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RESUMO

Devido às altas tensões envolvidas nos mecanismos de fadiga por contato, o uso de
aços de alta dureza é uma exigência na fabricação de mancais de rolamento. Se a dureza de
uma das partes em contato é baixa (sendo menor que 58 HRC), a ocorrência da
descamação de camadas superficiais torna-se iminente no material menos duro. Estes
defeitos superficiais podem, eventualmente, levar o componente a fraturar na direção radial
se as tensões circunferenciais trativas forem relativamente elevadas. Os rolamentos que
apresentam estes tipos de falhas são fabricados com o aço SAE 52100 temperado e
revenido, com têmpera total. Recentemente tem sido sugerida a utilização do aço SAE
52100 processado por tratamento isotérmico para a obtenção de bainita inferior já que esta
microestrutura apresenta boa tenacidade e resistência à fadiga associadas a uma alta dureza.
Neste trabalho, foram realizados tratamentos térmicos utilizando o aço SAE 52100 a fim de
obter microestruturas cujas matrizes fossem, predominantemente, martensita revenida ou
bainita inferior. Para a condição martensítica, utilizou-se o tratamento térmico
convencional de têmpera e revenido com três temperaturas de revenido para a obtenção de
diferentes quantidades de austenita retida na matriz martensítica. Para a condição bainítica,
utilizou-se o tratamento de austêmpera para a obtenção de bainita inferior com alto nível de
dureza. O comportamento mecânico do aço SAE 52100, tratado termicamente nas quatro
condições, foi avaliado através de ensaio de tração e ensaio de impacto Charpy. O
comportamento em fadiga, por sua vez, foi avaliado através de ensaios de propagação de
trinca por fadiga realizados em corpos de prova tensão compacto. Para a determinação da
influência da razão de carregamento (R=Kmin/Kmax) sobre o comportamento em fadiga este
parâmetro foi variado entre 0,1 e 0,5. Foram realizadas análises fractográficas em todas as
superfícies de fratura e de fadiga. Os resultados dos testes indicaram um melhor
comportamento em fadiga para o aço SAE 52100 com microestrutura bainítica. No entanto
para um R = 0,5, este material apresentou comportamento semelhante ao martensítico de
mesmo nível de dureza na região limiar de fadiga. Observou-se o fenômeno de fechamento
de trinca nos testes realizados com R de 0,1 e 0,3, sendo este efeito mais pronunciado para
o menor valor de R.
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ABSTRACT

Due to the high stresses developed in rolling contact fatigue, the use of steels with
high hardness is mandatory in bearing parts. When the hardness of one of the elements in
contact is low (less than 58 HRC), peeling or flaking of surface layers occurs easily on the
softer element. Eventually, these defects can lead the component to develop a radial
fracture if high circumferencial tensile stresses are involved. The bearing components that
exhibit this type of failure are processed with the SAE 52100 steel with a martensitic
microstructure. Recently, it has been suggested that bearing steel processed by isothermal
transformation to produce lower bainite offers an attractive alternative processing
approach, because this microstructure combines good toughness and strength levels with
high hardness. In this work, a series of heat treatments heats was carried out in SAE 52100
steel specimens to develop matrix microstructures predominantly martensitic or bainitic.
Quenching and tempering treatments were applied to the martensitic specimens using three
tempering temperatures in order to obtain different amounts of retained austenite within the
martensitic microstructures. The austempering treatment was selected to develop the high
hardness lower bainite microstructure. Tensile and Charpy tests were performed to assess
the mechanical behavior of the specimens from all batches. The fatigue behavior was
evaluated through fatigue crack growth tests in compact tension specimens. The influence
of the load ratio, R=Kmin/Kmax, on the fatigue behavior was evaluated by varying this
parameter within the limits of 0.1 and 0.5. The results have indicated a better fatigue
performance for the bainitic variant of the SAE 52100 steel using R-values of 0.1 and 0.3.
When a R-value of 0,5 was applied, the bainitic and martensitic materials showed similar
behavior. Crack closure phenomenon was observed in the specimens tested with R-values
of 0.1 and 0.3, being more effective with R=0.1.
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1. INTRODUÇÃO
Este Programa foi realizado em parte no Advanced Steel Processing and Products
Research Center (Colorado School of Mines, Golden, USA) e está centrado na avaliação de
aços para rolamentos, conciliando-se à linha de pesquisas em aços de altíssima resistência
mecânica do Laboratório de Metalurgia Física da UFRGS. Esta linha de pesquisa busca
determinar a participação dos vários constituintes microestruturais de aços com alta dureza
nos micromecanismos de fratura, deformação e fadiga visando a otimização de parâmetros
de processamento industrial dos mesmos. Quanto aos micromecanismos de falha por
fadiga, o interesse está centrado no comportamento de trincas por fadiga desenvolvidas na
região limiar de crescimento de trinca por fadiga (“threshold fatigue-crack-growth”, ∆Kth).
Este limite pode ser definido como o valor assintótico da variação do fator de intensidade
de tensões (∆K) no qual a taxa de crescimento de trinca (da/dN) é essencialmente zero,
considerando a curva da/dN versus ∆K. Para a maioria dos materiais uma definição
operacional, senão arbitrária, de ∆Kth é dada como sendo o valor de ∆K correspondente a
um da/dN de 10-10 m/ciclo1.
A vida em fadiga de um componente pode ser estimada pelo uso da Lei de Paris
dentro da abordagem da Mecânica da Fratura aplicada à fadiga. Este é um procedimento
perfeitamente estabelecido para estruturas, mas não totalmente aplicável no caso de
rolamentos uma vez que a maior parte da vida em fadiga destes componentes corresponde
a região de baixa taxa de crescimento de trinca (região limiar de fadiga). Isto sugere que
uma investigação das características de diferentes microestruturas nas condições de
carregamento em região próxima ao limiar de fadiga seria particularmente atraente. Além
disso, este estudo poderá contribuir para o esclarecimento da ocorrência das fraturas
transversais em rolamentos onde a iniciação e propagação não está relacionada diretamente
com a fadiga por contato (em que atuam os campos de tensões Hertzianos), mas com
tensões trativas como proposto por Pearson2,3.
Em operação, os mancais de rolamentos e outros componentes de alta resistência
mecânica sofrem degradação estrutural resultante de mecanismos de fadiga. As falhas em
rolamentos ocorrem devido a uma complexa interação de efeitos tais como: tensões
aplicadas e tensões residuais, micro-concentradores de tensões (inclusões não-metálicas e
imperfeições superficiais), além das características próprias da microestrutura em resistir
ao desenvolvimento de trincas. Um tipo de falha muito comum nos rolamentos é a fadiga
por contato que ocorre paralelo à pista de rolamento, nucleando-se de maneira superficial
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ou sub-superficial, formando pites e lascamentos (spallings). Um tipo específico de
problema que este estudo irá abordar é o da fratura radial de rolamentos esféricos e de anéis
internos e externos de rolamentos4. Os rolamentos que apresentam estes tipos de falhas são
fabricados tradicionalmente com o aço SAE 52100, temperado e revenido. Os aços para
rolamentos destinados à fabricação de esferas e pistas de rolamento são fornecidos com
microestrutura esferoidizada a fim de permitir sua manufatura (usinagem), mas são
utilizados na condição de temperados e revenidos para uma dureza final de 58 HRC ou
superior5,6. A microestrutura resultante tem uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga
por contato7. Contudo, nas condições do modo I de carregamento, a resistência à fadiga é
relativamente baixa. Já os componentes cementados, usualmente, não fraturam de forma
radial ou transversal, isso devido ao efeito benéfico das tensões residuais compressivas na
superfície. Entretanto, a natureza competitiva do mercado torna os tempos necessários para
a cementação pouco aceitáveis devido ao custo elevado do processo e à necessidade de
rápida produção. Recentemente, tem sido sugerido o emprego do aço SAE 52100,
processado por tratamento isotérmico para a obtenção de bainita inferior já que esta
microestrutura apresenta maior resistência à fadiga de contato por rolamento e resistência à
propagação de trinca por fadiga8-11. Assim, este trabalho também busca o desenvolvimento
de um tratamento térmico para a obtenção de microestrutura bainítica com características
finais adequadas ao uso em rolamentos. Tratamentos térmicos foram desenvolvidos com a
intenção de produzir uma microestrutura bainítica de alta dureza assim como
microestruturas martensíticas com dureza similar ao aço bainítico e com diferentes teores
de austenita retida.
No que diz respeito às análises de comportamento geral de fadiga desses materiais,
foram levantadas Medidas da taxa de propagação de trinca na região II (linear) e região I
(próximo ao limiar de fadiga, ∆Kth) da curva de Paris com o propósito de comparar o
comportamento em fadiga do aço SAE 52100. Nestes testes, foram avaliadas a influência
da razão de carregamento na taxa de propagação de trinca e o mecanismo de fechamento de
trinca. Testes de tração e de impacto Charpy com entalhe em “V” foram realizados para a
avaliação do comportamento mecânico monotônico em relação à microestrutura
desenvolvida. A caracterização fractográfica por microscopia eletrônica de varredura foi
empregada para a avaliação das superfícies de fadiga e fratura obtidas nos diferentes
ensaios mecânicos. O objetivo destas análises foi uma avaliação geral dos mecanismos de
propagação de trinca atuantes em cada situação de carregamento.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Mancais de Rolamento
2.1.1 Histórico - Projeto e Materiais
Exemplos dos mais antigos registros sobre o uso do transporte de cargas sobre
elementos rolantes de madeira, encontrados esculpidos em ruínas da antiga Assíria, são
datados de aproximadamente 2000 anos A.C.12. Mancais de rolamento com elementos
esféricos da época do Imperador Calígula (aproximadamente 37 A.C.) foram encontrados
na Itália em 1928 após a drenagem do lago Nemi, em meio às montanhas Albano 13. Nesta
época, a madeira e o bronze eram os materiais utilizados para a construção destes
componentes mecânicos.
O desenvolvimento de projetos de mancais de rolamento recebeu uma maior
atenção após as invenções de Leonardo da Vinci, cerca de 1500 D.C.. Além dos desenhos e
diagramas, da Vinci deixou manuscritos a respeito da distinção entre atrito por
escorregamento e por rolamento indicando, ainda, a importância do acabamento superficial
dos componentes em contato14. Neste período, o ferro fundido já se encontrava entre os
materiais utilizados para rolamentos.
Apesar dessas e outras valiosas contribuições científicas, até 2 séculos após da
Vinci, a utilização de rolamentos ainda era incipiente, pois a qualidade dos materiais
disponíveis, bem como sua produção por técnicas artesanais, careciam de maior
desenvolvimento. Somente a partir de meados do século XIX com a introdução do aço
fundido como material alternativo e, especialmente, com o início da produção das
bicicletas na Europa é que a indústria de rolamentos alcançou um progresso significativo 13.
P.M. Fisher, que se estabeleceu na Alemanha, inicialmente como fabricante de
bicicletas, foi o primeiro industrial a aplicar um pedal de manivela na bicicleta produzida
por sua empresa, em 185314. Segundo o pesquisador Morton,13 A.C. Cowper foi o
industrial pioneiro que deu impulso à indústria de rolamentos ao produzir as primeiras
bicicletas com rolamentos no cubo das rodas levando os demais fabricantes a seguir esta
tecnologia. As imperfeições geométricas e superficiais das esferas fundidas ou torneadas
incentivou F. Fisher (filho de P.M. Fisher) a construir, em 1883, o primeiro moinho
retificador de esferas utilizando o princípio centerless de retífica, patenteado por ele e
inalterado até os dias de hoje. Neste mesmo ano a sua empresa, já denominada FAG,
iniciou a fabricação de rolamentos de esferas. Esta inovação incentivou diversas firmas a
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empreenderem neste ramo industrial, como The Timken Company em 1898 (antes
chamada The Timken Carriage Company, estabelecida em St. Louis, Missouri, EUA); SKF
em 1907 (Suécia); e The Torrington Company em 1921 (estabelecida em 1866 como
Excelsior Needle Company em Torrington, Connecticut, EUA).
No início do Século XX, a indústria automobilística cresceu expressivamente com a
introdução da tecnologia de produção em série e com a contínua melhoria da qualidade de
aços temperados e revenidos, o que auxiliou o desenvolvimento dos componentes
mecânicos através da parceria tecnológica entre as indústrias automobilística, siderúrgica e
de autopeças.
2.2 Resistência à Fadiga de Rolamentos
2.2.1 Determinação da Vida em Fadiga
Os valores de tensões admissíveis baseados nos critérios de escoamento e ruptura
são aplicáveis a casos essencialmente monotônicos ou quase-estáticos (como ao se
descarregar um corpo de prova sob tração submetendo-o subseqüentemente à compressão)
e não podem ser empregados sem os devidos cuidados quando as solicitações são cíclicas.
As solicitações cíclicas aplicadas numa peça podem provocar a falha por fadiga,
responsável pela grande maioria das falhas de componentes submetidos a esforços
mecânicos que trabalham na faixa de temperatura ambiente. A fadiga de um metal é
definida1 como um processo de alteração estrutural permanente, progressivo e localizado,
que ocorre em um material sujeito a condições que produzem tensões ou deformações
cíclicas num ou em vários pontos, e que pode culminar em trincas ou em fratura completa
após um número suficiente de ciclos de carga.
O procedimento mais usual para garantir a duração ou vida assegurada de um
componente é baseado na curva S-logN do material. Esta curva, pioneiramente
desenvolvida por Wohler na análise da vida em fadiga de eixos ferroviários15, determina o
limite de fadiga (endurance limit) ou valor de tensão cíclica abaixo do qual não haveria
falha. Porém cedo reconheceu-se que as deformações no regime plástico seriam
responsáveis pelo processo de nucleação e propagação de um defeito em fadiga, e novos
sistemas baseados na deformação cíclica surgiram como alternativa a abordagem de
Wohler.
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O campo da fadiga de baixo ciclo (<50.000 ciclos) foi amplamente estudado nos
anos 50, quando se procurava uma correlação entre os micromecanismos de fadiga e a
plasticidade do material. Ficou, então, estabelecido que a curva S-logN não se adequava à
categoria de problemas relacionados com fadiga de baixo ciclo.16 Os dados de vida em
fadiga poderiam ser descritos por uma relação linear entre a amplitude de deformação
plástica e o número de ciclos até a falha numa escala bi-log. A relação de Manson-Coffin
para a fadiga de baixo ciclo, mostrada a seguir (Eq. 2.2), dá uma descrição deste
comportamento.16
∆ε p
2

= ε 'f (2 N f )

c

(2.2)

onde ∆εp é o intervalo de deformação plástica, Nf é o número de ciclos até a fratura, εf’ e c
são constantes.
Esta relação também pode ser usada na forma da Equação 2.3. 17
∆εp = C(Nf)c

(2.3)

onde C e c são, respectivamente, o coeficiente e o expoente da equação de Manson-Coffin
para fadiga de baixo ciclo.
Radhakrishnan17 demonstrou que certos materiais de alta resistência mecânica,
incluindo o aço SAE 52100, apresentam uma bilinearidade da relação de Manson-Coffin
que está relacionada à curva de tensão-deformação cíclicos. Mughrabi 18 constatou uma nãolinearidade da curva de histerese no ensaio de deformação cíclica nos níveis mais elevados
de tensão. A Figura 2.1 mostra, graficamente, a relação de Manson-Coffin para o aço SAE
52100, indicando que existe uma mudança no valor do expoente c próximo a 103 ciclos. A
extrapolação dos dados da região de alta ∆εp levaria a superestimar a vida em fadiga ao
utilizar valores menores de ∆εp, pois o expoente c1 dá maior inclinação à reta.
Christ et al.19 observaram o comportamento do aço SAE 52100 em deformação
cíclica com diferentes microestruturas. Eles constataram uma diferença fundamental entre
as microestruturas martensítica e bainítica como conseqüência, principalmente, de
diferentes níveis de austenita retida transformada durante o carregamento, como pode ser
visto na Figura 2.2.
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Figura 2.1. Relação entre amplitude de deformação plástica e vida em fadiga para vários níveis de amplitude
de deformação elástica e vida em fadiga para um ensaio de fadiga de baixo-ciclo. Aço SAE 52100.17

Figura 2.2. Curvas de “endurecimento/amolecimento” cíclico para duas microestruturas do aço SAE 52100.
(a) Martensítica e (b) Bainítica19.
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O comportamento em deformação cíclica do aço SAE 52100 temperado e revenido
difere muito do aço ao carbono. Devido a reduzida ductilidade deste aço, são necessários
testes controlados por tensão, e não por deformação plástica como é feito usualmente em
aços de maior dutilidade. A Figura 2.2 mostra as curvas de deformação cíclica para duas
microestruturas do aço SAE 52100, martensítica (a) e bainítica (b) testados a diferentes
níveis de carregamento. Em todos os casos este aço apresentou endurecimento cíclico
durante todo o ensaio de fadiga de baixo ciclo (de alguns milhares de ciclos), apesar das
deformações plásticas serem bastante limitadas (Figura 2.2-a). O comportamento em
deformação cíclica da microestrutura bainítica deste aço (Figura 2.2-b) difere do da
microestrutura martensítica. Em primeiro lugar, não haveria o mesmo efeito da
decomposição de austenita retida. O endurecimento cíclico é muito menos pronunciado
comparado ao caso da variante martensítica, durando apenas alguns ciclos para os níveis de
amplitude de tensões acima de cerca de 1200 MPa. Subseqüentemente, a variante bainítica
inverte seu comportamento para amolecimento cíclico, em particular para altas amplitudes
de tensão.
Quanto à origem das falhas por fadiga e dos valores de vida em fadiga relativamente
curtos pode-se dizer que: (1) as únicas modificações microestruturais induzidas por fadiga
observadas na variante martensítica foram devido à transformação da austenita retida 19. Por
outro lado sabe-se que modificações mais pronunciadas são observadas no caso de fadiga
por contato de rolamentos (Seção 2.2.3). (2) As vidas em fadiga podem ser avaliadas
formalmente por análises em termos da relação de Manson-Coffin. Porém obtém-se aí um
comportamento bilinear, comprometendo uma análise mais segura. Isso indica que
descrições convencionais de vida em fadiga não seriam aplicáveis, sem reserva, no caso de
aços de alta resistência mecânica como os estudados aqui. Finalmente, (3) pode-se dizer
que, pela precariedade de adequação das análises clássicas de fadiga de Wohler (alto ciclo)
e Manson-Coffin (baixo ciclo) ao problema de fadiga por contato, procurou-se através de
uma base estatística suprir esta limitação, que veio a ser a relação de Lundberg-Palmgren
(Seção 2.3) até hoje consagrada para mancais de rolamento. Porém, sua aplicação está
atrelada a condições hipotéticas de trabalho (carga e velocidade fornecidos pelo fabricante).
A vida nominal neste caso (geralmente uma vida requerida L10) é chamada “vida
especificada”, que não significa o mesmo que a vida em serviço, pois a mesma depende das
condições ambientais de trabalho e microestruturais do material.20
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2.2.2 Fadiga e Condições Microestruturais
Na produção de aços para rolamentos e engrenagens, sabe-se que o desempenho em
fadiga do aço está relacionado à quantidade, tipo e morfologia das inclusões presentes. É
aceito, em geral, que rolamentos e outros componentes mecânicos poderiam atingir vida
infinita com um aço virtualmente livre de inclusões não-metálicas, descontados os efeitos
de rugosidade superficial e fragilização por outro processo metalúrgico qualquer. Inclusões
de óxidos, como aluminatos e silicatos, constituem potenciais pontos concentradores de
tensões e iniciadores de defeitos, enquanto que sulfetos não apresentam esta mesma
característica. Uma razão para isso é que as inclusões de óxido são frágeis, se colapsam
durante a deformação da peça, enquanto que os sulfetos são mais dúcteis e se conformam
no mesmo processo. Devido a este fato, uma prática de aciaria das mais importantes no que
se refere às propriedades de fadiga e que tem recebido renovada atenção nos últimos
tempos é a redução da quantidade de oxigênio. Em termos do nível de oxigênio do aço,
chegou-se a registrar valores extremamente baixos, entre 3 e 7 ppm.21-23 Quando o nível de
oxigênio atinge valores menores que 6 ppm os agentes nucleadores de defeitos passam a
ser carbonitretos como o de titânio, por exemplo24. Chen Qing et al.25 mediram através de
uma técnica especial, o tamanho de inclusões detectadas como iniciadoras de lascamentos
(spallings) em rolamentos. Eles observaram que os tamanhos críticos estão entre 2 e 8 µm
(esta faixa representaria 95,5% da ocorrência de inclusões detectadas como nucleadoras de
lascamentos).
O principal interesse no estudo das inclusões em aços para rolamentos está na sua
contribuição na nucleação de lascamentos e microfissuras. Outros fatores que contribuem
para a diminuição da resistência à fadiga estão relacionados à microestrutura final do
produto. A segregação de carbonetos, por exemplo, com uma distribuição grosseira e/ou
em rede nos contornos de grão é tão danosa quanto a presença de inclusões para as
propriedades de fadiga.
A microestrutura resultante do tratamento térmico convencional no aço SAE 52100
(têmpera e revenido) apresenta uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga por
contato7, mas nas condições do modo I de carregamento (em tração pura, com o eixo de
aplicação da força perpendicular à superfície de fadiga), a resistência à fadiga é
relativamente baixa9.
Diversos estudos8,10,11, incentivados em parte pela preocupação com os efeitos do
ambiente (tipos de atmosfera e lubrificação) sobre o desempenho de rolamentos,
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apresentam o comportamento em fadiga de classes de aços baseados no SAE 52100
tratados termicamente para obtenção de microestruturas bainíticas. A bainita inferior,
produzida por transformação isotérmica entre 250 e 300ºC, em certas condições
ambientais, mostrou maior resistência à fadiga do que a martensita revenida produzida no
mesmo aço.
2.2.3 Modificações Microestruturais Induzidas por Tensões de Contato
Tão importantes quanto a microestrutura final do tratamento térmico, quando o
rolamento é levado a serviço, são as modificações introduzidas durante o trabalho, pois
influenciam a vida em fadiga do componente.
Rolamentos de esferas ou de rolos sofrem mudanças locais na microestrutura
quando submetidos a altas tensões de contato. Estas mudanças incluem alteração na
quantidade de austenita retida e desenvolvimento de tensões residuais. Além disso, sob
determinadas condições, há um desenvolvimento de textura ou orientação cristalográfica
preferencial em uma região restrita da pista de rolamento, proveniente de um acúmulo de
deformação plástica sub-superficial.
Segundo Voskamp e Mittemeijer26, a morfologia do defeito superficial está
relacionado com o tipo de textura desenvolvido na região de contato da pista de rolamento.
Segundo os mesmos autores, a temperatura de trabalho atingida pelo rolamento, por sua
vez, é o fator responsável pela diferença da textura resultante. Os autores citam dois tipos
principais de textura formados. A textura de “deformação”, formada em temperaturas
relativamente baixas (mas acima de 45ºC), se assemelha a que desenvolve-se em chapas
laminadas a frio. A textura de “recristalização” (por envolver recristalização dinâmica),
formada em temperaturas mais elevadas (em torno de 90ºC), se relaciona com as
encontradas em chapas laminadas a frio e recozidas. A Figura 2.3 mostra o aspecto
superficial do lascamento em função do tipo de textura desenvolvida conforme as
condições de carregamento por contato.
Na ausência de textura, quando a temperatura de trabalho não excede 45ºC, os
defeitos permanecem pequenos sem propagação de trinca sub-superficial (Figura 2.3-a).
Supõe-se que, neste último caso, esteja minimizada a heterogeneidade microestrutural
prévia (segregação, tipo e morfologia de inclusões não-metálicas, etc.) que poderia
provocar a propagação de microtrincas em direção preferencial. A textura de deformação
está associada a lascamentos com superfícies lisas (Figura 2.3-b), enquanto que a textura de
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recristalização está associada com superfícies de lascamentos irregulares (Figura 2.3-c).
a

