 140 e 150 W.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de apresentar os resultados, é necessário explicar esquematicamente o fenômeno que
será descrito por meio dos dados obtidos experimentalmente. A Figura 6 apresenta uma imagem
esquemática da seção do evaporador até a região onde estão localizados os dois sensores de malha
resistiva. Na Fig. 6 (a) é mostrado o aquecimento do evaporador: o fluido de trabalho na fase líquida,
é aquecido por transferência de calor e, inicialmente, ocorre o processo de convecção natural. Quando
o fluido atinge sua temperatura de saturação, pequenas bolhas começam a aparecer nas superfícies
internas do tubo (Fig. 6 - b).
Essas pequenas bolhas se desprendem das paredes internas e sobem até atingir a superfície
livre da interface líquido-vapor, que fica aproximadamente no limite do evaporador. Apenas algumas
ondulações aparecem nesta interface devido ao movimento ascendente das bolhas. À medida que o
evaporador continua a ser aquecido, essas pequenas bolhas coalescem e formam uma grande bolha
alongada (Fig. 6 - c), que tem um diâmetro próximo ao diâmetro do tubo e faz com que um pistão de
líquido seja impulsionado do evaporador para o condensador (que não é mostrada na Fig. 6).
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Figura 6: Diagrama esquemático do fenômeno de ebulição no termossifão: (a) aquecimento do fluido de trabalho,
(b) formação de pequenas bolhas, (c) pistão de líquido e bolha alongada se movendo em direção ao condensador, e
(d) formação de uma região com estagnação de líquido e uma região com filme de líquido.

Assim, o evaporador é dividido em duas partes: a parte superior com um filme de líquido
formado e a parte inferior com líquido estagnado. Esses dois fenômenos são chamados de ebulição de
filme - film boiling - (parte superior) e ebulição em piscina - pool boiling - (parte inferior), Fig. 6 (d).
O fenômeno do aparecimento de grandes bolhas alongadas dura segundos e depois cessa. O líquido
retorna ao fenômeno mostrado na Fig. 6 (b), formando pequenas bolhas que após alguns segundos
coalescem instantaneamente (quase explosivamente), formando as bolhas alongadas que se movem
muito rapidamente para a região do condensador, caracterizando o fenômeno do gêiser.
Um dos principais parâmetros que é medido usando o sensor de malha resistiva no termossifão
de vidro é a fração de vazio média no espaço do fenômeno de ebulição, . Os dados foram obtidos por
um intervalo de tempo de aproximadamente 436 s (7,26 min) para cada taxa de transferência de calor
aplicada. O sinal medido para no sensor WMS 1 ao longo do tempo é mostrado na Figura 7 apenas
para a taxa de transferência de calor de 150 W. Haja vista que esse fenômeno se repete para todas as
taxas de transferência de calor aqui estudadas.
Nesta figura, pode-se observar o caráter intermitente do escoamento em golfadas dentro do
evaporador. Cada pico corresponde a uma bolha alongada que passa pelo sensor. Quando o valor é
100% significa que apenas a fase vapor está passando, e quando o valor é 0% significa que apenas a
fase líquida está passando.
Quando o valor de estava entre esses dois valores, uma bolha alongada, um filme de filme líquido
em contracorrente e uma região de esteira turbulenta com muitas bolhas dispersas foram observados
de forma intermitente.
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Figura 7: Sinal obtido para a fração de vazio.

Antes de iniciar a medição da fração de vazio, foi garantido que o processo de ebulição estava
ocorrendo de acordo com os dados medidos de temperatura e pressão, Figura 8. A Figura 8 (a) mostra
a variação da temperatura em função do tempo para o termopar ao longo da superfície externa do
evaporador (Tevap), a superfície externa do condensador (Tcond) e a superfície externa do isolamento
(Tinsul) para a taxa de transferência de calor apenas de 150 W.
Quando uma taxa de transferência de calor é aplicada ao evaporador, as temperaturas dos
termopares do evaporador Tevap começam a subir. Parte dessa energia é transferida para o fluido
de trabalho, fazendo com que ele aqueça (calor sensível) até que um platô seja alcançado, no qual
começa a ebulição. Observe que a temperatura de saturação Tsat (termoresistor instalado dentro do
termossifão, logo acima do evaporador) do sistema também começa a aumentar. O aumento da
temperatura é abrupto em cerca de 500 s. A temperatura de saturação Tsat aumenta até um pico máximo
de aproximadamente 96,5°C, no qual é observada uma queda nas temperaturas do evaporador. Nessa
condição, o processo de ebulição começa.
A Figura 8 (b) mostra as variações da temperatura de saturação medidas pelo termoresistor
RTD PT100 - que foi inserido no termossifão - e estimadas indiretamente (usando o software EESTM
- Engineering Equation Solver) em função da pressão interna medida pelo transdutor de pressão. O
intervalo de tempo é o período durante o qual ocorre a ebulição.
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Figura 8: Variação da temperatura em função do tempo para a taxa de calor de 150 W medida por: (a) termopares ao
longo do termossifão na superfície externa e (b) pelo termoresistor (RTD PT100) e calculada em função da pressão
interna.

