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RESUMO

RESUMO
Este trabalho analisa, através do emprego de simulador físico, os efeitos da adição do
nióbio no aço SAE 1141 e seu comportamento como refinador de grão e endurecedor por
precipitação, nas altas temperaturas de forjamento e tempos de reaquecimento aplicados
industrialmente. Analisa também qual a influência das deformações e velocidades de
resfriamento sobre o tamanho de grão austenítico, microestrutura, dureza, cinética da
precipitação e propriedades finais.
Na definição dos parâmetros de simulação foram observadas rotinas de produção de
peças forjadas comercialmente, a literatura técnica, e possíveis alterações que otimizassem as
propriedades do aço em estudo. Para tanto foram definidas as temperaturas de forjamento
1100, 1200 e 1250°C, a taxa de deformação de 1/s, as deformações de 30, 50 e 70%, e as
velocidades de resfriamento de 36, 60, 100 e 150°C/min.
Os resultados indicaram que a velocidade de resfriamento tem papel preponderante na
microestrutura final, que variou de um agregado de ferrita e perlita para bainita (às vezes com
alguma martensita) a medida em que a velocidade de resfriamento aumenta.
A simulação térmica indicou que tamanho de grão austenítico aumenta a medida em
que se eleva a temperatura de reaquecimento e que existe apenas um pequeno efeito
ancorador de grão do nióbio nesse quesito, quando não estiver presente alguma deformação.
Foi observado, através da simulação física que, com a presença de deformação,
principalmente para as temperaturas menores de reaquecimento, a precipitação induzida por
deformação parece ancorar o crescimento dos grãos recristalizados, resultando num tamanho
de grão austenítico menor.
Esse trabalho constitui parte integrante do projeto de desenvolvimento da tecnologia
dos aços microligados, num esforço conjunto do Laboratório de Metalurgia Física – LAMEF,
através do Grupo de Desenvolvimento de Aços Microligados, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, em parceria com a Aços Finos Piratini e DANA – Albarus, com o apoio da
CAPES.
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ABSTRACT

ABSTRACT
This work uses a Gleeble physical simulator to analyze the effects of addition of
niobium in the steel SAE 1141 and its behavior as grain refiner and precipitation hardener, in
the forging temperatures and times of reheating applied in the industry. It also analyzes the
influence of the deformations and cooling rate on the size of austenitic grain, microstructure,
hardness, kinetics of the precipitation and final properties.
In the definition on the simulation parameters, were observed routines of production of
commercially forged pieces, the technical literature, and possible alterations that optimized
the properties of the steel in study. Thus it was defined the forging temperatures of 1100,
1200 and 1250ºC, the strain rate of 1/s, the deformation of 30, 50 and 70%, and the cooling
rate of 36, 60, 100 and 150ºC/min.
The results indicated that the cooling rate has preponderant role in the final
microstructure, that it varied of a ferrite and pearlite to bainite (sometimes with some
martensite) as the cooling rate increases.
The physical simulation indicated that the size of austenitic grain increases while the
reheating temperature rise and there is a small grain coarsening inhibition effect of niobium
when deformation is not present.
It was observed, through physical simulation that, with deformation presence,
specially for the lower reheating temperatures, the deformation induced precipitation seems to
inhibit the coarsening of the recrystalized grains, resulting in a smaller austenitic grain.
This work constitutes part of the project of development of the technology of the
microalloyed steels, in an united effort of the Laboratório de Metalurgia Física – LAMEF, the
Group of Metallic Materials Developments, of the Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS, in partnership with GERDAU - Aços Finos Piratini and DANA, with the
support of CAPES/FAPERGS.
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INTRODUÇÃO
A otimização da qualidade dos aços de produção industrial, especialmente no que se

refere à obtenção de melhores propriedades mecânicas e à redução nos custos de produção, é
um objetivo permanente de pesquisas e desenvolvimentos.
Um dos principais propósitos do emprego dos aços microligados é a melhoria nas
propriedades mecânicas encontradas em aços C-Mn, ou mesmo em aços ligados, enquanto
que, simultaneamente, proporciona economia nos custos de produção em relação aos
processos de fabricação dos aços convencionais.
Para atingir esses propósitos recorre-se à pequena adição de elementos microligantes
(Nb, V, Ti), combinada com processamentos termomecânicos, que irão influenciar nas
propriedades do material pela combinação de diferentes mecanismos de endurecimento,
principalmente refino de grão e endurecimento por precipitação. Portanto, a melhoria nas
propriedades está associada à inibição do crescimento de grão por partículas de segunda fase,
formadas durante o processamento do material, e à precipitação de finas partículas (2 a 5 nm)
durante e após a transformação



Na utilização da tecnologia dos aços microligados é necessário, além do conhecimento
do efeito de cada elemento microligante e suas relações com parâmetros de produção, o
controle preciso das variáveis envolvidas no processo.
Para tanto, é importante a implementação de padrões de produção desde o processo de
lingotamento contínuo e laminação, uma vez que a microestrutura inicial do aço tem
influência direta nas propriedades finais dos forjados. Também de nada adiantarão os esforços
das etapas iniciais de produção do aço se, durante o processamento industrial, não se
observarem um mínimo de controle nas etapas de produção, especialmente no que se refere ao
estudo das etapas de deformação, controle de temperaturas e velocidades de resfriamento, sob
risco de se perderem todos os benefícios do emprego da tecnologia.
Neste trabalho objetivou-se estudar os princípios mecânicos/metalúrgicos nos quais os
aços microligados estão baseados, incluindo as relações entre composição química,
processamento termomecânico, microestrutura e propriedades resultantes, juntamente com os
vários mecanismos de endurecimento envolvidos.
Os parâmetros estabelecidos para simulação física basearam-se na literatura técnica e
em rotinas de produção de peças forjadas na indústria. Diferentes temperaturas de
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reaquecimento, tempos de espera, percentuais de deformação e taxas de resfriamento foram
estudados, visando avaliar o comportamento microestrutural do aço SAE 1141 microligado ao
nióbio, bem como suas propriedades resultantes, em função das variáveis acima especificadas.
Para simular as condições de forjamento na indústria e analisar comparativamente os
resultados, foram extraídas amostras dos aços SAE 1141 e SAE1141 microligado ao nióbio
comerciais, que foram simuladas térmica e termomecanicamente no simulador físico Gleeble,
perfazendo um total de 72 (setenta e dois) corpos de prova, de modo a possibilitar a
combinação das temperaturas, deformações e velocidades de resfriamento para os aços em
estudo.
Foram forjados, no total, 35 (trinta e cinco) terminais automobilísticos nas
temperaturas de 1200 e 1250°C, com resfriamento em container, esteira e temperados e
revenidos, de modo a verificar a influência dos parâmetros industriais sobre as propriedades
mecânicas e comparar os resultados encontrados aos obtidos através da simulação física.
Os aspectos microestruturais foram investigados por microscopia ótica, eletrônica de
varredura e eletrônica de transmissão. O objetivo dessas análises foi avaliar a influência dos
parâmetros analisados sobre a microestrutura, tamanho de grão e tipo, tamanho e distribuição
de partículas precipitadas.
A contribuição final objetivada foi estabelecer parâmetros ótimos para processamento
de peças por trabalho a quente e o entendimento da influência das variáveis de forjamento
sobre as propriedades mecânicas do aço em estudo, tendo-se em vista que a performance dos
aços microligados depende da sinergia entre a adição de elementos microligantes e o
processamento termomecânico envolvido.
Esse trabalho integra as pesquisas da tecnologia pelo Grupo de Desenvolvimento de
Materiais Metálicos do Laboratório de Metalurgia Física da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e complementa trabalhos anteriores.
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2.1

AÇOS ALTA RESISTÊNCIA BAIXA LIGA (ARBL)
Os aços alta resistência baixa liga (ARBL) ou aços microligados, ou ainda, high

strength low alloy steel (HSLA), são basicamente aços C-Mn de baixo e médio carbono, onde
a adição de pequenas quantidades (normalmente menores que 0,15% em peso) de elementos
formadores de carbonetos, nitretos e carbonitretos, principalmente nióbio, vanádio e titânio,
individualmente ou combinados, e a utilização de processamentos termomecânicos, têm sido
utilizados para a obtenção de propriedades mecânicas superiores através de controle
microestrutural, principalmente por refino de grão ferrítico/perlítico e endurecimento por
precipitação.
O desenvolvimento dos aços ARBL deu-se a partir dos anos 60 com o
desenvolvimento dos aços de baixo carbono com limite de escoamento elevado, e nos anos 70
com aços de médio carbono com limite de escoamento e resistência similares aos aços
temperados e revenidos. Esses estudos deram início a um significativo incremento no estudo
das ligas ferrosas, a partir do entendimento das relações entre fundamentos metalúrgicos,
microestrutura e propriedades mecânicas1,2,3.
Nos primeiros estudos, os aços ARBL eram pouco mais que modificações dos aços
carbono existentes e, a partir do entendimento do comportamento dos elementos
microligantes e sua sinergia com processos termomecânicos, tamanhos de grão e
endurecimento por precipitação, passaram a ter características especiais, o que permitiu a
aplicação comercial desses princípios e impulsionou o desenvolvimento e a aplicação dessa
tecnologia.
Recentemente foram desenvolvidas uma série de aços microligados de alta resistência
mecânica e tenacidade, laminados ou forjados, que estão substituindo uma série de produtos
produzidos com aços beneficiados.
Novos processamentos termomecânicos em laminação produzem chapas, tiras e barras
de tamanho de grão fino, com excelentes propriedades mecânicas para aplicações estruturais.
Aços de médio carbono microligados forjados encontram aplicação em bielas, virabrequins,
garfos e terminais de transmissão automobilística, por proporcionarem níveis de resistência
similares aos aços temperados e revenidos, aliada à redução nos custos de produção pela
eliminação de tratamentos térmicos posteriores.
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2.2

MECANISMOS DE ENDURECIMENTO
O comportamento mecânico dos metais está diretamente relacionado ao movimento

relativo de discordâncias. A deformação plástica corresponde ao movimento de discordâncias
em planos cristalográficos específicos, em resposta a uma tensão aplicada. A resistência à
deformação está relacionada com uma menor mobilidade das discordâncias, devido ao fato
que forças mecânicas superiores serão necessárias para dar início à deformação plástica.
Os mecanismos de endurecimento são fatores microestruturais que podem ser
utilizados para restringir ou impedir o movimento das discordâncias, com a finalidade de se
obterem materiais mais resistentes. A seleção dos mecanismos de endurecimento mais
apropriados vai depender das propriedades mecânicas requeridas.
Os mecanismos de endurecimento mais importantes em aços microligados
ferrítico/perlíticos são o endurecimento por refino de grão, o endurecimento por precipitação,
o endurecimento por solução sólida, o endurecimento por deformação e a quantidade e
espaçamento interlamelar da perlita.

2.2.1 Ancoramento de Grão
Existem vários mecanismos para inibir o crescimento de grão. Para tanto, é necessário
que haja uma força que supere a força impulsionadora do crescimento de grão.
A força motora para o crescimento de grão é a redução da área de contorno com a
redução da energia de contorno por volume. A eliminação dos contornos de grão é, então,
resultante do crescimento de grãos grosseiros e/ou a contração de grãos menores.
Do balanço de energia dado pelo incremento da área superficial do grão que cresce
para compensar o decréscimo superficial dos grãos vizinhos que estão sendo consumidos,
resulta4,5:

3 
2
δ
F = −
 R 2 R0 

[1]

Onde:
F = força motora do crescimento de grão
R = raio do grão que cresce
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R0 = raio do grão vizinho
 HQHUJLDVXSHUILFLDOGRFRQWRUQRGHJUão austenítico
Dessa relação resulta que para valores de F negativos, ou seja, para R > 4R0/3, o
crescimento de grão ocorrerá.
A introdução de partículas de segunda fase, que freiam o avanço dos contornos de
grão, origina um balanço de forças a partir do decréscimo da área de contorno de grão por
volume durante o crescimento de um grão de raio R (uma pequena área do contorno
desaparece quando o contorno intercepta uma partícula) com a energia de contorno  ) 
contra a força de frenagem do contorno (P) causada pela densidade de partículas ns de raio r
no contorno.
ZENER representou a força para ancoramento do contorno por2,4,6,7:
P = πrn s δ

[2]

Onde:
P = força de ancoramento do contorno de grão
r = raio das partículas de segunda fase
ns = densidade de partículas
 HQHUJLDGHVXSHUIície dos contornos de grão
Expressando a equação [2] em termos da fração volumétrica:
P=

3 f vδ
2r

[3]

Onde:
fv = fração volumétrica das partículas de segunda fase
Quando a força impulsionadora do crescimento F for maior do que a força inibidora P,
o crescimento de grão ocorre. O caso limite acontece quando o somatório da forças for igual a
zero.
Dessa condição limite GLADMAN2,6 derivou uma expressão para o tamanho crítico
de partículas que ancoram o contorno de grão, considerando o crescimento de grão em uma
matriz de grãos pequenos ancorados. Nesse caso:
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6R f
rc = 0 v
π

3 2 
 − 
2 Z 

−1

[4]

Onde:
Z = razão de diâmetro do grão em crescimento e do grão vizinho ancorado, e define a
heterogeneidade no tamanho de grão (Z = R/R0) e situa-se entre

2 e 2.

O raio crítico é definido, então, como o tamanho crítico das partículas de segunda fase
acima do qual o crescimento de grão pode ocorrer espontaneamente.
Em termos de fração volumétrica (para partículas randomicamente distribuídas):

4  r
f vr = 1 − Z 
3  R0


[5]

A equação [5] indica que a fração volumétrica requerida para efetivar o ancoramento
de grão aumenta a medida que o tamanho das partículas de segunda fase aumenta ou o
tamanho de grão da matriz diminui.
Para partículas distribuídas exclusivamente em contorno de grão:
4  r2

f vcg = 1 − Z  2
3  3R 0


[6]

Como r é muito menor que R0, fvcg é muito menor que fvr, isto é, a fração volumétrica
crítica de partículas distribuídas exclusivamente no contorno de grão é muito menor que a
fração volumétrica crítica para partículas randomicamente distribuídas.
CUDDY e RALEY8 estudaram a relação entre o tamanho de grão, diâmetro e fração
volumétrica de partículas para três modelos propostos de ancoramento de grão: Zener,
Hellman-Hillert e Gladman. A figura 1 apresenta o diâmetro de grão ancorado para valores da
razão diâmetro de partícula/fração volumétrica para esses três modelos.
A figura 1 mostra que os modelos de Zener e Hellman-Hillert superestimam a força
motriz do crescimento do contorno de grão, observando-se que, para uma mesma fração
volumétrica de precipitados, o modelo de Gladman indica mesmo tamanho de grão com
partículas de tamanho menores (devido ao tamanho extremamente pequeno da partícula,
relativo ao tamanho de grão e a fração volumétrica pequena em aços microligados).
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Em todos os modelos percebe-se que para manter um grão fino é necessária uma maior
fração volumétrica de partículas muito finas.
A fração volumétrica e o diâmetro das partículas são determinados pelo nível de
adição dos microligantes e os tratamentos termomecânicos do aço. Variações que ocorrem
durante o reaquecimento, antes do trabalho a quente, dependem da taxa de dissolução das
partículas, fixada pelo tipo de adição do microligante.
As partículas de segunda fase podem ser carbonetos, nitretos ou carbonitretos. Os
principais microligantes utilizados como inibidores do crescimento de grão são o nióbio e o
titânio.

ZENER

HELLMAN HILLERT

GLADMAN

Figura 1: Tamanho de grão em função da relação diâmetro da partícula/fração volumétrica8.

Os efeitos da temperatura e tempo de austenitização são críticos em relação ao
tamanho das partículas. Em prolongada exposição a elevadas temperaturas ocorrerá o
denominado ostwald ripening, e o tamanho das partículas crescerá.
Ostwald ripening é o nome dado ao processo de crescimento em que uma partícula
maior cresce as custas de partículas pequenas que dissolvem e desaparecem. Esse fenômeno
segue a lei de Gibbs-Thomsom e pode ser expresso da forma6:
ln S r  = 2γΩ kTr
 S

[7]
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Onde:
Sr = solubilidade do soluto em equilíbrio com uma partícula precipitada de raio r
S = solubilidade de equilíbrio
 HQHUJLDLQWHUIDFLDOHQWUHSDUWícula e matriz
 YROXPHPRODUGRSUHFLSLWDGR
k = constante de Boltzmann
T = temperatura absoluta
O aparecimento do crescimento anormal de grão em aços microligados está
relacionado à dissolução dos precipitados, favorecendo o crescimento de certos grãos,
aumentando a heterogeneidade da distribuição9.

2.2.2 Endurecimento por Refino de Grão
O refino de grão é o mecanismo de endurecimento mais importante em aços
microligados por aumentar a resistência e a tenacidade simultaneamente, devido ao
decréscimo no tamanho de grão ferrítico e/ou no tamanho da colônia perlítica4,10.
O tamanho de grão em aços ferrítico/perlíticos é dependente do tamanho de grão
austenítico inicial e da temperatura de transformação, que pode afetar as características de
nucleação e crescimento da ferrita e da perlita4.
Contornos de grão constituem-se em barreiras ao movimento das discordâncias e
estruturas de grãos finos são essenciais para se obter aços de alta resistência e tenacidade.
O efeito do refino de grão no limite de escoamento de um aço ferrítico pode ser
quantificado pela equação de Hall-Petch:

σ e = σ 0 + kyd

−

1
2

[8]

Onde:
e=

limite de escoamento

o=

tensão interna (oposição ao movimento das discordâncias)

ky = resistência ao movimento das discordâncias devido ao contorno de grão
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d = tamanho de grão ferrítico médio
Observa-se que, considerando constantes os demais parâmetros estruturais, o limite de
escoamento aumenta a medida que o tamanho de grão diminui.