c

b

Figura 2.3. Aparência do lascamento em pistas internas de rolamentos sob diferentes situações de trabalho e
textura do material. (a) ausência de textura, a microfissura permaneceu pequena sem propagação subsuperficial; (b) textura de “deformação”, lascamento caracteriza-se pela superfície mais lisa; (c) textura de
“recristalização”, lascamento caracteriza-se pela superfície irregular.26

Uma evidência desta alteração local da microestrutura pode ser observada através
de ataque químico da superfície em que ocorreu o rolamento ou da sua seção transversal.
Após um alto número de ciclos (de 107 a 108) de fadiga por contato e dependendo do
carregamento, é observada uma região de ataque escuro (dark etching region) na região de
máximas tensões Hertzianas27. Zwirlein e Schlicht28 também demonstraram que a
profundidade onde ocorrem as maiores modificações microestruturais coincide com a
região de menor microdureza e maior magnitude de tensões residuais. Estas modificações
ocorrem devido ao acúmulo de deformação plástica nesta região, onde ocorre a dissociação
da martensita em novas fases. Além disso, o processo de geração e propagação de
discordâncias produz regiões de maior energia sendo, portanto, mais susceptíveis ao ataque
químico seletivo. Um exemplo de região de ataque escuro (após uso de Nital) pode ser
visto na Figura 2.4, que mostra a seção transversal de um anel interno após 108 rotações.26

Figura 2.4. Seção tranversal do anel interno de um rolamento com uma região de ataque escuro. 26
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Swahn et al.

27

estabeleceram que as modificações microestruturais, durante o

contato por rolamento, ocorre segundo uma determinada seqüência de eventos:
1.

Região de ataque escuro após ataque com Nital (RAE). Formada entre 107 e
108 revoluções, dependendo do carregamento, na zona de máximas tensões
cisalhantes; Figura 2.4.

2.

Bandas de baixo ângulo (BBA). Formadas no interior da RAE com cerca de
108 revoluções. Constituem-se em bandas de ataque mais claro com
direcionalidade bem definida de 30º com a tangente da pista de rolamento,
quando vista em uma seção paralela do rolamento; Figura 2.5.

3.

Bandas de alto ângulo (BAA). No terceiro e último estágio após cerca de
5x108 revoluções, uma nova estrutura de bandas se desenvolve. Na seção
paralela estas bandas se formam numa inclinação de 80º com a tangente à
pista de rolamento. Figura 2.5.
Direção de Rolamento

Figura 2.5. Micrografia óptica da seção transversal paralela da pista interna de um rolamento de esferas
mostrando um detalhamento da região de ataque escuro. Estão indicadas a faixa da região de ataque escuro
(direção vertical) e as direções das bandas de baixo (BBA) e alto (BAA) ângulos.26

Buchwald e Heckel29 analisaram a ocorrência de bandas de baixo ângulo (referindoas como white-etching regions) e concluiram que estas surgiam como resultado da
dissolução de carbonetos pró-eutetóides. A dissolução ocorreria devido as deformações
compressivas gerando alta densidade de discordâncias e a associação do carbono com as
mesmas.
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2.3 Falhas em Rolamentos
Os rolamentos são componentes mecânicos essenciais, pois diminuem com grande
eficiência o torque friccional imposto quando os mesmos suportam um eixo. Devido a sua
importância, os rolamentos tiveram um investimento notável dentro da indústria mecânica
quanto ao estudo da extensão e estimativa da vida em fadiga. O cálculo normalizado para
rolamentos solicitados dinamicamente tem por base a ocorrência de fadiga superficial e
sub-superficial do material como causa da falha. Lundberg e Palmgren, a partir de análise
da distribuição de Weilbull30, desenvolveram uma relação para o cálculo da vida nominal:
L10 = L = (C / P) p

Equação (2.1)

L10 é a vida nominal expressa em milhões de rotações atingida por no mínimo 90%
de um lote com um número significativo de rolamentos do mesmo tipo. C é a capacidade
de carga dinâmica, definida como a carga que resulta num valor L10 de um milhão de
revoluções. P é a carga dinâmica equivalente que deve ser calculada quando houver cargas
radiais e axiais combinadas. O valor do expoente p é de 3 para rolamentos de esferas e
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para rolamentos de rolos14.
A vida em fadiga, avaliada pela Equação 2.1, é baseada na análise estatística de
testes de bancada. Esta análise é importante para a seleção ou avaliação de rolamentos, mas
não contempla fatores importantes na vida dos rolamentos. A lubrificação é um fator
preponderante na vida de materiais rolantes por promover a formação de filmes protetores
entre os componentes e prevenir o desgaste excessivo. Um contato por escorregamento
ocorre entre a gaiola e os elementos rolantes e pistas e, em menor grau, entre esferas ou
rolos e pistas. Sob carga quase nula um cilindro ou esfera irá rolar sobre uma superfície
plana sem haver escorregamento, porém, devido à elasticidade, haverá um escorregamento
local nas bordas da superfície de contato quando estes elementos estiverem sob
carregamento mecânico. A fricção, nas áreas onde ocorre o escorregamento das esferas ou
rolos sobre as pistas de rolamento, irá contribuir para a redução da vida em fadiga caso o
componente não esteja lubrificado adequadamente. A importância do lubrificante está em
prover um filme espesso suficiente para separar as superfícies, normalmente no regime
elasto-hidrodinâmico, reduzindo o dano superficial31.
O contato em rolamento envolve um estado complexo de tensões, levando a
maioria dos modelos analíticos existentes a assumir condições ideais de geometria,
carregamento e condições ambientais. A análise de tensões de Hertz assume uma área
12

superficial de contato circular, elíptica ou linear, e uma distribuição de pressões parabólica
com o máximo no centro do contato15. Uma análise do estado de tensões hertziano indica
que existe um máximo de tensões cisalhantes abaixo da superfície de contato. Um exemplo
da distribuição de tensões é mostrada na Figura 2.6. Neste caso o tipo de contato é elíptico
com a distribuição de tensões normais parabólica. Na Figura 2.6(b) é apresentado um perfil
das tensões cisalhantes abaixo da superfície. A magnitude e a localização do máximo desta
curva dependem da área de contato, da magnitude das tensões aplicadas e do coeficiente de
fricção.
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Um aumento do coeficiente de fricção aproxima este máximo da superfície e

aumenta sua magnitude.

Superfície

Max. tensões
cisalhantes

(a)

(b)

/

Figura 2.6. Esquema da distribuição de tensões de contato entre superfícies curvas. (a) Distribuição espacial
de tensões da superfície, e (b) tensões cisalhantes sub-superficiais.32

Os danos estruturais resultantes das tensões de contato iniciam por deformação
localizada (plastificação ou distorção localizada) seguida por nucleação e propagação de
uma trinca
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. Este tipo de deformação localizada ocorre quando a máxima tensão

cisalhante (pelo critério de Tresca) ou a máxima tensão cisalhante octaédrica (critério de
von Mises) atinge um valor crítico que causa escorregamento em um plano cristalino
específico do grão. Estas deformações acumulam-se a cada ciclo de rolamento (passagem
de um elemento rolante no mesmo ponto) até que a iniciação de microfissuras (pites).
A ocorrência de microfissuras e lascamentos (spallings) nas superfícies de
rolamento promovem vibração e ruído que se comunicam ao restante da máquina. Este
distúrbio, quando detectado a tempo, permite a reposição do componente sem a ocorrência
de maiores danos para a máquina.
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2.3.1 Fratura Radial
Além dos defeitos superficiais, parte das falhas em rolamentos pode ocorrer na
direção radial provocando a fratura transversal de um dos anéis. A Figura 2.7 indica a
convenção de direções adotadas para rolamentos assim como a nomenclatura dos
elementos constituintes de um rolamento de esferas de pista simples. O tipo principal de
tensão que pode ocasionar a fratura radial é na direção circunferencial em tração. Neste
caso a trinca propaga no modo I de abertura.

Direção Radial

Anel Externo
Anel Interno

Direção Axial

Esfera
Gaiola

Direção Circunferencial

Figura 2.7. Elementos e direções de um rolamento de esferas de pista simples.26

A Figura 2.8 mostra um exemplo de fratura radial em um anel interno.

Figura 2.8. Exemplo de fratura radial em anel interno de um rolamento autocompensador de rolos. 33

As tensões trativas ainda podem afetar as tensões hertzianas de três maneiras: 3
(a) Dentro da zona de tensões de contato as tensões trativas podem aumentar a
diferença entre as tensões principais, aumentando as tensões cisalhantes
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resultantes;
(b) Ainda dentro desta região, um defeito concentrador de tensões pode criar uma
zona localizada de deformação plástica (onde deveria haver somente um campo
elástico), que permanecerá em tração após retirada a carga;
(c) Na borda da região de contato, uma tensão trativa estará presente e aumentará
em magnitude com o aumento das componentes de tração ou fricção, e isto
pode causar o surgimento de trincas em Modo I, perpendiculares à superfície.
Através de uma análise simples, utilizando o círculo de Mohr, por exemplo, é
possível demonstrar o item (a). O aumento das tensões cisalhantes é decisivo para a
nucleação de defeitos superficiais e sub-superficiais de microfissuras ou lascamentos.
Defeitos ou imperfeições superficiais presentes na pista de rolamento como
depressões (indentações) causadas por partículas metálicas contaminantes ou, em alguns
casos, pelos próprios elementos rolantes são freqüentes. Pearson3 cita vários casos, desde a
detecção prematura dos defeitos nucleados a partir de indentações na pista de rolamento até
sua propagação levando ao colapso final do componente.
O terceiro fator (c) chama atenção para o fato de que, com uma lubrificação
precária, as tensões trativas na superfície serão intensificadas.
É ainda esperado que, ao se iniciar um defeito do tipo lascamento, as tensões
trativas levem esta trinca a uma mudança de direção e desenvolvam uma fratura radial.
As origens das tensões circunferenciais trativas nos rolamentos incluem2:
-

alto valor operacional de DN (diâmetro em milímetros x velocidade radial em
RPM);

-

gradientes térmicos;

-

montagem do eixo ao anel interno por interferência;

-

flexão proveniente da montagem por flange;

-

flexão do eixo ou do cubo, e;

-

tensões residuais de tratamento térmico e/ou usinagem.

Daí depreende-se que muitas das causas das tensões circunferenciais excessivas em
rolamentos estão associadas às condições de montagem e operação sendo, portanto,
previsíveis. Entretanto, fatores intrínsecos, como tensões residuais provenientes de
tratamentos térmicos e usinagem, são inerentes ao processo de fabricação do componente e,
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em última análise, apenas indiretamente controláveis.
As tensões trativas circunferenciais são necessárias quando se requer uma maior
rigidez na montagem de equipamentos que operam com altas rotações ou sofrem a ação de
gradientes térmicos em serviço como, por exemplo, turbinas de aviões. Nestes casos, quase
sempre trabalha-se com montagem por interferência que podem produzir tensões trativas
da ordem de 70-90 MPa. A magnitude das tensões trativas provocadas por gradientes
térmicos em serviço ou por montagem, em eixos cônicos, são tipicamente da ordem de 160
MPa. Já as tensões devido aos problemas de montagem, como encaixe precário do anel ao
eixo, podem atingir valores de 170 a 200 MPa. As tensões trativas são particularmente
elevadas quando aplicam-se altos valores operacionais de DN em turbinas de aeronaves,
indo de 250 a 400 MPa. 2
O modo de carregamento no rolamento em operação é cíclico: as tensões trativas
(circunferenciais) transformam-se em compressão pelas tensões de contato e de volta para
tração após o descarregamento e, assim, sucessivamente. A propagação de um lascamento
(ou shell) é inicialmente governado por um estado complexo de tensões dominados pelas
tensões residuais e tensões de Hertz. A trinca, vista em sua seção transversal, aparece em
um ângulo com a superfície entre 35 e 55º. Nesta região, o modo II de propagação é
dominante, e a trinca poderá continuar a propagar formando um lascamento. Esta pode
também parar, ou então, se existirem tensões trativas estáticas ou cíclicas atuando no
volume do material, poderá mudar de direção e propagar perpendicular à superfície sob o
controle das tensões trativas (Figura 2.9). No caso de pistas de rolamentos estas tensões
trativas são circunferenciais, o que dá condições para que a trinca se desenvolva na direção
radial. Para as tensões Hertzianas com contatos convexos, a profundidade na qual a
mudança de direção da trinca pode ocorrer é da ordem da metade da largura da área de
contato34. Através de uma análise com o fator de intensidade de tensões cíclico (∆K = Kmax
- Kmin), pode-se estimar o nível de tensões circunferenciais trativas necessário para
provocar o crescimento de uma trinca radial. Para tanto, torna-se necessário conhecer o
valor limiar do fator de intensidade de tensões cíclico para propagação, ∆Kth (threshold).
Uma abordagem sobre o fator de intensidade de tensões será dada na Seção 2.7.
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Figura 2.9. Exemplo da mudança de direção de uma trinca, passando de modo II para modo I de
propagação.34

Um caso típico, onde as tensões trativas podem atuar na formação de fratura
transversal em componentes submetidos a tensões de contato, é em trilhos ferroviários. Ao
ocorrer uma perturbação no processo de crescimento do shell, este irá se propagar no plano
vertical e sofrerá a ação das tensões longitudinais dando preferência então a formação de
uma trinca transversal ao boleto do trilho ferroviário, chamada de detail crack. A Figura
2.10 mostra uma representação esquemática das tensões cíclicas no lascamento e na trinca
transversal em um boleto, enquanto a Figura 2.11 mostra um esquema de como ocorre o

Boleto do Trilho

crescimento dos mesmos.63

Tensões
Longitudinais
A. Lascamento (shell)
B. Fratura Radial (detail crack )

Figura 2.10. Representação esquemática das tensões cíclicas no lascamento e na trinca transversal em um
boleto de trilho ferroviário.63
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contato
da roda

Tensões
compressivas

lascamento

fratura
radial

Figura 2.11. Esquema do crescimento do lascamento e da trinca transversal.63

2.4 Aços para Rolamentos
Stribeck35 indicou, numa publicação de 1907, que aços de alto carbono contendo
cromo já eram utilizados por empresas européias na fabricação de rolamentos antes do ano
de 1900. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela AFBMA (Anti Friction Bearing
Manufacturers Association) no início dos anos 40 revelou que 27 aços contendo cromo
estavam em uso em esferas, rolos e anéis de rolamentos13. Uma composição química básica
e algumas derivações foram, então, adotadas pelo comitê metalúrgico do World War II
Production Board sob a designação NE52100 (NE = National Emergency). Através de
uma cooperação entre ASTM, SAE e AISI estas designações foram unificadas e
normalizadas como se encontram até hoje36. A grande maioria dos rolamentos é atualmente
fabricada com o aço SAE 52100 temperado e revenido, com têmpera total.
Alguns tipos de rolamentos, como os cônicos de rolos e os de grande seção são, em
geral, fabricados com aços para cementação tais como os aços SAE 4320, 4620 e 8620. As
camadas cementadas, nestes aços, podem atingir um nível de dureza superior a 58 HRC,
enquanto que o núcleo permanece em torno de 45 HRC. O objetivo da cementação é
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produzir uma camada de alta dureza e alta resistência ao desgaste através do
enriquecimento de carbono na superfície da peça. Esta camada pode suportar cargas
elevadas e resistir à fadiga provenientes do contato por rolamento, permanecendo o núcleo
tenaz. Além disso, pode ser ressaltado o fato de que as tensões residuais resultantes deste
processo podem aumentar a vida em fadiga da peça, já que a camada superficial permanece
em compressão.
Os aços para cementação, assim como o SAE 52100, podem operar continuamente
em temperaturas de até 125ºC, sendo que em aplicações consideradas não críticas o mesmo
pode ser usado até 200ºC.31 Böhmer et al.37 mediram as temperaturas de trabalho de
rolamentos de esferas de contato angular para várias condições operacionais registrando os
limites de 80ºC (para tensões de Hertz=1500 MPa e 2000 rpm) e 265ºC (tensões de
Hertz=3000 MPa e 14000 rpm). O mesmo trabalho destacou que o aço SAE 52100,
temperado e revenido a 240ºC para permitir trabalho em temperaturas mais altas, tem bom
comportamento em fadiga somente até a temperatura de 200ºC. Quando a aplicação prevê
a exposição do componente em temperaturas elevadas é recomendado o aço ferramenta
AISI M50 ou a liga BT1 com alto teor de tungstênio (designação da Norma Britânica
BS4659). Ambas as ligas podem operar, normalmente, em temperaturas de até 500ºC. 31
Adicionalmente, rolamentos submetidos a operação em ambiente corrosivo são
freqüentemente fabricados com o aço inoxidável martensítico AISI 440C. Estes aços
podem atingir um nível de dureza de 58 HRC, porém seu limite de fadiga é normalmente
inferior ao observado no aço AISI 52100.7

2.4.1 Tratamento Térmico e Microestrutura do Aço SAE 52100
A composição química nominal38 deste aço é mostrada na Tabela 2.1.
Tabela 2.1. Composição química nominal do aço SAE 52100 38. Porcentagem em peso.
Mínimo
Máximo

C
0,98
1,10

Cr
1,30
1,60

Mn
0,25
0,45

Si
0,15
0,35

Cu
0,35

Ni
0,25

Mo
0,10

P
0,025

S
0,025

Como indicado pela composição química, trata-se de um aço hipereutetóide de
baixa liga contendo cromo. Sua composição química tem sido avaliada 5 como tendo um
bom compromisso entre usinabilidade, confiabilidade do produto final, custo, vida em

19

fadiga por contato de rolamento e desempenho estrutural para as aplicações usuais de
rolamentos.
Os aços para rolamentos, normalmente, apresentam carbonetos finamente dispersos
na matriz martensítica revenida para atingir as propriedades de dureza e resistência ao
desgaste necessárias ao seu uso. O cromo tem participação ativa na estabilização e tamanho
destes carbonetos após tratamento de esferoidização. As microestruturas esferoidizadas
refinadas nos aços contendo cromo são resultantes do fino espaçamento interlamelar obtido
em fase anterior do processo39. Outra vantagem vem do fato que, com carbonetos
finamente distribuídos, obtém-se uma transformação de fase de ferrita para austenita mais
rápida com austenita mais homogênea, resultante de um menor caminho de difusão do
carbono. A estabilidade dos carbonetos provém em parte da afinidade do cromo pelo
carbono. Kelly40 observou um aumento sistemático na temperatura de transformação
ferrita→austenita com o aumento do teor de cromo, enquanto que Beswick5 registra, ainda,
um aumento da região de estabilidade das fases ferrita/austenita/M3C. O cromo contido no
carboneto M3C (no caso, (Fe,Cr)3C) deverá buscar dois caminhos de difusão durante a
austenitização: em direção à matriz ou em direção ao centro do carboneto. Em condições de
equilíbrio, o cromo deverá dar preferência à formação do carboneto. Como a redistribuição
de cromo através da interface carboneto-matriz é lenta,5,41 o coalescimento do carboneto
também deverá ser lento.
Os componentes para rolamentos que serão submetidos a têmpera total na fase de
tratamento térmico são fabricados a partir de aços com microestrutura esferoidizada que
confere melhor usinabilidade na fase de preparação. Após esta etapa de fabricação, são
austenitizados intercriticamente para retenção dos carbonetos esferoidizados sendo, depois,
temperados e revenidos sob condições tais que resulte uma dureza final de 58 HRC ou
superior5,6. A Figura 2.12 ilustra uma seqüência de processamento para este aço desde a
fase de laminação até o acabamento final por retífica.
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laminação
925-1150ºC

austenitização
(γ+M3C)
e têmpera

esferoidização

Temperatura

Acm

usinagem

revenido

acabamento/
retífica

Tempo
Figura 2.12. Representação esquemática exemplificando uma seqüência de processamento termomecânico
para o aço SAE 52100.