Como as temperaturas medidas pelo termoresistor têm uma boa concordância (desvio máximo
de 1,56%) com a temperatura de saturação estimada pela pressão medida pelo transdutor de pressão,
as temperaturas medidas pelo termoresistor foram adotadas como temperatura de saturação do vapor
durante a ebulição processo.
Uma vez que é assegurado que a ebulição está ocorrendo, uma quebra do sinal para um intervalo
de tempo de 25 s (da Fig. 7), variando do instante de tempo de 150 s a 175 s, é apresentada na Figura
9 para uma melhor explicação dos fenômenos capturados pelo sensor de malha de resistiva.
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Figura 9: Fração de vazio para uma taxa de calor de 150 W e um intervalo de tempo de 25 s.

Inicialmente, bolhas com diâmetros muito menores que o diâmetro interno do termossifão
começam a se formar e se desprender da superfície interna. Nesse estágio inicial, apenas o a fase vapor
está passando pelo sensor WMS 1 e o medido é 100%. Deve-se notar aqui que o fluido de trabalho
no estado líquido fica logo abaixo do sensor WMS 1, então, enquanto a bolha alongada não se formar
e subir com energia suficiente, empurrando a coluna de líquido à sua frente, apenas a fase de vapor é
detectada.
À medida que o processo de ebulição progride, essas pequenas bolhas começam a se coalescer
e é gerada uma bolha alongada que, à medida que essa bolha sobe por empuxo da região inferior do
evaporador no sentido da região do condensador, desloca uma coluna de líquido acima dela (aqui
chamado de pistão de líquido). A ocorrência desse fenômeno por meio do sinal medido é mostrada na
Figura 9, que é igual a 0%, no intervalo de tempo entre 156 s e 157 s. Observe que após um intervalo
de tempo, o fenômeno se repete com uma nova bolha alongada cruzando o sensor WMS 1 entre 167
s e 168 s, enfatizando a natureza intermitente do escoamento em golfadas.
O sinal está de acordo com as imagens reais obtidas com a câmera de alta velocidade para o
fenômeno de ebulição (Figura 10). Na Figura 10 (a), o fenômeno de ebulição está ocorrendo com a
formação pequenas bolhas que se desprendem da superfície interna e sobem até a interface líquidovapor. Em seguida, essas pequenas bolhas aumentam de tamanho e se coalescem formando uma bolha
alongada que o se deslocar por empuxo empurra o pistão de líquido acima dela (Figura 10 - b) e então
apenas a fase líquida passa a passar pelo sensor WMS 1. Por fim, surge na imagem essa bolha alongada
que causou o deslocamento do pistão de líquido (Figura 10 - d).
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Figura 10: Pistão de líquido passando pelo sensor de malha resistiva: (a), (b) e (c) deslocamento da coluna de
líquido; (d) passagem da bolha alongada.

Na Figura 10 (d) o sensor começa a capturar o sinal da fase vapor que corresponde à frente da
bolha alongada. Essa bolha passa pelo sensor fazendo com que o sinal que estava indicando 0, ou seja,
apenas a fase líquida passava pelo sensor, passasse a indicar o aumento da porcentagem de fração de
vazio, conforme indicado na Figura 11 (a). A ocorrência do fenômeno é muito rápida e a fração de
vazio varia de 0% a quase 100% no intervalo de tempo entre 157,0 s e 157,2 s.
Conforme a bolha alongada sobe em direção ao condensador, um filme líquido se forma entre a
bolha alongada e a superfície interna do termossifão (linha vermelha pontilhada na Figura 11-b). Ao
final, ocorre o colapso da bolha alongada, formando uma esteira turbulenta que é mostrada na Figura
11 (c).

Figura 11: (a) Sinal referente a passagem da bolha, (b) filme líquido e (c) esteira da bolha.

Para realizar a análise da velocidade de translação da bolha (UT) o procedimento se resume
a detectar o intervalo de tempo captado pelos sensores com relação à ponta (ou nariz) da bolha. O
detalhe medido pelos sensores WMS 1 e WMS 2 quando uma bolha alongada passa por eles em um
intervalo de tempo entre 156,8 s até 157,4 s para uma potência de 150 W é mostrado na Figura 12.
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Figura 12: Defasagem temporal entre a chegada da bolha nos dois sensores.