2.2.3 Endurecimento por Solução Sólida
O endurecimento por solução sólida pode ser obtido por átomos substitucionais (Si,
Mn, Mo e Cu) ou intersticiais (C, N), que geram campos de tensões no reticulado cristalino
que dificultam o movimento das discordâncias, e estão relacionados com a diferença de
tamanho entre os átomos e com a diferença nos módulos de cisalhamento de soluto e solvente.
A equação [8] foi, então, modificada para incluir os efeitos do endurecimento por
solução sólida11:

σ e [MPa ] = σ 0 + k1 [% Mn]+ k 2 [% Si ]+ k 3 [% N ] 2 + k y d
1

−1

2

[9]

Onde:
k1, k2 e k3 são constantes que dependem do material e do tamanho de grão ferrítico (equação
válida para aços com C<0,25%)

2.2.4 Endurecimento por Precipitação
Partículas precipitadas dispersas na matriz metálica atuam como obstáculos ao
movimento das discordâncias.
Um processo de trabalho mecânico a quente envolve o aquecimento do aço a
temperaturas de até 1300°C, visando garantir menores cargas impostas às prensas de
forjamento, seguidas de resfriamento até a temperatura ambiente.
A temperatura, o tempo de reaquecimento e a composição química do aço são
fundamentais para se avaliar a dissolução dos microligantes e seu comportamento à
precipitação e ancoramento de grão.
Temperaturas mais altas de reaquecimento permitem a dissolução de um maior
número de carbonetos e nitretos, aumentando a supersaturação no resfriamento e aumentando
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a taxa de precipitação a temperaturas mais baixas. A precipitação é possível devido à
diferença da solubilidade dos microligantes na austenita e na ferrita.
Temperaturas menores permitem a dissolução parcial dos microligantes que servirão
como sítios para a precipitação subseqüente no resfriamento e para a formação de partículas
de segunda fase para o ancoramento de grão.
Quando carbonetos e nitretos não dissolvidos estiverem presentes em número
suficiente e como partículas pequenas, a inibição do crescimento de grão, mesmo a altas
temperaturas, ocorrerá por ancoramento de contornos.
A dissolução dos microligantes na austenita possibilita6,12:
a)

Precipitação na austenita durante o resfriamento após deformação no campo austenítico;

b)

Precipitação durante a transformação

c)

Precipitação na ferrita pelo resfriamento rápido pela zona austenítica e temperaturas de

GHYLGRDVROXELOLGDGHGHFUHVFHQWH

transformação.
A seqüência da cinética da reação de precipitação é: nucleação, precipitação e ostwald
ripening das partículas. Com altas temperaturas de formação e taxas de resfriamento mais
lentas os carbonitretos tendem a crescer e tornarem-se incoerentes com a matriz, tornando as
partículas menos efetivas para o endurecimento por precipitação13.

2.2.4.1 Precipitação na Austenita
Nas temperaturas e tempos normais de trabalho a quente, a precipitação na austenita é
muito lenta. A aplicação de deformação à quente, com a introdução de discordâncias e
contornos de subgrãos, que atuam como sítios de precipitação dos carbonetos e nitretos,
facilita a precipitação consideravelmente. Na ausência de deformação a quente a precipitação
pode levar horas, enquanto que, com deformação substancial a precipitação pode estar
completa em minutos, dependendo da temperatura e taxa de redução2,6,10,14.
A precipitação de carbonetos e nitretos na austenita, induzida por deformação, impede
a recristalização da austenita, aumentando a taxa de nucleação da ferrita durante a
transformação, dando origem a um refinamento de grão.

10

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Durante trabalho mecânico a quente, a precipitação induzida por deformação ocorre
quase que exclusivamente em contornos de subgrão, retardando assim a migração dos
contornos e o processo de recristalização.
Em forjados, a inibição do crescimento de grão nas altas temperaturas de
austenitização é muito importante. Portanto, secções que sofram pouca ou nenhuma
deformação oferecem pequenas possibilidades de refino de grão.

2.2.4.2 Precipitação Interfásica
Quando a precipitação ocorre durante a decomposição da austenita, a distribuição de
carbonetos e nitretos formados aparece com uma disposição alinhada de partículas, em forma
de fileiras ou colunas (quando vistas em determinadas direções na microscopia eletrônica de
transmissão), como resultado da nucleação na interface  GXUDQWHRUHVIULDPHQWR
A formação de uma interface ferrítica (ferrita eutetóide ou da perlita), durante a
transformação, atua como sítio de nucleação dos microligantes. A interface permanece
estacionária e está disponível para nucleação e crescimento dos carbonetos e nitretos, até que
uma nova borda de ferrita deslize sobre essa superfície e mantenha as partículas precipitadas
entre elas6. As partículas formadas apresentam um certo grau de uniformidade imposto pelas
condições de difusividade dos átomos microligantes.
A figura 2 ilustra a distribuição alinhada, típica da precipitação interfásica.

(a)

(b)

Figura 2: (a) Precipitação interfásica em aço microligado ao nióbio e (b) representação
esquemática da precipitação interfásica15.

11

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O espaçamento entre as linhas de precipitados, entre partículas e o tamanho das
partículas é reduzido para temperaturas de transformação menores. A precipitação interfásica
em aços microligados é observada, predominantemente, para taxas de resfriamento menores,
onde a formação da bainita seja minimizada15,16.

2.2.4.3 Precipitação na Ferrita
A introdução de elementos de liga ou o aumento na taxa de resfriamento podem
reduzir a temperatura de transformação. A medida em que a temperatura de transformação é
reduzida, a difusão do elemento microligante pode ser insuficiente para permitir a
precipitação de carbonetos e nitretos que permanecem, então, como solução sólida
supersaturada na ferrita que, através de reaquecimento (dentro da zona ferrítica) ou
resfriamento lento a partir do trabalho mecânico, pode dar origem a uma reação de
precipitação sobre discordâncias ou na matriz, aumentando a resistência do aço.
A contribuição das partículas precipitadas no limite de escoamento pode ser estimada
pela equação de Ashby-Orowan6:

(

σ ppt (MPa ) = 10,8 f v

1

2

)

x ⋅ (l n (x 6,125 × 10 −4 ))

[10]

Onde:
fv = fração volumétrica das partículas
x = diâmetro médio das partículas ( P

2.2.5 Endurecimento por Deformação
Quando a deformação é completada na região austenítica, a densidade de
discordâncias na microestrutura final é relativamente baixa. Quando a deformação é estendida
para a região    RX  R HQGXUHFLPHQWR SRU GHIRUPDção torna-se significante17. A
contribuição da deformação no endurecimento é muito complexa e é resultado da interação
entre discordâncias e subestruturas.
A contribuição da deformação no endurecimento pode ser estimada por18:

σ disc = αGbρ 1 / 2

[11]
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Onde:
 FRQVWDQWH GHSHQGHGDVLQWHUDções entre discordâncias)
G = módulo de cisalhamento
b = vetor de burger
 GHQVLGDGHGHGLVFRUGâncias

2.2.6 Influência da Perlita
Em aços de médio carbono ferrítico/perlíticos, os principais fatores para a
determinação da resistência são o tamanho de grão ferrítico, o tamanho da colônia perlítica, o
conteúdo de perlita e o espaço interlamelar.
A adição de qualquer que seja o elemento ao aço pode mudar a cinética de
transformação da perlita, seja por efeito direto da liga ou indireto pelo tamanho de grão
austenítico. Isso pode afetar o espaço interlamelar ou a diluição da perlita4.
No cálculo da tensão de escoamento de um aço ferrítico/perlítico de médio carbono, é
considerada a contribuição das duas maiores fases, ou seja, a ferrita e a perlita, proporcionais
às suas frações volumétricas, e pode ser estimada por4,6:

σ e (MPa ) = σ α f αn + σ p (1 − f αn )

[12]

Onde:
= tensão de escoamento da ferrita (MPa)
p

= tensão de escoamento da perlita (MPa)

f = fração volumétrica da ferrita
n = índice que indica a contribuição não linear da perlita e da ferrita (n = 1/3)
As tensões de escoamento podem ser expressas por:

σ α = 35 + 58,5(% Mn ) + 17,4(d α )−0,5

[13]

e

σ p = 178 + 3,85(S p )−0,5

[14]
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Onde:
d = tamanho de grão ferrítico (mm)
Sp = espaçamento lamelar da perlita (mm)
Incluindo-se ao efeito do manganês, o efeito do silício e do nitrogênio livre
(endurecimento por solução sólida), obtém-se4,6:

[

σ e (MPa ) = f α 3 35 + 58,5(% Mn )+ 17,4d α
1

−1

2

]+ (1 − f )[178 + 3,85S ]+ 63,1(%Si)+ 425(% N )
1

α

−1

3

2

1

2

p

[15]

Como pode-se observar, o aumento da resistência é função, principalmente, do
endurecimento por solução sólida (%Mn, Si e N), tamanho de grão (d ) e espaçamento
interlamelar (Sp).
Uma equação similar foi estabelecida para a resistência à tração4,6.

σ t = f α 3 246 + 1142(% N l ) 2 + 18,2d

1

1

−1

2

 + 1 − f 13  719 + 3,56S −12  + 97(% Si )
α
p 
 

 

[16]

A tabela 1 apresenta outras equações que relacionam a composição química e
microestrutura com as propriedades mecânicas dos aços.

Tabela 1: Relações para propriedades mecânicas de aços C-Mn17,19.

(

)

σ e = 63 + 23(% Mn ) + 53(% Si ) + 700(% P ) + 5000(% N ) + 15,4 − 30(%C ) + 6,094(0,8 + (% Mn )) ×

(

d α−0 ,5 + (1 − f α ) 360 + 2600(%C )

2

)

−1

σ e = 62,6 + 26,1(% Mn ) + 60,2(% Si ) + 759(% P ) + 212,9(%Cu ) + 3286(% N ) + σ ppt + 19,7 d α−0 ,5
σ e = f α (77,7 + 59,5(% Mn)+ 9,1d −0 ,5 )+ 1200(% P )+ (1 − f α )[145,5 + 3,5(S p−0 ,5 )]+ 75,4(% Si )+ 478(% N )

σ t = 237 + 29(% Mn ) + 79(% Si ) + 700(% P ) + 5369(% N ) + 7,24 f α d α−0, 5 + 500(1 − f α )
σ t = 164,9 + 634,7(%C )+ 53,6(% Mn)+ 99,7(% Si )+ 651,9(% P )+ 472,6(% Ni )+ 3339,4(% N )+ σ ppt + 11d α−0 ,5

HV = (σ e + 123)0,378
HV = (σ t − 70 )0,352

HV = f α (361 − 0,357Ttf + 50(% Si )) + 175(1 − f α )
f α = 0,78 − 5,476(1 − exp(− 0,0106TR )) − 0,723(1 − exp(− 8,8 × 10 −4 ))
S p = 0,114 + 1,348(%C ) − 1,872(%C ) − 0,173(% Mn ) + 0,069TR−0,3
2

Ttf – temperatura de transformação

7R – taxa de resfriamento.
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As equações anteriores indicam como alguns fatores microestruturais influem no
controle das propriedades mecânicas de aços de médio carbono e, embora exista uma
aproximação com resultados quantitativos, não devem ser considerados como exatos, mas sim
como base para estudos e previsões das propriedades mecânicas.
Um aumento na taxa de resfriamento (refino do grão ferrítico, aumento da fração de
perlita e refino do espaço lamelar da perlita) e um aumento no teor de manganês (diminuição
na temperatura de transformação), podem ter seus efeitos previstos.
A introdução de elementos microligantes pode modificar as características
microestruturais envolvidas nas equações por acrescentar um endurecimento adicional pela
dispersão de carbonitretos precipitados, o que não é levado em conta pela maioria das
equações acima. A magnitude desse endurecimento adicional vai depender do tipo, do
tamanho e distribuição das partículas precipitadas.

2.2.7 Combinação dos Mecanismos de Endurecimento
Aços de médio carbono forjados normalmente requerem tenacidade e resistência.
Em aços onde é possível a redução do teor de carbono, a tenacidade e a resistência são
obtidas pela redução na fração de perlita, refino de grão, combinados com o endurecimento
por solução sólida e redução na temperatura de transformação (fino espaçamento interlamelar)
pela adição de Mn, Si e/ou Cr.
A redução do teor de carbono em aços de peças forjadas normalmente não é possível
devido às propriedades requeridas. Nesse caso as propriedades são obtidas, principalmente,
por refino de grão e endurecimento por precipitação.
A estimativa das propriedades mecânicas de um material é complexa, pois envolve a
combinação de mecanismos de endurecimento, conectada à história termomecânica do
material deformado.
Como resultado da influência dos vários mecanismos de endurecimento pode-se
reescrever a equação de Hall-Petch na forma:

σ e = σ o + σ ss + σ ppt + σ d + k y d

−1

2

[17]

Onde:
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o

= tensão de fricção, para ferrita pura

ss

= contribuição do endurecimento por solução sólida

ppt
d

= contribuição do endurecimento por precipitação

= contribuição do endurecimento por deformação

kyd-½ = contribuição do endurecimento por refino de grão
Alguns autores apresentam a equação anterior do limite de elasticidade de acordo com
a equação [18], justificando que, devido as interações entre os vários mecanismos de
endurecimento, essa equação representaria uma maior aproximação entre valores calculados e
valores obtidos experimentalmente, incluindo mais dois fatores de endurecimento, ainda não
bem quantificados, por subgrão e por textura17,20.

(

−1
σ e =  σ 0 + σ ss + σ ppt + σ sg + σ t + k y d 2


2.3

)

2

+ σ 

2
d

1

2

[18]

SOLUBILIDADE DOS MICROLIGANTES

2.3.1 Solubilidade de Carbonetos e Nitretos
O endurecimento dos aços pela adição de microligantes (Nb, V, Ti) pode ser obtido,
principalmente, por refino no tamanho de grão e/ou através do endurecimento por
precipitação.
Um tamanho de grão austenítico pequeno normalmente conduz a um tamanho de grão
também pequeno no produto final. Para tanto, é necessária a inibição do crescimento do grão
por partículas que permanecem não dissolvidas na austenita ou por partículas que precipitem a
uma temperatura sub-solvus.
No endurecimento por precipitação é necessário que partículas muito pequenas (2 a 5
nm de diâmetro) de carbonetos/nitretos, dissolvidos na austenita, precipitem durante e após a
deformação21.
A partir disso, para se obterem as propriedades mecânicas e metalúrgicas desejadas no
produto final e para a otimização dos efeitos da adição desses elementos microligantes, é
importante a compreensão dos fatores que controlam a dissolução dos vários carbonetos e
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nitretos microligantes, ou seja, suas solubilidades nas diversas temperaturas, sua evolução
microestrutural, juntamente com seu comportamento à precipitação.
As partículas precipitadas, que efetivamente irão influenciar a microestrutura do aço,
serão formadas durante trabalho a quente ou tratamento térmico. Portanto, os elementos
microligantes necessitam estar inicialmente em solução sólida13.
O comportamento dos diferentes elementos microligantes pode ser previsto pelo
produto de solubilidade, que é obtido através de avaliações termodinâmicas e experimentais,
ou seja, a quantidade de carbonetos e nitretos pode ser calculada, para uma dada composição
do aço, junto com a temperatura na qual os carbonetos e nitretos podem ser dissolvidos.
Apesar da simplificação ao se apresentar a solubilidade individual dos vários
carbonetos e nitretos microligantes, visto que um aço pode conter mais elementos ligantes que
podem alterar a solubilidade dos microligantes (a adição de elementos de liga com alta
afinidade por carbono e nitrogênio pode limitar ou restringir a formação dos carbonetos e
nitretos microligantes) e também pela existência da solubilidade mútua (que pode dar origem
a carbonitretos complexos)6, a análise individual da solubilidade dos carbonetos e nitretos
serve como guia para a seleção dos elementos microligantes para um propósito específico.