Após a solidificação, o lingote segue para o forjamento ou laminação a quente na
região de estabilidade da austenita ou na região bifásica austenita/carboneto. Como um
aumento no teor de carbono ou de cromo no aço de baixa liga resulta em uma queda na
linha delimitante das regiões austenítica e de austenita em equilíbrio com ferro líquido,
uma limitação da temperatura máxima deve ser adotada a fim de evitar o problema de
fusão incipiente durante a deformação a quente. A Figura 2.13 mostra o efeito do cromo no
diagrama Fe-C. Por outro lado, o fenômeno de segregação química, quando intenso, causa
o surgimento de anisotropia na ductilidade a quente devido ao alinhamento de carbonetos
em bandas. Até que o bandeamento seja suavizado com o trabalho a quente, há a
possibilidade de fratura a quente pelo coalescimento de vazios formados em torno dos
carbonetos42. Recomenda-se trabalhar em temperaturas de, no máximo, entre 925ºC e
1150ºC para que sejam evitados estes problemas43.
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Figura 2.13. Diagrama de fases Fe-C mostrando o efeito do cromo no tamanho da lupa austenítica.44

O tratamento térmico de esferoidização, normalmente exige um recozimento até
próximo a linha Acm (795ºC), resfriamento rápido até 750ºC e um resfriamento lento (6 a
10ºC por hora) chegando até um pouco abaixo da linha A1 (675ºC). Outra alternativa é a
austenitização próximo à linha Acm (775ºC), resfriamento rápido até uma temperatura um
pouco abaixo da linha A1 (690ºC) mantendo a peça nesta temperatura por 16 horas.
A fase de austenitização para a têmpera é de crucial importância para obtenção da
microestrutura e das propriedades finais do produto.
O aço SAE 52100 também tem sido testado nas condições cementada e
carbonitretada apresentando algumas vantagens em relação as propriedades finais do
fabricado por processo convencional. Przylecka et al.45, por exemplo, verificaram melhoras
nas propriedades de dureza, fadiga por tensões de contato e desgaste abrasivo em camadas
contendo de 1,8 a 2,0% de carbono. Segundo estes autores, a microestrutura resultante era
de 20% de austenita retida e 17% de cementita, sendo o restante martensita revenida.

2.5 Microestrutura Martensítica
O termo martensita tem sido usado para descrever a fase formada após a têmpera
dos aços ao carbono desde que o metalurgista francês M.F. Osmond o usou rendendo uma
homenagem a Adolph Martens, um pioneiro na metalurgia alemã46. Uma nova e crescente
tendência em Ciência dos Materiais é a de dar ênfase ao mecanismo de transformação de
fases mais do que às propriedades do produto. Uma definição de transformação
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martensítica aceita em geral é a de ‘transformação por nucleação e crescimento,
adifusional, dominada por cisalhamento com distorção da rede’.47 O conceito de
transformação martensítica tem sido generalizado (estendendo-se também a sistemas nãoferrosos e cerâmicos) como uma modalidade das transformações de fase displacivas.42,48
Neste sentido o crescimento da nova fase dá-se de modo a minimizar a energia de
deformação associada ao deslocamento cooperativo de átomos. Neste trabalho, o termo
martensita é usado com a acepção concebida originalmente, ou seja, a microestrutura
gerada após a têmpera dos aços.

2.5.1 Dureza e Teor de Carbono
O carbono exerce um papel fundamental nos mecanismos de endurecimento (ou de
aumento de resistência) dos aços. Na martensita temperada (não revenida), átomos de
carbono retidos em interstícios octaédricos da rede tetragonal de corpo centrado ou
segregados no núcleo de discordâncias ou em interfaces, predominam como principal
agente no mecanismo de endurecimento.49 Os átomos de carbono criam um deslocamento
ou distorção por dipolos de átomos de ferro dos cantos do octágono que formam os
interstícios, levando a uma estrutura tetragonal (martensita), ilustrado na Figura 2.14.

átomos de Fe
átomos de C
faixa de deslocamento
dos átomos de Fe

Figura 2.14. Representação esquemática da distorção da rede de átomos de ferro devido à presença dos
átomos de carbono retidos nos interstícios octaédricos da estrutura tetragonal de martensita.49

Já no caso da martensita revenida, carbonetos secundários ou de transição,
dispersos no interior dos cristais martensíticos, substituem os átomos individuais de
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carbono como agentes controladores da resistência mecânica. A Figura 2.15 mostra a
dureza em função da quantidade de carbono em aços somente temperados e temperados e
revenidos entre 150ºC e 200ºC.

temperado

BaixoCarb.

MédioCarbono

AltoCarbono

Teor de Carbono (%)

Figura 2.15. Dureza em função do teor de carbono para microestruturas temperadas e temperadas e revenidas
entre 150ºC e 200ºC.50

O limite entre baixo e médio carbono está definido arbitrariamente, na Figura 2.15,
como 0,2% em peso de carbono, visto que este é o limite usualmente admitido como um
mínimo em aços ainda considerados temperáveis51. Já o limite de 0,5% de carbono marca
um limite de sensibilidade à fratura intergranular nesses aços com teores a este nível ou
superior50. As complexas interações entre os vários componentes microestruturais sujeitos
a uma tensão mecânica dando a forma parabólica à curva de dureza em função do teor de
carbono tem sido objeto de discussão. O aumento do teor de carbono diminui a temperatura
Ms. Esta mudança tem grande importância na microestrutura de aços de médio e alto
carbono, pois uma quantidade crescente de austenita retida com diferentes morfologias
forma-se neste espectro de composição. A influência da austenita retida nas propriedades
mecânicas depende do tipo de transformação que a mesma sofre durante o serviço. A
austenita retida formada em pequena quantidade entre as ripas da martensita de baixo
carbono tende a transformar-se por mecanismos induzidos por tensão, enquanto que a
austenita retida formada em maior quantidade entre plaquetas da martensita de alto carbono
tende a transformar-se por mecanismos induzidos por deformação. Uma conseqüência
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direta deste fato é a diminuição da sensibilidade da dureza (macro e micro) em relação ao
teor de carbono nos aços de alto carbono. Recentes medidas de nano-indentação em aços
cementados mostraram que os cristais individuais de martensita continuam endurecendo
com o aumento do teor de carbono a uma taxa elevada, enquanto que a dureza
macroscópica aumenta a uma taxa reduzida49. As medidas de nano-indentação mostram
que, por exemplo, com 0,80 % em peso de carbono a dureza convertida de cristais de
martensita chegou próximo a 70 HRC, enquanto que a macrodureza equivalente foi de
aproximadamente 55 HRC.
Embora a subestrutura da martensita seja o principal controlador da resistência e da
dureza dos aços temperados e revenidos, a morfologia e a distribuição dos cristais também
colaboram no comportamento mecânico coletivo das microestruturas envolvidas. A
morfologia da martensita muda de cristais em ripas formando pacotes (lath martensite) para
cristais em forma de plaquetas (plate martensite) com o aumento de carbono (ver Figura
2.16).

Austenita (γ )
α
Ferrita ( α) + Cementita (C)

Martensita
em Ripas

Misto

Martensita
em Plaquetas

% em peso de carbono

Figura 2.16. Regiões de formação de martensita em ripas (lath) e em paquetas (plate) em ligas ferrocarbono.42

A sub-estrutura do interior dos cristais de martensita revenida é de carbonetos
finamente dispersos, da ordem de 2nm, sendo que a densidade de precipitação aumenta
com o teor de carbono. Os carbonetos de transição, formados em um primeiro estágio de
revenido (entre 100 e 250ºC), foram inicialmente identificados através de difração de raiosx como tendo estrutura cristalina hexagonal de composição Fe2,4C, sendo denominados
carbonetos epsilon (ε) 52. Mais tarde, utilizando-se difração de elétrons, foram identificados
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carbonetos ortorrômbicos neste mesmo estágio, sendo então denominados carbonetos eta
(η), de composição Fe2C 53. Os carbonetos de transição diferem da cementita (ou carboneto
teta (θ) de estrutura cristalina ortorrômbica e composição Fe3C) por terem
substancialmente mais carbono em sua estrutura do que a última. Num segundo estágio de
revenido, entre 200 e 300ºC, predomina a transformação de austenita retida em ferrita e
cementita. O último estágio do revenido, entre 250 e 350ºC ou superior, consiste na
transformação de carbonetos de transição e martensita de baixo carbono em cementita e
ferrita. Porém, existem evidências de que a formação de carboneto chi (χ) prevalece sobre
a formação de cementita em aços de alto carbono54. O carboneto chi tem estrutura
monoclínica e composição Fe5C2. A Tabela 2.2 apresenta as características dos carbonetos
formados durante o revenimento dos aços ao carbono.
Tabela 2.2. Características dos carbonetos formados durante o revenimento dos aços ao carbono.34,35

Carboneto
epsilon (ε)
eta (η)
teta (θ)
chi (χ)

Composição
Fe2,4C
Fe2C
Fe3C
Fe5C2

Estrutura
Cristalina
hexagonal
ortorrômbico
ortorrômbico
monoclínico

% em peso de
Carbono
5,102 - 9,709
9,709
6,689
7,921

Observações
baixa temp. de revenido
baixa temp. de revenido
alta temp. de revenido
aços de alto carbono

A atuação do mecanismo de endurecimento da martensita através da fina dispersão
de carbonetos tem como limite a quantidade de carbono do material. Como a matriz após o
revenimento se constitui de martensita de baixo carbono, (cerca de 0,25%42) outro
mecanismo de endurecimento que se impõe é o de densidade de discordâncias. A subestrutura da martensita em ripas caracteriza-se por uma alta densidade de discordâncias
entrelaçadas (tangled dislocations). A martensita em plaquetas, freqüentemente, apresenta
midribs em sua estrutura. O midrib, que se apresenta como a linha média escura da seção
transversal da plaqueta no microscópio óptico, constitui-se de maclas de transformação
finamente espaçadas quando visto no microscópio eletrônico de transmissão. Fora da área
central do midrib, a sub-estrutura segue uma certa ordenação por linhas de discordâncias.
Nos aços de alto carbono, o principal mecanismo de aumento de resistência é a
presença crescente dos carbonetos de transição associados a alta densidade de
discordâncias. Essa fina estrutura pode levar a altos valores de resistência mecânica, grau
de encruamento e dureza, enquanto diminui significantemente a ductilidade do material.
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Outro fator estrutural importante na martensita de alto carbono é a estrutura prévia de grãos
austeníticos, o que a torna sensível à fratura intergranular. A segregação de cementita e
átomos de fósforo nos contornos do grão austenítico tem sido identificada como sendo a
causa da fragilização da martensita revenida de médio e alto carbono 55,56.
As microestruturas martensíticas de alto carbono tem um excelente desempenho sob
condições de carregamento compressivo ou de tensões Hertzianas, como em rolamentos,
engrenagens e outras aplicações. Existe, porém, o problema de que esses aços têm uma
tenacidade muito baixa limitando seu desempenho frente a carregamentos trativos ou em
flexão. Um balanço destas propriedades torna-se necessário mediante uma escolha
criteriosa do tratamento térmico adequado ao tipo de aplicação. Aços hipereutetóides
temperados após austenitização acima da temperatura Acm são particularmente susceptíveis
ao trincamento na têmpera50.
Em geral procura-se evitar a susceptibilidade à fratura intergranular de aços de alto
carbono através de tratamentos térmicos que produzam tensões compressivas na superfície
e através de austenitização intercrítica, entre A1 e Acm, antes da têmpera. A cementação é
um tratamento térmico que introduz eficazmente tensões residuais compressivas na
superfície, trazendo benefícios quanto a resistência à fadiga. O tratamento mecânico de
shot-peening ou jateamento de granalhas também produz tensões residuais compressivas na
superfície através da plastificação de uma fina camada superficial, embora o efeito seja
pequeno em aços de alta dureza e também não seja recomendado quando há a exigência de
um bom acabamento superficial. Já o tratamento térmico por austenitização intercrítica
possui a característica de reter mais carbonetos ((Fe,Cr)3C) na microestrutura, o que
também traz benefícios. Uma das vantagens deste processo é que os carbonetos concentram
uma parte da quantidade de carbono do aço sendo que o da matriz é diminuída para valores
próximos aos aços de médio carbono. A vantagem direta é a melhora da resistência ao
desgaste através da impregnação da matriz martensítica com carbonetos de alta dureza. Os
carbonetos retidos também tem a característica de ancorarem os contornos de grão inibindo
o seu crescimento. Assim, com uma estrutura granular mais refinada dilui-se a quantidade
de fósforo nos contorno de grãos, diminuindo a suscetibilidade à fratura intergranular no
aço de alto carbono.
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2.6 Microestrutura Bainítica
2.6.1 Introdução
A microestrutura bainítica tem estimulado um contínuo interesse no estudo da
metalurgia física dos aços desde 1930, com o trabalho pioneiro de Davenport e Bain57, o
qual abordou a transformação isotérmica dos aços. As propriedades mecânicas da
microestrutura bainítica tem, também, incitado um significativo interesse em virtude de,
em muitos casos, esta ter demonstrado vantagens tecnológicas sobre a martensítica. Estas
vantagens incluem maior tenacidade à fratura e ductilidade do que o aço martensítico com
o mesmo nível de resistência mecânica e/ou dureza.
Assim como a perlita, a bainita é uma mistura das fases ferrita e cementita sendo
sua formação, portanto, dependente da difusão do carbono durante a decomposição da
austenita. No entanto sua morfologia não apresenta estrutura lamelar como a perlita
variando conforme os elementos de liga presentes e a temperatura de transformação. Tal
como a martensita, a ferrita bainítica pode se apresentar sob a forma de ripas ou de lentes
com subestrutura de discordâncias. Desta forma, os mecanismos de formação da bainita
envolvem cisalhamento em determinado grau, além da difusão atômica 42.
2.6.2 Definições
Uma extensa discussão tem sido criada acerca dos mecanismos de formação e
caracterização da reação bainítica desde seu reconhecimento como um modo distinto de
transformação da austenita. Três definições competitivas e complementares entre si são
propostas na literatura58-60. A definição microestrutural generalizada propõe que a bainita
é um produto da decomposição eutetóide não lamelar e não cooperativa. Em outras
palavras, ocorre por nucleação e crescimento difusionais no qual diferenças na estrutura de
degraus de crescimento entre as duas fases fazem com que elas cresçam com velocidades
diferentes, provocando a necessidade de re-nucleação repetida da fase com velocidade de
crescimento menor. A definição de relevo superficial define a bainita como o produto de
uma transformação de fases por cisalhamento, ocorrendo, em geral, acima das temperaturas
Ms e Md. Esta formulação partiu do princípio que a bainita, assim como a martensita,
produz relevo superficial durante sua formação. Para a definição de cinética global, a
bainita forma-se em uma faixa delimitada de temperaturas abaixo da temperatura eutetóide,
sendo que a fração de austenita que pode se transformar em bainita diminui gradativamente
com o aumento da temperatura de transformação isotérmica. Acima de um limite superior
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de temperatura denominado Bs, a transformação cessa inteiramente. Esta região se
caracteriza como uma curva em forma de “C” quando uma concentração razoável de um
forte formador de carbonetos está presente.
2.6.3 Classificação
Diferentes sistemas de classificação das microestruturas bainíticas tem surgido com
o desenvolvimento comercial destes aços. Um sistema particularmente interessante foi
proposto por Bramfitt e Speer61, suprindo uma lacuna deixada na literatura centrada na
transformação isotérmica desde o trabalho de Davenport e Bain57. Segundo os primeiros, a
transformação isotérmica é raramente utilizada industrialmente e propõe uma classificação
das microestruturas produzidas por resfriamento contínuo mais diversificadas. O trabalho
de Bramfitt e Speer propõe que o termo bainita seja usado no sentido genérico para
descrever uma das seguintes classes de características morfológicas:
-

B1: ferrita acicular associada com precipitação intracristalina de partículas de
carbonetos de ferro;

-

B2: ferrita acicular associada com partículas ou filmes intercristalinos de
carbonetos de ferro e/ou austenita;

-

B3: ferrita acicular associada com um constituinte composto por ilhas discretas
ou regiões massivas de austenita e/ou martensita, ou perlita.

Estas três categorias são apresentadas no diagrama esquemático da Figura 2.17.

AUSTENITA
Martensita

Perlita
Ferrita
Poligonal

BAINITA
B
ferrita acicular
com precipitação
intracristalina

B

B

ferrita acicular com
partículas/filmes
intercristalinos

ferrita acicular com
constituintes em
“ilhas discretas”

Figura 2.17. Sistema de classificação morfológica proposto por Bramfitt e Speer61.
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É possível enquadrar, em termos morfológicos, a microestrutura de bainita superior
como sendo da categoria B2, enquanto que a bainita inferior seria pertencente à B1.
Embora a classificação proposta contemple um conjunto mais amplo de morfologias, neste
trabalho serão usadas as denominações mais comuns de bainita superior e inferior, pois
foram realizados tratamentos isotérmicos para a obtenção isolada de bainita inferior.
Embora ambos os tipos de bainita possam se formar em decorrência de um mesmo
tratamento térmico, uma microestrutura consistindo unicamente de bainita inferior é
usualmente obtida por tratamento isotérmico em temperaturas relativamente baixas. As
bainitas inferior e superior formam-se em agregados de plaquetas ou ripas de ferrita, sendo
que a principal diferença entre as duas formas é o modo pelo qual ocorre a precipitação dos
carbonetos. Na bainita superior os carbonetos são originados da austenita enriquecida em
carbono entre os cristais de ferrita bainítica, os quais são livres de qualquer precipitação
interna. Na bainita inferior a precipitação de carbonetos ε ou cementita ocorre
principalmente no interior da ferrita bainítica.