Na Figura 12, é possível observar dois sinais distintos referentes à passagem de uma bolha pelos
sensores. Ocorre um aumento repentino do sinal detectado pelo WMS 1, representado pela cor preta,
exemplificando que o nariz da bolha está passando pelo primeiro sensor. Então, após aproximadamente
10 ms (0.01 s), ocorre um aumento repentino do sinal WMS 2 detectado, representado pela cor
vermelha. Com esses dados, é possível medir o intervalo de tempo para a detecção da frente da bolha
à medida que ela passa por cada sensor. Como a distância entre os dois sensores é conhecida (26 mm),
conforme mostrado na Figura 4, a velocidade da bolha é estimada usando a Equação (3).
(3)
Os valores estimados pela Equação (3) são apresentados na Tabela 1, para cada taxa de transferência
de calor aplicada ao evaporador, para os três testes realizados e o valor médio entre eles. Observe que
à medida que a taxa de transferência de calor aumenta, a velocidade de translação da bolha diminui.
Tabela 1: Valores médios para a velocidade de translação da bolha ().
110 W

120 W

130 W

140 W

150 W

Teste 1

1,41 m/s

1,29 m/s

1,17 m/s

1,08 m/s

1,06 m/s

Teste 2

1,42 m/s

1,20 m/s

1,12 m/s

1,06 m/s

1,03 m/s

Teste 3

1,44 m/s

1,18 m/s

1,07 m/s

1,09 m/s

0,99 m/s

Média

1,42 m/s

1,22 m/s

1,12 m/s

1,07 m/s

1,03 m/s
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Observou-se que quando a taxa de transferência de calor mais baixa foi aplicada, o fenômeno de
ebulição demorou mais para começar. Ou seja, o fluido de trabalho no estado líquido recebia energia
até atingir sua condição de saturação e permanecia no estado líquido por mais tempo. Provavelmente
o fluido de trabalho entrou em equilíbrio metaestável e a fase não foi alterada, embora estivesse na
condição saturada. De repente, pequenas bolhas começaram a se coalescer e a formar uma bolha
alongada, que se elevou explosivamente por empuxo, empurrando um pistão de líquido da região do
evaporador para a região do condensador. Esse deslocamento do pistão de líquido e da bolha alongada
durou décimos de segundo.
Portanto, o que se observou foi que quanto mais tempo o fluido de trabalho permaneceu
aquecido na condição de líquido saturado, sem a formação da bolha alongada, maior foi a velocidade
de translação da bolha alongada. Ou seja, o fluido de trabalho entrou em seu estado metaestável
e continuou a receber energia sem mudar de fase e, de alguma forma, essa energia foi convertida
de forma explosiva na força motriz que causou a formação e translação da bolha. Este fenômeno é
conhecido como fenômeno de gêiser.
Para a taxa de transferência de calor de 110 W, o fluido de trabalho foi aquecido e permaneceu em
sua condição saturada por aproximadamente 20 minutos até que a primeira bolha alongada apareceu
e o processo de gêiser começou. Para a taxa de calor de 120 W, esse fenômeno levou aproximadamente
17 minutos para começar. Para 130 W aproximadamente 15,7 min, para 140 W aproximadamente
15,1 min e, finalmente, para 150 W, levou aproximadamente 14,5 min. Por este motivo, a velocidade
de translação da bolha para a taxa de calor de 110 W foi a maior entre as taxas medidas devido ao
maior tempo em que recebeu energia e permaneceu em seu estado de saturação sem mudança de fase
(estado metaestável).
Uma função de densidade de probabilidade é mostrada na Figura 13, enfatizando a frequência
de ocorrência das bolhas de acordo com a velocidade de translação. Pode-se ver nesta figura que para
taxa de transferência de calor de 110 W a velocidade média da bolha é de cerca de 1,4 m / s. Esse
resultado é corroborado com as informações fornecidas na Tabela 1.

Figura 13: Função Densidade de Probabilidade para as medidas de velocidade (110 W).

Através de uma rotina computacional implementada no software MatLab, pode-se fazer uma
reconstrução bidimensional da bolha para melhor visualização do fenômeno. A Figura 14 mostra
uma reconstrução bidimensional de uma bolha alongada para cada sensor de malha resistiva. Esta
reconstrução foi realizada com base na variação da fração de vazio das séries espaciais e temporais
obtidas dos sensores de malha de resistiva.
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A defasagem entre os sinais, Figura 14 (a), permite a determinação do intervalo de tempo entre
a passagem da bolha no sensor WMS 1 e no sensor WMS 2. O mesmo fenômeno é observado na
Figura 14 (b) para o sensor WMS 2. Na Figura 14 (c), observa-se inicialmente que o sensor WMS 1
detecta apenas a presença da fase líquida, uma vez que a fração de vazio é igual a 0%. Quando a bolha
alongada passa pelo sensor o sinal chega a quase 100%, o que evidencia a passagem da bolha alongada
pelo sensor.

