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Título: Perfil  de dureza de uma liga AA-6082 conformada por  spray nas 
etapas de tratamento térmico.

1. RESUMO

A tecnologia de spray formando levantou a devida atenção à possibilidade de 
combinação, em uma única etapa, as vantagens das técnicas de solidificação 
rápida e alta produtividade semelhante ao processo de fundição convencional, 
permitindo a obtenção de uma microestrutura refinada quase sem porosidade e 
macrosegregação  livre.  Os  esforços  de  pesquisa  e  desenvolvimento  estão 
liderando as ligas interessantes e produção de materiais. A solidificação rápida 
os processos inerentes à formação de spray permitem a produção de ligas com 
composições diferentes daqueles obtidos por 

2. INTRODUÇÃO

Uma das principais características do spray formando processo é a capacidade 
de produzir ligas que normalmente são difíceis de lançar pelas técnicas convencionais. 
Isso é permitido pelo fenômeno da solidificação rápida envolvidos no processo [1-6]. A 
técnica é útil para ligas com extensa gama de congelamento, o que dificulta o controle 
da solidificação e microestrutura durante a fundição. 

3. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é efetuar a análise do perfil de dureza do material em 
análise na forma como recebido e após a conformação por spray.

4. METODOLOGIA

Serão efetuadas a análise química afim definir o material de partida e o 
material após a conformação por spray, também serão analisados os perfis de 
dureza.

5. DESENVOLVIMENTO

Os resultados vem na busca de análise para que o processo permite a obtenção de 
materiais de alta densidade e de um modo geral, com uma microestrutura homogênea 
e grãos equiaxiais.  Segundo a literatura a obtenção de materiais de alta densidade 
(livre de porosidade) favorecer a tratamentos pós termomecânica, evitando rachaduras 
durante o processo.

6. RESULTADOS PRELIMINARES



Estão sendo realizadas as análises químicas e também efetuado a 
parametrização do perfil de dureza.

7. FONTES CONSULTADAS

Leatham,  A.  G.  and  Rossi,  J.  L.   The  Osprey  Process  -  commercial  exploitation. 
Metalurgia & Materiais, Jan. 1997. p. 34-38.

POLMEAR,  I.  J.,  Light  alloys,  Metallurgy  of  the  light  metals. 2nd ed.  New  York, 
Chapman and Hall, 1989. p. 95.