2.3.2 Produto de Solubilidade
Consideremos a relação entre um elemento microligante M, com um elemento
intersticial I, dissolvidos na austenita, dando origem a um composto MI, a uma temperatura T.
[M] + [I]

 0, >@

Onde:
[M] = concentração de M dissolvido na austenita
[I] = concentração de I dissolvido na austenita
(MI) = constituinte
A constante de equilíbrio (ks) pode ser escrita como:
ks = a[M] • a[I] / a(MI)

[20]

Onde:
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a[M] = atividade do microligante dissolvido na austenita
a[I] = atividade do intersticial dissolvido na austenita
a(MI) = atividade do constituinte
As atividades da equação [20] podem ser expressas em termos das concentrações e
coeficientes de atiYLGDGH

WRUQDQGR-se:
ks 

[M] >0@ [I] [I]

/ a(MI)

[21]

Como os coeficientes de atividade são diretamente proporcionais as percentagens em
peso e face as concentrações muito baixas dos elementos microligantes encontradas nos aços,
é assumido que eles são igual a unidade. A atividade do produto puro MI também é igual a
unidade.
Então a equação [21] pode ser expressa:
ks = [M] • [I]

[22]

A constante de equilíbrio (ks), nessas condições, é denominada de produto de
solubilidade.
Na equação [22] [M] e [I] seriam expressos em fração molar, mas devido às
concentrações muito baixas, podem ser expressos em percentagem em peso, o que não altera
significativamente o valor de ks.
Evidentemente o produto de solubilidade é dependente da temperatura, e é expresso
por uma relação do tipo Arrhenius na forma:
log ks = log [M] [I] = A – B/T

[23]

Onde:
[M] = concentração do microligante dissolvido (%peso)
[I] = concentração de carbono ou nitrogênio dissolvido (%peso)
A, B = constantes relacionadas à entalpia e entropia de formação
T = temperatura absoluta (K)
A Tabela 2 apresenta equações para o produto de solubilidade, estabelecidos por
vários pesquisadores, para os mais comuns elementos microligantes. Pode-se observar que os
produtos de solubilidade podem diferenciar significativamente. Isso é devido às metodologias
18

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
experimentais utilizadas, e pelo fato do produto de solubilidade assumir que os coeficientes de
atividade dos elementos microligantes e dos intersticiais são iguais a unidade, negligenciando
outras interações entre os solutos (microligantes e intersticiais) e o sistema (o aço pode conter
outros elementos de liga com alta afinidade pelos elementos intersticiais), o que torna a
equação de solubilidade pesquisada aplicável corretamente somente à composição
investigada, e referência para prever a solubilidade a diferentes composições, onde os efeitos
dessas interações podem ou não se tornar significativos.

Tabela 2: Produtos de solubilidade do Nb, V e Ti na austenita e na ferrita11,21,22.

Composto

Estado Líquido

Austenita

Ferrita

6,19 – 16440/T
5,90 – 16586/T
7,78 – 19800/T
6,40 – 17040/T
6,77 – 17964/T

5,40 – 15790/T
3,93 – 15188/T
3,82 – 15020/T
0,32 – 8000/T
1,51 – 7000/T
-2,20 – 3000/T

6,40 – 18420/T
5,90 – 16586/T
5,18 – 17611/T

5,33 – 10475/T
4,38 – 10580/T
2,75 – 7000/T
2,53 – 6880/T
5,02 – 10500/T

4,76 – 12400/T

4,91 – 12170/T

NbN

2,80 – 8500/T
3,79 – 10150/T
3,394 – 9029/T

4,33 – 9830/T

NbC

3,42 – 7900/T
2,81 – 7020/T
4,967 – 10337/T

VN

3,63 – 8700/T

6,63 – 12500/T

VC

6,72 – 9500/T
4,45 – 6560/T

4,24 – 7050/T

TiN

TiC

5,88 – 12136/T

A figura 3 apresenta os dados do produto de solubilidade para vários carbonetos e
nitretos microligantes6,21.
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Figura 3: Comparação dos produtos de solubilidade de carbonetos e nitretos.

Analisando-se a figura anterior em termos dos principais elementos microligantes
pode-se observar que o nitreto de titânio é mais estável do que os outros carbonetos e nitretos
e, portanto, pode resistir à dissolução a temperaturas mais altas durante o reaquecimento
anterior a um trabalho mecânico, o que o recomenda para ancoramento de grão a altas
temperaturas.
Os nitretos e carbonetos de nióbio têm relativa baixa solubilidade na austenita e
podem precipitar e também atuarem como restritores no crescimento de grão.
Por outro lado, o carboneto de vanádio está solúvel mesmo a baixas temperaturas
(Figuras 3 e 4), o que o recomenda quando se objetivar endurecimento por precipitação.

Figura 4: Solubilidades do VC e NbC23.
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Os nitretos são menos solúveis na austenita do que os carbonetos correspondentes,
especialmente para o titânio e o vanádio. Isso implica que o nitrogênio tem papel importante
nos aços microligados.
Apesar das simplificações utilizadas nas relações de solubilidade, o conhecimento das
solubilidades dos carbonetos e nitretos microligantes é uma ferramenta muito útil, pois
fornece informações importantes para direcionar a adição de microligantes. Na seleção de
elementos microligantes deverá ser levado em conta as propriedades mecânicas e
metalúrgicas finais desejadas, pois mais de um elemento pode ser necessário para contemplar
determinada exigência.
Cabe ainda salientar que foram desenvolvidos softwares que apresentam vários
modelos que permitem calcular as fases presentes, a fração volumétrica, a composição das
partículas a diferentes temperaturas e interações entre microligantes para composições
específicas dos aços21 ou a fração recristalizada24,25.
Outro aspecto importante são os diferentes efeitos metalúrgicos entre elementos de
liga e elementos microligantes. Enquanto que os primeiros atuam predominantemente
afetando a matriz do aço, os elementos microligantes quase sempre influenciam a
microestrutura pela precipitação de uma segunda fase, junto com efeito de ancoramento de
grão13.

2.4

EFEITO DOS ELEMENTOS LIGANTES E MICROLIGANTES NOS AÇOS
Cada elemento microligante atua de uma maneira característica sobre os complexos

mecanismos microestruturais e nas relações microestrutura/propriedades.
Em aços microligados modernos, a exigência de determinadas propriedades pode
conduzir à especificação de aços com a adição de múltiplos elementos microligantes,
combinando seus efeitos característicos, objetivando a otimização no desempenho13.
A escolha de uma composição microligante adequada dependerá, não apenas da
aplicação do aço, mas também das interações entre os microligantes, entre os microligantes e
os componentes do aço, e do conhecimento dos parâmetros de processamento associados, por
estes terem influência direta no resultado final esperado.
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Em geral, os elementos microligantes previnem o crescimento de grão durante o
reaquecimento (forjamento) ou durante os passes de laminação e retardam a recristalização da
austenita.
A tabela 3 apresenta, resumidamente, os principais efeitos dos elementos
microligantes nos aços23.

Tabela 3: Efeito dos principais elementos microligantes nos aços23.
Elemento

Endurecimento por
Precipitação

Refino de Grão
Ferrítico

Fixação
de Nitrogênio

Modificação da
Estrutura

Nióbio

moderado

forte

fraco

nenhum

Vanádio

forte

fraco

forte

moderado

Titânio

nenhum (Ti<0,02%)
e forte (Ti>0,05%)

forte

forte

nenhum

Molibdênio*

fraco

nenhum

nenhum

forte

*O molibdênio foi introduzido na tabela por, ao ser adicionado ao aço com teores em torno de 0,10%, revelou
permitir a obtenção de propriedades uniformes em peças forjadas, independente da taxa de resfriamento.

Antes de se analisar individualmente os principais elementos microligantes, é
importante citar alguns componentes dos aços que interagem com os microligantes: o
manganês, o silício, o enxofre, o zircônio e o nitrogênio.
O manganês (teores em torno de 0,8 a 1,5%), junto com o enxofre, pode atuar como
refinador de grão pela diminuição na temperatura de transformação, resultando em tamanhos
de grão ferríticos e colônias perlíticas menores, pela alta taxa de nucleação e baixa taxa de
crescimento de grão. O aumento no teor de manganês conduz a mais numerosos sítios de
nucleação (principalmente na formação de MnS), reduz a velocidade de difusão do carbono e
outros elementos e dificulta o movimento dos contornos24. A diminuição na temperatura de
transformação pode também conduzir à formação de bainita26. Em combinação com o silício
contribui com o endurecimento por solução sólida na ferrita pró-eutetóide e na ferrita da
perlita27.
A usinabilidade é melhorada com a adição de enxofre, devido à formação de partículas
de MnS. As inclusões deformáveis de MnS requerem menores taxas de deformação para
iniciar microcavidades e microtrincas na interface entre essas partículas e a ferrita. Isso reduz
a força de corte e o desgaste da ferramenta. Esses microdefeitos também se propagam para
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favorecer a formação e a quebra do cavaco24,28,29,30,31. A adição de enxofre tem pouco efeito
no limite de elasticidade e, às vezes, até um decréscimo é observado32.
O efeito de carbonitretos de zircônio como refinadores de grão também têm sido
estudados em aplicações com aços microligados, na melhoria das propriedades mecânicas de
aços microligados ao nióbio33.
O nitrogênio tem papel fundamental nos aços microligados pela sua interação com os
elementos microligantes presentes, por promover, principalmente, a formação de TiN estáveis
e VN para o endurecimento por precipitação25.
Quando se considera a aplicação da tecnologia dos aços microligados a produtos
forjados, as vantagens e desvantagens da adição de um elemento microligante específico deve
levar em conta, além da informação da solubilidade, da habilidade como refinador de grão e
da capacidade de possibilitar endurecimento por precipitação e dispersão, os procedimentos
de produção impostos. Para tanto, variáveis normalmente presentes na produção de peças
forjadas, tais como controle de temperatura, tamanho de secção, percentuais de deformação e
taxas de resfriamento, também devem ser consideradas21,34.

2.4.1 Efeito do Nióbio
O nióbio é um dos principais elementos de liga adicionado aos aços para conferir
melhores propriedades mecânicas, especialmente nos aços de alta resistência e baixa liga
usados na fabricação de peças automotivas e em tubulações para a transmissão de gás sob alta
pressão35.
A principal contribuição do nióbio está na formação de precipitados acima da
temperatura

de

recristalização,

retardando

a

recristalização

da

austenita

durante

processamentos termomecânicos, promovendo uma microestrutura de grão final mais fino. A
adição de nióbio varia entre 0,020 a 0,10% em peso23.
O nióbio em solução sólida inibe a recristalização, em certa extensão, pela interação
soluto/vacâncias

que

inibe

a

escalagem

das

discordâncias

ou

pela

interação

soluto/discordâncias, envolvendo intersticiais de nióbio complexos, que também impedem o
movimento das discordâncias e a formação de subgrãos, necessários como núcleos de
recristalização, especialmente em temperaturas menores do campo austenítico. Ainda, o
nióbio segrega para os contornos de grão austeníticos e, por sua forte afinidade pelo carbono,
decresce a taxa de difusão deste10,36.
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Embora o nióbio dissolvido tenha efeito na cinética da recristalização, o maior retardo
na recristalização é devida à precipitação parcial do nióbio como carbonetos e carbonitretos
em microestruturas deformadas. Essa precipitação induzida por deformação inibe o
crescimento de grão e retarda a recristalização da austenita, resultando numa efetiva elevação
da temperatura final de recristalização.
O grau de retardo na recristalização da austenita aumenta com a concentração de
nióbio dissolvido e com o decréscimo da temperatura de reaquecimento10. Este fato permite a
otimização na implementação de procedimentos termomecânicos de refino de grão durante
trabalho a quente (laminação controlada), por permitir um intervalo mais amplo de
temperaturas para a conformação dos aços. Isso possibilita a obtenção de uma austenita
altamente deformada que produz inúmeros sítios para a nucleação de grãos ferríticos, dando
origem a uma estrutura de granulometria mais fina10,13,24,37.
Em temperaturas menores (900ºC), o nióbio promove a formação de ferrita devido ao
refinamento do grão austenítico e, em temperaturas de austenitização mais altas (1250ºC),
como a maior parte do nióbio estará dissolvida, ele irá retardar a formação de ferrita devido a
sua segregação na interface ferrítica, decrescendo a taxa de transformação da ferrita, podendo
inclusive promover a formação de bainita13,20,38.
Além disso, parte do nióbio em solução precipitará na ferrita como carbonitretos muito
finos, de forte efeito endurecedor, durante e após a transformação 
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otimizado minimizando-se a precipitação na austenita pelo aumento na taxa de resfriamento
na zona austenítica, pelo aumento da solubilidade do nióbio na austenita (pela introdução de
manganês e molibdênio) e pela redução no conteúdo de nitrogênio (o carbonitreto de nióbio
tem uma tendência maior de precipitação na austenita do que o carboneto de nióbio)10,39.
Uma vez que partículas precipitadas muito finas de Nb(C,N) retardam a
recristalização, resultando num aumento da temperatura de não recristalização (TNR ~ 900ºC),
é importante que os precipitados estejam dissolvidos na temperatura de reaquecimento40,41.
O papel do nióbio nos aços microligados está esquematizado na figura 542.
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Figura 5: Esquema representativo dos possíveis efeitos do nióbio durante processamento
termomecânico42.

2.4.2 Efeito do Vanádio
O vanádio é o elemento microligante de maior solubilidade na austenita, aumentando a
resistência dos aços por promover o endurecimento por precipitação. A faixa de adição de
vanádio varia entre 0,03 a 0,10% em peso6,21,23.
O vanádio em solução sólida tem pouco efeito na cinética de recristalização da
austenita e existe pouca precipitação induzida por deformação nas temperaturas finais de
conformação a quente, tendo pouco efeito sobre a temperatura de não recristalização. O
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vanádio tem pouca efetividade no ancoramento de grão a altas temperaturas devido a sua
baixa temperatura de dissolução (~950ºC). Nas temperaturas normais de conformação a
quente todo o conteúdo de vanádio estará em solução sólida43.
Em temperaturas abaixo de 900ºC pode atuar como inibidor da recristalização pela
formação de V(C,N)44, e também como inibidor do crescimento de grão da austenita devido à
formação de carbonetos de vanádio incompletamente dissolvidos43.
Por sua elevada solubilidade e precipitação a baixas temperaturas, normalmente no
domínio ferrítico, o que produz uma dispersão mais fina de microprecipitados de V(C,N) em
toda a matriz, é o mais indicado para o endurecimento por precipitação24,45.
Devido ao sistema V(C,N) ser capaz de manter uma grande supersaturação na
austenita até a transformação e possuir uma baixa solubilidade na ferrita, a precipitação dos
carbonitretos e nitretos de vanádio ocorre tanto na ferrita pró-eutetóide como na ferrita
lamelar da perlita (ou bainita), aumentando a resistência à tração e ao escoamento dos aços
microligados ao vanádio26,46.
O nitrogênio tem pronunciado efeito endurecedor nos aços microligados ao vanádio,
em conseqüência da alta solubilidade do VN nas temperaturas normais de trabalho a quente,
de modo que, normalmente, todo o vanádio estará em solução nessas temperaturas.
Devido a menor solubilidade do nitreto de vanádio na ferrita comparada com o
carboneto de vanádio e do menor tamanho de partícula, a precipitação do nitreto de vanádio é
mais efetiva do que a do carboneto de vanádio. Um aumento do teor de nitrogênio pode
reduzir a quantidade de vanádio necessária para a obtenção do nível de resistência
desejado15,26,43.
Estudos mostram que existe uma concentração mais alta de nitrogênio em partículas
finas dispersas não randomicamente formadas durante a decomposição da austenita por um
processo de precipitação interfásica (tanto na ferrita pró-eutetóide quanto na ferrita da perlita),
quando comparadas com partículas grosseiras randomicamente

distribuídas sobre

discordâncias na ferrita pró-eutetóide47.
Um aumento no conteúdo de carbono atrasa a formação da perlita e mantém, por um
tempo mais longo, um maior conteúdo de carbono na ferrita, permitindo a nucleação de
VC21,48. Por isso, o carbono e o manganês em combinação com o vanádio têm efeito
significante no aumento do endurecimento por precipitação49.
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2.4.3 Efeito do Titânio
Atua como controlador do tamanho de grão a temperaturas elevadas por ter uma
elevada temperatura de solubilização. Comercialmente é usado em teores entre 0,010 a
0,020% em peso10,11,23.
O titânio forma o composto TiN que é extremamente estável e pode resistir à
dissolução a altas temperaturas (1250ºC) durante o reaquecimento antes da deformação a
quente. O TiN atua como inibidor do crescimento de grão nessas temperaturas e também
mantém o nitrogênio fora da fase Nb(C,N), permitindo que a dissolução do composto NbC
ocorra mais prontamente, favorecendo o endurecimento por precipitação no resfriamento de
aços microligados ao Nb-Ti36,51,52,53.
O TiN gera uma força de sujeição grande o suficiente para suprimir o crescimento de
grão austenítico, mas pequena o suficiente para permitir que a recristalização estática ocorra.
A supressão do crescimento de grão austenítico pela dispersão de partículas finas de TiN é
mais efetiva e econômica do que a redução nas temperaturas de conformação a quente52.
Na adição de titânio é importante que se mantenha um rigoroso controle sobre a razão
Ti/N (o nível de nitrogênio deve ficar entre 0,004 e 0,015%, pois uma baixa razão Ti/N, com
nível de nitrogênio mais alto do que a razão estequiométrica, é favorável a estabilidade do
TiN na austenita, retardando o processo de ostwald ripening21,52,53) e nas taxas de
solidificação (a precipitação de partículas finas de TiN é estimulada pelo aumento da taxa de
resfriamento que é obtida por lingotamento contínuo11,55), para evitar o aparecimento de TiN
no líquido, antes da solidificação, que dá origem a partículas grosseiras e muito estáveis, que
serão prejudiciais à tenacidade por promoverem a fratura por clivagem. Os efeitos de
refinador de grão são obtidos, unicamente, com uma distribuição fina e uniforme de TiN13.
O titânio pode reduzir a quantidade de nitrogênio disponível para a formação de
nitretos, reduzindo o endurecimento associado à precipitação32.
O titânio pode atuar também como endurecedor por precipitação (acima de 0,05% tem
efeito endurecedor por formar TiC). Como grande parte do titânio combina-se com o
oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, somente uma parte residual ficaria disponível para a
precipitação. Além disso, em teores mais elevados, o nitreto de titânio pode precipitar a
temperaturas mais altas produzindo partículas muito grosseiras53.
A temperaturas menores, quando as solubilidades do Nb(C,N) e V(C,N) forem
excedidas, normalmente essas fases precipitam sobre o TiN existente (a medida que a força
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motora para a formação de carbonitretos aumenta a baixas temperaturas na austenita, aumenta
a possibilidade da nucleação de novos carbonitretos ricos em vanádio ou nióbio ou
carbonitretos puros de vanádio e nióbio)21,56,57,58.
Estudos mostram que os aços microligados ao titânio apresentam uma estrutura final
mais fina mesmo após a recristalização, provavelmente como resultado de um tamanho de
grão austenítico inicial mais fino23.
Como os forjados usualmente possuem deformações não uniformes e elevadas
temperaturas de processamento, a presença de titânio pode ser recomendável para se obter
uma microestrutura final mais fina e uniforme. O titânio também previne o crescimento de
grão na zona afetada pelo calor em peças soldadas13.