Figura 14: Reconstrução da bolha com o auxílio dos sensores wire mesh e o programa MatLab.
Defasagem entre os sinais; (b) imagem da bolha no WMS 1; (c) imagem da bolha no WMS 2.
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A fração de vazio média ao longo do tempo foi obtida para a célula unitária mostrada na Figura
14 e os resultados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores médios para a fração de vazio (α).
110 W

120 W

130 W

140 W

150 W

Teste 1

81,59 %

81,06 %

82,67 %

81,18 %

79,72 %

Teste 2

81,72 %

78,90 %

78,76 %

79,44 %

82,02 %

Teste 3

78,35 %

80,87 %

79,22 %

80,08 %

77,86 %

Média

80,55 %

80,28 %

80,72 %

80,56 %

79,86 %

Os resultados mostram alguma concordância entre as frações vazias obtidas para as taxas de
transferência de calor indicadas. Conforme ocorrido, formou-se uma bolha alongada, independente da
taxa aplicada, cujo diâmetro estava aparentemente na dimensão do diâmetro interno do termossifão.
A fração de vazio média foi muito semelhante e a espessura do filme de líquido (δf) foi estimada,
conforme mostrado esquematicamente na Figura 15, variando entre 2,45 mm e 2,56 mm.

Figura 15: Diagrama esquemático para estimar a espessura do filme líquido.

Na Figura 16, uma curva de densidade de probabilidade é mostrada para os resultados obtidos
na Tabela 2. Observa-se que a média dos valores obtidos para a fração de vazio mostrada corresponde
a aproximadamente 80% e está de acordo com os valores apresentados na Tabela 2.
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Figura 16: Função Densidade de Probabilidade para as medidas de fração de vazio (110 W).

Outro parâmetro analisado foi o comprimento do pistão do líquido à frente da bolha, conforme
mostrado na Figura 10 (b). A coluna de líquido (pistão) é empurrada verticalmente para cima devido
à formação de bolhas alongadas dentro do evaporador.
Para determinar o comprimento deste pistão de líquido sendo empurrado pela bolha alongada,
foi assumido que a velocidade de translação do pistão de líquido era a mesma que a velocidade de
translação da bolha alongada (estimada a partir dos dados do sensor de malha de arame). Com isso,
foi possível determinar o comprimento do pistão de líquido por meio da Equação (4).
(4)
em que Ls é o comprimento da coluna de líquido, na região escura em frente à bolha que é
mostrada na Figura 14 (b) e ∆tpistão é o tempo que o líquido passa pelo sensor 1. Os resultados obtidos
para as taxas de transferência de calor de acordo com à Equação (4) são mostrados na Tabela 3.
Tabela 3: Valores médios para o comprimento do pistão (Ls), comprimento de ebulição da piscina (Lpool boiling) e tempo
de passagem do pistão (∆t pistão).
110 W

120 W

130 W

140 W

150 W

∆t pistão [ s ]

0,098

0,132

0,157

0,172

0,186

LS [ cm]

13,86

16,08

17,60

18,43

19,13

Lpool boling [ cm]

18,14

15,92

14,40

13,57

12,87

A Tabela 3 mostra os valores médios obtidos experimentalmente para o comprimento do pistão
de líquido que se desloca devido ao movimento da bolha. Como consequência do deslocamento desse
pistão de líquido, ocorre um esvaziamento na região do evaporador e pode-se calcular o comprimento
do líquido que permanece no fundo do termossifão. Como não há força motriz que faça com que este
líquido se desloque, logo ele permanece na parte inferior do termossifão, pode-se afirmar que nesta
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região ocorre a ebulição da piscina, e o comprimento desta região (Lpool boiling) também foi calculado
para cada taxa de transferência de calor.
Pode-se observar que quanto maior a taxa de transferência de calor aplicada, maior o
comprimento do pistão de líquido empurrado pela bolha alongada e menor o volume de fluido de
trabalho no estado líquido que permanece na região inferior do evaporador. Portanto, pode-se afirmar
que quanto maior a taxa de transferência de calor, maior a região em que ocorre a ebulição em filme e
menor a região em que ocorre a ebulição em piscina.