2.7 Propagação de Trinca por Fadiga
De acordo com a filosofia de projeto “fail safe”, um componente mecânico que
contenha um defeito deve ter integridade estrutural suficiente para continuar operando de
forma segura até que o defeito seja detectado e reparado. Este conceito é baseado, em geral,
no uso de redundância estrutural, ou seja, existência de caminhos de carregamento tais que,
no caso de falha de um componente, a carga seja redistribuída para outros e, sobretudo, no
conhecimento de “leis” de propagação de defeitos, pela aplicação da Mecânica da
Fratura62. Um dos conceitos mais importantes da Mecânica da Fratura é o fator de
intensidade de tensões que fornece informações importantes acerca da tenacidade dos
materiais frente aos defeitos comumente presentes. O fator de intensidade de tensões K,
quando expresso na forma cíclica ∆K, implicando o carregamento em fadiga, dá uma idéia
física da força motriz para propagação das trincas nos materiais sendo possível, então, uma
abordagem viável do problema da fadiga.
2.7.1 Fator de Intensidade de Tensões
O fator de intensidade de tensão, K , que no modo I de carregamento para uma
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placa de grandes dimensões com defeito passante de tamanho 2a submetida a uma tensão
externa σ foi definida por Irwin como sendo (Figura 2.18)
KI = σ πa ,

(2.19)

Figura 2.18. Estado de tensões nas vizinhanças da extremidade de uma trinca.63

Fatores de intensidade de tensões no modo I de carregamento para trincas de
diferentes formas, orientações e posições podem ser expressos na forma geral:
KI = Y σ π a

(2.21)

onde Y é um fator adimensional que depende da geometria e distribuição da carga,
chamado fator geométrico ou fator de forma. Existem soluções para inúmeros casos de
interesse prático na literatura especializada64.
Vê-se por essa expressão que o valor de KI depende dos valores de σ e de a, para
uma dada geometria de trinca e corpo de prova. Assim, KI aumenta com σ e/ou com a até
chegar a um valor de KI onde ocorre a fratura do corpo de prova. Desta maneira fica
definida a existência de um valor crítico de KI para um dado material, KIC, em que ocorre a
fratura do mesmo, e que é uma propriedade intrínseca deste material. Mantidas as
condições de temperatura, meio ambiente e velocidade de carregamento, um material
elástico irá fraturar quando submetido a um KI = KIC, independente da geometria da trinca e
do corpo de prova .
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A este valor crítico KIC chama-se de Tenacidade à Fratura do material.
Um fator importante a considerar na medição da tenacidade à fratura dos metais é a
influência da espessura do corpo de prova. Em uma placa espessa o volume de metal à
frente da trinca tende a restringir o escoamento plástico paralelo à trinca. Por outro lado,
uma trinca em uma placa fina não está sujeita a esta restrição. Em conseqüência, esta trinca
pode se mover na placa ou causar estricção como resultado de cisalhamentos que ocorrem
nos planos a 45° à superfície da placa, como mostra a Figura 2.19-a. Essa deformação na
direção paralela à frente de propagação da trinca tende a aliviar a componente σz das
tensões. Como resultado, a tensão aplicada σ tende a desenvolver um estado de tensão
plana à frente da trinca. No caso da placa espessa, a incapacidade do metal de se deformar
na direção paralela à ponta da trinca resulta no desenvolvimento de um terceiro
componente σz, paralelo à aresta da trinca. Neste caso, o material à frente da trinca se
deforma sob uma condição triaxial de tensões e a deformação se confina a cisalhamentos
no plano da placa (estado plano de deformação), Figura 2.19-b.

Figura 2.19. Representação esquemática da deformação plástica na ponta de uma trinca em (a) estado plano
de tensões e (b) estado plano de deformações.71

A Norma ASTM E-399, estipula que o valor medido será um KIC válido (em estado
plano de deformação) se a espessura do corpo de prova, B, o comprimento da trinca, a, e o
ligamento, (W − a), forem maiores que um determinado valor relacionado com o tamanho
da zona plástica.
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Uma expressão para esta grandeza freqüentemente utilizada é a seguinte:
 KIc 
B, a, (W − a ) ≥ 2,5 

 σYS 

2

(2.22)
o que implica que o raio da zona plástica deve ser pelo menos 50 vezes menor que o
comprimento da trinca71.
Como a fadiga implica em carregamento e descarregamento cíclicos, o fator de
intensidade de tensões K, é usado na forma de amplitude ∆K dada pela diferença
∆K = Kmáx - Kmín

(2.23)

onde Kmáx é o fator de intensidade de tensões na aplicação da carga quando o ciclo de
carregamento está no seu máximo e Kmín, no mínimo do ciclo de carregamento.
Representando-se os resultados experimentais do logaritmo da taxa de crescimento
de trinca versus o logaritmo da amplitude de concentração de tensões, o comportamento
verificado experimentalmente para os metais é dado na Figura 2.20. Esta forma de
representação do comportamento em fadiga foi concebida por Paris et al.65.

da/dN=C(∆K)m

log da/dN

m
1

I

II

∆Kth

III

log ∆K

Figura 2.20. Diagrama esquemático de da/dN × ∆K mostrando as três regiões de propagação.

Nesta figura observam-se as três regiões características do processo de propagação
de trinca por fadiga visto pela mecânica da fratura.
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Na região I, onde as taxas de propagação são, em geral, muito baixas (< 10-8
m/ciclo), a taxa de propagação depende fortemente do fator de intensidade de tensões,
tendo como principal característica o valor limite de fator de intensidade de tensões , ∆Kth,
abaixo do qual não há propagação de trinca detectável. Esta região tem importância técnica
e econômica, mas a pesquisa neste campo é em geral desfavorecida devido às dificuldades
experimentais envolvidas no processo de definição do limiar de fadiga, ∆Kth.
A região II, é caracterizada pela Lei de Paris, onde a taxa de propagação de trinca
por fadiga tem comportamento linear na escala bi-log. Esta relação é definida pela fórmula
da
= C × ∆K m
dN

(2.24)

onde da/dN é a taxa de propagação de trinca, ∆K é o fator de intensidade de tensões cíclico
e C e m são constantes.
Ao se levantar uma curva de propagação de trinca (a) versus o número de ciclos (N)
com controle de carga, percebe-se que há uma natural aceleração da taxa de propagação da
trinca em função do fator de intensidade de tensões (Figura 2.21). Se K aumenta com o
avanço da trinca, a velocidade de propagação da/dN aumenta também e, se para uma
determinada geometria, K permanecer constante com o crescimento da trinca, da/dN
permanecerá inalterado.

a
∆σ1

a2

∆σ2

da/dN

a1

∆K = Y∆σ 2 πa1
N1

N

N2

Figura 2.21. Representação esquemática do crescimento de uma trinca considerando duas tensões, ∆σ1 e ∆σ2
(∆σ1 > ∆σ2).
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Na região III, quando Kmax se aproxima de KIC ocorre propagação por processo
instável resultando em fratura frágil ou colapso plástico do corpo de prova.

2.7.2 Região Limiar de Fadiga - Threshold
A modalidade de propagação de trinca por fadiga próximo à região limiar de fadiga
geralmente é considerada quando a velocidade de propagação é inferior a 10-9 metros por
ciclo. Este estágio de propagação se manifesta através da diminuição da velocidade de
crescimento com baixos valores do fator de intensidade de tensões cíclico, fugindo à
linearidade da região II da curva da/dN x ∆K e transitando para a região I. Logo após a
nucleação de uma trinca em um componente sujeito à fadiga de alto ciclo, a velocidade de
propagação inicia, em geral, dentro nesta faixa. Como a maioria das estruturas mecânicas
são projetadas para trabalharem em fadiga por um elevado número de ciclos, o estudo do
limiar de fadiga ganha fundamental importância econômica. Porém, é menos estudado que
a região II de fadiga por ser experimentalmente mais complexo. Os tempos de ensaio são
invariavelmente longos sendo que os resultados são ainda muito dependentes da
metodologia aplicada. O limiar de fadiga não é absoluto para todos os materiais sendo, em
geral, adotado um método para a determinação de um valor operacional. Duas abordagens
podem ser admitidas na prática. Se uma trinca cessa de crescer perceptivelmente após um
elevado número de ciclos, em geral 10 milhões de ciclos, o fator de intensidade de tensões
cíclico é tomado como o valor limiar de fadiga operacional. Este limiar também pode ser
definido quando a trinca atinge a taxa de crescimento de 10-11 metros por ciclo. Esta taxa
de propagação é extremamente lenta e de difícil detecção sendo, aproximadamente, um
incremento menor que um parâmetro de rede a cada dez ciclos. Devido a esta dificuldade,
adota-se como norma o valor de ∆K na intersecção entre a linha da regressão linear gerada
por um mínimo de cinco pontos finais obtidos entre 10-9 e 10-10 m/ciclo e a linha de da/dN
constante de 10-10 m/ciclo.
A Figura 2.22 mostra um esquema dos diversos procedimentos disponíveis para a
determinação do limiar de fadiga66. O “método a” está de acordo com as determinações da
Norma ASTM E647, caracterizado por uma razão de carregamento constante. Com o uso
do “método b” a média entre Kmax e Kmin é mantida constante. O “método c” se caracteriza
por manter o Kmax constante. Com qualquer destes três métodos é possível obter-se
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experimentalmente o valor do limiar de fadiga, ∆Kth, usando-se dois dos seguintes

R constante KI médio const.

Kmax const.

Fator de Intensidade de
Tensões

Carregamento na
Máquina

Fator de Intensidade de
Tensões

parâmetros: Kmax, Kmin, R e ∆K.

carreg. min. carreg. médio
const.
const.

carreg. máx.
const.

Tempo

Figura 2.22. Esquema dos testes disponíveis para a determinação do limiar de fadiga.66

Os métodos experimentais mostrados na Figura 2.22(d)-(f) são caracterizados pelas
condições de carregamento aplicadas pela máquina de ensaio e são descritas como testes a
carga

mínima

constante,

carga

média

constante

e

carga

máxima

constante,

respectivamente. Estas condições de carregamento em termos do fator de intensidade de
tensões também são mostradas esquematicamente na Figura 2.22(g)-(i).
Quanto aos micromecanismos de crescimento de trinca, o tipo de dano que ocorre
na zona de processo não foi ainda claramente definido, mas as estruturas de subcélulas
vistas no microscópio eletrônico de transmissão em várias ligas metálicas são uma
manifestação deste dano. As deformações na ponta da trinca que ocorrem em cada ciclo de
carregamento ocorrem ao nível da rede cristalina, na forma de geração e movimento de
discordâncias. Em cada ciclo de carregamento com baixo ∆K, o deslocamento de abertura
na ponta da trinca (CTOD) exige que um grande número de discordâncias movam-se a
partir da ponta da trinca. Na fase de descarregamento, grande parte destas discordâncias
revertem seu sentido de movimento e a trinca fecha. Porém, durante as centenas de
milhares de ciclos necessários para a propagação da trinca no regime limiar, algumas
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discordâncias são ancoradas por processo de cruzamento entre discordâncias (dislocation
jog).
O avanço da trinca se dá pela combinação dos processos de abertura da trinca e
colapso microestrutural local. Os mecanismos de abertura de trinca foram estudados
principalmente em monocristais envolvendo grandes níveis de plasticidade. Neste caso, a
cada ciclo ocorrem processos irreversíveis e considerável propagação. Entretanto, na região
próximo ao limiar de fadiga a plasticidade é mínima, chegando a níveis reversíveis, sendo
necessários muitos ciclos para causar danos microestruturais e promover a extensão da
trinca.
O carregamento cíclico pode provocar o desenvolvimento de dois processos
concorrentes, que seriam o desenvolvimento de subestruturas de discordâncias, como as
células, ou o colapso microestrutural. O desenvolvimento de células tem sido estudado
particularmente em termos de tamanho de células, grau de “desorientação”, energias,
densidade de discordâncias e configuração da subestrutura de discordâncias associadas as
paredes celulares. A formação de células está associada ao início do processo de
escorregamento múltiplo de planos cristalinos, motivo pelo qual não é normalmente
observada a formação de células em ligas de escorregamento planar (planar slip alloys).
Em geral a formação de células é a última transformação dos vários arranjos de
discordâncias produzido por fadiga.
Estruturas de células se constituem numa configuração de discordâncias com baixa
energia armazenada no interior das paredes de discordâncias. Se a densidade de
discordâncias na estrutura de células chega a níveis altos o suficiente, a tensão de
cisalhamento de ativação pode se igualar à tensão de clivagem. 67
A propagação da trinca é comumente estudada em termos das estrias formadas ao
longo da trinca de fadiga. Porém nem todos os materiais apresentam tais manifestações a
um nível observável devido a vários fatores. Um fator seria o tamanho da zona de processo,
que nos materiais de alto limite elástico cíclico resultaria em uma zona plástica ou de
processo extremamente limitada, deforma que as estrias seriam de uma magnitude tal que
não seriam facilmente observáveis. Como observado por Broek63, quando uma trinca de
fadiga avança em materiais de grãos refinados, a formação de estrias requer a ativação de
vários planos de deslizamento simultaneamente. Outro fator, ainda, seria a participação de
mecanismos de fechamento de trinca que provocaria o mascaramento das estrias por atrito
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e amassamento entre as faces de fadiga. A Figura 2.23 mostra um esquema da seção
transversal de um conjunto de estrias segundo a classificação de Forsith67.

Figura 2.23. Esquema da seção transversal das estrias de fadiga mostrando a classificação segundo Forsith67.

As estruturas de discordâncias associadas ao mecanismo de formação das estrias
estão ilustradas no esquema da Figura 2.24.

Figura 2.24. Esquema mostrando seção tranversal das estrias de fadiga mostrando estruturas de discordâncias
associadas com as mesmas.67

2.7.3 Efeito da resistência mecânica sobre o limiar de fadiga
A resistência mecânica é um dos mais importantes fatores que influenciam
diretamente no valor do limiar de fadiga além da razão de carregamento. Resultados de
vários testes coletados por Ritchie68 foram representados na forma do gráfico de limiar de
fadiga em função do limite de escoamento do material, Figura 2.25.
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Figura 2.25. Limiar de fadiga em função da tensão de escoamento 68.

Observa-se que o comportamento do aço é tal que, com altos níveis de resistência
mecânica, espera-se um baixo valor do limiar de fadiga. Ritchie formulou um modelo onde
o dano na ponta da trinca se dá através de fragilização por hidrogênio, relacionando o efeito
do campo de tensões localizado na ponta da trinca com o potencial químico de
hidrogênio68. Segundo este modelo, o campo de tensões trativo atrairia hidrogênio para a
região da ponta da trinca fragilizando o material. A concentração de hidrogênio na região
da ponta da trinca tende a ser maior para materiais com maior limite de escoamento, logo
são obtidos menores limiares de fadiga. Por outro lado sabe-se que os materiais com alta
tensão de escoamento apresentam altos valores de limite de fadiga, já que a deformação
plástica necessária para iniciação da trinca através de intrusões/extrusões é menor.
Outras explicações para a redução do limiar de fadiga com o aumento da tensão de
escoamento tem sido dadas através de relações envolvendo o tamanho da zona plástica na
ponta da trinca e a abertura da ponta da trinca (CTOD). No modelo de Dugdale69, tanto a
abertura da ponta da trinca quanto o tamanho da zona plástica são diretamente
proporcionais ao fator de intensidade de tensões e inversamente proporcionais à tensão de
escoamento. Logo, um material com alta tensão de escoamento desenvolve trincas mais
aguçadas e com maior nível de tensões envolvido. O tamanho da zona plástica também
depende da condição de carregamento. Quando se passa de um carregamento monotônico
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para a condição cíclica, há uma redução da ordem de 10:1 no tamanho da zona plástica,
segundo Lankford e colaboradores70. Além disso, os modelos desenvolvidos num plano bidimensional devem especificar em que estado de tensões está sendo considerada a análise,
pois a zona plástica no estado plano de deformações é muito menor que no estado plano de
tensões71.

2.7.4 Efeito da Razão de Carregamento
A razão de carregamento R, definida como a razão entre a carga mínima e a
máxima, é uma das variáveis utilizadas para a determinação do efeito da tensão média
sobre o limite de fadiga. É possível construir-se um gráfico do limiar de fadiga em função
da razão de carregamento. Bullock realizou uma compilação para diferentes aços. Usandose os dados de Bullock observa-se que existe uma dispersão considerável, mesmo com os
dados normalizados. Ainda assim, existe uma inclinação negativa mostrando uma
tendência em direção a baixos limiares de fadiga com altos níveis de R. Blacktop e Brook
notaram que o limiar de fadiga toca o valor zero em R=1 já que neste ponto a máxima
intensidade de tensões seria infinita para qualquer diferença de intensidade de tensões
finita. Por outro lado, Masura e Radon observaram que alguns dados de limiar de fadiga
apresentam um outro tipo de aproximação para valores próximo a zero ao invés de uma
queda linear para zero.
O fechamento de trinca tem sido o fenômeno mais utilizado a fim de se fornecer
uma explicação física para o efeito de R. O fenômeno de fechamento de trinca foi
considerado inicialmente por Christensen que, ao aplicar o estudo da fotoelasticidade à
fadiga, observou o acúmulo de produtos provenientes do fenômeno de fretting no interior
das trincas. Mais tarde Elber72 reintroduziu e formalizou o fechamento de trinca como um
fenômeno inerente à fadiga dos materiais. Nos seus estudos, ele considerou que este
fechamento era devido à plastificação da região da ponta da trinca que, com o crescimento
da mesma, permanece em toda a extensão das superfícies da trinca.
As causas consideradas mais importantes do fechamento de trinca são67: (a)
plastificação do material na região próximo a ponta da trinca, (b) rugosidade das
superfícies de fadiga e (c) formação de produtos de corrosão entre as superfícies de fadiga
causada pela interação do ambiente com o material das superfícies recém formadas. A
plastificação pode causar o fechamento da trinca de duas formas: na fase de mínimo do
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ciclo de carregamento, as tensões na região junto à ponta da trinca têm a tendência de
permanecerem compressivas devido à histerese apresentada na curva de tensão-deformação
cíclicos. Em segundo lugar, o material na região da ponta da trinca é alongado por
deformações concentradas nesta região, sendo que as mesmas podem não reverterem
totalmente após sua quebra com o avanço da trinca. Na fase de descarregamento, estas
superfícies recém formadas irão se tocar antes que o carregamento atinja o valor mínimo no
ciclo. Quando ocorre a formação de rugosidades (tortuosidade no caminho de propagação)
durante a formação das superfícies de fadiga, pode ocorrer um contato prematuro das
superfícies antes que o carregamento atinja o mínimo do ciclo, devido a uma má
justaposição entre saliências e depressões. Finalmente, a formação de uma camada de
óxidos entre as superfícies de fadiga recém formadas também promove um contato
prematuro antes do carregamento chegar ao valor mínimo no ciclo de fadiga.
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.1 Material
Para este trabalho utilizou-se o aço SAE 52100 desgaseificado a vácuo produzido
pela empresa The Timken Company. Este material, fornecido na forma de barras cilíndricas
de 83 mm de diâmetro, tem a composição química dada na Tabela 3.1. A composição
química fornecida pelo fabricante é dada na última linha, para comparação com as
tolerâncias admitidas nominalmente para esta especificação de material. As barras foram
fornecidas na condição esferoidizada.

Tabela 3.1. Composição Química do aço SAE 52100 estudado (porcentagem em peso).

Tol. Mín.
Tol. Máx.
Composição

C
0,98
1,10
1,06

Mn
0,25
0,45
0,35

Si
0,15
0,35
0,26

Cr
1,30
1,60
1,43

Ni
0,25
0,09

Mo
0,10
0,03

Cu
0,35
0,24

P
0,025
0,012

S
0,025
0,013

3.2 Tratamentos Térmicos
Visando a obtenção de microestruturas martensítica e bainítica para este material,
foram feitos estudos para a obtenção dos parâmetros dos tratamentos térmicos em duas
etapas: por processo convencional e por processo especial. No processo convencional
foram utilizados banhos de sais fundidos enquanto que no processo especial se utilizou o
simulador termomecânico Gleeble 1500.
Na etapa de tratamento convencional (descrita na seção 3.2.1) buscou-se atingir os
seguintes objetivos:
1. definição do ciclo térmico, através da varredura de parâmetros (temperatura e
tempo) no tratamento de austêmpera, o qual resultasse uma microestrutura
constituída predominantemente por bainita inferior com dureza igual ou
superior a 58 HRC; e
2. seguindo o mesmo princípio para o tratamento de revenido após a têmpera, a
definição do tratamento para a obtenção de martensita revenida com o mesmo
nível de dureza obtida no tratamento anterior (austêmpera).
Foi escolhido um nível mínimo de dureza de 58 HRC por ser o limite abaixo do
qual formam-se com maior freqüência os defeitos superficiais nas condições de fadiga de
contato por rolamento73.
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Na etapa de tratamento especial (descrita na seção 3.2.2) usando-se o simulador
Gleeble, procurou-se fazer uma investigação em um campo mais específico de temperatura
e tempo para o tratamento de austêmpera (buscando-se ainda o cumprimento do primeiro
objetivo).
Dois tratamentos térmicos extras foram ainda selecionados para a produção de
martensita revenida com diferentes níveis de austenita retida. O primeiro refere-se a prática
industrial mais comum de produção de rolamentos de alta dureza, que consiste em um
revenido a 175ºC por 1,5 horas. O outro tratamento é um tratamento de revenido usado
alternativamente na indústria de rolamentos para a minimização da quantidade de austenita
retida. Este tratamento térmico consiste em um revenido a temperatura de 235ºC por quatro
horas.
A Tabela 3.2 mostra a relação completa dos tratamentos térmicos realizados neste
trabalho. A primeira coluna determina os códigos das condições a serem usados em todo o
trabalho deste ponto em diante para corpos de prova dos testes de tração, impacto e de
fadiga. Os parâmetros completados na tabela com asterisco (*) são os itens definidos com
base nos estudos descritos nas duas subseções seguintes e serão mostrados na seção
Resultados.

