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RESUMO 

 

As temperaturas de transformação solidus (TS) e liquidus (TL) dos aços são parâmetros de grande 

importância em modelos numéricos de simulação do processo de lingotamento contínuo, pois define as temperaturas 

iniciais e finais da solidificação. A literatura oferece algumas equações empíricas derivadas de análises de regressão 

numérica para chegar a valores aproximados desses parâmetros, sendo a maioria delas provenientes de uma certa 

quantidade de ligas estudadas. Contudo, atualmente devido ao crescente desenvolvimento de novos tipos de aços, 

com quantidades de elementos de liga bastante diversificados, essas equações devem ser utilizadas com certa cautela. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo a realização de ensaios experimentais de análise térmica de aços especiais 

visando a validação de equações empíricas da literatura. A análise térmica dos aços foi realizada com a fusão em 

forno de indução variando as temperaturas de superaquecimento. Os aços foram vazados em cadinhos de areia Shell 

instrumentados com termopares do tipo S acoplados a um sistema de aquisição de dados. A partir das curvas de 

resfriamento foram determinadas as TS e TL. Após, foi realizado a análise química dos aços em um espectrômetro. As 

TS e TL experimentais e obtidas pelos modelos numéricos serão comparadas buscando a melhor aproximação dos 

resultados. Além disso, será analisada a influência do superaquecimento nas temperaturas de transformação. 
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