2.5

AÇOS MICROLIGADOS PARA FORJAMENTO
Os aços microligados para forjamento têm encontrado aplicação em componentes de

suspensão e transmissão para a indústria automotiva28,29,31,59 a 70.
As razões que justificam essa aplicação baseiam-se na redução dos custos que pode ser
obtida pela eliminação de etapas de tratamento térmico, isto é, têmpera e revenido, sem
prejuízo nas propriedades finais dos forjados. A tecnologia baseia-se no resfriamento
controlado após forjamento, objetivando ganho nas propriedades mecânicas, simultaneamente
à eliminação das etapas de tratamento térmico, como pode ser observado na figura 630,31,71,72.
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Figura 6: Comparação entre (a) processo convencional de forjamento, (b) forjamento com
têmpera direta e (c) resfriamento controlado com aços microligados.

De acordo com a aplicação final do aço e das propriedades requeridas, pode-se optar
por várias composições de aços microligados, que darão origem a uma variedade de
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microestruturas, resistência, tenacidade e características de usinabilidade (normalmente
importante em forjados).
Os aços mais comuns utilizados em forjamento constituem-se de aços de médio
carbono (0,3 a 0,5%C)6. Em sua maioria são ferrítico-perlíticos devido ao seu baixo custo e
facilidade de processamento. Eles constituem a denominada primeira geração de aços
microligados para forjamento23.
Desenvolvimentos mais recentes, da chamada segunda geração, procuram reduzir o
teor de carbono para 0,1 a 0,3%, são ferrítico-perlíticos ou com ferrita acicular (com a adição
de molibdênio). O titânio é adicionado a esses aços para melhorar a tenacidade e o refino de
grão, e o vanádio para promover endurecimento por precipitação.
A desvantagem dos aços ferrítico-perlíticos é que as propriedades finais dependem da
taxa de resfriamento que, em produtos forjados, pode variar em função de variáveis de
processamento e geometria da peça.
Na terceira geração dos aços microligados para forjamento os aços de médio carbono
são diretamente temperados a partir da temperatura de forjamento, objetivando uma
microestrutura martensítica. A adição do nióbio garante o retardo na recristalização e
crescimento de grão da austenita durante o processamento.
Desenvolvimentos mais recentes baseiam-se no resfriamento controlado após
forjamento ou laminação e no estudo da aplicação dos aços microligados no forjamento a
morno, resfriados ao ar ou água (dependendo da composição), com a adição conjunta de
nióbio, vanádio e/ou titânio. Os aços pesquisados apresentam excelentes propriedades
mecânicas, melhor usinabilidade e soldabilidade, com menores custos de produção. As
microestruturas presentes são ferrita-perlita e/ou bainita e/ou martensita. No caso de aços
multifásicos com ferrita + perlita + bainita + martensita, o teor de carbono é
reduzido15,28,39,51,68,73 a 81.
Aços microligados de baixo carbono com microestrutura bainítica, ou ainda bainita
acicular, apresentam elevados valores de resistência e tenacidade13,82 a 88.

2.5.1 Efeito das Variáveis de Forjamento
Uma vez que o controle do tamanho de grão austenítico por processamento
termomecânico depende, principalmente, das características de recristalização estática dos
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aços, é necessário conhecer como esse processo microestrutural é influenciado pelos
parâmetros de trabalho a quente.
Nos processos industriais de deformação a quente os metais estão sujeitos a variáveis
tais como: temperatura e tempo de reaquecimento, temperatura de deformação, percentual de
deformação e taxa de deformação.
O encruamento é a força motriz para as principais transformações microestruturais que
ocorrem durante os processos de recuperação e recristalização, ou seja, as mudanças que
ocorrem em um material deformado vão depender das variáveis acima especificadas, e
acontecem de maneira a diminuir o número de defeitos gerados durante a deformação. As
mudanças microestruturais também são dependentes dessas variáveis, pois as propriedades
mecânicas finais são dependentes, principalmente, das fases existentes na microestrutura e da
fração volumétrica de cada fase89,90.

2.5.1.1 Temperatura de Reaquecimento
Em geral, existe um aumento no nível de resistência (σe, σmáx) com o aumento da
temperatura de reaquecimento em aços carbono e em aços microligados. Isso está associado
com o crescimento de grão austenítico no reaquecimento, que influencia o tamanho de grão
austenítico inicial e resulta numa maior proporção de perlita, e também ao aumento da
solução e reprecipitação de carbonitretos de vanádio e nióbio em aços microligados24,54,63,91. A
dutilidade e a tenacidade decrescem.
Estruturas austeníticas grosseiras, que se desenvolvem em altas temperaturas de
austenitização, podem dar origem a um grande subresfriamento, que pode ser suficiente para
permitir a formação de ferrita widmannstätten e bainita92.

2.5.1.2 Tempo na Temperatura de Reaquecimento
O tempo na temperatura de aquecimento tem efeito semelhante ao da temperatura de
reaquecimento, ou seja, quanto maior o tempo maior o tamanho de grão resultante. Tempos
muito curtos de reaquecimento podem não garantir a completa dissolução do microligante na
austenita.
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Em geral, nas temperaturas normais de forjamento a quente, o crescimento de grão é
rápido nos primeiros dez minutos de aquecimento e, após esse tempo, o crescimento torna-se
mais lento93. A adição de alumínio, nióbio, vanádio e titânio modifica esse comportamento.

2.5.1.3 Temperatura de Deformação
Aços forjados a altas temperaturas podem apresentar uma tendência de crescimento de
grão quando aquecidos dentro da zona crítica. Portanto, a temperatura de forjamento é um
fator de grande importância para a estrutura final. Quanto mais alta a temperatura de
forjamento, maior será o tamanho de grão final.
À medida que a temperatura de forjamento é reduzida existe uma melhora na
ductilidade e na tenacidade, associadas com o refinamento da austenita e tamanho de grão
ferrítico. Existe uma pequena redução no nível de resistência resultante de uma redução na
proporção de perlita53.
Para aços microligados existe uma melhora no nível de resistência para deformações a
temperaturas mais baixas, devido ao refinamento do grão ferrítico e à precipitação induzida
por deformação20.
Temperaturas de forjamento muito baixas podem conduzir a uma dissolução
incompleta do elemento microligante na matriz austenítica, o que reduzirá um posterior efeito
de endurecimento por precipitação.
O forjamento a quente a temperaturas mais baixas não é comum em forjarias, devido
ao conseqüente aumento nas cargas de forjamento e no desgaste das ferramentas de
conformação, reduzindo a vida útil do conjunto punção/matriz e reduzindo a produtividade.

2.5.1.4 Taxa de Resfriamento
O aumento na taxa de resfriamento resulta num acréscimo no nível de resistência, com
pouca ou nenhuma redução na tenacidade. Isso é resultante do refino do grão ferrítico,
redução no espaço interlamelar e da colônia perlítica (redução na temperatura de
transformação), aumento da fração volumétrica de perlita e carbonetos precipitados50,83. Um
incremento na taxa de resfriamento imediatamente após trabalho mecânico a quente, também
restringe o crescimento de grão austenítico50,54,63.
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Aumentos maiores na taxa de resfriamento levam à formação de bainita as custas da
perlita. Isso contribui para o aumento na resistência mas causa uma queda significativa na
dutilidade30. Também, à medida que a taxa de resfriamento aumenta, os precipitados tornamse mais finos e dispersos, mas o endurecimento por precipitação é reduzido se a taxa aumentar
muito24.
Taxas de resfriamentos menores promovem a formação de maiores quantidades de
ferrita pró-eutetóide, que resulta numa melhoria na tenacidade79. Taxas de resfriamento muito
lentas

podem

conduzir,

também,

à

formação

de

uma

perlita

grosseira

e

ao

superenvelhecimento dos precipitados.
Outro aspecto a considerar é a temperatura ideal para a precipitação do elemento
microligante, que pode governar a seqüência de resfriamento, pois taxas de resfriamento
muito altas até temperaturas relativamente baixas podem reduzir a formação de precipitados.
A taxa ótima de resfriamento seria, então, aquela que permitisse o resfriamento mais
rápido (reduzindo a temperatura de transformação) até a temperatura de precipitação, de
maneira a manter o elemento microligante em solução, seguido de resfriamento mais lento
para permitir a precipitação.

2.5.1.5 Percentual de Deformação
A fragmentação do grão austenítico em função de altas deformações e taxas de
deformação produz um refinamento do grão austenítico, resultando num aumento da fração
volumétrica de ferrita, decréscimo no tamanho de grão ferrítico e tamanho da colônia
perlítica. O aumento da tenacidade é conseqüência de refino microestrutural24,87.

2.5.1.6 Taxa de Deformação
O aumento da taxa de deformação produz um refino do grão austenítico, com
conseqüente aumento nas propriedades mecânicas, devido a um aumento na taxa de
recristalização90,94,95.
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Uma análise individual das variáveis de forjamento foi apresentada. Como as variáveis
estruturais são altamente influenciadas pela composição química e parâmetros de
processamento utilizados, que irão afetar o tamanho de grão final, a microestrutura resultante
e os processos de endurecimento, é fundamental uma análise combinada e controle preciso
das variáveis para a obtenção das propriedades finais requeridas.

2.6

PROCESSAMENTO

TERMOMECÂNICO

DA

AUSTENITA

EM

AÇOS

MICROLIGADOS
Nos itens anteriores foram apresentados os vários mecanismos de endurecimento e a
influência das variáveis inerentes ao trabalho mecânico a quente, muito importantes para o
estabelecimento de parâmetros de processamento dos aços.
Após a deformação a quente, a recristalização estática dos aços microligados pode ser
dividida em dois estágios: antes e após o início da precipitação induzida por deformação. No
primeiro estágio a fração recristalizada em função do tempo, para uma dada temperatura, é
semelhante a aços carbono comuns. Num segundo estágio, a curva exibe um platô causado
pela formação de precipitados que inibem a recristalização, ou seja, há um atraso no processo
de recristalização44,96. O início e o fim do platô caracterizam o início e o fim da precipitação.
A temperatura na qual inicia a inibição da recristalização estática, como conseqüência
da precipitação induzida por deformação, é conhecida como temperatura de não
recristalização (TNR). O conhecimento dessa temperatura é de grande importância no
processamento termomecânico da austenita (laminação e forjamento), uma vez que
deformações que ocorram abaixo da TNR produzirão um acúmulo de deformação na austenita,
permitindo um refinamento de grão após a transformação, pela alta taxa de nucleação devida a
um grande número de sítios potenciais de nucleação (contornos de grão, contornos
incoerentes, bandas de deformação, partículas de segunda fase)14,36.
Estudos baseados com deformação de amostras em dois incrementos de deformação,
separados por um intervalo de tempo, permitem avaliar o percentual de amolecimento
(recristalização) em função do tempo e temperatura44,56,97,98,99. O parâmetro de amolecimento
é obtido detectando-se a variação na tensão de escoamento ou na área sob a curva no gráfico
tensão/deformação. Variando-se o intervalo de tempo é possível construir um diagrama de
precipitação induzida por deformação, que fornecerá a temperatura de não recristalização do
aço37,98 a 103.
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Estudos demonstram que a cinética da recristalização estática da austenita antes do
início da precipitação pode ser expressa por uma equação do tipo Avrami96,104,105:

 t
X a = 1 − exp  − 0,693
t

 0, 5 R







n






[24]

Onde:
Xa = fração de volume recristalizada
t0,5R = tempo para que 50% da austenita esteja recristalizada
t = tempo
n = parâmetro
O valor de t0,5R depende das variáveis que intervém na deformação a quente, e pode
ser expresso por96,106:
t 0,5 R = Aε p ξ p d 0m exp

Q
RT

[25]

Onde:
ε = deformação
ξ = taxa de deformação
d0 = tamanho de grão austenítico inicial
Q = energia de ativação
T = temperatura absoluta
R = 8,318 Jmol-1K-1
m, p, q, s = parâmetros
Os parâmetros n, A, m, p, q e Q são determinados experimentalmente. Existem
variações significantes entre esses parâmetros, dependendo do estudo. Normalmente n e m
situam-se entre 1 e 2, p entre 2 e 4, q entre 3/8 e 0, enquanto Q varia entre 300 – 350
kJ/mol105.
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Para aços ao nióbio também foi proposta uma equação para determinar o tempo de
início da recristalização (5%). Atualmente a mais usada é (devido ao nióbio retardar
significativamente a recristalização)99,107,108:
 27500

 300000 

− 185 [Nb]
t 0, 05 R = 6,75 × 10 − 20 d 02 ε − 4 exp
 exp 
 RT 


 T

[26]

Onde:
t0,05R = tempo para 5% de recristalização
[Nb] = conteúdo de nióbio em solução
Outros modelos também indicam equações para estimar o tempo para início da
precipitação em aços microligados ao nióbio99,107,109:
 270000 
−1
t 0, 05 P = 1,65 × 10 − 6 [Nb] ε − 0,95 Z − 0,5 exp
K
 RT 

[27]

Com:
 2,5 × 1010
K = exp 3
2
 T (ln k s )

ks =






[Nb]C + 12 N 
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2 , 26 −

6770
T

 Q 
Z = ξ exp

 RT 



[28]

[29]

[30]

Onde:
t0,05P = tempo para início da precipitação
O processamento termomecânico dos aços microligados tem sido empregado para
otimizar a resistência em produtos obtidos por laminação. Essa tecnologia também é aplicada
em forjarias, com relativo sucesso, considerando-se a complexidade geométrica das peças.
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O comportamento da austenita durante a deformação a quente está representado
esquematicamente na figura 7, que mostra a influência da deformação e da temperatura de
deformação na microestrutura da austenita recristalizada estaticamente.
Pode ser observado que a altas temperaturas de deformação (TD>T95%) a austenita
estará completamente recristalizada, independente das variáveis de deformação. Seqüências
de laminação (ou forjamento) que terminam nesse regime, e onde existe uma força préexistente para supressão do crescimento de grão, são conhecidas por laminação com
recristalização controlada (LRC). A característica da LRC é que pré-existe uma força
ancoradora presente (soluto ou precipitados), que é pequena o suficiente para permitir que a
recristalização estática ocorra, mas grande o suficiente para suprimir o crescimento de grão (a
presença de TiN previne o crescimento de grãos recristalizados entre passes e durante o
resfriamento110,111). Na LRC o refinamento da ferrita é obtido pelo refinamento da austenita
após sucessivas recristalizações36,112. O resfriamento acelerado após a laminação pode ser
utilizado para maximizar a taxa de nucleação da ferrita113.
No outro extremo, uma estrutura completamente não recristalizada estará presente se a
deformação ocorrer abaixo da temperatura de não recristalização da austenita (TD<T5%). A
laminação (ou forjamento) que ocorrer nesse regime é intitulada laminação controlada (LC).
Nesse caso, a grande quantidade de deformação aplicada na região de não recristalização
implica numa maior densidade de defeitos cristalinos (contornos de grão e subgrão, bandas de
deformação) que atuam como sítios de nucleação para a ferrita pró-eutetóide, refinando o
tamanho de grão.
A adição de elementos microligantes (Nb, V, Ti) elevam a temperatura de não
recristalização. A acumulação da deformação acontece quando a austenita é deformada a uma
temperatura baixa o suficiente para produzir a precipitação induzida por deformação, que
inibe a recristalização114. O nióbio é o mais efetivo no aumento da temperatura de não
recristalização, devido à precipitação induzida por deformação ocorrer nas temperaturas de
laminação109,111.
Se a laminação ocorrer entre os dois regimes, uma estrutura parcialmente
recristalizada será observada. Após a transformação um tamanho de grão não uniforme estará
presente, tendo como resultado propriedades mecânicas inferiores101,115.

36

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Figura 7: Representação esquemática da microestrutura austenítica resultante de deformação a
várias temperaturas, a uma deformação constante116.