Tabela 3.2 Ciclos de tratamentos térmicos e microestrutura adotados neste trabalho.

Austenitização
Trat.
Térm.
B
M
N
A

Meio
Sal
Sal
Sal
Sal

Temp.
(oC)
850
850
850
850

Tempo
(min)
30
30
30
30

Têmpera
Meio
Sal
Óleo
Óleo
Óleo

Revenido

Temp. Tempo Temp.
(oC)
(h)
(oC)
*
*
30
*
30
175
30
235

Tempo
(h)
*
1,5
4,0

Microestrutura
Bainita Inferior
Martensita Revenida
Martensita Revenida
Martensita Revenida

3.2.1 Tratamento Térmico Convencional
Em uma etapa inicial, os tempos e temperaturas dos tratamentos convencionais
foram escolhidos sistematicamente para o estudo da variação de dureza das microestruturas
resultantes. Esta fase do trabalho foi desenvolvida durante o trabalho de diplomação do
aluno da Colorado School of Mines, Donald Merchant74. Os tratamentos térmicos
realizados foram de têmpera e revenido (para obtenção de martensita revenida), e
tratamento isotérmico ou austêmpera (para a obtenção de bainita).
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A composição dos sais utilizados nas etapas de austenitização e austêmpera é dada
na Tabela 3.3.
A austenitização foi feita a 850ºC durante 30 minutos. Estes parâmetros de
austenitização foram mantidos constantes para todos os tratamentos térmicos.

Tabela 3.3 Composição dos sais usados nos tratamentos térmicos.

Etapa de
Tratamento Térmico
Austenitização

Austêmpera

Composição
90% Cloreto de Bário
10% Cloreto de Sódio
55% Nitrato de Potássio
40% Nitrito de Sódio
5% Nitrato de Sódio

Temperatura
de Fusão
785ºC

Temperatura
de Trabalho
815 – 1150ºC

132ºC

150 – 590ºC

O processo de têmpera foi feito em óleo a temperatura de 30ºC por, no mínimo, 5
minutos.
As temperaturas de revenido utilizadas foram 150, 175, 200, 250 e 300ºC, enquanto
que os tempos foram de 10, 60, 600 e 6000 segundos.
Já para os tratamentos térmicos de austêmpera as temperaturas utilizadas foram de
200 a 400ºC com intervalos de 50ºC e os tempos variaram de 10 a 32000 segundos, sendo
que a combinação de ciclos térmicos seguiu a Tabela 3.4.
Tabela 3.4. Ciclos de austêmpera adotados para os tratamentos em banho de sal.

Temperatura (ºC)
200
250
300
350
400

500
250
100
30
10

Tempos de austêmpera (segundos)
1000
2000
8000
16000
500
1000
4000
8000
200
400
800
1600
60
120
480
720
20
40
160
320

32000
16000
3200
960
640

3.2.2 Tratamentos Térmicos Especiais - Gleeble 1500
O objetivo do tratamento especial com a Gleeble 1500 foi a obtenção de uma
estimativa mais precisa do tempo e da temperatura de transformação bainítica com uma
dureza mínima de 58 HRC para aplicação em uma etapa posterior do trabalho75. O
simulador termo-mecânico Gleeble 1500 é capaz de reproduzir os tratamentos térmicos
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praticados industrialmente com grande precisão e controle. O aquecimento resistivo por
efeito Joule (passagem de corrente elétrica através do corpo de prova) é efetuado em vácuo
para minimizar a oxidação superficial e a descarbonetação. O resfriamento, por sua vez, se
dá através da aplicação de um jato de gás hélio enquanto a corrente é diminuída ou cortada.
Para a definição dos ciclos térmicos de austêmpera foi necessária a consulta ao
diagrama de tratamento isotérmico disponível na literatura especializada para o aço SAE
52100. A Figura 3.1 mostra o diagrama TTT (temperatura, tempo, transformação) ou de
tratamento isotérmico para o aço SAE 52100 austenitizado a 850ºC e com tamanho de grão
9 ASTM76.
450
1%
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425

99%

400

o

Temperatura ( C)
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350
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300
Estudo na Gleeble 1500:

275
250
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o

240 C
o

230 C

225
200
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o
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Figura 3.1. Diagrama TTT para o aço SAE 52100 austenitizado a 850ºC com tamanho de grão 9 ASTM76 e
ciclos térmicos executados no simulador Gleeble.

Sobreposto no diagrama estão os pontos referentes aos ciclos térmicos praticados na
Glebble 1500, varrendo a parte inferior da curva de 99% transformação bainítica (bainita
inferior) entre 220 e 240ºC. Segundo o diagrama, a temperatura de início de transformação
martensítica seria superior as temperaturas testadas (Ms=250ºC), sugerindo a possibilidade
de que martensita não-revenida possa estar presente na microestrutura resultante.
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3.3 Ensaios Mecânicos
Foram realizados ensaios mecânicos de tração e de impacto (Charpy V-Notch) para
quatro diferentes condições de tratamentos térmicos (Tabela 3.2) com as seguintes
finalidades:
1. A comparação do comportamento mecânico da bainita infeiror em relação à
martensita revenida; e
2. A avaliação da influência da quantidade de austenita retida no comportamento
mecânico nos corpos de prova martensíticos.

3.3.1 Ensaios de Tração
Foram realizados ensaios de tração para determinação das propriedades mecânicas
monotônicas do material na condição uniaxial de tração em temperatura ambiente, para as
diferentes condições de tratamentos térmicos já descritos (Tabela 3.2). A Figura 3.2 mostra
a geometria do corpo de prova adotada para este ensaio.
6.40 ±
0.13

R: 4.90 ±
0.13

38.10 ± 0.25

10.16 ±
0.13

30.48 ± 0.25

Figura 3.2. Geometria do corpo de prova para o ensaio de tração. Medidas em milímetros.

A escolha da geometria do corpo de prova de tração deve-se à disponibilidade do
sistema de garras e à capacidade do equipamento de teste. A fim de minimizar a
possibilidade de nucleação de fratura na superfície do corpo de prova observou-se
rigorosamente o alinhamento das extremidades e do comprimento útil do corpo de prova,
assim como a rugosidade superficial máxima final do comprimento útil, que foi de no
máximo 32 RMS. O uso de rosca foi evitado neste corpo de prova devido a alta
sensibilidade ao entalhe do material.
A Figura 3.3 mostra a posição dos blocos geratrizes dos corpos de prova na barra.
Como mostrado nesta figura, os corpos de prova foram retirados da direção longitudinal
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(paralelos à direção de laminação da barra) na região média entre o núcleo e a superfície da
barra.
Os ensaios foram realizados numa máquina de ensaios Instron, de acordo com a
Norma ASTM E-8. A velocidade de deslocamento do atuador mecânico durante os ensaios
foi de 1,27 mm/min (0,05 in/min). A medida da deformação foi realizada através da
utilização de um extensômetro de uma polegada de comprimento útil com 50% de
deformação máxima. A carga foi medida através do uso da célula de carga presente na
máquina Instron. Durante o ensaio os dados de tensão-deformação foram registrados em
um microcomputador conectado à máquina Instron.
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11,7
12,7
6,35

12,7

= 82,6

1.33 ± 0.01

12,7
6,35

12,7

11,7

Figura 3.3. Esquema mostrando a disposição dos blocos geratrizes dos corpos de prova como extraídos da
barra. Medidas em milímetros.

48

3.3.2 Ensaio de Impacto Charpy
Durante a montagem e desmontagem de equipamentos, onde ocorre a união de
rolamentos a eixos ou colocação de rolamentos em alojamentos, é comum a prática do uso
de pancadas com ferramentas que podem produzir microfissuras, lascamentos ou mesmo a
quebra prematura dos anéis do componente. Logo, uma boa tenacidade é necessária para
assegurar a integridade da peça na fase de montagem, suportar as tensões de trabalho e
ainda resistir a eventuais impactos ao longo de sua vida útil.
Foram realizados ensaios de impacto Charpy com entalhe em “V” para as quatro
condições de tratamentos térmicos (Tabela 3.2) a fim de se avaliar a influência da
microestrutura na resistência ao impacto do aço SAE 52100. Os ensaios, todos realizados
na temperatura ambiente, seguiram as recomendações da Norma ASTM E-23.

3.4 Testes de Propagação de Trinca por Fadiga
Corpos de prova do tipo tração compacto (compact tension) foram usinados a fim
de determinar a taxa de propagação de trinca por fadiga. As dimensões do corpo de prova,
baseadas na Norma ASTM E 647-96,77 são mostradas na Figura 3.4.

1,60

5,10

8,26
±0,13

60º

W = 25,40 ±0,13

15,24
±0,13

30,48 ±0,13

a

B=
6,35
±0,13

31,75 ±0,25

Figura 3.4. Corpo de prova compact tension para o ensaio de propagação de trinca por fadiga. Dimensões em
milímetros.
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Os corpos de prova foram extraídos de posições específicas das barras para
assegurar que o plano da trinca e direção de propagação fossem equivalentes para todos os
corpos de prova. A Figura 3.5 mostra um desenho esquemático das posições dos corpos de
prova em relação a barra. Os corpos de prova tem a orientação R-L1, ou seja, o plano da
trinca tem a sua normal na direção radial da barra e a direção de propagação coincidente
com o eixo longitudinal (direção de laminação) da barra.
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Figura 3.5. Desenho esquemático mostrando a posição original dos corpos de prova como foram retirados da
barra. Os corpos de prova tem a orientação R-L, segundo a terminologia da Norma ASTM E 1823.

Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaios universal servo-hidráulica
de circuito fechado MTS modelo 810 com capacidade de 89 kN. A metodologia sugerida
pela Norma ASTM para a medida da taxa de propagação de trinca por fadiga (da/dN),
designação E-647,77 foi seguida neste trabalho. Conforme descrito na Seção 2.7.2, pode-se
utilizar diferentes métodos para a determinação do limiar de fadiga. Na Figura 3.6 estão
esquematizados os três métodos de determinação do limiar de fadiga sob condições
comparáveis78, designados de testes a R constante, KI médio constante e Kmax constante.
Escolheu-se o primeiro método (Figura 3.6.a) para a determinação da influência da razão
de carregamento sobre o ensaio.
Um extensômetro de fratura (clip-gage) foi usado para medir a abertura nas
extremidades do entalhe adjacentes a face frontal do corpo de prova, com o objetivo de se
medir o comprimento de trinca pelo uso da função compliance do corpo de prova, cuja
forma geral é mostrada na Equação 3.1.
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Kmédio Constante

Kmax Constante

Fator de Intensidade de Tensões

R Constante

Tempo
Figura 3.6. Procedimentos para a determinação do limiar de fadiga sob condições comparáveis.78

a/W = C0 + C1.Ux + C2.Ux2 + C3.Ux3 + C4.Ux4 + C5.Ux5

(3.1)

Sendo que:
Ux = {[EvB/P]1/2 + 1}-1

(3.2)

onde a/W é o comprimento da trinca normalizado pelo comprimento útil do corpo de
prova, E é o módulo de elasticidade, v é o deslocamento entre as faces do entalhe no ponto
medido (ou abertura do clip-gage), B é a espessura do corpo de prova e P é o
carregamento.
Os coeficientes da função compliance na Equação 3.1 dependem do ponto onde é
feita a medição da abertura do entalhe. No caso em que a medida é tirada na face frontal,
nas extremidades do entalhe os coeficientes tem os valores dados na Tabela 3.5.
Tabela 3.5 – Valores dos coeficientes da função compliance (Equação 3.1) quando o extensômetro é
colocado nas extremidades da face frontal do corpo de prova compact tension.

Coeficiente
Valor

C0
1,0010

C1
-4,6695

C2
18,460

C3
-236,82

C4
1214,9

C5
–2143,6

Os dados utilizados para a regressão linear foram entre 90% e 20% da faixa de
carregamento. Com a eliminação das frações superior (10% no caso) e inferior (20% no
caso) da faixa total de carregamento, é possível evitar problemas como plasticidade
incipiente (próximo à carga máxima, nos mais altos comprimentos de trinca) e fechamento
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de trinca (em cargas aproximando-se de zero)79. Este tratamento foi realizado diretamente
pelo programa MTS TestWare 759.40 - Crack Growth Test.
A fase de pré-trincamento foi iniciada com valores de Kmax entre 10 e 12 MPa.m1/2,
dependendo da dificuldade de nucleação da trinca. Após a nucleação programou-se uma
diminuição da carga em degraus de 20% a fim de se chegar a um tamanho de pré-trinca em
torno de 6,7 mm com ∆K final em torno de 5,5 MPa.m1/2. Durante a fase de prétrincamento a razão de carregamento foi mantida em R= Pmin/Pmax=0,1, com uma
freqüência de 20 Hz. Durante o ensaio utilizou-se valores de freqüência entre 25 e 50 Hz.
Esta variação, de um ensaio para outro, foi necessária para estabelecer as condições de
estabilidade necessárias. Estas condições estão relacionadas à pressão da bomba necessária
para imprimir os valores de força no ensaio e aos níveis de ganho na servo-válvula.
O início do ensaio deu-se logo após a fase de pré-trincamento. Estipulou-se um
nível inicial de carga máxima a partir do qual a curva da/dN x ∆K foi construída, dos
maiores valores para os menores. Para a medida de da/dN na região próxima do limiar de
fadiga utilizou-se o método de decaimento da carga ou load shedding, que consiste em
diminuir a carga aplicada no ensaio a intervalos de crescimento de trinca definidos. O teste
prossegue, neste caso, até que a menor taxa de propagação de trinca de interesse seja
atingido. A taxa de diminuição da carga durante todo o teste foi controlada
automaticamente pelo software MTS TestWare 759.40 - Crack Growth Test, pela aplicação
de um gradiente de decrescimento de K normalizado (C=1/K . dK/da) constante de –0,08
mm-1.
Os valores de ∆K foram calculados segundo a Norma ASTM E-647 pela fórmula
aplicável para o corpo de prova compact tension:
∆K =

∆P (2 + α )
(0,886 + 4,64α − 13,32α2 + 14,72α3 − 5,6α4)
3/ 2
B W (1 − α )

(3.3)

onde ∆K é o fator de intensidade de tensões cíclicas, ∆P é a amplitude de carregamento, B
é a espessura do corpo de prova, W é o comprimento útil do corpo de prova e α = a/W.
Foi investigada a influência da razão de carregamento, R=Pmin/Pmax, sobre a taxa de
propagação de trinca e sobre o valor do limiar de fadiga, ∆KTH. Para tanto utilizou-se
valores de R de 0,1, 0,3 e 0,5.
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3.5 Análises Microestruturais
3.5.1 Determinação dos Níveis de Austenita Retida e Tensões Residuais através
de Análises por Raios-X
Medidas da porcentagem de austenita retida e de valores de tensões residuais foram
realizadas nas profundidades de 0,025 a 0,25 mm em corpos de prova tratados
termicamente conforme os ciclos descritos na Tabela 3.2. Estes resultados foram obtidos
através de difratometria de raios-x no laboratório da Companhia Torrington (Advanced
Technology Center).

3.5.2 Metalografia
3.5.2.1 Metalografia Óptica
Para a análise metalográfica foi utilizada microscopia óptica. A preparação dos
corpos de prova seguiu os procedimentos usuais de embutimento, lixamento e polimento.
Para o ataque da microestrutura foi utilizado o reativo Nital 2%. A visualização da
microestrutura foi realizada em microscópio óptico, quando necessário com filtro
polarizador, e em microscópio eletrônico de varredura.
Como o material recebido possui baixa presença de inclusões não metálicas, dadas
as atuais práticas de aciaria, e por se entender que as mesmas são importantes,
principalmente, para o caso da nucleação das trincas, sendo seu papel menos preponderante
na fase de propagação, não realizou-se análise de inclusões neste material.
Para o denileamento dos contornos de grão austenítico prévio, utilizou-se uma
solução supersaturada de ácido pícrico em água destilada contendo pequena quantidade de
um agente de molhamento (detergente neutro) e de 5 a 10 gotas de HCl concentrado por
100 ml de solução. A amostra é submergida na solução em limpador ultrasônico por 2 a 5
minutos, imediatamente após o polimento com pasta de diamante de 1µm. A amostra é,
então, polida levemente para remover produtos de corrosão e analizada. Este processo se
repete até que a solução sature e inicie o processo de corrosão alveolar (pitting) ou os
contornos sejam delineados com sucesso. Quando possível, o tamanho de grão foi
determinado pelo método de interceptamento de linhas. Nos casos onde os contornos não
foram completamente delineados, simplesmente comparou-se os grãos com uma tabela
ASTM de tamanho de grão.
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3.5.2.2 Metalografia Eletrônica - MEV
A microscopia eletrônica de varredura tem se mostrado como uma técnica
promissora na identificação e diferenciação das microestruturas martensita revenida e
bainita inferior.80,81 Amostras de ambas microestruturas foram diretamente observadas ao
MEV após o polimento com pasta de diamante de 1µm e ataque com Picral 3%.

3.5.2.3 Microestrutura das Proximidades da Trinca de Fadiga
Após o ensaio de fadiga, alguns corpos de prova foram selecionados para uma
análise comparativa entre as características microestruturais e o tipo de mecanismo de
propagação de trinca vigente na amostra. Para tanto foi utilizada uma técnica de ataque
seletivo da fratura onde gotículas de esmalte foram colocadas em várias partes da fratura
para proteção destas regiões após uma limpeza prévia da mesma com reagente de Clark e
acetona. Após o esmalte ficar suficientemente rígido levou-se a amostra para um polimento
eletrolítico a fim de atacar as partes expostas da fratura. A Figura 3.7 ilustra o processo de
preparação da superfície de fratura.

fratura

aplicação de gotas de esmalte

polimento e ataque eletrolíticos

após remoção do esmalte
microestrutura

fratura

microestrutura

Figura 3.7. Esquema da preparação das superfícies de fratura para análise microestrutural.
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O eletrólito usado foi uma solução de ácido fosfórico em água destilada. O
polimento não deve ser intenso a ponto de iniciar processo de pitting, o que pode inclusive
sobreaquecer a amostra e inutilizar o esmalte. Após o polimento é feita a remoção das
gotículas de esmalte com acetona, e a amostra pode ser analizada no MEV. Obtém-se,
assim, uma interface de comparação entre o modo de fratura ou propagação de trinca com a
microestrutura revelada.

3.5.3 Fractografia
Foram realizadas fractografias dos corpos de prova de fadiga no microscópio
eletrônico de varredura. Três regiões das superfícies de fadiga foram analisadas para cada
condição de microestrutura (martensita revenida e bainita inferior) e razão de carregamento
(R=0,1, 0,3 e 0,5). A primeira região foi a de alto ∆K que variou de acordo com o corpo de
prova de 6 a 8 MPa.m1/2. A segunda região foi de médio ∆K, ou intermediária entre a
região de superfície de fadiga próxima do início do ensaio e a região final do ensaio
(próximo a ∆Kth). A última região foi a de baixo ∆K ou próxima do limiar de fadiga, na
região de superfície de fadiga relativa ao final do ensaio.
Também foram realizadas análises nas fraturas resultantes dos ensaios de impacto
Charpy. As regiões analisadas foram a de iniciação da fratura, ou próximo ao entalhe, e
região de propagação da fratura, na parte central do corpo de prova.
Analisou-se, por fim, as fraturas dos corpos de prova do ensaio de tração, onde
procurou-se verificar o ponto de iniciação e tipo de fratura na região radial, comparando-se
as várias microestruturas no aspecto fractográfico.