5 CONCLUSÕES
No presente estudo, uma bancada experimental foi desenvolvida para obter parâmetros
hidrodinâmicos do escoamento em golfadas (slug flow) do fenômeno de gêiser inerente ao processo de
ebulição no evaporador de um termossifão de vidro utilizando sensores de malha resistiva, sensores de
temperatura, sensores de pressão e uma câmara de alta velocidade. Esses dados devem ser usados em
futuras validações de resultados teóricos obtidos a partir de modelos numéricos e elucidar fenômenos
de transferência de calor por ebulição. O fluido de trabalho usado foi água destilada e a razão de
preenchimento foi 100% do volume do evaporador. As taxas de transferência de calor fornecidas ao
evaporador foram 110, 120, 130, 140 e 150 W.
A fração de vazio média medida variou de 79,86% (150 W) até 80,55% (110 W) e a espessura
do filme líquido variou de 2,45 mm (110 W) e 2,56 mm (150 W). Assim, esses dois parâmetros foram
aproximadamente constantes durante as passagens das bolhas alongadas e, portanto, independentes
das taxas de transferência de calor aplicadas.
Observou-se também para 150 W que a velocidade média de translação da bolha alongada foi
de 1,3 m/s, e para 110 W a velocidade foi de 1,42 m/s. Ou seja, quanto maior a taxa de transferência de
calor, menor é a velocidade de translação da bolha alongada. Essa não proporcionalidade da velocidade
de translação da bolha alongada pode ser explicada porque, para as taxas de transferência de calor mais
baixas, o fenômeno de ebulição demorou mais tempo para iniciar. Por exemplo, para a taxa de 110 W,
o fluido de trabalho foi aquecido e permaneceu em sua condição saturada por aproximadamente 20
min até que a primeira bolha alongada surgisse e o processo de gêiser começasse. Para 150 W demorou
aproximadamente 14.5 min. Por esse motivo, a velocidade de translação da bolha alongada para a taxa
de calor de 110 W foi a maior entre as taxas medidas devido ao maior tempo em que recebeu energia
e permaneceu em seu estado saturado sem mudar de fase (estado metaestável).
Finalmente, foi observado que quando as bolhas sobem do evaporador para o condensador, um
pistão de líquido é deslocado pela bolha alongada. Os comprimentos do pistão líquido foram medidos
e variaram de 13,86 cm (110 W) até 19,13 cm (150 W). Assim, houve um consequente deslocamento
do volume do líquido do evaporador para o condensador. Os comprimentos (alturas) do líquido que
permaneceu no evaporador foram estimados e variaram de 18,14 cm (110 W) até 12,87 cm (150
W). Portanto, de certa maneira, pode-se afirmar que a ebulição de filme ocorre na parte superior do
evaporador e a ebulição de piscina no fundo do evaporador.
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INTRODUCTION
Galvanizing buried structures normally confers reasonable protection against corrosion by the
soil for several years. However, when structures are placed in highly corrosive soils, such protection
becomes ineffective long before the end of their useful life.
Soil is a collection of natural bodies made up of three-dimensional and dynamic solids, liquids
and gases, which are formed by mineral and organic materials that occupy most of the mantle
surface of the continental extensions of the planet.1 Their properties have a great influence on the
electrochemical corrosion of buried metallic structures in light of the changes that can be observed in
the anodic and cathodic processes. This influence can be caused by physical, chemical and biological
(specific aggressiveness) properties as well as external factors (relative aggressiveness). 2
Specific corrosion aggressiveness is closely linked to soil local properties such as resistivity,
humidity, acidity or alkalinity, permeability and the presence of soluble salts and micro-organisms.
Relative corrosion aggressiveness is related to external factors such as current leakage and contact
between different metals.3 These factors may act together and, for this reason, the corrosivity of soils
is evaluated simultaneously for various physicochemical parameters, according to criteria in the
literature.4-9
Complementing the existing surface protection systems for buried structures, it was decided to
evaluate the Nb2O5|Al composite as a surface coating applied by flame spray (FS) due to the versatility
of this process. The choice of the Nb2O5|Al composite was based on the characteristics of its constituent
elements. Nb2O5 is characterized by the formation of non-porous, stable, compact films with low
dissolution and high resistance to corrosion in a wide variety of environments10; aluminum (Al) has
a high resistance to corrosion, which is strictly related to the protective quality of the layer or film of
aluminum oxide formed on its surface (passivation). 11
The FS process, which is used for coating surfaces, has been well discussed in the literature12-16
and was used in this study to develop and validate a surface coating protection (based on Nb2O5|Al
composite material) against the erosion coating on AISI 1020 steel in different types of soils.
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The experimental evaluation was performed by comparing the results obtained from
electrochemical techniques of uncoated AISI 1020 steel with AISI 1020 steel coated with Nb2O5|Al
composite in four different soils that were previously characterized according to criteria in the
literature. 4-9

EXPERIMENTAL
The particle size of the Nb2O5|Al composite powder was measured as ranging between 44μm
and 63μm in diameter, and its final mixture was prepared using equal quantities of mass of the relevant
powders. 17
To ensure a complete adhesion of the coatings to the substrate (AISI 1020), the surface was
prepared so that when the particles were projected, at the moment of impact, they would totally bond
to the surface and they would be entirely free from residual impurities. 18
A METCO 6P-II pistol was used in the spray process under the conditions specified in Table 1.
It was aimed to achieve an average coating thickness between 250-450 µm per deposited layer.
Table 1. Parameters used in the FS process for the application of the Nb2O5|Al composite on AISI 1020 steel. 17
Variables

Pre-heating

Distance of
projection

Flow O2

Flow
C2 H 2

Flow N2

Feed rate

Air pressure

Values

120 ºC

150 mm

55[ *1]

45[ *2]

15[ *3]