No refino de grão por recristalizações sucessivas existe uma limitação no tamanho de
grão, isto é, existe uma limitação no refinamento possível. O refinamento obtido pela
nucleação ferrítica a partir de uma austenita deformada é mais efetivo55.
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3.1

MATERIAL
Neste trabalho foram analisados o aço SAE 1141 e o aço SAE 1141 microligado ao

nióbio (lote experimental), no sentido de se avaliar os efeitos da adição do nióbio, quando se
submete o aço a diferentes temperaturas, deformações e taxas de resfriamento (características
de um processo de forjamento a quente convencional), sobre as propriedades mecânicas finais
do aço.
O primeiro é um aço de médio carbono, com resistência à tração de aproximadamente
700 MPa, largamente utilizado na produção de peças automobilísticas forjadas, incluindo-se
garfos e terminais de transmissão de várias bitolas. O segundo é uma variação do aço original
com uma adição em torno de 0,03% de nióbio.
Os aços utilizados foram fornecidos pela GERDAU - AÇOS FINOS PIRATINI, na
forma de barras laminadas redondas, sem acabamento mecânico e tratamento térmico, na
bitola comercial de 76,20mm.
A seqüência de produção das barras envolveu laminação a quente a uma temperatura
inicial entre 1020-1050°C. A temperatura nos passes intermediários situou-se entre 9801000ºC e nos passes acabadores variou entre 950-970ºC. Após o processamento, a
temperatura de entrada no leito de barras ficou em torno de 800ºC.

3.2

ORGANOGRAMA METODOLÓGICO
A figura 8 apresenta as etapas e procedimentos de análise descrevendo a metodologia

empregada durante a realização deste trabalho.
O trabalho concentrou-se na observação do comportamento do aço SAE 1141Nb,
simulado termodinamicamente em várias situações, de forma a avaliar a efetividade da sua
aplicação em processos de forjamento comercial.
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Figura 8:Diagrama metodológico.
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3.3

ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL BASE
A análise microestrutural das barras laminadas redondas foi realizada com o intuito de

melhor caracterizar as diferenças existentes entre o aço SAE 1141 convencional e o aço
microligado ao nióbio, de forma a analisar as características microestruturais dos dois aços
após o processo de laminação, antes de serem utilizados no processo de forjamento.
Para a caracterização do material base procedeu-se à retirada de amostras no sentido
transversal e longitudinal das barras laminadas redondas.

3.3.1 Avaliação da Composição Química
A composição química dos dois aços foi avaliada em espectrômetro de emissão óptica,
como resultado da média de quatro leituras. O objetivo dessa avaliação foi identificar a
composição dos aços e verificar, através dos resultados quantitativos, as diferenças nas
composições e suas implicações nas propriedades finais e nos resultados obtidos nos
experimentos realizados.

3.3.2 Análise Microestrutural
3.3.2.1 Microscopia Ótica
Utilizou-se a microscopia ótica para avaliar a microestrutura das barras laminadas
redondas, visando identificar diferenças entre os dois aços brutos de laminação analisados.
Essa avaliação foi importante para caracterizar as microestruturas das barras laminadas
redondas na condição pré-reaquecimento.
A preparação das amostras para microscopia seguiu procedimentos metalográficos
convencionais, seguido de ataque ao Nital 5%.

3.3.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As amostras após serem analisadas em microscopia ótica, foram analisadas em MEV,
com o objetivo de melhor caracterizar a microestrutura e de se avaliar e identificar as
inclusões presentes nos aços.
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A preparação das amostras para microscopia eletrônica de varredura seguiu
procedimentos metalográficos convencionais, seguido de ataque ao Nital 5%.

3.4

EFEITO DA TEMPERATURA E TEMPO DE REAQUECIMENTO NO TAMANHO
DE GRÃO AUSTENÍTICO
A figura 9 apresenta a seqüência experimental utilizada para a verificação da

influência da temperatura e tempo de reaquecimento sobre o tamanho de grão austenítico
inicial.
A escolha dos parâmetros indicados na figura 9 foi conseqüência das avaliações
térmicas do processo de forjamento comercial, dos dados da planilha de procedimentos da
empresa e da literatura técnica.
TEMPOS:
2 min
5 min
7 min
TEMPERATURAS:
1100 °C
1150 °C
1200 °C

400 °C

TÊMPERA EM
ÁGUA
3min

TEMPO

Figura 9: Esquema de simulação temperatura/tempo para avaliação do tamanho de grão
austenítico.

O objetivo desse experimento foi analisar o efeito dessas duas variáveis de forjamento
sobre o tamanho de grão austenítico inicial, de maneira a verificar o efeito do nióbio como
elemento microligante no ancoramento de grão austenítico prévio durante o reaquecimento e
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tempo de uniformização nas temperaturas, antes de um processo de forjamento a quente
convencional.
Os tempos e temperaturas escolhidos foram determinados através de acompanhamento
de forjamento de garfos e terminais automobilísticos na DFR – DANA ALBARUS – Divisão
de Forjados, com variações para mais e para menos, de forma simular alterações no processo,
analisando-se possíveis efeitos das mudanças nos parâmetros de processamento nas
propriedades finais.
Cabe salientar, ainda, que para a temperatura de 1250°C, o tempo para atingir a
referida temperatura de 3 minutos e o tempo de uniformização de 2 minutos, são os valores
mais representativos do ciclo real de forjamento da referida empresa.
A realização do experimento envolveu simulação térmica, visando de prever o
comportamento do material nas diversas condições de forjamento industriais.
Foram simulados, no total, 18 (dezoito) corpos de prova, de modo a possibilitar a
combinação das temperaturas e tempos para os dois aços em estudo. Para tanto, utilizou-se o
simulador físico Gleeble 3500 da Aços Finos Piratini. O equipamento permite simular
processos de fabricação através de programação e controle de seqüências termomecânicas.
Basicamente o equipamento constitui, para este tipo de ensaio, de um sistema de
aquecimento resistivo por passagem de corrente elétrica e um sistema de aquisição de dados
por computador que permite o controle preciso das temperaturas e tempos. Os corpos de
prova foram ensaiados nas temperaturas e tempos previstos na figura 9 e imediatamente
temperados em água para permitir a avaliação do tamanho de grão austenítico, que foi
determinado segundo a norma ASTM E112.
Os corpos de prova utilizados neste experimento constituíram-se de peças cilíndricas
de 10mm de diâmetro por 80mm de comprimento, extraídas das barras laminadas redondas
comerciais, com o comprimento coincidindo com a direção de laminação. Uma região
cilíndrica central de aproximadamente 10mm de comprimento, que devido ao dispositivo de
fixação e condução elétrica, é a zona efetivamente ensaiada.
O corpo de prova e a região de ensaio estão representados esquematicamente na figura
10.
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Figura 10: Corpo de prova para simulação térmica.

A região para avaliação do tamanho de grão austenítico foi obtida por corte transversal
e longitudinal da peça cilíndrica, utilizando-se a área efetivamente ensaiada.

3.4.2 Análise Microestrutural
3.4.2.3 Microscopia Ótica
Na avaliação do tamanho de grão austenítico, a preparação das amostras para
microscopia ótica seguiu procedimentos metalográficos convencionais, seguido de ataque em
solução de 200ml de água destilada + 4g de ácido pícrico + 4g de cloreto férrico.

3.5

EFEITO DA TEMPERATURA E GRAU DE DEFORMAÇÃO NO TAMANHO DE
GRÃO AUSTENÍTICO
A figura 11 apresenta a seqüência experimental utilizada para a verificação da

influência da temperatura e do grau de deformação sobre o tamanho de grão austenítico
inicial.
A escolha dos parâmetros indicados na figura 11 foi conseqüência das avaliações
térmicas do processo de forjamento comercial, dos dados da planilha de procedimentos da
empresa e da literatura técnica23.
Nesta etapa utilizou-se, para todos os ensaios, um tempo de 3 minutos como padrão de
reaquecimento até atingir a temperatura especificada, seguido de mais 2 minutos de
uniformização da temperatura.
Os corpos de prova (CPs) utilizados neste experimento constituíram-se de peças em
forma de paralelepípedo, com as dimensões apresentadas na figura 12, retirados da barra
laminadas redonda conforme indica a figura 13.
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Foram simulados, no total, 12 (doze) corpos de prova, de modo a possibilitar a
combinação das temperaturas e deformações para o aço SAE 1141 microligado ao nióbio.

DEFORMAÇÕES:
0, 30, 50 e 70 %

TEMPERATURAS:
1100 °C
1200 °C
1250 °C

400 °C

TÊMPERA EM
ÁGUA
3min

2min

TEMPO

Figura 11: Esquema de simulação temperatura/tempo/deformações para avaliação do tamanho
de grão austenítico.

Os CPs foram extraídos das barras laminadas redondas comerciais, no sentido
longitudinal à seção, conforme indica a figura 13. A deformação foi plana, com a carga sendo
aplicada no centro do CP, perpendicular a aresta de 20mm. A secção de análise metalográfica
foi a transversal a essa aresta.

Figura 12: Corpo de prova para ensaio termomecânico (dimensões em mm).
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Figura 13: Esquema de retirada dos corpos de prova da barras laminadas redondas.

No simulador físico Gleeble as amostras foram simuladas em diferentes temperaturas
e percentuais de deformação e, imediatamente após, sofreram têmpera para que fosse revelado
tamanho de grão austenítico, que foi determinado segundo a norma ASTM E112.
Na escolha das deformações para simulação física se levou em conta a geometria
complexa da peça. Para tanto, fixaram-se deformações nominais de 30, 50 e 70%. Objetivouse com isso englobar uma faixa de deformações que fossem representativas do processo
industrial.
A escolha das temperaturas procurou atender valores especificados pela planilha de
procedimentos da empresa (1250°C) e variações para menos (1200 e 1100°C), representativas
de operações de acabamento em forjados, para verificar o comportamento do aço nessa
situação.
Basicamente o equipamento constitui, para esse tipo de ensaio, de um sistema de
aquecimento resistivo por passagem de corrente elétrica através dos punções e CP, com
aquisição de dados por termopares soldados ao corpo de prova, um módulo de compressão
com um sistema servo-hidráulico para aplicação de deslocamentos, tensões e deformações,
com células de carga e sensores de deslocamento que permitem o controle preciso das
variáveis especificadas acima. A taxa de deformação aplicada nos ensaios foi de  V-1.
A possibilidade de controle dessas variáveis permite a utilização desse equipamento
em estudos de processos tais como, forjamento, laminação, lingotamento contínuo, fluência,
tratamentos térmicos, precipitação, dentre outros.
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Na figura 14 (a) está ilustrado, de forma esquemática, o ensaio realizado no simulador
físico. Em (b) está ilustrado o ensaio em andamento.

(b)

Figura 14: Em (a) o esquema da simulação física do processo de forjamento na Gleeble 3500 e
em (b) fotografia do ensaio.

Pode-se observar dois punções de carbeto de tungstênio aplicando a carga no centro de
um corpo de prova. O corpo de prova é envolvido por lâminas de tântalo (para minimizar o
efeito do atrito entre os punções e o corpo de prova) e a temperatura monitorada por
termopares. O jato de resfriamento permite a têmpera das amostras imediatamente após o
ensaio.

3.5.1 Análise Microestrutural
As análises para a caracterização microestrutural das amostras foram efetivadas em
secções extraídas conforme esquematizado na figura 15.

Figura 15: Superfície de análise dos corpos de prova de simulação física.
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3.5.1.1 Microscopia Ótica
Na avaliação do tamanho de grão austenítico a preparação das amostras para
microscopia seguiu procedimentos metalográficos convencionais, seguido de ataque em
solução de 200ml de água destilada + 4g de ácido pícrico + 4g de cloreto férrico.

3.5.2 Análise Macroestrutural
Foram avaliadas também as linhas de deformação dos corpos de prova simulados
termomecanicamente. Para tanto as amostras tiveram a sua superfície, previamente lixada e
polida, atacadas em solução 200ml de água destilada + 4g de ácido pícrico + 4g de cloreto
férrico. A observação foi realizada em microscopia ótica. Essa avaliação permitiu avaliar a
distribuição das deformações ao longo da peça ou CP.

3.6

EFEITO DA TEMPERATURA, VELOCIDADE DE RESFRIAMENTO E GRAU DE
DEFORMAÇÃO NA MICROESTRUTURA E DUREZA
A figura 16 apresenta a seqüência experimental utilizada para a verificação da

influência da temperatura, velocidade de resfriamento e grau de deformação sobre a
microestrutura e dureza.
No simulador físico Gleeble as amostras foram simuladas em diferentes temperaturas
e percentuais de deformação e, imediatamente resfriadas nas taxas de 150, 100, 60 e
36°C/min para que fosse revelado o efeito de diferentes taxas de resfriamento sobre a
microestrutura e dureza dos aços analisados.
Basicamente os corpos de prova foram aquecidos até as temperaturas desejadas em 3
minutos, seguido de tempo de uniformização de 2 minutos, aplicadas as deformações
planejadas e resfriamentos nas velocidades desejadas.
O controle das velocidades de resfriamento é realizado através do monitoramento da
extração de calor através dos punções do equipamento. O sistema de aquisição e controle de
dados do equipamento permite o controle preciso das variáveis especificadas acima.
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DEFORMAÇÕES:
0, 30, 50 e 70 %

TEMPERATURAS:
1100 °C
1200 °C
1250 °C

400 °C

150 °C/min 100 °C/min 60 °C/min

3min

36 °C/min

2min

TEMPO

Figura 16: Esquema de simulação temperatura/deformação/velocidade de resfriamento para
avaliação da microestrutura e dureza.

Os corpos de prova têm as dimensões indicadas na figura 12 e o sistema de controle de
temperatura é realizado por termopares soldados aos corpos de prova e as deformações por
controle do deslocamento dos punções do equipamento. A taxa de deformação aplicada nos
HQVDLRV IRL GH   V-1. O esquema de ensaio é o da figura 14, excluindo-se o jato de
resfriamento.
Foram simulados, no total, 48 (quarenta e oito) corpos de prova, de modo a possibilitar
a combinação das temperaturas, deformações e velocidades de resfriamento para o aço 1141
Nb.

3.6.1 Análise Microestrutural
3.6.1.1 Microscopia Ótica
Utilizou-se a microscopia ótica para avaliar a microestrutura resultante nas amostras
submetidas a várias taxas de resfriamento e deformações.
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A preparação das amostras para microscopia seguiu procedimentos metalográficos
convencionais, seguido de ataque com Nital 5%.

3.6.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura
Para melhor avaliar as várias estruturas resultantes efetivou-se a observação em
microscópio eletrônico de varredura.
A preparação das amostras para microscopia seguiu procedimentos metalográficos
convencionais, seguido de ataque com Nital 5%.

3.6.1.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão
A Microscopia Eletrônica de Transmissão foi utilizada com o objetivo de investigar os
componentes microestruturais e avaliar os fenômenos de precipitação de nano-partículas de
carbonitretos.
Nos corpos de prova simulados termomecanicamente objetivou-se avaliar os efeitos
das temperaturas e deformação sobre as propriedades e microestrutura, analisando-se o
tamanho e distribuição dos carbonitretos formados.
As amostras foram preparadas por lâmina fina, visando obter-se informações mais
detalhadas quanto à distribuição e tamanho dos precipitados e através de extração de réplicas,
para se obter informações principalmente relacionadas ao tipo, geometria e tamanho dos
precipitados.
Para preparação de amostras tipo lâmina fina, a partir dos CPs deformados, extraíramse discos, com aproximadamente 3mm de diâmetro e 0,5mm de espessura, da região central,
conforme ilustra a figura 17.
Para preparação de amostras do tipo réplica, a partir dos CPs deformados, depositou-se
um filme de carbono na região central previamente lixada, polida e atacada. Juntamente com
o filme de carbono, posteriormente extraído, virão fixadas as partículas (precipitados,
inclusões, ou até mesmo, pedaços da matriz).
Normalmente utiliza-se réplica pela maior rapidez e facilidade para produzir amostras.
Neste tipo de amostras as informações sobre a distribuição e a fração volumétrica de
precipitados presentes no material são limitadas.
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Figura 17: Região de extração da amostra para MET (lâmina fina) nos corpos de prova de
simulação física.

A tabela 4 indica as amostras escolhidas como sendo representativas para se obter
boas informações em termos de variação das propriedades e microestrutura. Estas amostras
são codificadas conforme as variáveis de simulação física utilizadas e seguem o esquema de
identificação apresentado na figura 18.
XX

XX XX

Figura 18: Esquema de identificação das amostras de simulação física.

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) é a principal técnica utilizada na
investigação dos fenômenos de precipitação de nano-partículas

de carbonitretos

microligantes.
Para esse experimento foram escolhidas, em virtude do grande número de amostras
simuladas termomecanicamente e da dificuldade na confecção das amostras para microscopia
de transmissão, as temperaturas de 1100°C e 1250°C (mínima e máxima do ensaio
termomecânico) e a velocidade de resfriamento de 60ºC/min.
Procurou-se, com esse procedimento, obter informações representativas do
comportamento microestrutural do aço analisado, avaliando-se o tipo, tamanho e distribuição
dos precipitados, dentro do possível, de forma a obter-se uma tendência de comportamento
válida para as demais amostras simuladas.
As figuras apresentadas na análise por MET foram extraídas da referência 118, que
constitui estudo integrante do Grupo de Desenvolvimento de Aços Microligados do
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LAMEF/UFRGS, que trabalhou com a análise via MET das amostras simuladas
termomecanicamente nessa Tese.

Tabela 4: Relação das amostras analisadas por MET.