55

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Tratamento Térmico Convencional (Banho de Sais)

Como resultado dos tratamentos térmicos de têmpera e revenimento, obteve-se
martensita revenida com dureza variando de 50 a 63 HRC, Figura 4.1. Considerando-se
que o nível de dureza exigido é de, no mínimo, 58 HRC foi descartada a temperatura de
revenido de 300ºC. Para tempos de tratamento superiores a 1 hora, a temperatura de
revenido de 250ºC também se mostrou inadequada aos propósitos deste trabalho, pois
apresentou baixos níveis de dureza.
A Figura 4.2 mostra as durezas resultantes dos tratamentos isotérmicos. Observa-se
que, para cada temperatura de austêmpera, a dureza é sempre maior nos menores tempos de
tratamento. Estes mais altos valores de dureza devem-se à ocorrência de martensita nãorevenida na microestrutura nestes corpos de prova, pois os mesmos sofreram um
resfriamento rápido ao final do ciclo térmico quando ainda estavam no início ou no meio
da transformação. A medida que o tempo de tratamento prosseguiu para cada temperatura
de austêmpera, atingiu-se patamares de dureza a partir do qual nenhum decréscimo
significativo foi observado. O início deste patamar inferior de dureza na escala de tempo
indica o final de transformação bainítica. Como as temperaturas de 200 e 250ºC foram as
únicas onde o final de transformação ocorreu próximo da dureza de 58 HRC, concentrou-se
o estudo com o simulador termomecânico dentro nesta região (foram estudadas as
temperaturas de 220 a 240ºC).
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Figura 4.1. Dureza resultante na escala Rockwell C em função do tempo de revenido em segundos para
várias temperaturas de revenido. Aço SAE 52100 austenitizado a 850ºC por 30 min, temperado em óleo.
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Figura 4.2. Dureza resultante na escala Rockwell C em função do tempo de austêmpera em segundos para
várias temperaturas de austêmpera. Aço SAE 52100 austenitizado a 850ºC por 30 min.
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4.2 Tratamentos Térmicos Especiais - Gleeble 1500
A Figura 4.3 mostra os resultados de dureza das simulações feitas na Gleeble 1500.
A Figura 4.4 mostra um exemplo do ciclo térmico de austêmpera obtido no
simulador termo-mecânico Gleeble para a temperatura de 220ºC. O tempo de aquecimento
desde a temperatura ambiente até a temperatura de austenitização foi de 1 minuto. A
austenitização a 850ºC durou 10 minutos após o qual resfriou-se rapidamente com jato de
gás hélio até a temperatura de austêmpera. O ciclo prosseguiu na temperatura de 220ºC
durante 1,5 horas seguido de resfriamento rápido até a temperatura ambiente.
Uma dureza aquém da requerida para este trabalho foi obtida para bainita
austemperada a 240ºC, mesmo para tempos menores que o indicado para 99% de
transformação, onde ainda tem-se martensita na microestrutura. Testes na temperatura de
220ºC apresentaram durezas muito próximas as esperadas, de 58 a 58,3 HRC, sendo o
exame metalográfico destes corpos de prova apresentados resumidamente na Figura 4.5.
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Figura 4.3. Dureza versus tempo de transformação no tratamento isotérmico do aço SAE 52100.

58

900
800

Programa
Termopar

Temperatura (ºC)

700
600
500
400
300
200
100
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Tempo (s)
Figura 4.4. Curvas obtidas durante o ensaio no simulador termo-mecânico Gleeble. A linha cheia
(denominada “Programa”) representa o ciclo de tempo e temperatura programado, enquanto a linha
pontilhada (“Termopar”) os respectivos parâmetros registrados pelo termopar ao longo do tempo
programado.

10 µm

50 min

10 µm

1h30m

Dureza, HRC

65

60
o

55
1000

99% transf. (220 C, 1h)
10000

40000

tempo, s

Figura 4.5. Gráfico de dureza em função do tempo no tratamento isotérmico (abaixo) executado na Gleeble
1500 e microestruturas resultantes (acima). Ataque com Nital 2%.

A Figura 4.5 mostra, na região inferior, o gráfico de dureza versus tempo de
transformação a 220ºC. Desta região, apontou-se a microestrutura obtida em um ciclo de
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tratamento térmico antes (50 minutos) e após (1,5 horas) a linha de 99% de transformação.
Percebe-se um aumento na quantidade de bainita inferior (constituinte mais severamente
atacado quimicamente, mais escuro) em relação a martensita não-revenida (constituinte não
atacado, fundo claro) quando passa-se de 50 minutos para 1 hora e 30 minutos de
tratamento térmico. Em 1 hora e 30 minutos a transformação está aparentemente completa
não sendo possível diferenciar esta microestrutura das encontradas nos corpos de prova
com maior tempo de permanência (2h44min e 4h57min) nesta temperatura.
De posse destes dados foi possível estabelecer os parâmetros de tratamentos
térmicos para a obtenção de corpos de prova, como segue:
-

Condição “B” (bainita inferior obtida com a maior dureza): escolheu-se, a partir
dos resultados do simulador termomecânico, a temperatura de austêmpera de
220ºC e um tempo de tratamento de 1h30min, resultando numa dureza de 58
HRC.

-

Condição “M” (martensita revenida com dureza similar a da condição B):
escolheu-se, baseado nos resultados dos tratamentos térmicos convencionais,
uma temperatura de revenido de 200ºC e um tempo de 1h30min, resultando
uma dureza (por interpolação) de, aproximadamente, 59 HRC.

A Tabela 4.1 resume, então, a lista completa dos tratamentos térmicos realizados
neste trabalho, a qual contém também as condições “N” (ciclo de tratamento
convencionalmente utilizado para o aço SAE 52100 na indústria para obtenção da máxima
dureza) e “A” (tratamento utilizado para a minimização da quantidade de austenita retida)
já com resultados de dureza.

Tabela 4.1 Ciclos de tratamentos térmicos e durezas resultantes.

Austenitização
Trat.
Térm.

Meio

B
M
N
A

Sal
Sal
Sal
Sal

Têmpera

Temp. Tempo Meio
(oC) (min)
850
850
850
850

30
30
30
30

Sal
Óleo
Óleo
Óleo

Revenido

Microestrutura

Temp. Tempo Temp. Tempo predominante da
(oC)
(h)
(oC)
(h)
matriz
220
30
30
30

1,5
-

60

200
175
235

1,5
1,5
4,0

Bainita Inferior
Martensita Revenida
Martensita Revenida
Martensita Revenida

Dureza
(HRC)
58
59
62
58

4.3 Determinação dos Níveis de Austenita Retida e Tensões Residuais
através de Difração de Raios-X
Os resultados de quantidade de austenita retida foram dados em porcentagem em
peso e em função da profundidade na amostra, Figura 4.6. Os dados mais próximos da
superfície foram desconsiderados em função da influência da deformação superficial
devido a preparação de lixamento da amostra. Na faixa de profundidade de 0,025 a 0,04
mm, a amostra bainítica apresenta a menor quantidade de austenita em relação as amostras
martensíticas. A partir desta profundidade, há uma mudança neste comportamento sendo
que a amostra martensítica de tratamento térmico “A” apresenta quantidade de austenita
retida inferior a amostra bainítica. Desta profundidade até cerca de 0,25 mm, há uma
estabilização destes resultados para todas as amostras. Uma importante observação é em
relação aos níveis de austenita retida presente nas amostras martensíticas. Estes resultados
mostram que a temperatura de revenido tem influência direta na quantidade final de
austenita retida, existindo uma relação direta entre a temperatura de revenido e a
quantidade de austenita que pode ser eliminada da amostra por transformação. Na menor
temperatura, 175ºC (condição N), que é a condição normalmente utilizada nos rolamentos,
obtém-se a maior quantidade de austenita retida (12%). No ciclo térmico A, o revenido a
235ºC durante 4 horas conseguiu reduzir a quantidade de austenita a níveis próximos a
zero. Na temperatura de revenido de 200ºC (condição M), que produz a microestrutura de
martensita revenida com o mesmo nível de dureza que a bainita inferior, o teor de austenita
retida é de 8 %, um valor intermediário aos encontrados nos tratamentos térmicos N e A.
Na Figura 4.7, são mostrados os resultados de tensões residuais em função da
profundidade analisada. Foram colhidos dados provenientes das mesmas profundidades
usadas anteriormente para medição da quantidade de austenita retida. Tanto em tração
quanto em compressão, o nível de tensões residuais não excede 75 MPa, que é uma tensão
quinze vezes menor que o menor valor encontrado de resistência ao escoamento (Seção
4.5.2). Estes valores de tensões residuais são bastante inferiores quando comparados a
valores alcançados em amostras de aços cementados para engrenagens, que podem variar
tipicamente de 100 a 200 MPa82 (valores de tensão compressiva na superfície). No caso do
aço e dos tratamentos térmicos em questão, verificou-se um baixo nível de tensões trativas
próximo à superfície e compressivas a profundidades abaixo de 0,05 mm. Um detalhe
quanto a amostra bainítica é que esta apresenta o maior valor de tensão compressiva
subsuperficial na segunda profundidade estudada (0,075 mm), diminuindo na maior
profundidade enquanto as amostras martensíticas tendem a aumentar até este ponto.
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Figura 4.6. Quantidade de austenita retida (porcentagem volumétrica) em função da profundidade na
amostra.
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Figura 4.7. Tensões residuais em função da profundidade analisada na amostra.
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4.4 Análise Metalográfica
As Figuras 4.8 e 4.9 mostram as microestruturas observadas no MEV de amostras
da condições B e M, respectivamente
A característica mais proeminente de ambas microestruturas é a presença de
carbonetos esferoidizados dispersos na matriz, retidos durante a austenitização. Quanto à
matriz, percebe-se nas fotos com menor magnificação (Figuras 4.8-a e 4.9-a) que um
alinhamento paralelo de ripas é comum para ambas as microestruturas na escala do
tamanho de grão. Uma característica que se sobressai na microestrutura bainítica, Figura
4.8, é uma tendência de uma região levemente mais escura e ao mesmo tempo menos
delineamento dos contornos de grão. A nucleação da bainita ocorre, freqüentemente, de
maneira heterogênea em muitos aços, sendo uma característica comum a formação de
“bainita de contorno de grão” devido ao alto superresfriamento quando a transformação
acontece próximo a Ms83. A nucleação da bainita inferior ocorreu aqui de maneira
semelhante. A Figura 4.10 compara as microestruturas bainítica e martensítica com um
maior aumento (10.000x nesta figura contra 2.500x e 5.000x nas duas figuras anteriores).
Ambas as microestruturas apresentam microestrutura acicular, correspondente à ferrita
bainítica e de plaquetas de martensita revenida na martensítica42,84. Uma fina distribuição
de partículas de cementita é esperada na ferrita bainítica, mas a mesma tendeu a ser atacada
homogeneamente sem evidência de precipitação em fina escala. Por outro lado, o ataque da
martensita revenida produziu uma aparência “plumosa”, provavelmente devido ao ataque
dos finos carbonetos de transição precipitados na martensita durante o revenido. O corpo
de prova transformado isotermicamente contém, aproximadamente, 2% de austenita retida
na microestrutura. Este componente microestrutural estaria retido entre as ripas de ferrita
da bainita e, aparentemente, observando-se a Figura 4.10-a, a austenita teria sido
profundamente atacada pelo reagente Nital. 85
Como todos os corpos de prova sofreram o mesmo tratamento de austenitização, as
características de tamanho e distribuição de carbonetos assim como o tamanho de grão
austenítico foram similares. A Figura 4.11 mostra alguns resultados do ataque específico
para determinação do tamanho de grão austenítico prévio, cujo procedimento já foi descrito
na Seção 3.5.2.1. A média de tamanho de grão variou entre 10,5 (Figura 4.11-a) e 11,5
ASTM (Figura 4.11-b), correspondendo a diâmetros médios aproximados entre 6 e 10µm.
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(a)

(b)
Figura 4.8. Microestrutura bainítica vista no MEV sob diferentes magnificações. Ataque com Nital 2%.
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(a)

(b)
Figura 4.9. Microestrutura martensítica (condição M) vista no MEV sob diferentes magnificações. Nital 2%.
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(a)

(b)
Figura 4.10. (a) Microestrutura bainítica. MEV. Nital. (b) Microestrutura martensítica (condição M). MEV.
Nital 2%.
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10 µm
(a)

10 µm
(b)
Figura 4.11. Microestrutura de uma amostra da condição M após ataque com solução supersaturada de ácido
pícrico. (a) Tamanho de grão médio 10,5 ASTM e (b) tamanho de grão médio 11,5 ASTM em outra região da
mesma amostra.
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4.5 Ensaios Mecânicos
4.5.1 Ensaio de Impacto Charpy
Os valores de energia absorvida no impacto a temperatura ambiente foram
extremamente baixos para os corpos de prova martensíticos não apresentando,
praticamente, diferença entre os diversos tratamentos de revenido. O valor médio de
energia absorvida foi de 2,7 J (2 ft-lb).
Para os corpos de prova com microestrutura bainítica, o resultado médio de energia
absorvida foi de 3,9 J (2,9 ft-lb), sendo este valor 44% superior ao de energia absorvida
pelos corpos de prova martensíticos.
A baixa ductilidade deste material e o aumento de tensões locais devido ao entalhe
explicam os valores baixos de energia absorvida, sendo insuficientes para uma comparação
mais detalhada entre todos os tratamentos térmicos estudados neste trabalho,
principalmente entre os diferentes ciclos de revenido. No entanto, os resultados
apresentaram-se de maneira a revelar uma diferença significativa entre os dois tipos de
microestruturas. O fato de que todos os corpos de prova martensíticos praticamente se
nivelaram em termos de energia absorvida diferindo significativamente dos valores obtidos
nos corpos de prova bainíticos, revela uma diferença intrínseca de comportamento de
tenacidade entre os dois tipos de microestruturas.
As Figuras 4.12 e 4.13 mostram a superfície de fratura de um corpo de prova
Charpy de microestrutura bainítica, das regiões de início de fratura próximo ao entalhe e da
região de propagação, respectivamente. A região de início da fratura mostrou
micromecanismos dúcteis de propagação, sendo constituída predominantemente por
microcavidades coalescidas em torno de carbonetos primários, além de facetas de quaseclivagem.
Os corpos de prova marteníticos também apresentaram a mesma característica em
relação à zona de iniciação de trinca, apresentando micromecanismos dúcteis de fratura.
Uma característica dos corpos de prova martensíticos foi a participação de regiões de redes
contínuas de carbonetos primários na região de propagação. As Figuras 4.14 a 4.17
mostram exemplos deste tipo de fratura, caracterizada por ilhas de facetas
pseudointergranulares com redes de carbonetos alotriomórficos nas facetas, como
mostrado na Figura 4.17. Na fratura pseudointergranular, a trinca propaga através de redes
de carbonetos formados nos contornos da austenita, na fase anterior de processamento
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termo-mecânico do aço ao invés do caminho transgranular normalmente observado após
austenitização em temperatura intercrítica86. A micrografia óptica, Figura 4.18, mostra uma
amostra austemperada a 220ºC após austenitização intercrítica a 850ºC. As setas indicam
os carbonetos alotriomórficos (a 90º da direção das mesmas) que persistiram na estrutura
mesmo após este tratamento térmico. Através das Figuras 4.14 a 4.17, pode-se inferir um
tamanho de grão prévio à esferoidização entre 50 e 100 µm, sendo que o tamanho de grão
austenítico médio medido após os tratamentos térmicos realizados neste trabalho são de 6 a
10µm.

Figura 4.12. Região de início de fratura em corpo de prova Charpy mostrando fratura por micromecanismo
dútil. Aço SAE 52100, austêmpera a 220ºC por 1,5 hora.
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Figura 4.13. Superfície de fratura do corpo de prova Charpy da região de propagação mostrando modo misto
de fratura, com micromecanismo dútil e quase-clivagem. Aço SAE 52100, austêmpera a 220ºC por 1,5 hora.

Figura 4.14. Região de propagação de trinca em corpo de prova Charpy mostrando região de fratura
pseudointergranular com fratura mista ao redor. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC por 1,5 hora.
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Figura 4.15. Região de propagação de trinca em corpo de prova Charpy mostrando ilha de fratura
pseudointergranular com fratura mista em torno. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC por 1,5 hora.

Figura 4.16. Região de propagação de trinca em corpo de prova Charpy mostrando ilha de fratura
pseudointergranular com fratura mista em torno. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC por 1,5 hora.
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Figura 4.17. Detalhe com maior magnificação de faceta pseudointergranular formada por rede de carbonetos
alotriomórficos parcialmente esferoidizados. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC por 1,5 hora.

20 µm
Figura 4.18. Micrografia óptica de amostra do aço SAE 52100 bainítico mostrando rede de carbonetos
alotriomórficos parcialmente esferoidizados, indicados pelas setas. Ataque com Picral 4%.
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4.5.2 Ensaio de Tração
As curvas de tensão - deformação no ensaio de tração são mostradas nas Figuras
4.19 a 4.23, onde estão apresentados os resultados dos corpos de prova provenientes de
tratamentos térmicos B, M, N e A, respectivamente. Nestas mesmas figuras estão exibidos
os valores de limite de escoamento convencional a 0,2% (σ0,2%) e tensão de fratura (σf).
Em nenhum caso foi alcançado o limite de resistência do material. Estes resultados estão
apresentados na Tabela 4.2. A Figura 4.23 mostra um gráfico contendo as curvas
representativas dos quatro tratamentos térmicos para uma comparação dos resultados. Os
corpos de prova de número 1.1 e 2.1, apresentados na Tabela 4.2, não estão mostrados nas
Figuras devido ao fato de terem apresentado problemas no registro das curvas, porém os
resultados de resistência máxima de ambos foram aproveitados.

Tabela 4.2. Resultados do ensaio de tração

Tratamento Térmico
B

M

N

A

σ0,2%(MPa)
1244
1185
1258
1790
1590
1650
2130
-

No. do CP
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

σf(MPa)
1910*
1846
1705
1820
1700*
1820
1610
1625
1635
1586
1565
1680
1712
2200
1775
1924

Embora poucos corpos de prova martensíticos tenham apresentado resultados de
limite de escoamento, pode-se verificar a tendência do aumento deste parâmetro com o
aumento da temperatura de revenido. Isto era esperado, visto que nesta mesma ordem
(tratamentos N → M → A) houve diminuição da porcentagem de austenita retida de 12%
no tratamento N a quase zero no tratamento térmico A (Seção 4.3). Já o aço bainítico
apresentou resultados consistentes quanto ao limite de escoamento, embora seja inferior em
média (em torno de 24%) ao menor limite dentre as amostras martensíticas. Isto se deve a
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uma maior dutilidade da estrutura bainítica comparada à martensítica, apesar da
porcentagem de austenita retida estar em torno de 2 a 3%, enquanto as amostras
martensíticas com menor limite de escoamento apresentaram em torno de 12% deste
microconstituinte.
Outra evidência da maior dutilidade da microestrutura bainítica está nos valores de
tensão de fratura. Além deste valor ter sido superior, em média, aos resultados de tensão de
fratura dos tratamentos M e N, eles ocorreram em torno de 0,8 % de deformação plástica.
Os resultados de σf dos aços martensíticos estão em torno de 0,2% de deformação plástica,
com uma única exceção (corpo de prova 4.2: σf =2200MPa a 0,4% de deformação).
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Figura 4.19. Tensão contra deformação do aço SAE 52100 bainítico (austemperado a 220ºC por 1,5 horas).

74

2500

Tensão (MPa)

2000

1500

1000

CP σe
σf
2.2 1790 1820
2.3
1610
2.4
1625

500

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Deformação
Figura 4.20. Tensão contra deformação do aço SAE 52100 temperado e revenido a 200ºC por 1,5 horas.

2500

Tensão (MPa)

2000

1500

1000
CP σe
σf
3.1 1590 1635
3.2
- 1586
3.3
- 1565
3.4 1650 1680

500

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Deformação
Figura 4.21. Tensão contra deformação do aço SAE 52100 temperado e revenido a 175ºC por 1,5 horas.
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Figura 4.22. Tensão contra deformação do aço SAE 52100 temperado e revenido a 235ºC por 4 horas.

2500

Tensão (MPa)

2000

1500

1000
Trat. Térm.
B
M
N
A

500

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Deformação
Figura 4.23. Tensão contra deformação para os quatro tratamentos térmicos do aço SAE 52100.
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4.5.3 Fractografia dos Corpos de Prova de Tração
As fraturas dos corpos de prova de tração foram observadas em um microscópio
eletrônico de varredura (MEV) para a determinação das características microestruturais
relacionadas ao inicio da fratura e propagação da zona radial.
A Figura 4.24 mostra uma micrografia eletrônica com baixa magnificação da
superfície de fratura de uma amostra bainítica, indicando o início da fratura na região
central do corpo de prova. As Figuras 4.25 e 4.26 mostram, com maior magnificação, a
região de início da fratura, sendo que na última pode-se perceber a participação de uma
faceta pseudointergranular no processo de iniciação da trinca. As Figuras 4.27 e 4.28
mostram o início da fratura de corpos de prova com tratamentos térmicos M e N,
respectivamente, indicando a participação de facetas pseudointergranulares no processo de
nucleação. Nas regiões de propagação da região radial houve participação de fratura mista
constituída por coalescência de microcavidades em torno de carbonetos primários, facetas
de quase-clivagem e fraturas pseudointergranulares e intergranulares, como mostram as
Figuras 4.29 e 4.30. A Figura 4.31 mostra o ponto de iniciação de fratura que se deu a
partir de uma inclusão não-metálica e uma faceta pseudointergranular, à direita na figura.
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Figura 4.24. Superfície de fratura do corpo de prova 1.1 com baixa magnificação mostrando ponto de
iniciação da fratura na região central do corpo de prova. Aço SAE 52100, austêmpera a 220ºC, por 1,5 hora.