30 g/min

60 psi

[*1] 55 = 106.82 feet3/h # [*2] 45 = 87.41 feet3/h # [*3] 15 = 29.14 feet3/h

PHYSICOCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF SOILS
Four soil types were studied. Therefore, there was the need for experimental determination of
the soil parameters recommended in the literature in terms of their aggressiveness (aggressive or less
aggressive).4-9
In terms of physical and chemical parameters, the following parameters were analysed: soil
resistivity (as a function of the amount of added water); conductivity; the pH and surge of hydrogen
in conditions of minimal resistivity (evaluated as total acidity) and the concentration of sulphate and
chloride. For the electrochemical parameters, the rest potential (ERep) of the steel in the medium;
cathodic potentiodynamic curves and the current density (ip) required for protection of the specimen,
respectively, were assessed.
ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NB2O5|AL COMPOSITE
The effectiveness of the sprayed material covered by four different types of soil was analyzed
using electrochemical techniques to obtain the polarization curves of carbon steel, with and without
coating. The electrochemical parameters of the reduction of hydrogen was experimentally obtained
and complemented with data from literature.19,20
The measurements of EReps over time were obtained by immersion of the reference electrode
(copper/saturated copper sulphate) and the working electrode (AISI 1020 carbon steel with and without
the coating of the Nb2O5|Al composite) in the four studied soils, each of it in an electrochemical cell at
ambient temperature. With a multimeter, data in terms of relative potential to the reference electrode
as a function of time were collected. The results were presented in a graphical form and analyzed.
For the drawing of the electrochemical curves, galvanostatic techniques, with and without ohmic
fall, were used, and an increase of electrical current injected by galvanostat/potentiostat, model EG&G
PARC 175 and an EG&G PARC 175 universal programmer, was performed to obtain the potentials in
closed circuit conditions (Eon) for each increment.21 After Eon stabilization, it was necessary to obtain
the potentials in Eoff open circuit conditions for each current increment. Therefore, the interruption
of injected current was performed by galvanostat. 21 With this interruption, the Eon dropped sharply
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to a certain value, passing to a slight stabilization over time. The Eoff value reading was considered to
be the first resultant potential immediately after turning off the galvanostat key. For each increment
in current, the Eoff potential was measured. Having obtained the Eoff values, the graphical part of the
potentiodynamic polarization was carried out under conditions of closed and open circuit (potentials
due to the increased current density).
ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ANODIC REACTION OF IRON
OXIDATION
The electrochemical characterization of the anodic reaction of iron oxidation was performed
according to Equation 1.
E Fe

/F
e (I )

= E revFe / Fe ( I ) − 60 log

ia

(1)

i 0Fe / Fe ( I )

The reversible potential, or equilibrium potential, of the electrode Fe/Fe (II) was measured as
-850 mV 20 and the current density change of Fe/Fe (II) was measured as 4 µA/cm2 .19

ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE CATHODIC REACTION OF
HYDROGEN REDUCTION
Due to the reduction of hydrogen ions in the damp soil it was possible to establish its degree of
corrosivity by the determination of the hydrogen overvoltage (η H 2 ) .
Table 2 lists the criteria for the classification of the corrosiveness of the soils based on the
hydrogen overvoltage, which was based the ERep relative to the reference electrode Cu/saturated Cu
(II) (CSC).
Table 2. Criteria for soil corrosion based on hydrogen overvoltage based on ERep vs reference electrode Cu/saturated Cu
(II). 4
η H 2 (m
V )

Level of soil Corrosiviness

More positive than zero

Non agressive

0 -150

Slightly agressive

More negative than -150

Very agressive

The hydrogen overvoltage value ( η H 2 ) for each soil type was obtained by Equation 2.
ηH 2ERe p. = E Re

p.

2 /( H 2 / H
− E HEquil
.

+

)

(2)

0

The exchange current density of hydrogen (i H2 / H+ ) translates the portion of the potentials related
to polarization or displacement in the balance of the reduction of hydrogen17. When the efficiency of
the hydrogen electrode was high, the displacement of the equilibrium of the reduction of hydrogen
was hindered, as shown in Equation 3.
EH

2 /H

+

= E rev

H2 / H+

− 120 log

ic
i 0H / H +
2

(3)

From the reversible potential or the potential of the equilibrium of hydrogen it was possible
0
to obtain the current density of the hydrogen exchange ( i H 2 / H + ) using the Tafel relationship22 (see
Equation 3).
Taking into consideration the results of the electrochemical characterizations of hydrogen
reduction and the oxidation of iron in the considered medium, as well as the currents and resulting
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potentials, a curve was constructed that can be seen in Figure 1. From this curve the corrosion potential
was obtained by calculation for the coated and uncoated specimens of steel exposed to the soils. Using
these results and existing models in the literature21 the potential and current density of the materials
( i p IR ) with interference from the ohmic drop were obtained.
Figure 1 shows, as an example, the points of intersection of the curves to obtain parameters for
the coating of Nb2O5|Al exposed to soil “B”: where Eoff is the potential at open circuit condition; Log
I is the logarithm of the current density injected during the experiment; Cu/Cu (II) is the reference
electrode copper/saturated copper sulphate; Ecorr is the corrosion potential; Icorr is the corrosion current
and
is the protection current with interference from the ohmic drop.