Amostras

Temperatura (ºC) Deformação (%)

Taxa de
resfriamento
(°C/min)

Tipo de amostra

1100-00-60

1100

00

60

LF + R

1100-30-60

1100

30

60

LF + R

1100-70-60

1100

70

60

R

1250-00-60

1250

00

60

LF + R

1250-30-60

1250

30

60

LF + R

LF = lâmina fina; R = réplica

3.6.2 Microdureza
Para esse ensaio foi avaliado também o perfil de microdureza dos corpos de prova
resultantes.
Devido à reduzida área e diversidade nas deformações apresentadas nos corpos de
prova (ver item 4.3.2), foram realizados ensaios de microdureza Vickers, com carga de 200g
nas amostras que sofreram simulação física.
A região de ensaio correspondeu a uma linha central dos corpos de prova, conforme
esquematizado na figura 19. O objetivo da escolha dessa configuração foi tentar realizar o
ensaio segundo uma linha de deformações semelhantes, de forma a minimizar o efeito dessa
variável.

Figura 19: Região do corpo de prova onde foram realizadas as microdurezas.
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3.7

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FORJAMENTO
A análise do processo de forjamento teve como objetivos, em uma primeira etapa,

monitorar o processo visando obter-se dados quantitativos para aplicá-los ao experimento de
simulação física, isto é, mapear tempos e temperaturas para especificação no ensaio.
Procurou-se caracterizar, o melhor possível, um processo de forjamento a quente
convencional, de modo que, através de posterior simulação, se possam levantar condições e
propriedades que possibilitassem prever o comportamento dos aços quando em processo real.
Em uma segunda etapa, aplicando novos conhecimentos quanto ao resfriamento
controlado dos aços microligados, determinar resultados possíveis de se obter quando do
resfriamento com ar forçado (esteira) de um terminal automobilístico, comparando-se as
propriedades mecânicas desses terminais (aço microligado) com aqueles produzidos no
processo convencional (SAE 1141). Verificou-se que uma modificação na taxa de
resfriamento do aço microligado produziria propriedades finais que permitissem a
substituição do aço original (que passa por tratamento posterior de têmpera e revenido) pelo
aço microligado, eliminando-se, com isso, a etapa de tratamento térmico, com a conseqüente
redução nos custos de produção.
Na terceira etapa de experimentos com forjamento verificar, através de microscopia de
transmissão, o efeito das nano-partículas no ancoramento de grão e nas propriedades finais do
aço microligado ao nióbio.

3.7.1 Avaliação das Temperaturas de Forjamento
Avaliações obtidas por termografias, realizadas sob condições de forjamento industrial
do terminal, permitiram observar a distribuição de temperaturas ao longo das peças. Para
tanto, as peças das respectivas etapas foram colocadas sobre uma superfície plana
imediatamente após cada etapa do processo de forjamento e realizada a termografia. As
termografias foram obtidas com equipamento MEC SANEY, modelo: TH3100 e análise
processada no software Thermal Image Processing Program.
Simultaneamente as termografias, realizaram-se levantamentos das temperaturas
através de pirômetro ótico Infraterm Mebumformer IS 3D. As avaliações com pirômetro ótico
efetivaram-se no acompanhamento do fluxo do processo de forjamento.
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As avaliações permitiram a identificação de temperaturas e velocidades de
resfriamento significativas do processo de forjamento e que determinaram os parâmetros de
simulação. Evidentemente a complexidade da geometria da peça obrigou a escolha de
temperaturas e velocidades de resfriamento mais representativas.
Quando da realização dos experimentos relacionados ao forjamento do terminal na
linha de produção, com resfriamento convencional e em esteira, para retirada de amostras para
posterior análise, as avaliações de temperatura foram efetivadas com pirômetro ótico e
termopar. Para tanto, tarugos e terminais eram retirados da linha de produção, nas respectivas
etapas, e a avaliação era efetuada.
A esteira de resfriamento do processo industrial tinha três metros de comprimento e
cada peça levava 3 minutos e 30 segundos para percorrê-la. A taxa de resfriamento estimada,
na esteira, por medições em termografias e termopar, ficou em aproximadamente 150ºC/min.

3.7.2 Avaliação do Tamanho de Grão Austenítico das Barras Laminadas Redondas na
Condição Pré-Forjamento
Amostras das barras laminadas redondas foram extraídas do processo de produção
após a saída do forno de aquecimento por indução e imediatamente temperadas, para se
avaliar o tamanho de grão austenítico na condição pré-forjamento para as duas temperaturas
empregadas.
Na avaliação do tamanho de grão austenítico, a preparação das amostras para
microscopia ótica seguiu procedimentos metalográficos convencionais, seguido de ataque em
solução de 200ml de água destilada + 4g de ácido pícrico + 4g de cloreto férrico.

3.7.3 Análise Macroestrutural
Foram avaliadas também as linhas de deformação dos terminais forjados. O objetivo
do experimento foi verificar as linhas de deformação impostas pelo processo. Para tanto, as
amostras tiveram sua superfície previamente lixada, imersa, até que as linhas de deformação
se revelassem, em solução 50% de ácido clorídrico e 50% de água destilada. Essa avaliação
permitiu avaliar-se a distribuição das deformações ao longo da peça.
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3.7.4 Análise Microestrutural
Devido à geometria da peça, regiões com distintas taxas de deformação estão
presentes. Para realizar a análise microestrutural definiram-se duas regiões de análise,
conforme indica a figura 20.
Uma primeira região (A) submetida a uma grande deformação e uma segunda região
(B) menos deformada, foram escolhidas com o objetivo de comparar as microestruturas da
peça forjada com os resultados obtidos através da simulação física.

Figura 20: Regiões de análise microestrutural no terminal.

3.7.4.3 Microscopia Ótica
Utilizou-se a microscopia ótica para avaliar a microestrutura dos terminais, visando
identificar diferenças entre produtos finais oriundos dos dois aços brutos de laminação
analisados. Essa avaliação foi importante para caracterizar as microestruturas dos terminais
forjados.
A preparação das amostras para microscopia seguiu procedimentos metalográficos
convencionais, seguido de ataque com Nital 5%.
3.7.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As amostras após serem analisadas em microscopia ótica, foram analisadas em MEV,
com o objetivo de melhor caracterizar a estrutura e de avaliar e identificar as inclusões
presentes nos aços.

54

METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.7.5 Ensaio de Tração Convencional
O objetivo desse ensaio foi comparar, extraindo-se corpos de prova de uma mesma
secção, as propriedades mecânicas dos terminais forjados a 1250°C e 1200°C, submetidos a
velocidades de resfriamento diferentes, ou seja, resfriamento convencional em container e
resfriamento em esteira com ar forçado. Verificou-se o efeito do resfriamento controlado
nessas propriedades. Outro objetivo foi avaliar a influência da precipitação das partículas de
Nb(C, N) nos resultados finais.
Os corpos de prova para o ensaio de tração foram preparados segundo a norma ASTM
E8M. Os testes foram conduzidos no equipamento Material Test System – MTS 810, com
deslocamento da linha de carga de 0,1mm/min.
As dimensões do CPs de tração estão apresentadas na figura 21. Essas dimensões
foram escolhidas devido às limitações impostas pela configuração do terminal, uma vez que a
única secção onde era possível a extração dos CPs tinha 54mm de comprimento. Extraíram-se
os CPs de regiões do terminal com deformações similares, para melhor avaliação das
propriedades desejadas, conforme indicado na figura 22.
Para os ensaios de tração foram produzidos, no total, 28 corpos de prova, sendo os
valores finais a média de quatro ensaios para cada uma das seguintes condições do terminal:
a) SAE 1141 Nb forjado a 1250°C com resfriamento em container;
b) SAE 1141 Nb forjado a 1200°C com resfriamento em container;
c) SAE 1141 Nb forjado a 1250°C com resfriamento em esteira;
d) SAE 1141 Nb forjado a 1200°C com resfriamento em esteira;
e) SAE 1141 forjado a 1250°C com resfriamento em container;
f) SAE 1141 forjado a 1200°C com resfriamento em container;
g) SAE 1141 forjado a 1250°C temperado e revenido.
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Figura 21: Dimensões dos corpos de prova de tração.

Figura 22: Esquema indicando a secção de retirada dos corpos de prova de tração.
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RESULTADOS
Nas páginas a seguir serão apresentados os resultados obtidos nos experimentos

descritos na metodologia experimental. Primeiramente estarão relacionados os dados
referentes à matéria-prima e os dados relativos ao forjamento do terminal automobilístico e,
na seqüência, os referentes aos corpos de prova dos ensaios de simulação física.

4.1

CARACTERIZAÇÃO DO AÇO SAE 1141 E SAE 1141 AO NIÓBIO
Na caracterização dos aços utilizados retiraram-se amostras da secção transversal e

longitudinal das barras laminadas redondas. Para melhor análise comparativa dos aços, sua
caracterização será apresentada conjuntamente.

4.1.1 Composição Química
A composição química dos aços analisados está apresentada na Tabela 1, na qual
pode-se observar o aumento do teor de nióbio de 0,012 para 0,035.

Tabela 5: Composição química dos aços analisados (% em peso)
Aço(SAE)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Nb

Ti

Pb

Sn

Fe

1141

0,382 0,134 1,431 0,016 0,118 0,148 0,034 0,060 0,106 0,012 0,003 0,004 0,011 97,54

1141 Nb

0,398 0,173 1,481 0,013 0,111 0,122 0,019 0,067 0,183 0,035 0,003 0,004 0,011 97,38

4.1.2 Caracterização em Microscopia Ótica
As figuras 23 e 24 mostram a estrutura ferrítico/perlítica das barras laminadas
redondas. Ambas apresentam uma estrutura ferrítica bandeada, característica de aços
laminados, sulfetos de manganês alinhados segundo a direção de laminação e nucleação
ferrítica em torno dos sulfetos. Para o aço SAE 1141 microligado ao nióbio pode-se observar
uma distribuição ferrítico/perlítica mais uniforme e uma granulometria menor.
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Figura 23: Caracterização das barras laminadas redondas em microscopia ótica (SL = secção
longitudinal; ST = secção transversal).

Figura 24: Caracterização das barras laminadas redondas em microscopia ótica (500X).

4.1.3 Caracterização em Microscopia Eletrônica de Varredura
Na microscopia eletrônica de varredura avaliou-se a microestrutura das barras
laminadas nas secções tranversal e longitudinal e, através de microssonda, identificou-se as
inclusões presentes.
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Figura 25: Microscopia eletrônica de varredura do aço 1141 Nb, das secções transversal e
longitudinal, respectivamente, e caracterização qualitativa da inclusão de MnS presente.
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Figura 26: Microscopia eletrônica de varredura do aço SAE 1141, das secções transversal e
longitudinal, respectivamente, e caracterização qualitativa da inclusão de MnS presente.
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Pode-se observar nas figuras 25 e 26 que as inclusões presentes foram identificadas
como sulfeto de manganês e a microestrutura é ferrítico/perlítica.
4.2

SIMULAÇÃO FÍSICA
A simulação térmica e a física foram efetivadas no simulador físico Gleeble. Na

simulação térmica o corpo de prova resultante constituiu-se de um cilindro como indica a
figura 10 e, para a simulação física, os corpos de prova resultantes apresentaram-se como
indica a figura 27.

Figura 27: Corpos de prova resultantes da simulação física.

4.2.1 Avaliação do Efeito da Temperatura e Tempo de Reaquecimento no Tamanho de
Grão Austenítico
Um aspecto importante na avaliação do efeito da temperatura de forjamento e da
adição do nióbio sobre o tamanho de grão de uma peça forjada é a análise do tamanho de grão
austenítico anterior ao forjamento, visto que um grão austenítico menor conduz a uma
granulometria menor no forjado final.
A partir da análise do tamanho de grão austenítico das barras laminadas redondas do
aço 1141 Nb, observou-se algumas regiões com tamanho de grão ASTM 6 para a temperatura
de 1200°C. Para realizar uma análise mais completa sobre o efeito do microligante, da
temperatura de reaquecimento e do tempo nessa temperatura, efetuou-se a simulação térmica
indicada pelo esquema da figura 9, uma vez que, para afirmar que o tamanho de grão menor
era devido ao microligante foi necessário efetuar-se a referida simulação térmica com ambos
os aços pesquisados.
Como na temperatura de 1250°C, os tamanhos de grão de ambas as barras laminadas
redondas foram similares, optou-se pela simulação nas temperaturas de 1100°C, 1150°C e
1200°C.
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Os resultados obtidos na simulação térmica estão apresentados nas micrografias das
figuras 28, 29 e 30 (secção transversal) e 31, 32 e 33 (secção longitudinal) e nos gráficos da
figura 34 (secção transversal) e 35 (secção longitudinal).
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Figura 28: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção transversal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1100ºC.
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Figura 29: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção transversal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1150ºC.
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Figura 30: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção transversal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1200ºC.
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Figura 31: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção longitudinal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1100ºC.
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Figura 32: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção longitudinal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1150ºC.
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Figura 33: Microestrutura do tamanho de grão austenítico da secção longitudinal das amostras
simuladas termicamente para a temperatura de 1200ºC.

Da análise das figuras pode-se observar uma pequena influência do nióbio no
ancoramento de grão, quando comparado ao aço sem nióbio, para ambas as secções. O
crescimento de grão, nas temperaturas analisadas, é rápido mesmo para tempos curtos de
reaquecimento.
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Figura 34: Tamanho de grão austenítico correspondente à secção transversal dos aços SAE
1141 Nb e SAE 1141, submetidos à simulação térmica, em função do tempo de permanência à
temperatura de austenitização.
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TEMPERATURA 1100ºC
6
5,5

6

5,5

5,5
5
4,5

GRÃO ASTM

5
4

1141 Nb

3

1141

2
1
0
2

5

7

TEMPO (MIN)

TEMPERATURA 1150ºC
6
5

5
4,5

GRÃO ASTM

5

4,5

4,5
4

4
1141 Nb

3

1141

2
1
0
2

5

7

TEMPO (MIN)

TEMPERATURA 1200ºC
6
5

5

5

5

GRÃO ASTM

5
4,5

5
4

1141 Nb

3

1141

2
1
0
2

5

7

TEMPO (MIN)

Figura 35: Tamanho de grão austenítico correspondente à secção longitudinal dos aços SAE
1141 Nb e SAE 1141, submetidos à simulação térmica, em função do tempo de permanência à
temperatura de austenitização.
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4.2.2 Avaliação do Efeito da Temperatura e Deformação no Tamanho de Grão
Austenítico
Durante a observação microscópica das amostras do aço 1141 Nb submetidas à
simulação física, foram observadas heterogeneidades nas deformações ao longo da secção dos
mesmos. Tal fato pode ser verificado no conjunto das micrografias apresentadas a seguir, que
apresentam a configuração das linhas de deformação das amostras analisadas.
Pôde-se observar, claramente, em todos os graus de deformação, o aparecimento de
três regiões distintas. Uma primeira região com muito pouca ou nenhuma deformação
representada por (a), uma segunda região central muito deformada representada por (b) e uma
terceira região muito pouco deformada, conjunta a essa segunda, representada por (c)
conforme mostram as figuras 36, 37 e 38.
Devido ao exposto acima, de modo a padronizar ao máximo a região de observação do
tamanho de grão austenítico, foi necessário adotar-se os seguintes procedimentos:
a)

Para a zona não deformada, representada por (a) na figura 36, houve maior flexibilidade
na escolha das regiões de observação, devido a maior área disponível;

b)

Para as regiões (b) e (c), mais críticas, foi considerada a região mais próxima possível
do centro das respectivas secções, como indica a figura 36.

(c)

(a)

(b)

Figura 36: Regiões de deformação observadas nos corpos de prova de simulação física.

Figura 37: Linhas de deformação da região central da amostra com deformação nominal de
70%.
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Figura 38: Linhas de deformação da região central de amostra com deformação nominal de
50%.

A não homogeneidade das deformações, ao longo da secção dos corpos de prova,
também foram observadas em outros trabalhos que utilizaram o simulador físico Gleeble117.
Os resultados da avaliação dos tamanhos de grão austenítico das amostras temperadas,
nas condições de temperatura e deformação especificadas no ensaio termomecânico, estão
apresentados nas figuras 39, 40 e 41.
A partir da análise dos corpos de prova simulados termomecanicamente no simulador
Gleeble, pode-se observar que a adição de nióbio é efetiva para a temperatura de 1100°C,
sendo que para 1200°C e 1250°C seu efeito é menos pronunciado. Comparando-se com os
dados de tamanho de grão austenítico obtidos através da simulação térmica e dos tarugos préforjamento, torna-se evidente a influência da precipitação induzida por deformação no
ancoramento de grão nas temperaturas analisadas.
Na análise do processo de forjamento do terminal, a temperatura de 1100°C é inviável
devido à massa a ser forjada, às altas cargas necessárias e ao risco de quebra do conjunto
matriz/punção. Devido a isso, a análise do tamanho de grão das barras laminadas redondas
limitou-se a temperatura especificada pelo fabricante para o forjamento do terminal do aço
SAE 1141 (1250°C) e, para o aço SAE 1141 microligado ao Nb, foram forjados terminais nas
temperaturas de 1200°C e 1250°C. A temperatura de 1200°C é o limite possível de
forjamento sem que ocorram possíveis danos aos equipamentos.
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Temperatura: 1100°C

30%

50%

70%

Figura 39: Tamanho de grão austenítico dos corpos de prova de simulação física a temperatura
de 1100°C e deformações de 30, 50 e 70%.
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Temperatura: 1200°C

30%
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Figura 40: Tamanho de grão austenítico para corpos de simulação física a temperatura de
1200°C e deformações de 30, 50 e 70%.
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Temperatura: 1250°C

30%
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Figura 41: Tamanho de grão austenítico dos corpos de prova de simulação física a temperatura
de 1250°C e deformações de 30, 50 e 70%.