Figura 4.25. Superfície de fratura do corpo de prova 1.1 com maior aumento mostrando a região de iniciação
da fratura. Aço SAE 52100, austêmpera a 220ºC, por 1,5 hora.
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Figura 4.26. Superfície de fratura do corpo de prova 1.1 com maior magnificação mostrando o ponto de
iniciação da fratura, que se deu em facetas pseudointergranulares no plano da fratura e perpendicular à mesma
(seta central). Aço SAE 52100, austêmpera a 220ºC, por 1,5 hora.

Figura 4.27. Superfície de fratura do corpo de prova 2.2 mostrando o ponto de iniciação da fratura, que se
deu em uma faceta pseudointergranular. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC, por 1,5 hora.
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Figura 4.28. Superfície de fratura do corpo de prova 3.3 mostrando o ponto de iniciação da fratura, que se
deu em uma faceta pseudointergranular. Aço SAE 52100, revenido a 175ºC, por 1,5 hora.

Figura 4.29. Superfície de fratura do corpo de prova 2.2 mostrando uma região próxima ao ponto de
iniciação da fratura, onde se identifica, no centro da figura, uma área de fratura intergranular com fratura dútil
em torno. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC, por 1,5 hora.
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QuaseClivagem

Figura 4.30. Superfície de fratura do corpo de prova 2.2 mostrando uma região de fratura dútil contendo
facetas de quase-clivagem. Aço SAE 52100, revenido a 200ºC, por 1,5 hora.

Figura 4.31. Superfície de fratura do corpo de prova 4.4 mostrando o ponto de iniciação da fratura, que se
deu a partir de uma inclusão não-metálica (seta) e facetas pseudointergranulares (região pontilhada à direita
da inclusão). Aço SAE 52100, revenido a 235ºC, por 4 horas.
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4.6 Propagação de Trinca por Fadiga
Os resultados de fadiga são apresentados como taxa de propagação de trinca, da/dN
em metros/ciclo (e em polegadas/ciclo), em função do fator de intensidade de tensões, ∆K
em MPa m (e em ksi in ).
Alguns testes foram conduzidos preliminarmente a fim de se verificar o grau de
reprodutibilidade (ou variabilidade) dos resultados de ensaios de fadiga. A descrição da
metodologia utilizada nestes testes preliminares, assim como os resultados, estão
mostrados no Anexo A.
Um segundo teste foi efetuado com o fim de se verificar a equivalência do método
de decrescimento de K em relação ao método de carga constante no ensaio de fadiga. Esta
confirmação é importante, pois existem evidências de que pode haver influência da zona
plástica associada ao fator de intensidade de tensões cíclico nas taxas de crescimento de
trinca subsequentes após cada etapa com diminuição da carga cíclica. Este fato pode gerar
valores anômalos de da/dN77,78. Para tanto, foram efetuados os dois tipos de procedimento
para propagação de trinca por fadiga em um mesmo corpo de prova. Os procedimentos
utilizados neste teste, assim como os resultados, estão descritos no Anexo B.
As Figuras 4.34 a 4.36 mostram os resultados de propagação de trinca para as
condições B e M com razões de carregamento de 0,1, 0,3 e 0,5, respectivamente. Em cada
figura é mostrada a curva para as duas condições em um mesmo gráfico de modo que se
possa efetuar a comparação das microestruturas de bainita inferior (B) e martensita
revenida (M) com dureza compatível. A Figura 4.35 mostra um quadro geral destes
resultados em um mesmo gráfico.
A Figura 4.36 mostra o resultado de propagação de trinca para a condição N com
razões de carregamento de 0,1, 0,3 e 0,5 e a Figura 4.37 os resultados de propagação de
trinca para a condição A com razões de carregamento de 0,3 e 0,5 (para a condição A, não
realizou-se nenhum ensaio com R=0,1).
A Tabela 4.3 mostra os resultados dos parâmetros nos ensaios de fadiga. Para
fornecer uma base de comparação destes resultados com o trabalho de Beswick9, os valores
de limiar de fadiga foram também definidos como o valor de ∆K a uma taxa de propagação
de 10-9 m/ciclo. Estes resultados são referidos na tabela como ∆Kth (10-9).
Para a análise da influência do valor de R nos resultados de limiar de fadiga, os
valores da Tabela 4.3 foram colocados sob a forma de gráfico de ∆Kth x R. A Figura 4.38
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mostra o gráfico dos valores de limiar de fadiga com um da/dN de 10-10 m/ciclo em função
dos valores de R. A Figura 4.39 mostra a influência de R nos limiares de fadiga a uma taxa
de propagação de trinca de 10-9 m/ciclos, para a comparação com os resultados de Beswick,
mostrados na Figura 4.40. Finalmente, o parâmetro m da lei de Paris foi também colocado
sob a forma gráfica em função de R, mostrado na Figura 4.41.
Para qualquer definição de ∆Kth, um aumento do valor de R resulta num decréscimo
no limiar de fadiga para ambas as microestruturas. Quanto maior o valor de R, maior a taxa
de propagação para um determinado ∆K. Entretanto, para a condição bainítica, o
comportamento em fadiga na região linear (regime II) parece ser essencialmente
independente de R nos dois valores maiores, R=0,3 e R=0,5. Para valores de R de 0,1 e 0,3
o aço SAE 52100 na condição B mostrou maiores valores de ∆K no limiar de fadiga.
Entretanto, para R=0,5, os valores de limiar de fadiga foram compatíveis para as duas
microestruturas ocorrendo até uma inversão do comportamento observado em R=0,1 e
R=0,3.
Para a condição N, os resultados indicam uma dependência de R para os valores de
∆Kth, sendo indiretamente proporcionais ao valor de R. Entretanto, para a condição A não
houve variação significativa de ∆Kth que, inclusive, apresentou resultados próximos à
condição N para o mesmo R.
Com relação à comparação destes resultados com os obtidos por Beswick,
observou-se que a mesma tendência de decrescimento de ∆Kth com um aumento do valor
de R foi encontrada naquele trabalho. A principal diferença entre os dois resultados foi os
maiores valores de ∆Kth para a condição bainítica, que, nos resultados deste investigador,
foi 43% e 30% superior aos deste trabalho para os valores de R de 0,1 e 0,5,
respectivamente. Assim, Beswick, usando um R de 0,5, não constatou a superioridade da
microestrutura martensítica comparativamente à bainítica em termos do valor de limiar de
fadiga, conforme foi verificado neste trabalho.
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Figura 4.32 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K com R=0,1 para o aço SAE 52100 nas condições
B e M.
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Figura 4.33 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K com R=0,3 para o aço SAE 52100 nas condições
B e M. ∆K inicial em torno de 6 MPa.m1/2.
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Figura 4.34 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K com R=0,5 para o aço SAE 52100 nas condições
B e M.
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Figura 4.35 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K com valores de R de 0,1 a 0,5 para o aço SAE
52100 nas condições B e M.
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Figura 4.36 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K para o aço SAE 52100 na condição N.
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Figura 4.37 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K para o aço SAE 52100 na condição A com
valores de R de 0,3 e 0,5.
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Tabela 4.3. Parâmetros dos ensaios de propagação de trinca por fadiga.

∆Kth (10-10)
(MPa m )
4.8
3.9
2.8
4.2
3.4
3.3
3,8
3,3
3,0
2,9
2,5

R

Condição

0.1
0.3
0.5
0.1
0.3
0.5
0,1
0.3
0.5
0.3
0.5

B

M

N
A

∆Kth (10-9)
(MPa m )
5,6
4,1
3,4
5,0
3,9
3,6
4,6
3,9
3.7
3,8
3,7

Região II
m
5.23
2.59
3.96
6.82
3.25
6.72
3,15
4,23
4,81
3,79
4,64

c
2.24E-29
5.72E-11
1.01E-23
4.76E-35
1.88E-11
1.09E-33
6,31E-21
8,64E-25
9,37E-27
2,80E-23
2,69E-26

6

B
M
N
A

1/2

∆Kth (MPa.m )

5

4

3

2
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

R
Figura 4.38. Efeito do valor de R nos limiares de fadiga das quatro variantes do aço SAE 52100 avaliados a
uma taxa de crescimento de trinca de 10-10 m/ciclo.
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Figura 4.39 Efeito do valor de R nos limiares de fadiga de três variantes do aço SAE 52100 avaliados a uma
taxa de crescimento de trinca de 10-9 m/ciclo.
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Figura 4.40 Resultados do trabalho de Beswick mostrando o efeito do R sobre os limiares de fadiga no aço
SAE 52100 com uma taxa de crescimento de trinca de 10-9 m/ciclo. Os tratamentos térmicos B, S1 e N da
[Ref. 9] são similares aos tratamentos B, M e N, respectivamente, descritos neste trabalho (Tabela 3.2) para
efeito de comparação com os resultados mostrados na Figura 4.39.
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Figura 4.41. Efeito do R sobre o parâmetro m da Lei de Paris para os ensaios de propagação de trinca por
fadiga do aço SAE 52100 nas quatro condições.

4.6.1 Fractografia – Evidências do Fenômeno de Fechamento de Trinca
A Figura 4.42-a mostra as superfícies de fadiga de corpos de prova bainíticos
testados com R=0,1 e R=0,3. Nesta figura e na próxima (Figura 4.43), são apresentadas as
macrografias de corpos de prova compact tension após os ensaios de fadiga. Em cada uma
das figuras observa-se, em primeiro lugar, que o entalhe do corpo de prova a é reto,
enquanto que em b o mesmo é em forma de “V” ou do tipo chevron-notch. Isto se deve ao
fato que nos testes iniciais com R=0,1 utilizou-se uma geometria mais simples. Mais tarde
verificou-se a necessidade da nova geometria do entalhe para um melhor alinhamento da
frente de propagação de trinca durante a fase de pré-trincamento. Entretanto, houve alguns
casos como o da Figura 4.43-b, onde a pré-trinca iniciou com desalinhamento inicial.
Nestes casos, procurou verificar-se ao final do ensaio se ocorreu auto-alinhamento a fim de
validar-se o ensaio na região próxima ao limiar de fadiga. Em caso positivo, como o da
citada figura, eliminou-se os dados iniciais, ou seja, os pontos de mais alto ∆K. Outra
diferença essencial é quanto ao comprimento final da trinca, que com R=0,1 é mais curta
que no mais alto valor de R. Isto se deve em parte ao fato que, em alguns testes iniciais
trabalhou-se com um gradiente de decrescimento de K de –0,07 mm-1 (–1,8 in-1),
ligeiramente mais conservador que o recomendado pela Norma ASTM 647 (–0,08 mm-1 ≅
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–2 in-1). Esta prática permite um maior aproveitamento do comprimento útil do corpo de
prova e numa maior quantidade de pontos colhidos durante o ensaio. Outra causa para esta
diferença foi devido a ocorrência de fechamento de trinca com maior intensidade no ensaio
com R=0,1.
O fenômeno de fechamento de trinca pode ser analisado comparando-se as frentes
de propagação de trinca de corpos de prova com diferentes razões de carregamento (Figura
4.44). Nesta figura, foram colocadas imagens ampliadas da superfície de fadiga das
proximidades do final da trinca, ou seja, de regiões de alto ∆K (parte superior das imagens)
até os mais baixos valores alcançados (linha de transição central), próximos ao ∆Kth. Após
o ensaio, o corpo de prova foi fraturado monotonicamente. Logo, há uma região de fratura
instável de maior rugosidade na faixa inferior das imagens permitindo, assim, a
identificação da frente de propagação da trinca.
Com um R de 0,1 (Figura 4.44-a), observa-se um atraso na propagação de trinca na
região central. A direção de propagação da trinca se deu de cima para baixo nesta figura. A
configuração da frente de propagação relaciona-se com o fenômeno de fechamento de
trinca. A imagem seguinte, b (com R=0,3), mostra evidência do mesmo fenômeno com
menor intensidade e, finalmente, em c (com R=0,5), não observa-se mais o atraso na região
central da trinca. Observaram-se algumas regiões escuras no centro das trincas com o
menor valor de R que surgiram, provavelmente, devido ao acúmulo de produtos de
oxidação formando uma camada durante o teste. Este processo se desenvolve quando a
espessura da camada de produtos de oxidação se aproxima da ordem de grandeza da
abertura entre as superfícies de fadiga (no modo de abertura I) durante o carregamento
mínimo. A progressão deste acúmulo promove a redução da variação do fator de
intensidade de tensões efetivo (∆Kef) no centro da frente de propagação da trinca, e a
mesma é localmente impedida de crescer. Em outras palavras, está se superestimando o
∆Kef já que o Kmin, na realidade, é maior que o aplicado pela máquina de ensaios. Como as
partes periféricas (laterais) não apresentam tanto acúmulo de produtos de oxidação, a trinca
desenvolve aí uma maior variação de K e tende a continuar crescendo.
Testes de fadiga com baixos valores de R (0,05-0,1) tem a propensão de produzir o
fenômeno de fechamento de trinca induzido pela presença de produtos de oxidação, que
tem sido atribuído a um mecanismo de oxidação por fretting87,88. De acordo com este
modelo, ocorre uma contínua formação e quebra (ou arrancamento) de camadas de óxido
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no flanco de propagação da trinca. Na Figura 4.44-a pode-se perceber, também, uma maior
rugosidade na superfície de propagação (parte superior da trinca). Esta rugosidade, que é
função basicamente da escala microestrutural e do modo de propagação atuante, também é
responsável pelo fenômeno de fechamento de trinca induzido por rugosidade. As facetas
intergranulares, por exemplo, promovem o impedimento da trinca de fecharem, por
completo, durante o carregamento mínimo ou ao mesmo nível dos ciclos anteriores. Os
efeitos na propagação são similares aos do fechamento induzido por óxido e se somam,
resultando num efeito generalizado e sinérgico.
Na Figura 4.45, tem-se uma ampliação do corpo de prova visto na Figura 4.42-a,
mostrando a participação de facetas intergranulares no mecanismo de fechamento de trinca.
A fractografia por microscopia óptica na extremidade superior direita mostra o corpo de
prova com a superfície de fadiga na parte inferior. Na região da trinca por fadiga percebe-se
pontos pretos na parte central mais escura, provavelmente sítios de corrosão mais intensa.
Três áreas foram ampliadas no Microscópio Eletrônico de Varredura para observação das
características morfológicas da fratura nestes pontos, identificados pelas letras a, b e c.
A fractografia “a” representa uma região onde houve tentativa da trinca de fadiga
de avançar pelas partes laterais, onde se observa uma superfície de propagação
predominantemente transgranular e relativamente lisa.
A região “c” corresponde a parte central da trinca, onde houve o fechamento e
retardo na sua propagação. Esta região se caracteriza por apresentar fratura mista, com
facetas intergranulares e áreas de propagação transgranular, porém com uma rugosidade
aparentemente maior que a da região a.
A região “b” é representativa de uma área onde poderia ter acontecido o fechamento
com subsequente avanço da trinca, considerando-se o padrão claro de luminosidade da
fractografia (propagação), escuro (fechamento) e novamente claro (propagação), vindo da
parte inferior para a superior através da região b. Nesta região verifica-se que ocorreu
fratura intergranular nesta faixa estreita mais escura, onde o mecanismo de fechamento
predominante teria sido o de rugosidade.
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(a)

(b)

Figura 4.42. Superfície de fratura dos corpos de prova de fadiga bainíticos testados com (a) R=0,1 e (b)
R=0,3.
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Figura 4.43. Superfície de fratura dos corpos de prova de fadiga martensíticos da condição M testados com
(a) R=0,1 e (b) R=0,3.
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a

b

c

Direção de
Propagação

Figura 4.44(a). Superfície de fratura de corpos de prova de fadiga martensíticos da condição M testados com
(a) R=0,1 (b) R=0,3 e (c) R=0,5. Espessura dos corpos de prova = 6,35 mm.
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DIREÇÃO DE PROPAGAÇÃO

Superfície de Fadiga
R = 0,1
R = 0,3
R = 0,5

Fratura Final

Espessura

direção de
propagação

superfície de fadiga

fratura monotônica

Figura 4.44(b). Representação gráfica do perfil da frente de propagação de trinca em função da razão de
carregamento adotada no ensaio de fadiga, como observado na Figura 4.44 (a).

Figura 4.45. Superfície de fratura de corpo de prova bainítico mostrando a participação de fratura
intergranular (setas nas regiões b e c) no processo de fechamento de trinca.
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4.6.2 Fractografia – Mecanismos de Propagação de Trinca por Fadiga
As superfícies de fratura dos corpos de prova de fadiga foram examinados usandose um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). As fractografias dos aços bainítico e
martensítico de mesma dureza (condição M) foram obtidas de regiões correspondentes a
diferentes valores de ∆K. Observa-se na Figura 4.35 que as curvas desses aços para valor
de R=0,1 encontram-se deslocadas para a direita relativo às demais (curvas com valores de
R de 0,3 e 0,5). Assim, para os corpos de prova com R=0,1 foram analisadas duas regiões:
∆K≅8 MPa.m1/5 e a região próximo aos limiares de fadiga. Para os corpos de prova
testados com valores de R de 0,3 e 0,5, foram analisadas a região de ∆K≅5,5 MPa.m1/5 e a
região próxima aos limiares de fadiga.
As Figuras de 4.48 a 4.50 mostram as superfícies de fratura correspondentes a
região de alto ∆K dos aços bainítico (condição B) e martensítico (condição M) testados
com valores de R 0,1, 0,3 e 0,5, respectivamente. Nas Figuras 4.51 a 4.53 são mostradas as
superfícies de fratura correspondentes a região próxima ao ∆Kth dos corpos de prova das
condições B e M testados com valores de R 0,1, 0,3 e 0,5, respectivamente.
Sob condições de R=0,1 e altos valores de ∆K, o modo de fratura intergranular
predomina sobre o transgranular, especialmente no aço martensítico. Neste último aço, o
mecanismo de propagação dútil nas áreas transgranulares resulta do coalescimento de
microcavidades em torno de carbonetos primários. No aço bainítico submetido a valor de
∆K elevado, estas áreas transgranulares apresentam uma característica diferenciada em
relação ao mecanismo observado na condição martensítica. Na condição martensítica, em
regiões de propagação transgranular, ocorreu um micromecanismo característico de fratura
monotônica enquanto que a condição bainítica apresentou um tipo de propagação de trinca
transgranular sem ocorrência de coalescimento de microcavidades.
Nas regiões da fratura próximo do limiar de fadiga (∆Kth), um tipo de fratura
extremamente fina, transgranular, domina a fratura nos dois tipos de microestruturas. No
aço bainítico, isto está mais evidente e não são mais encontradas facetas de separação
intergranular com a mesma freqüência que as mesmas se fazem presentes na fratura do aço
martensítico. No regime intermediário de propagação de trinca, assim que a trinca atinge
uma condição de estabilidade, a fratura é dominada por mecanismos associados a
carregamento monotônico, como separação intergranular e regiões mais grosseiras de
coalescimento de microvazios em torno de carbonetos primários. Estes mecanismos são
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consistentes com as microestruturas (tamanho de grão austenítico, carbonetos (Fe,Cr)3C
primários esferoidizados precipitados no interior e em contorno de grão austenítico e
austenita retida) introduzidas pelo tratamento de austenitização aplicado.
Diferentes tendências para uma relação entre o valor de ∆K e o desenvolvimento de
fratura intergranular são encontradas na literatura. Observa-se a predominância de fratura
intergranular tanto em baixos valores89 quanto em valores intermediários90 de ∆K. A
proporção de facetas intergranulares na superfície de fadiga é usualmente pequena (em
torno de 1%) próximo ao limiar de fadiga, aumentando até um máximo de 10 a 60%
quando o tamanho da zona plástica atinge o tamanho de grão e, então, diminui
gradualmente em altos valores de ∆K91. Como os aços analisados neste trabalho são de alta
resistência mecânica, o tamanho da zona plástica é pequeno comparado ao tamanho de
grão. O tamanho da zona plástica cíclica no estado plano de deformação pode ser estimado
pela relação abaixo:69
1  ∆K I
rp = 
π  2σ y






2

(4.1)

Na Tabela 4.4 são apresentados as estimativas de tamanho de zona plástica cíclica e
a razão entre este parâmetro e o tamanho de grão (os valores 6µm e 10µm foram usados
neste cálculo) para as condições B e M, dados o resultados de tensão de escoamento médio
e o ∆K da região considerada.

Tabela 4.4. Estimativa de tamanho de zona plástica cíclica para as condiões B e M.