-400
-600

ECorr . ICorr

Eoff (mV) vs Cu/Cu(II)

-800
-1000

IIR
p

-1200
-1400

Experimentai values
Oxidation
Reduction

-1600
-1800
-2000
-2200
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Log i [ (µA/cm2)]

Figure 1. Potentiodynamic curves involving all corrosive processes of coating of Nb2O5|A composite in soil “B”
saturated with H2O. 17

RESULTS AND DISCUSSION
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF SOILS
After completion of the laboratory tests it was possible to analyze the aggressiveness of the soils
based on existing criteria in the literature. 4-9 The summary of the values obtained are shown in Table
3 for soils A, B, C and D.
From these values, the soils were classified as: agressive: “A” due to high acidity; and “B” due to
the resistivity value obtained in saturated conditions and, slightly agressive, “C” and “D”.
Table 3. Physicochemical results used for soil classification. 17
PARAMETERS

Soil
A

B

C

D

Minimum resistivity (Ω.m)

14

40

110

350

Chloride (mg/Kg)

40

3

60

10

Sulphate (mg/Kg)

15

5

˂1

10

pH

4.18

5.73

5.87

5.85

Water content (%)

44

30

24

31

Saturation humidity (%)

38

44

39

28

Total acidity (meq/l)

1.84

0.08

0.08

0.08
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ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE NB2O5/AL COMPOSITE
EREP VS CU/SATURATEDCU(II) REFERENCE ELECTRODE
Figure 2 shows the behavior of Erep variation of coated and uncoated AISI 1020 carbon steel
(Nb2O5/Al) placed in soils saturated with H2O and dependent on insertion time.
Note that the AISI 1020 steel presented a Erep variation in the most cathodic side in relation to
its initial potentials after immersion in each soil. A similar phenomenon can be observed in the AISI
1020 steel coated with the composite Nb2O5|Al subjected to “A” and “B” soils (aggressive).
Coated AISI 1020 Steel
Soil "A"
Soil "B"
Soil "C"
Soil "D"

AISI 1020 steel
Soil "A"
Soil "B"
Soil "C"
Soil "D"

-450

ERep.(mV) vs Cu/Cu(II)

-500

-550

-600

-650

-700
0

5

10

15

20

25

30

time (min)

Figure 2. Rest potentials (Erep) of coated and uncoated AISI 1020 carbon steel (Nb2O5|Al) for the soils saturated with H2O
(Erep vs Cu/Cu(II)). 17

When analyzing the AISI 1020 steel in soils, it was observed that the initial potential and Erep.
were related to the pH and resistivity of the soil after 30 minutes. The greater the amount of soil
resistivity, the less negative was the value of the initial potential. For the more resistive soils, it was
found that there was a greater variation in the cathodic sense of the potential of the steel.
The soil “D” presented the highest minimum resistivity, 350 Ω.m. This explains the greater
variation of the potentials of steel in this soil.
The Erep of AISI 1020 steel coated with the Nb2O5|Al composite showed a slight trend to more
positive values in the soil “C”, which seems to be an indication that the aluminum was oxidizing,
forming a passive film on the surface and modifying its exposed area over time. In soil “D”, the Erep of
coated AISI 1020 steel hardly evolved.
When analyzing the coated steel in the soils, it was observed that the initial potentials and ERep
(after 30 min) presented less negative values than the initial potentials and rest values of the uncoated
AISI 1020 steel. This indicates that the coating provided protection to the substrate against corrosion
by the soil.
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ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE CATHODIC REACTION OF
HYDROGEN REDUCTION
OVERVOLTAGE OF HYDROGEN (ηH 2 )
Table 4 presents the values of
 the hydrogen overvoltage of AISI 1020 and the coating in the
studied soils. These values were

obtained by the electrochemical parameters of the cathodic reaction
of hydrogen reduction for a ERep of 30 minutes exposure.
Table 4. Values of the hydrogen overvoltage obtained by electrochemical parameters of cathodic reaction of hydrogen
reduction of the coatings and of the AISI 1020 steel for Erep in a time of 30 min. exposure in the respective studied soils. 17
Soils
Agressive

AISI 1020 steel

A

B

C

D

E steel
rep.t = 30 (mV)

-722

-717

-706

-692

-151

-53

-34

-21

-639

-544

-511

-486

-68

120

161

185

η H 2 steel
E

R
e p .t = 30

(m
V )

N
b 2O5 / A
l
E rep
(m
V )
.t =30

Composite

Less agressive

η H 2 ENb

2O5

/A
l

R
e p .t = 30

(m
V )

