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A trefilação combinada é um processo de conformação mecânica que apresenta

como objetivo geral a melhoria das propriedades mecânicas do material. Neste

processo os fatores mais relevantes na geração de distorções de forma após o

tratamento térmico são: (i) a distribuição das tensões residuais e (ii) o

desalinhamento na distribuição da zona de segregação - gerada durante o

processo de solidificação do material, podendo ser alterada e redistribuída durante

o processo de fabricação. Esta pesquisa faz parte do projeto Investigation and

improvement of a manufacturing process chain from cold drawing processes to

induction hardening em parceria com o programa BRAGECRIM (Brazilian German

Collaborative Research Initiative in Manufacturing Tecnology), que visa estudar os

fenômenos ocorridos durante o processo de fabricação de eixos automotivos

através da engenharia de distorção. Neste trabalho, realizou-se um estudo

aplicado à fabricação de barras de aço ABNT 1045, com o objetivo específico de

caracterizar as segregações dentro de um mesmo lote do material.

Para a realização das análises, foram retiradas amostras das barras do aço ABNT

1045 conforme representado pelas linhas tracejadas da Figura 1, totalizando seis

(6) amostras.

Para a retirada de amostras foi determinado um sistema de orientação guiada que

consiste na marcação da direção de trefilação e a definição de um ponto de

referência denominado posição 0º relacionado à posição superior da fieira,

ilustrado na Figura 2. Tal posição serve como referencial para a comparação entre

as amostras de diferentes posições do fio-máquina.

Figura 2 – Representação do sistema de referência.

Foi realizado preparação metalográfica das amostras para análise microscópica e

macrografica. Além disso, realizou-se análise química (espectroscopia por emissão

ótica) e EPMA (Electron Probe Micro-Analysis).de outras três amostras, a fim de

que se pudesse fazer uma melhor comparação entre as zonas segregadas com o

restante da amostra.

A variação local da composição química do material e a sua microestrutura foram

primeiramente analisadas via espectroscopia por emissão ótica e EPMA (Figura 3),

para só então ser realizada a análise microscópica e macroscópica.

Figura 3 - Macroestrutura da seção longitudinal (a); (b) distribuição da quantidade de 

carbono (linha) analisado pelo EPMA ao longo do diâmetro da amostra com 20 µm de 

largura marcado com a linha em (a).

A partir da análise química (Fig. 3) e análise microscópica (Fig. 4) foi confirmada a

existência de uma zona de segregação no material. Após, foram realizadas

análises macrográficas nas amostras, representadas na Figura 5. O ângulo 0°

indica a direção de trefilação.

Nota-se que a zona de segregação do aço ABNT 1045 não é homogênea,

variando na forma e na posição dentro de um mesmo lote de fio-máquina. Para

confirmar tal fato, foram também realizadas análises da seção transversal de

amostras da trefila e do PERC (Polimento e Endireitamento por Rolos Cruzados),

assim como mostra a Figura 6.

Figura 6 – Da esquerda para a direita: amostra da trefila e PERC.

Neste estudo, as seguintes conclusões podem ser tomadas:

• Através das análises químicas foi comprovado o maior do percentual de

carbono próximo ao núcleo da amostra, em comparação às regiões adjacentes;

• Com as análises microscópicas, comprovou-se uma maior fração volumétrica de

perlita na região da segregação;

• Através das análises macrográficas foi possível verificar que as segregações

variam tanto em posição quanto em concentração em diferentes partes do

mesmo fio-máquina;

Figura 4 - Microscopia da parte inicial de uma amostra do PERC, em aumentos de 

50X e 500X, respectivamente.
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Figura 1 – Representação da retirada das amostras do processo de trefilação combinada.

Figura 5 – Análise macrográfica das amostras.
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A Figura 4 apresenta a microestrutura da amostra, que é caracterizada por uma

fração volumétrica de perlita em sua zona de segregação. Isto ocorre devido à

macrosegregações de elementos de liga durante o processo de solidificação. O

restante da amostra apresenta uma maior quantidade de ferrita.
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