Condição

B

M

σ0,2% (MPa)

1229

1790

∆K
(MPa.m1/2)
8,0

rp (µ
µm)

rp/TG

3,4

0,34 - 0,57

5,5

1,6

0,16 – 0,27

3,5

0,8

0, 08 – 0,13

8,0

1,6

0,16 – 0,27

5,5

0,8

0,08 – 0.13

3,5

0,3

0,03 – 0.05
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Observa-se que os tamanhos de zona plástica estimados na região de propagação
próximo ao limiar de fadiga (3,5 MPa.m1/2 para R entre 0,3 e 0,5 e 5,5 MPa.m1/2 para
R=0,1) são, no máximo, aproximadamente um quarto dos menores valores em média de
tamanho de grão encontrados. Para ∆K acima de 5,5 MPa.m1/2, entretanto, o tamanho de
zona plástica já se torna pelo menos comparável ao tamanho de grão, podendo aí ter uma
influência sobre a participação do modo de propagação intergranular. Neste ponto, seria
válido considerar-se, para o caso aqui tratado, que não poderia ter havido um aumento na
proporção da quantidade de facetas intergranulares quando se passou da região de alto para
baixo ∆K através deste mecanismo citado na literatura. Outros fatores podem ter provocado
o aparecimento de zonas intergranulares, podendo-se citar mecanismos de fragilização
microestrutural resultante do tratamento térmico ou de mecanismo de fragilização por
hidrogênio, como proposto por Ritchie (subseção 2.7.3). Neste caso, a microestrutura
martensítica promove uma maior participação de propagação intergranular nos mecanismos
gerais de avanço de trinca devido a mecanismos de fragilização da martensita revenida. A
bainita inferior, por sua vez, pode desenvolver uma tendência a separação intergranular
através da ruptura das estruturas de paredes da bainita inferior de contorno de grão. Este
resultado, porém, seria menos pronunciado que na martensita pela tenacidade intrínseca da
microestrutura bainítica, mesmo quando ela é de alta dureza. No caso da martensita, a
macrodureza resultante é da mistura de martensita e austenita retida, enquanto que na
bainita inferior, com menor quantidade deste último constituinte, a dureza é da própria
ferrita bainítica devido aos carbonetos finamente dispersos e, em alguns casos, da mistura
de bainita inferior de contorno de grão com bainita inferior formada normalmente.
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10 µm
(a)

10 µm
(b)
Figura 4.46. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,1, em região da trinca com alto ∆K.
(a) condição B e (b) condição M. MEV.
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(a)

(b)
Figura 4.47. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,3, em região da trinca com alto ∆K.
(a) condição B e (b) condição M. MEV.
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Figura 4.48. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,5, em região da trinca com alto ∆K.
(a) condição B e (b) condição M. MEV.
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(a)

10 µm
(b)
Figura 4.49. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,1, em região da trinca próxima ao
∆Kth. (a) condição B e (b) condição M. MEV.
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(a)

(b)
Figura 4.50. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,3, em região da trinca próxima ao
∆Kth. (a) condição B e (b) condição M. MEV.
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Figura 4.51. Superfície de fratura do aço SAE 52100, testado com R=0,5, em região da trinca próxima ao
∆Kth. (a) condição B e (b) condição M. MEV.

Nas Figuras 4.54 a 4.56 são apresentados alguns resultados de análise
microestrutural da região junto a superfície de fratura de corpos de prova da condição M.
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Nestas figuras, observa-se a fratura de um corpo de prova de fadiga (região superior
da foto) e superfície adjacente polida e atacada eletroliticamente (região inferior da foto). A
fratura apresenta micromecanismo dúctil de propagação através de coalescimento de
microcavidades formadas em torno de carbonetos primários. Observa-se que as
microcavidades ocorrem a partir dos carbonetos primários. É observado também a presença
de micromecanismo frágil de propagação, através de separação intergranular, mas fora da
linha delimitante entre a fratura e a microestrutura.
Esta técnica de análise não se mostrou adequada para uma melhor determinação dos
mecanismos de propagação na região próximo ao limiar de fadiga (estas fotos não são
mostradas), devido à dificuldade encontrada na adequação do ataque químico ao tipos de
microestrutura e a preservação precária da linha delimitante fratura/microestrutura, pois as
microestruturas e microtopografias são extremamente finas.

fratura intergranular

microestrutura

fratura

fratura dútil

Figura 4.52. Fratura de um corpo de prova de fadiga (acima) e superfície adjacente polida e atacada
eletroliticamente (abaixo). A fratura apresenta micromecanismo dúctil de propagação através de
coalescimento de microcavidades formadas em torno de carbonetos primários e também micromecanismos
frágeis através de separação intergranular.
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fratura
microestrutura
Figura 4.53. Fratura de um corpo de prova de fadiga (acima) e superfície adjacente polida e atacada
eletroliticamente (abaixo). A fratura apresenta micromecanismo dúctil de propagação através de
coalescimento de microcavidades formadas em torno de carbonetos primários.

fratura

microestrutura

Figura 4.54. Fratura de um corpo de prova de fadiga (acima) e superfície adjacente polida e atacada
eletroliticamente (abaixo). A fratura apresenta micromecanismo dúctil de propagação através de
coalescimento de microcavidades formadas em torno de carbonetos primários.
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4.7 Considerações Quanto aos Resultados de Limiar de Fadiga

Pela Mecânica da Fratura, pode-se estimar o K associado a uma trinca semi-elíptica
superficial, ilustrada na Figura 4.55, através da relação
KI2 = 1,21 a π σ2 /Q

(4.2)

onde KI é o fator de intensidade de tensões no modo I de carregamento, σ é a tensão
aplicada na direção perpendicular à trinca, a é a profundidade da trinca (Figura 4.55) e Q é
o parâmetro de forma da trinca. O parâmetro Q leva em conta, além da relação a/c, a
relação entre as tensões aplicada e de escoamento do material, σ /σo.

2c

a

Figura 4.55. Desenho esquemático mostrando geometria de uma trinca superficial semi-elíptica.

Assumindo-se 2c=2a e σ/σo≅0,1, Q=2,4 92, obtendo-se a seguinte relação:
KI ≅ 1,259 a1/2 σ

(4.3)

A mesma relação se aplica para o ∆K:
∆KI ≅ 1,259 a1/2 ∆σ

(4.4)

as tensões cíclicas dadas por ∆σ = σmax - σmin.

Considerando-se 0,5 mm como uma profundidade típica para um defeito inicial (o
qual, segundo o estado de tensões, vai a partir daí gerar um lascamento na superfície ou
propagar radialmente para o interior), pode-se obter valores para ∆K decorrentes das
condições de montagem ou trabalho (Seção 2.3.1) usando-se os valores médios das tensões
trativas típicos para o cálculo do Kmax e a expressão derivada acima (Equação 4.4). A
Tabela 4.5 mostra os valores de ∆K calculados para uma profundidade de trinca inicial de
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0,5 mm. Quatro níveis de carregamentos são considerados: tensões geradas em montagens
por interferência (≈80 MPa), em montagem com eixos cônicos (≈160 MPa), em montagens
“problemáticas” resultando em flexão no anel (≈185 MPa) e em aplicações com alto valor
operacional de DN (diâmetro da pista de rolamento em milimetros multiplicado pela
velocidade radial em RPM) (≈325 MPa).2,3 As condições para o cálculo, definido nas
colunas da tabela, levam em conta a razão de carregamento, sendo considerados R=0,
R=0,3 e R=0,5. O valor de R=0 foi considerado (ao invés do valor adotado
experimentalmente, 0,1) por que, na prática, é possível atingir condições em que o
carregamento mínimo assume valores em compressão, ou seja a tensão resultante
compressiva é maior que a tensão trativa circunferencial. Como o valor de tensão cíclica
que influencia efetivamente na propagação da trinca é aquela relativa somente aos valores
em tração, adotou-se um valor de R=0 (representando qualquer caso prático onde o
carregamento mínimo em módulo é próximo a zero) que será comparado aos resultados
experimentais deste trabalho onde o R=0,1.

Tabela 4.5. Valores de ∆K calculados para uma trinca de 0,5 mm de profundidade nas condições em que
R=0, R=0,3 e R=0,5.

σC
(MPa)
80
160
185
325

∆K(R=0)
(MPa.m1/2)
2,25
4,50
5,21
9,15

∆K(R=0,3)
(MPa.m1/2)
1,58
3,15
3,65
6,40

∆K(R=0,5)
(MPa.m1/2)
1,13
2,25
2,60
4,57

Tabela 4.6. Limiares de propagação de trinca por fadiga para todas as condições.
Condição

B

M

N
A

R
0.1
0.3
0.5
0.1
0.3
0.5
0,1
0.3
0.5
0.3
0.5
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∆Kth
(MPa m )
4.8
3.9
2.8
4.2
3.4
3.3
3,8
3,3
3,0
2,9
2,5

Ao comparar-se os valores calculados da Tabela 4.5 com os resultados da Tabela
4.6 verifica-se que, com um Kmax relativo a um σmax de 80 MPa (caso de montagem por
interferência), para todos os R, os ∆K são menores que os limiares de fadiga. Porém,
quando se tem uma tensão circunferencial trativa superior (160 MPa), numa situação em
que o R é próximo a zero, somente o componente bainítico suportaria o trabalho sem
propagação de trinca, pois seu limiar é o único neste caso superior ao ∆K de trabalho. O
mesmo acontece no caso de tensão trativa de 185 MPa para o R intermediário, ou seja,
somente o material bainítico poderia ser submetido à condição de trabalho sem propagação
de trinca. Para o caso de uma tensão trativa de 325 MPa, a propagação de trinca por fadiga
seria iminente caso existam as condições para o desenvolvimento de uma trinca
transversal. Neste último caso, a escolha quanto ao material recairia naquele cuja
microestrutura apresentasse a menor velocidade de propagação. Neste caso, o parâmetro de
controle é o coeficiente m da equação de Paris. Analisando-se o gráfico da Figura 4.41,
observa-se que o material com microestrutura bainítica apresenta, com exceção para o
menor valor de R, os menores coeficientes dentre todas as condições testadas.
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5. CONCLUSÕES

1.

Os corpos de prova de fadiga do aço SAE 52100 com microestrutura bainítica
mostraram, na região limiar de fadiga, valores de ∆Kth superior àqueles da
microestrutura martensítica quando ensaiados com R=0,1 e R=0,3. Uma inversão
deste comportamento foi observado com R=0,5.

2.

Nos ensaios de fadiga realizados com R=0,1 e R=0,3 houve evidência do fenômeno
de fechamento de trinca, o que não foi observado nos ensaios com R=0,5.

3.

Os corpos de prova de fadiga que indicaram evidência do fenômeno de fechamento
de trinca apresentaram menores taxas de propagação de trinca por fadiga (parâmetro
m) e maiores ∆Kth que os demais corpos de prova.

4.

Os mecanismos de propagação de trinca mudaram de fratura predominantemente
intergranular para transgranular quando se passou de alto para baixo ∆K (próximo
ao ∆Kth) nos ensaios de fadiga.

5.

O material de microestrutura martensítica apresentou maior evidência de fratura
intergranular na região de alto ∆K comparativamente ao bainítico. Além disso, o
material bainítico também mostrou um número consideravelmente menor de facetas
de separação intergranular na região próxima ao limiar de propagação de trinca por
fadiga.

6.

Observou-se nos corpos de prova dos ensaios de tração a presença constante de
grandes facetas pseudointergranulares compostos de redes de carbonetos primários
participando de sítios de nucleação da fratura, induzindo um pequeno alongamento
em todas as condições testadas. A separação destas faces relativamente grandes
requer consideravelmente menos energia que no processo de coalescimento de
microcavidades que usualmente precede a fratura no ensaio de tração. Uma grande
zona de processo está envolvida no caso do ensaio de tração, uma vez que o corpo
de prova é liso e não apresenta quaisquer concentradores de tensão. Esta zona
envolve um volume considerável da seção transversal do corpo de prova. Assim
sendo, a ordem de grandeza da unidade microestrutural que governa o processo de
nucleação da trinca se dá ao nível do tamanho de grão ou da própria textura
resultante do processo de fabricação.
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7.

A condição bainítica apresentou tensão de escoamento menor que as
microestruturas martensíticas, sendo que a elongação neste material foi sempre
superior aos demais. No material martensítico, a tensão de escoamento se
apresentou de forma inversamente proporcional em relação à quantidade de
austenita retida na matriz.

8.

Os resultados dos ensaios de impacto Charpy V-Notch mostraram que o material
bainítico apresentou a maior energia absorvida no impacto que os demais na
condição martensítica, sendo que os últimos não apresentaram diferença
significativa entre si nos valores de absorção de energia. Nos corpos de prova
Charpy, a zona de processo de fratura é menor, envolvendo um volume à frente do
fundo do entalhe que normalmente tem um raio de 0,25 mm. O grau de restrição
plástica é aí maior devido à presença do entalhe, criando um estado plano de
deformação e devido também à condição dinâmica do carregamento que limita a
capacidade de deformação plástica.

9.

Como resultado deste trabalho, pode-se afirmar que o material tradicionalmente
usado para rolamentos, o aço SAE 52100, se utilizado com microestrutura
composta predominantemente por bainita inferior, apresentaria maiores vantagens
em termos de tenacidade ao impacto (requerido na montagem de equipamentos),
valor de limiar de fadiga e velocidade de propagação de trinca por fadiga em
relação ao material com microestrutura martensítica, independentemente da sua
condição de revenido ou quantidade de austenita retida.
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6. SUGESTÕES

Um aprofundamento da análise microestrutural se faria necessária para investigar os
detalhes finos do processo de propagação de trinca por fadiga na região limiar. Sugere-se
inicialmente a utilização da técnica de microscopia eletrônica de transmissão para o estudo
das microestruturas resultantes dos tratamentos térmicos adotados para este trabalho.
O aprimoramento da técnica de análise da microestrutura nas proximidades da
trinca de fadiga descrita na seção 3.5.2.3 traria grandes benefícios aos resultados de futuros
estudos na linha do presente trabalho.
Uma melhor caracterização quanto à tenacidade ao impacto entre as microestruturas
estudadas seria efetivada através do uso de uma geometria diferente do corpo de prova
Charpy V-Notch. Sugere-se um corpo de prova com entalhe em “U” a fim de obter-se
valores mais elevados de energia absorvida e, assim, maiores diferenças entre as condições
testadas. Uma outra possibilidade a ser abordada é o ensaio Charpy instrumentado, que
produz um número maior de parâmetros para a análise das fases de nucleação e propagação
além de uma maior precisão dos resultados.
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ANEXO A – REPRODUTIBILIDADE NO ENSAIO DE FADIGA

Para os ensaios de reprodutibilidade foram escolhidos quatro corpos de prova com
microestrutura bainítica. Foi utilizado o método de decrescimento de K, o mesmo método
usado na determinação do limiar de fadiga (∆Kth) nos ensaios subsequentes, sendo que se
fixou o valor de R em 0,3. Estes ensaios foram iniciados com ∆K a partir de
aproximadamente 9 MPa m , por serem valores ainda dentro da região II de propagação
da curva de Paris (Figura 2.20), e se estenderam até cerca de 5 MPa m . Abaixo deste
valor, aproxima-se da região I de propagação e as taxas de crescimento de trinca caem
drasticamente. Decidiu-se por verificar a reprodutibilidade dentro desta região nesta fase
preliminar, onde é possível obter os dados de uma forma relativamente rápida. Os dados
obtidos são mostrados na Figura A.1. Os parâmetros escolhidos como medida de dispersão
foram os valores de razão entre dois pontos de linhas de regressão linear das curvas de
fadiga (dm); razão entre taxas de crescimento de trinca para dois pontos extremos de
diferentes curvas em uma região estreita de ∆K (dn); e razão entre inclinações das linhas de
regressão linear de duas curvas no qual resulte a razão máxima (db). As descrições destes
parâmetros e seus valores são mostrados a seguir.
 da / d N
dm = 
 da / d N

reg, i
máx
reg, j
min



 ∆K

(4.1)

onde dm é o valor máximo da razão entre pontos da taxa de crescimento de trinca sobre
duas linhas de regressão linear ocorrido num determinado ∆K. No caso, o valor máximo,
dm = 1,41, ocorreu em ∆K = 5 MPa m .

(da / dN ) imáx
dn =
(da / dN ) jmin
onde (da / dN )

i

(4.2)

é o valor máximo de um ponto de uma curva “i” e (da / dN ) min o ponto
j

máx

mínimo de da/dN de uma curva “j” ocorridos em uma faixa estreita de ∆K. No caso a razão
máxima, dn = 2,13, ocorreu entre a faixa de ∆K de 5,1 e 5,3 MPa m .

db =

i
m max
j
m min

(4.3)

112

i
j
onde mmax
é a inclinação máxima e mmin
a inclinação mínima entre duas curvas i e j (m é

proveniente da expressão de Paris, Eq. 2.24). A razão máxima obtida, db=1,29, foi entre
inclinações das curvas 2 e 4.
Segundo a Norma ASTM E-647, a variabilidade de da/dN entre diferentes corpos
de prova para um determinado ∆K (considerando-se valores de velocidade de propagação
acima de 10-8 m/ciclo) é tipicamente da ordem de dois. Em taxas menores que 10-8 m/ciclo
a variabilidade em da/dN pode aumentar para um fator de cerca de cinco ou mais devido ao
aumento da sensibilidade de da/dN para pequenas variações de ∆K. No caso analisado, o
fator máximo encontrado para duas curvas, considerando-se a regressão linear das mesmas,
foi de 1,41 (dm). Levando-se em conta que este valor foi encontrado para uma região de
da/dN abaixo de 10-8 m/ciclo, e que o fator máximo da variação entre dois pontos
quaisquer foi de dn=2,13 (também ocorrido abaixo de 10-8 m/ciclo), foram considerados
então satisfatórios os resultados de reprodutibilidade entre corpos de prova de uma mesma
condição.
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9
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Figura A.1 Curvas de fadiga da/dN×∆K de ensaios preliminares para verificação da reprodutibilidade do
ensaio em quatro corpos de prova da condição B. Ensaios foram executados na região linear (região II) de
fadiga utilizando-se o método do decrescimento de K com R=0,3.
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ANEXO B – COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ENSAIO

Para os testes de comparação do método de decrescimento de K em relação ao
método de carga constante no ensaio de fadiga, foi escolhido um corpo de prova da
condição N.
Primeiramente realizou-se o ensaio com decrescimento de K (load shedding)
partindo-se de um ∆K de aproximadamente 6 MPa m até a região próximo ao limiar de
fadiga, ∆K ≅ 4 MPa m . Estes valores correspondem ao tamanho de pré-trinca de 0,27
mm e tamanho de trinca final, 0,56 mm, respectivamente. A razão de carregamento foi
mantida em R=0,3, e o gradiente de decrescimento de K utilizado foi de –0,08m-1. Após o
final deste ensaio iniciou-se um novo com carga máxima constante de 534 N (120 lbs) e
R=0,3, até a ruptura final do corpo de prova que se deu em torno de 0,8 mm (detectado pela
saturação no sinal do extensômetro de trinca). A Figura B.1 mostra as duas curvas
resultantes deste procedimento. Os símbolos vazados representam o ensaio realizado com
decrescimento de K (load shedding) e os símbolos cheios o ensaio realizado a partir do
ponto final do ensaio anterior, a carga constante (controle de carga). As setas partindo dos
dois símbolos (parte inferior da figura) indicam a direção de valores de ∆K em que os
ensaios foram realizados. Observa-se que as curvas se superpõem entre os limites de ∆K de
4,1 e 6,3 MPa m , aproximadamente. A esquerda desta faixa percebe-se que os primeiros
pontos da curva com carga constante apontam para limiares de fadiga bem inferiores ao
indicado pelo ensaio com decrescimento de K (∆Kth=3,5 MPa m ) ou mesmo inexistentes.
Isto demonstra a impossibilidade de inferir-se o valor do limiar de fadiga através do
método de controle de carga. A direita da faixa de superposição, observa-se que a curva
gerada pelo método de controle de carga segue a mesma tendência linear até um ∆K de 9
MPa m , onde começa a transição para o estágio III de fadiga e subsequente fratura do
corpo de prova com ∆K acima de 12 MPa m .
Foram utilizados os mesmos parâmetros de variabilidade para comparação da
porção de superposição das duas curvas, obtendo-se valores baixos, indicando assim uma
boa reprodutibilidade quando se passa do método de decrescimento de carga para o método
por carga constante de propagação de trinca por fadiga no mesmo corpo de prova. Os
valores resultantes para os parâmetros dm, dn e db foram 1,14, 1,33 e 1,06,
respectivamente. Estes resultados indicam que não há uma grande influência do método
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operacional utilizado para a construção das curvas nos fatores de intensidade de tensões
relativamente altos, porém está suficientemente justificada a impossibilidade de obter-se o
valor do limiar de fadiga com o método de crescimento de trinca a carga constante.
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Figura B.1 Taxa de propagação de trinca por fadiga vs. ∆K com R=0,3 para o aço SAE 52100 na condição N
com diferentes procedimentos experimentais para a obtenção da curva. Os símbolos vazados representam o
ensaio realizado com decrescimento de K (load shedding) e os símbolos cheios o ensaio realizado a partir do
ponto final do ensaio anterior, a carga constante (controle de carga). As setas indicam a direção em que os
ensaios foram realizados.
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