As micrografias do tamanho de grão austenítico revelaram estruturas recristalizadas
para todas as temperaturas e tempos analisados.
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Os resultados do tamanho de grão austenítico, em relação a temperaturas de préaquecimento e graus de deformação, estão representados nos gráficos da figura 42. O tamanho
de grão foi determinado também para as diferentes regiões da amostra, conforme demonstra a
figura 36.
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Figura 42: Representação gráfica do tamanho de grão austenítico em função das temperaturas
e deformações.
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4.2.3 Avaliação do Efeito da Deformação e Velocidade de Resfriamento nas
Características Microestruturais
Também nesse ensaio de simulação física as variações de deformação apresentadas
impuseram limites às zonas de observação. Os resultados apresentados a seguir se referem à
análise de microestruturas e durezas das regiões deformadas, representadas por (c) na figura
36.

4.2.3.1 Caracterização em Microscopia Ótica
Devido a similaridade das microestruturas, foram escolhidas, como representativas,
amostras de simulação física sem deformação e com deformação de 70%, analisadas nas
temperaturas de 1100, 1200 e 1250ºC e nas velocidades de resfriamento de 36, 60, 100 e
150ºC/min.
Pode ser observado, após análise das figuras 43, 44 e 45 e da tabela 6, que a
velocidade de resfriamento tem papel preponderante na microestrutura final, pois regiões sem
deformação e regiões bem deformadas apresentaram similaridade microestruturais. A
microestrutura evolui de um agregado de ferrita e perlita para uma microestrutura multifásica
de ferrita, perlita e bainita, aumentando a proporção desse último constituinte à medida que a
velocidade de resfriamento aumenta. Para a velocidade de resfriamento de 150ºC/min alguma
martensita também é encontrada.
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TEMPERATURA: 1100°C
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Figura 43: Microestruturas resultantes da simulação física para a temperatura de 1100°C em
função da velocidade de resfriamento e deformação.
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TEMPERATURA: 1200°C
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Figura 44: Microestruturas resultantes da simulação física para a temperatura de 1200°C em
função da velocidade de resfriamento e deformação.
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TEMPERATURA: 1250°C
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Figura 45: Microestruturas resultantes da simulação física para a temperatura de 1250°C em
função da velocidade de resfriamento e deformação.
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Tabela 6: Microestruturas resultantes obtidas por observação em microscopia ótica.
Grau de
Deformação (%)

Temperatura (ºC)

Taxa de Resfriamento
(ºC/min)

Dureza (HV)

têmpera
1100

1200

1100

1200

F+P

270

F+P+B

100

318

F+P+B

150

334

F+P+B+M
5,0

262

F+P
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4.2.3.2 Dureza
Os resultados das durezas medidas seguindo a linha central dos corpos de prova
resultou nos valores apresentados nos gráficos da figura 46.
A análise do perfil de dureza ao longo da região central dos corpos de prova evidencia
a influência predominante da velocidade de resfriamento sobre a microestrutura resultante. As
maiores durezas estão relacionadas à velocidade de resfriamento de 150ºC/min, em função da
microestrutura multifásica, principalmente devido à presença da bainita.
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Figura 46: Resultados de dureza dos corpos de prova da simulação física.
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4.2.3.3 Caracterização em Microscopia Eletrônica de Varredura
As micrografias obtidas por MEV (figuras 47 e 48) apresentaram, da mesma forma
que os resultados da microscopia ótica, a presença da formação de carbonetos agulhados.
Esses carbonetos estão dispostos em diferentes posições e orientações ao longo da
microestrutura e caracterizam uma microestrutura tipicamente bainítica. Junto a essa estrutura
são encontrados sulfetos de manganês identificados qualitativamente em análise por
microsonda EDS.
(a)

(b)

Figura 47: Micrografia obtida em MEV com magnificação de 2k da amostra 1100-00-60 em (a)
e em (b) amostra 1100-00-150.

Figura 48: Micrografia obtida em MEV da amostra 1100-70-150 com magnificação de 1k.

4.2.3.4 Caracterização em Microscopia Eletrônica de Transmissão
Nas figuras 49, 50 e 51 apresentam-se as micrografias da amostra 1100-00-60. Pode-se
observar a presença de finas partículas de NbC precipitadas tanto na ferrita quanto na ferrita
da perlita. O espectro em EDS da figura 50 (b) apresenta picos mais fortes de ferro devido à
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lâmina fina e de cobre em função do grid onde a amostra é sustentada. Na figura 51, as
partículas finas tendem a ter um certo alinhamento, parecendo indicar uma precipitação
interfásica.
(a)

(b)

110

1 10

3 12

222
1 32

Figura 49: Micrografia em campo claro da amostra 1100-00-60 apresentando a dispersão de
finas partículas em grão ferrítico em (a). Em (b) padrão de difração de área selecionada da matriz

(a)

(b)
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ferrítica118.

Figura 50: Micrografia revelando a precipitação de carbonetos de Nb na amostra 1100-00-60
em lâmina fina em (a) e em (b) espectro de EDS da partícula indicada118.
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(a)

(b)

Figura 51: Precipitação de carbonetos de nióbio na amostra 1100-00-60, em lâmina fina118.

A figura 52 indica a presença de perlita muito fina e partículas precipitadas em grão
ferrítico na amostra 1100-30-60. Também foram encontradas evidências da precipitação em
regiões da ferrita da perlita.
(a)

(b)

Figura 52: Micrografias em campo claro de amostra tipo lâmina fina simulada 1100-30-60,
apresentando perlita fina em (a) e em (b) grão ferrítico apresentando finas partículas precipitadas, com
algumas delas indicadas118.
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Na figura 53 pode-se observar a micrografia em réplica de filme de carbono da
amostra 1100-30-60 indicando a precipitação de NbC.
(a

(b)

Figura 53: Micrografia em réplica de filme de carbono da amostra 1100-30-60 demonstrando
carbonetos de nióbio e campo claro (a) e em campo escuro (b)118.

Na figura 54 apresentam-se os espectros em EDS das partículas encontradas para a
mesma amostra.
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Figura 54: Micrografia da amostra 1100-30-60 indicando carbonetos de nióbio em réplica de
filme de carbono em (a) e em (b) os espectros de EDS das partículas indicadas118.

Nas figuras 55 e 56 apresentam-se as micrografias em réplica de carbono da amostra
1100-70-60, que indicam a predominância de partículas muito finas de carbonetos de nióbio
juntamente com partículas muito grosseiras, provavelmente formadas a altas temperaturas na
forma de (Ti,Nb) C,N, ricas em nióbio.
83

RESULTADOS

(a)

(b)
(c)
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Figura 55: Micrografia de réplica em filme de carbono demonstrando presença de carbonetos
coalescidos em meio a outros bem menores, para amostra 1100-70-60 em (a). Em (b), carbonetos
extremamente grandes presentes juntamente a pequenas partículas, para mesma amostra. Em (c) espectro
de EDS da partícula indicada118.
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Figura 56: Micrografias demonstrando fina dispersão de carbonitretos de Nb de réplica em
filme de carbono da amostra 1100-70-60 em campo claro em (a ), (b) e (c); e espectro de EDS da partícula
indicada em (d)118.
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(a)
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Figura 57: Micrografia de réplica em filme de carbono da amostra 1250-00-60 indicando
precipitados de nióbio em duas magnificações em (a) e (b) e em (c) espectro de EDS da partícula
indicada118.

Na figura 57 pode-se observar a presença de carboneto de nióbio presente na estrutura
lamelar. Algumas partículas apresentam tamanhos muito grandes provavelmente devido ao
coalescimento de partículas formadas a altas temperaturas de austenitização.
A figura 58 apresenta a micrografia da amostra 1250-30-60.
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Figura 58: Imagens obtidas através de réplica em filme de carbono da amostra 1250-30-60, com
respectivo EDS da partícula indicada118.
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Na figura 58 da amostra 1250-30-60, também são observadas partículas ricas em
nióbio coalescidas, precipitadas em contorno de grão austenítico, formadas em altas
temperaturas, provavelmente do tipo (Nb,Ti)C,N junto a outras partículas menores de NbC.
Na avaliação e quantificação dos resultados da microscopia eletrônica de transmissão,
para as amostras analisadas, encontrou-se para as amostras da temperatura de 1100ºC uma
faixa de tamanho dos precipitados entre 1 e 170 nm. Para a temperatura de 1250ºC os
tamanhos variaram entre 18 e 670 nm.

4.3

FORJAMENTO DO TERMINAL
A figura 59 apresenta a barra laminada redonda após a saída do forno de pré-

aquecimento, antes da primeira etapa de recalque para extração da carepa.

Figura 59: Termografia do tarugo na condição pré-forjamento.

Pode-se observar que existe uma variação de temperatura ao longo do tarugo, normal
para esse tipo de processo, pela massa de material envolvida, apesar do aquecimento indutivo
rápido.
Nas avaliações com pirômetro ótico, nas etapas de forjamento, foram obtidas as
seguintes temperaturas:
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a)

1ª operação (extração da carepa): 1240-1270°C

b)

2ª operação (forjamento primário): 1220-1250°C

c)

3ª operação (forjamento para precisão dimensional): 1210-1220°C

d)

4ª operação (forjamento arredondamento interno): 1150-1190°C

e)

5ª operação (rebarbamento): 1050-1120°C
Os objetivos das análises foram determinar os parâmetros de temperatura de pré-

aquecimento para especificação de dados para a etapa de simulação física, e a confirmação de
que os parâmetros de produção (1250°C para o tarugo) estariam sendo obedecidos.
Foram também avaliadas, com o mesmo propósito, as temperaturas nas demais etapas
de processamento industrial do terminal. As informações obtidas serão muito importantes
para simulações físicas futuras.
Na figura 60 se apresentam as termografias obtidas (agrupadas na mesma figura para
fins de avaliação comparativa) para avaliação do perfil das temperaturas em cada etapa do
processo industrial. Em (a) o terminal após a primeira operação de forjamento ainda com a
rebarba e em (b) o terminal após rebarbamento e pronto.

Figura 60: Termografia do terminal.

Pôde ser observado nas termografias e avaliações com pirômetro ótico, que existem
variações de temperatura e, conseqüentemente, velocidades de resfriamento, ao longo da peça
devido a sua massa e sua geometria complexa. Esse fato, aliado a necessidade de definir-se
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parâmetros de simulação física representativos do processo de forjamento por resfriamento
convencional e resfriamento controlado, levou a necessidade do estabelecimento de
parâmetros relacionados a essas variáveis. Evidentemente, a definição dos parâmetros
necessitaria englobar as diferenças apresentadas pela complexidade de formas do terminal.
A escolha das temperaturas de forjamento, para emprego em simulação física, foi
baseada na temperatura especificada para o forjamento pela planilha de procedimentos da
empresa (1250°C) e variações para menos (1200 e 1100°C) para verificar o comportamento
do material nessa situação.
A escolha das velocidades de resfriamento especificadas na metodologia experimental
baseou-se, então, nas avaliações realizadas e no Metals Handbook23, que apresenta
velocidades de resfriamento para peças resfriadas ao ar, em container e ar forçado. Com isso
contemplaram-se, na simulação física, as mais diferentes situações de forjamento pesquisadas.
Na escolha das deformações para simulação física também se levou em conta a
complexidade da peça, e foram escolhidas as deformações nominais de 30, 50 e 70%.

4.3.1 Avaliação do Tamanho de Grão Austenítico das Barras Laminadas Redondas na
Condição Pré-Forjamento
Os tamanhos de grão austenítico foram obtidos através da análise micrográfica das
barras laminadas redondas temperadas em água imediatamente após sua saída do forno de
indução, ou seja, antes de qualquer operação de forjamento.
O objetivo foi de avaliar o tamanho de grão prévio das barras laminadas redondas,
avaliando-se o efeito da temperatura de pré-aquecimento, analisando-se sua influência sobre o
produto forjado final e a influência da adição do nióbio como microligante.
A seguir apresentam-se os resultados obtidos na avaliação dos tamanhos de grão
austenítico das barras laminadas redondas pré-forjamento.
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Figura 61: Tamanhos de grão das barras laminadas redondas na condição pré-forjamento.

Para o aço SAE 1141 microligado ao nióbio, para a temperatura de 1200ºC, o tamanho
de grão austenítico médio encontrado foi ASTM 5, enquanto que, para ambos os aços na
temperatura de 1250ºC, o tamanho de grão austenítico encontrado foi de ASTM 4.
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Pôde-se observar também que na temperatura de 1200°C, existem algumas regiões
com granulometria similar à encontrada na temperatura de 1250ºC. Isso ressalta a tendência
dos ensaios de simulação física que apresentaram tamanhos de grão menores a medida em que
se diminuiu a temperatura de pré-aquecimento e o efeito parcial do nióbio nessa temperatura.

4.3.2 Análise Macroestrutural
A figura 62 apresenta as macrografias das regiões A e B do terminal.

A

B

Figura 62: Macroestruturas das regiões A e B do terminal, indicando o local de retirada das
amostras para as avaliações micrográficas (observar regiões na figura 9).

Na macrografia da figura 62, na região A, pode-se observar a concentração nas linhas
de fluxo de material no centro da secção do terminal. Essa concentração de linhas de fluxo é
devido à excessiva deformação e ao atrito do material com as paredes da matriz de
forjamento.
4.3.3 Caracterização do Terminal em Microscopia Ótica
4.3.3.1 Análise da Região com mais Deformação
A figura 63 apresenta a microestrutura correspondente a região (A) do terminal, na
condição temperada e revenida, característica da produção normal do terminal forjado na
indústria. O tratamento de têmpera consiste em autenitizar o terminal a uma temperatura de
840ºC durante 140 minutos, seguido de resfriamento em mistura de água + óleo a temperatura

90

RESULTADOS
de 50ºC. O revenido consiste em aquecer o material a 600ºC durante 120 minutos, seguido de
resfriamento no forno.

Figura 63: Microestrutura da região (A) do terminal, na condição temperada e revenida.

A estrutura consiste de martensita revenida, característica de aços temperados e
revenidos (aço SAE 1141 forjado e beneficiado).
A figura 64 apresenta a microestrutura para a mesma região dos terminais pesquisados
segundo os parâmetros propostos nesse trabalho.

91

RESULTADOS

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 64: Microestruturas relativas a região (A) da figura 9, nas condições: (a) 1141Nb 1200°C - esteira; (b) 1141Nb - 1250°C – esteira; (c) 1141Nb – 1200°C – normal; (d) 1141Nb – 1250°C normal; (e) 1141 – 1200°C – normal; (f) 1141 – 1250°C – normal.

A estrutura apresentada consiste de um agregado de ferrita e perlita, com distribuição
característica da nucleação da ferrita sobre contornos de grão da austenita recristalizada e
transformação perlítica no volume remanescente, indicando que houve a recristalização da
austenita após a deformação.
Em todas as microestruturas também se pôde observar a nucleação ferrítica em torno
de partículas de sulfeto de manganês, identificadas em microssonda no MEV, como mostra a
figura 65.
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Figura 65: Nucleação ferrítica em torno de sulfetos de manganês.

4.3.3.2 Análise da Região menos Deformada
A figura 66 apresenta a microestrutura correspondente a região (B) do terminal, na
condição temperada e revenida, característica da produção normal do terminal forjado.

Figura 66: Microestrutura da região (B) do terminal, na condição temperada e revenida.

A estrutura consiste de martensita revenida, característica de aços temperados e
revenidos.
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A figura 67 apresenta a microestrutura para a mesma região dos terminais pesquisados
segundo os parâmetros propostos nesse trabalho.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 67: Microestruturas relativas a região (B) da figura 9, nas condições: (a) 1141Nb 1200°C - esteira; (b) 1141Nb - 1250°C – esteira; (c) 1141Nb – 1200°C – normal; (d) 1141Nb – 1250°C normal; (e) 1141 – 1200°C – normal; (f) 1141 – 1250°C – normal.

A estrutura apresentada consiste de um agregado de ferrita e perlita, com distribuição
característica da nucleação da ferrita sobre contornos de grão da austenita recristalizada e
transformação perlítica no volume remanescente, indicando que houve a recristalização da
austenita após a deformação. Observa-se também a nucleação de ferrita em torno de sulfetos
de manganês.
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4.3.4 Caracterização do Terminal em Microscopia Eletrônica de Varredura
Na microscopia eletrônica de varredura confirmam-se os resultados obtidos na
microscopia ótica. As inclusões presentes foram identificadas como sulfetos de manganês.

Figura 68: Microscopias (MEV) relativas a região (B) da figura 9, nas condições: (a) 1141Nb 1200°C - esteira; (b) 1141Nb - 1250°C – esteira; (c) 1141Nb – 1200°C – normal; (d) 1141Nb – 1250°C normal; (e) 1141 – 1200°C – normal; (f) 1141 – 1250°C – normal.

4.3.5 Dureza
Para comparar os efeitos da temperatura, resfriamento e deformação foram realizados
ensaios de durezas nas duas regiões escolhidas do terminal.
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A tabela 7 apresenta os valores médios de dureza encontrados nas regiões A (mais
deformada) e B (menos deformada) do terminal, segundo os parâmetros propostos nesse
trabalho.

Tabela 7: Resultados dos ensaios de dureza nas regiões A e B do terminal.