Using the Erep of AISI 1020 ( E Aço
rep.t =30 ) in a 30 minute time period to obtain the hydrogen overvoltage
), it was observed that the results showed that this presented a negative overvoltage for all
(
N
b 2O5 / A
l
steel coated with the Nb2O5|Al ( E rep
soils. Analyzing these values starting

from the Erep of Nbthe
.t =30
l
2O5 / A
) composite, it was observed that the overvoltage ( η H 2 E Re p.t =30 ) became positive for all the coatings in
all soils, except soil “A” (-68mV). The positive and less negative values of the hydrogen overvoltage
obtained for the coated steel, which is the parameter related to the reduction of hydrogen ions existing
in soil moisture, showed that the coatings provided better protection against corrosion for the steel in
the soil.
η H 2 Aço
E Re p .t = 30

0
EXCHANGE CURRENT DENSITY OF HYDROGEN (i H 2 / H + )
0

The value (i H 2 / H + ) of steel exposed to sea water is 0.1 µA/cm2 and in drinking water it is 1 µA/
cm2.19,23 This proves that in the most aggressive medium, with the exception of soil “B”, the exchange
current density was lower. This fact was verified for the steel and the coating when exposed to the
0
soils listed in Table 5. The value of (i H 2 / H + ) for the steel coated with the composite was obtained in a
manner similar to that conventionally adopted for steel without coating. Although the reaction zone
is not the same, the values obtained showed a high similarity.
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Table 5. Summary of the values of exchange current density of hydrogen obtained by electrochemical parameters of
the cathodic reaction of hydrogen reduction of and uncoated steel and coating with Nb2O5|Al. 17
Soils
Aggressive

Less agressive

A

i 0H

2

/ H+

B

(µA / cm 2 )

i 0H

2

/ H+

C

(µA / cm 2 )

i 0H

2

/ H+

D

(µA / cm 2 )

i 0H

2

/ H+

(µA / cm 2 )

AISI 1020 steel

5.4

28.2

19.5

12.6

Nb2O5|Al

5.4

28.1

17.4

10.5

CORROSION POTENTIAL (ECORR)
Table 6 presents the Ecorr values for
 the AISI 1020 steel and the steel coated with the Nb2O5|Al
composite in the different soil types. This table also presents the ohmic drop verified in the systems.
The difference between the ERep and the Ecorr provided the value of the ohmic drop (IR) in the system.
Table 6. Values of corrosion potentials (Ecorr) and the ohmic drop (IR) of uncoated AISI 1020 steel and AISI 1020 steel
coated with Nb2O5|Al composite in soils. 17

Soils

Agressive
(A)
AISI 1020 steel
Nb2O5|Al

-797
-828

AISI 1020 steel
Nb2O5|Al

75
189

Less agressive
(B)

Ecorr(mV)

-755
-757

(C)
-768
-773

(D)
Ecorr (mV)

-780
-772

IR (mV)

IR(mV)
38
213

62
262

88
286

Table 6 shows that the Ecorr for the steels coated with the Nb2O5|A composite in the studied soils
was more cathodic than the uncoated steel, with the exception of soil “D”. For this examination, it
was observed that there was a variation of the ohmic drop for the uncoated steel and the steel coated
with Nb2O5|Al buried in the four soils. This ohmic drop was directly related to the resistivity of the
soils.
For soil “D” (ρmin = 350 Ω.m) the largest ohmic drop was observed in both the uncoated steel
(88 mV) and the steel coated with composite (286 mV).
Thus, it follows that the Nb2O5|Al coating on the steel buried in the four soils presented an
increase in ohmic drop, confirming the efficiency of the coating.
CURRENT DENSITY FOR THE PROTECTION OF STEEL AND COATINGS IN THE
SOIL ( i p IR ) WITH THE INTERFERENCE OF THE OHMIC DROP IN THE REDUCTION
PROCESSES
Table 7 shows a summary of the ( i p IR ) values of the steel with and without coating in the studied
soils. When comparing the Nb2O5|Al coatings with uncoated steel in the soils it was observed that
there was no improvement in relation to the uncoated steel, when assessed by this parameter, because
it gave a lower current density required for protection. One of the likely factors for this decrease in i p IR
values in the coated steels is the possible dissolution of aluminum in the studied soils.

129

Fábio Martins, Laércio Javarez Junior, Rodrigo Lupinacci Villanova (orgs.)

Table 7. Summary of the values of the current density required for protection of steel and coatings in soils. 17
Soils
Agressive

Less agressive

A

i p IR (µA / cm

2

)

B

C

D

i p IR (µA / cm 2 )

i p IR (µA / cm 2 )

i p IR (µA / cm 2 )

AISI 1020 steel

16.7

128.0

43.0

25.9

Nb2O5|Al

9.9

61.6

39.9

21.4

CONCLUSION
Based on the physicochemical parameters of the soils and the criteria in the literature, they were
classified into aggressive (A and B), and less aggressive (C and D).
The Nb2O5|Al coating provided better protection for the AISI 1020 steel, resulting in an
increased ohmic drop and overvoltage of hydrogen values that were more positive in all soils, except
soil “A” (-68mV).
The value of the density of the protection current afforded by the coating was less than that of
the uncoated steel for all soils, possibly due to the dissolution of aluminum in the studied soils.
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