Aço

Resfriamento

Temperatura (ºC)

Região

Dureza (HV)

SAE 1141 Nb

Esteira

1250

A

275

SAE 1141 Nb

Esteira

1200

A

270

SAE 1141 Nb

Esteira

1250

B

268

SAE 1141 Nb

Esteira

1200

B

272

SAE 1141 Nb

Convencional

1250

A

269

SAE 1141 Nb

Convencional

1200

A

265

SAE 1141 Nb

Convencional

1250

B

284

SAE 1141 Nb

Convencional

1200

B

275

SAE 1141

Convencional

1250

A

265

SAE 1141

Convencional

1200

A

269

SAE 1141

Convencional

1250

B

268

SAE 1141

Convencional

1200

B

270

SAE 1141

Temperado e Revenido

1250

A

269

Na análise dos valores de dureza do terminal pode-se observar que não existe uma
diferença significativa entre os valores de dureza, possivelmente resultado de tamanhos de
grão resultantes e velocidades de resfriamento diferentes.

4.3.6 Ensaio de Tração
Na figura 69 estão apresentados os resultados obtidos no ensaio de tração dos corpos
de prova obtidos da região B do terminal.
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Gráfico Tensão X Deslocamento da linha de carga
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Figura 69: Gráfico tensão X deslocamento da linha de carga resultantes do ensaio de tração.
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5.1

CARACTERIZAÇÃO DO AÇO SAE 1141 E SAE 1141 NB BRUTO DE
LAMINAÇÃO
Na análise da composição química dos aços analisados observa-se o aumento do teor

de nióbio de 0,012% (aço SAE 1141) para 0,035% (aço SAE 1141 Nb). Esse aumento
contempla o objetivo desse trabalho, ou seja, o de avaliar os efeitos de um aumento do teor de
nióbio no comportamento do aço quando submetido a processamento termomecânico a
quente.
Analisando-se as microestruturas das figuras 23 a 26 é possível observar um agregado
de ferrita e perlita com uma distribuição característica da nucleação da ferrita sobre os
contornos de grão da austenita recristalizada e transformação perlítica no volume
remanescente. Ambas apresentam uma estrutura ferrítica bandeada, característica de aços
laminados, sulfetos de manganês alinhados segundo a direção de laminação e ferrita
intergranular formada em torno dos sulfetos. Para o aço SAE 1141 microligado ao nióbio
pode-se observar uma distribuição ferrítico/perlítica mais uniforme e uma granulometria
menor.
Na análise em microscopia eletrônica de varredura identifica-se a maior parte das
inclusões presentes como sulfetos de manganês. Isso se deve ao elevado teor de enxofre,
adicionado aos aços com a finalidade de melhorar a usinabilidade do produto, propriedade
muito importante em produtos forjados.

5.2

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO TÉRMICA
Da análise das figuras 28 a 33 e dos gráficos das figuras 34 e 35 pode-se observar uma

pequena influência do nióbio no ancoramento de grão, quando comparado ao aço sem nióbio.
O crescimento de grão, nas temperaturas analisadas, é rápido mesmo para tempos curtos de
reaquecimento.
A análise da avaliação do tamanho de grão austenítico dos aços pesquisados,
austenitizados a 1100, 1150 e 1200ºC, apresenta dois importantes efeitos. O primeiro é que o
tamanho de grão austenítico torna-se mais grosseiro com o aumento da temperatura e tempos
de austenitização. O segundo é que, nas temperaturas de 1150 e 1200ºC, existe uma pequena
diferença no refinamento de grão quando comparados o aço com e o aço sem nióbio. Para a
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temperatura de 1100ºC o ancoramento de grão foi mais efetivo, principalmente devido a
maior quantidade de partículas de nióbio não dissolvidas nessa temperatura.

5.3

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA TEMPERATURA E DEFORMAÇÃO NO
TAMANHO DE GRÃO AUSTENÍTICO

5.3.1 Análise das Deformações Produzidas nos Corpos de Prova
Durante a observação microscópica das amostras do aço 1141 Nb submetidas à
simulação física, foram observadas heterogeneidades nas deformações ao longo da secção dos
mesmos. Essas heterogeneidades podem ser observadas nas figuras 37 e 38.
Pôde-se observar o aparecimento de três regiões distintas. Uma primeira região com
muito pouca ou nenhuma deformação representada por (a), uma segunda região central muito
deformada representada por (b) e uma terceira região muito pouco deformada, conjunta a essa
segunda, representada por (c).
Devido à simulação física ocorrer por deformação plana, a região (a), que não é
próxima a zona do contato entre punção e corpo de prova, praticamente não apresentou
deformação.
Na região (c) o atrito gerado entre os punções, placa de tântalo e corpo de prova, gerou
uma resistência ao fluxo do material durante a deformação, produzindo uma região pouco
deformada localizada junto à zona de contato entre corpo de prova e punções.
Para a região (b) central, em virtude do atrito gerado, ocorre a transferência de grande
parte da deformação aplicada, produzindo-se uma região altamente deformada.
Como conseqüência do atrito e da concentração de deformações na região central, não
se pode afirmar que a deformação nominal aplicada é igual à deformação encontrada no corpo
de prova. BLAS119, em estudos realizados recentemente com simulação física no mesmo
equipamento, baseados na observação de linhas de segregação em corpos de prova ensaiados,
demonstrou haverem grandes diferenças entre a deformação nominal utilizada e a deformação
real encontrada. Essas diferenças podem atingir até 100% na região central da amostra.
Sendo assim, a heterogeneidade das deformações tornou complexa a análise do
tamanho de grão e, na tentativa de minimizar o efeito dessa variável, efetivou-se a
padronização das regiões de amostragem.
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5.3.2 Análise do Tamanho de Grão Austenítico
Baseando-se nas premissas expostas no item anterior e na análise das figuras 39, 40,
41 e 42, pôde-se concluir que existe um refino de grão para temperaturas menores de
austenitização e para regiões mais deformadas, indicando que, nessas condições, ocorreu um
atraso no crescimento de grão pela presença de carbonetos de nióbio não dissolvidos
nucleados em contornos de grão recristalizados e, para a temperatura de 1100ºC e1200ºC e
em regiões bastante deformadas, por uma adicional e provável precipitação induzida por
deformação, uma vez que os tamanhos de grão austeníticos encontrados se revelaram menores
do que os da simulação térmica.
Portanto, taxas de deformação maiores com maior encruamento, aliado a temperaturas
menores, produzem grãos deformados que servirão de sítios para nucleação e recristalização.
Esse fato faz com que nucleie uma maior quantidade de grãos mais finos que, junto com a
presença de precipitados de carbonetos de nióbio ancorando o crescimento dos contornos,
produz um tamanho de grão menor.
Para temperaturas maiores o efeito é menos pronunciado pelo fato de o nióbio estar
praticamente todo em solução, não atuando no ancoramento de grão da austenita, portanto
existindo energia suficiente para a recristalização e o crescimento de grão, principalmente de
maneira dinâmica.
Na análise do diagrama de solubilidade do carboneto de nióbio, apresentado na figura
70, pode-se observar que, para a temperatura de 1250ºC e para a composição analisada, todo o
NbC encontra-se em solução, ou seja, está abaixo da curva de solubilidade do material.
Na temperatura de 1200ºC uma pequena fração NbC está disponível para ancoramento
de grão, enquanto que para a temperatura de 1100ºC existe uma quantidade significativa de
carbonetos de nióbio não dissolvidos, provavelmente nucleados em contorno de grão
austenítico, que atuarão como ancoradores do crescimento de grão.
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Figura 70: Diagrama de solubilidade do carboneto de nióbio para as temperaturas de 1100,
1200 e 1250ºC.

5.4

AVALIAÇÃO

DO

EFEITO

DA

DEFORMAÇÃO

E

VELOCIDADE

DE

RESFRIAMENTO NAS CARACTERÍSTICAS MICROESTRUTURAIS
Quando analisado os efeitos da deformação e da velocidade de resfriamento na
metodologia empregada, pode ser observado, após análise das figuras 43, 44 e 45 e da tabela
6, que a velocidade de resfriamento tem papel preponderante na microestrutura final, pois
regiões

sem

deformação

e

regiões

bem

deformadas

apresentaram

similaridade

microestruturais.
A microestrutura evolui de um agregado de ferrita e perlita para uma microestrutura
multifásica de ferrita acicular, perlita e bainita, aumentando a proporção desse último
constituinte à medida que a velocidade de resfriamento aumenta. Para a velocidade de
resfriamento de 150ºC/min alguma martensita também é encontrada.
A diferença na proporção e morfologia dos microconstituintes pode ser atribuída, à
diferença de tamanho de grão austenítico na temperatura de austenitização, deformação e taxa
de resfriamento.
Quando são utilizadas altas temperaturas de austenitização e deformação e altas taxas
de resfriamento, a presença de martensita torna-se provável devido ao aumento na
temperabilidade associada a austenita de tamanho grosseiro após o reaquecimento. Da mesma
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forma, a utilização de uma deformação menor no processamento, conduz, no geral, a um
aumento no tamanho de grão recristalizado da austenita, o que justifica a presença da
martensita nos corpos de prova sem deformação.
A microestrutura resultante dos corpos de prova simulados termomecanicamente
apresentou resultados diferentes dos obtidos nos terminais forjados, tanto os obtidos por
resfriamento convencional quanto os obtidos por resfriamento em esteira, o que indica que as
condições reais de resfriamento na indústria se revelaram estar próximas à velocidade de
resfriamento de 36ºC/min.
Os resultados obtidos em microscopia eletrônica de varredura confirmam a presença
de carbonetos agulhados dispostos em diferentes posições e orientações ao longo da
microestrutura, característicos da bainita, bem como a presença de sulfetos de manganês.

5.4.1 Análise dos Resultados de Dureza
Na figura 46 pode-se observar o comportamento da dureza em função da temperatura,
taxa de deformação e velocidade de resfriamento.
Verifica-se que a velocidade de resfriamento é a variável mais importante nos
resultados de dureza, pois para velocidades maiores de resfriamento houve um progressivo
aumento da presença de bainita as custas da perlita, pela redução na temperatura de
transformação, com conseqüente aumento nos valores de dureza. Aliado a isso, velocidades
maiores de resfriamento impedem o coalescimento das partículas microligantes.
A análise dos valores de dureza torna-se complexa por existirem vários fatores que
atuam simultaneamente. Temperaturas mais altas de austenitização promovem a dissolução de
um maior número de precipitados que precipitarão durante o resfriamento. Temperaturas mais
altas também promovem um aumento no tamanho de grão resultando numa maior proporção
de perlita e/ ou bainita no resfriamento. Temperaturas menores de austenitização apresentam
menores quantidades de nióbio disponíveis para precipitação posterior.
Taxas de deformação mais altas propiciam mais sítios para a nucleação de novas fases,
principalmente a temperaturas mais baixas, aumentando a proporção de ferrita e facilitando a
precipitação de partículas microligantes.
Além disso, o nióbio pode contribuir com o endurecimento por solução sólida
ancorando o movimento das discordâncias e aumentando a dureza.
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Pelo exposto acima, aliado a alta heterogeneidade nas deformações que pode conduzir
a erros nas avaliações de dureza, se torna difícil avaliar, com precisão, os efeitos de cada uma
dessas variáveis nas propriedades finais, na metodologia empregada, pelo fato de um efeito
poder mascarar a influência do outro. Para tanto, seriam necessárias as avaliações das
quantidades de cada fase presentes, do espaço interlamelar, da quantidade de discordâncias,
do tipo, tamanho e distribuição dos precipitados e de ensaios de tração utilizando-se os
mesmos parâmetros da pesquisa, para se avaliar o efeito da precipitação nas propriedades
finais.

5.4.2 Análise via Microscopia Eletrônica de Transmissão
Nos resultados das análises em MET, ficou evidenciada a precipitação de carbonetos
de nióbio e alguns carbonitretos complexos.
Em amostras pré-aquecidas a 1100ºC o tamanho médio das partículas encontrado é
menor, com a presença de partículas de NbC precipitadas em grão ferrítico (figuras 49 e 50) e
na microestrutura lamelar (figura 51).
Todos os resultados para essa temperatura indicam que as partículas muito pequenas
devem ter origem na precipitação induzida por deformação e/ou na precipitação durante o
resfriamento. Partículas maiores de NbC presentes são, possivelmente, oriundas de contorno
de grão austenítico, favorecidas pela maior difusão nessa região (figuras 52, 53, 54 e 55). Da
mesma forma que para outras amostras, foram observados também carbonetos de nióbio
muito grandes (>100nm) com morfologia cuboidal que, provavelmente, tenham origem de
partículas não dissolvidas durante o reaquecimento.
Nesse caso, a temperatura pode não ter sido suficientemente alta para dissolver
partículas de (Ti,Nb)(C,N), o que produziria uma precipitação coerente dos NbC sobre essas
partículas, pois partículas não dissolvidas constituem sítios preferenciais de nucleação dos
precipitados formados mais tarde no decréscimo de temperatura (figura 56). Quando analisada
a amostra deformada a 70%, observou-se uma predominância de partículas muito finas.
Nas amostras pré-aquecidas a 1250ºC foi observada a presença de precipitados
maiores, junto a outros de pequeno tamanho, encontrados entre lamelas da perlita. Partículas
maiores (>50nm) possivelmente têm origem na nucleação sobre partículas não dissolvidas e
na coalescência dos precipitados em contorno de grão (figuras 57 e 58).
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5.5

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FORJAMENTO DO TERMINAL

5.5.1 Termografias
As termografias das figuras 59 e 60 ilustram as variações nas temperaturas
encontradas nos terminais forjados resultantes da massa, não uniformidade nas deformações e
geometria complexa.
Como, por limitações de equipamento e custos, temperatura de reaquecimento,
temperatura de deformação e grau de redução são governados pelo fluxo de material
necessário para alcançar a forma final desejada, a composição química e a taxa de
resfriamento seguinte ao forjamento são os únicos parâmetros que podem normalmente ser
alterados na prática industrial. Como pode ser observado na termografia da figura 28, o
resfriamento é mais rápido nas secções menos espessas, o que ratifica a necessidade do estudo
dos efeitos dessa variável nas propriedades finais dos forjados.

5.5.2 Tamanho de Grão Austenítico das Barras Laminadas Redondas
Na análise das micrografias da figura 61, observou-se que o aço SAE 1141
microligado ao nióbio, para a temperatura de reaquecimento de 1200ºC, apresentou tamanho
de grão austenítico médio ASTM 5, enquanto que, para ambos os aços na temperatura de
1250ºC, o tamanho de grão austenítico encontrado foi de ASTM 4.
O tamanho de grão similar para a temperatura de 1250ºC é devido ao fato de, nessa
temperatura, todo o nióbio estar dissolvido na austenita, não atuando como ancorador de grão.
Apesar do aquecimento indutivo rápido, as análises dos tamanhos de grão da barras
laminadas redondas na condição pré-forjamento, confirmam um rápido crescimento de grão
em função das temperaturas de reaquecimento pesquisadas, uma vez que o tamanho de grão
austenítico encontrado para a barra redonda do aço SAE 1141 Nb, após laminação, situa-se
entre 6 e 8 ASTM, e para o aço SAE 1141, entre 5 e 7 ASTM.

5.5.3 Microestruturas do Terminal Forjado
Na análise das microestruturas das duas regiões do terminal pesquisadas (figuras 64,
65 e 67) observa-se, para ambos os aços, um agregado de ferrita e perlita com uma
distribuição característica da nucleação da ferrita sobre os contornos de grão da austenita
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recristalizada e transformação perlítica no volume remanescente. Ambas apresentam sulfetos
de manganês alinhados segundo a direção de conformação e nucleação ferrítica em torno dos
sulfetos.
Não se observaram diferenças significativas na microestrutura dos dois aços quando a
variável analisada foi a temperatura de forjamento, evidenciado pelas microestruturas muito
semelhantes.
Na análise das microestruturas em função da deformação e velocidade de
resfriamento, uma vez que as regiões de análise escolhida apresentam diferentes secções e
deformações, observou-se para a região menos deformada um tamanho de grão final um
pouco mais grosseiro pois, para nas regiões mais deformadas, o crescimento de grão tem
origem a partir de grão menores recristalizados após a deformação.
Outro fator importante a ser observado é que o resfriamento em esteira não alcançou a
taxa de resfriamento esperada, principalmente devido a grande massa do terminal forjado,
tendo em vista que a microestrutura obtida nesse caso foi muito semelhante à obtida no
resfriamento convencional.
Na análise em microscopia eletrônica de varredura confirmaram-se os resultados da
microscopia ótica e identificaram-se as inclusões presentes como sulfetos de manganês.

5.5.4 Durezas
Os resultados obtidos nos valores médios de dureza em função da região do terminal
analisada não evidenciam diferenças significativas nas durezas (tabela 7). Isso provavelmente
pode ser atribuído a esteira não produzir uma taxa de resfriamento expressiva e ao fato de que
uma pequena diminuição do espaçamento interlamelar da perlita para a região com
resfriamento mais rápido (mais deformada), pode ter sido compensada com um aumento na
quantidade de perlita, devido ao grão mais grosseiro, na região menos deformada.
O efeito do nióbio sobre os valores de dureza encontrados indica uma tendência de
melhores resultados para o aço SAE 1141 Nb.
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5.5.5

Ensaio de Tração
Nos resultados do ensaio de tração pôde-se observar a existência de três pares de

resultados, com pouca diferenciação entre eles (figura 69).
O primeiro par, com tensão de escoamento em torno de 520 MPa, formado pelos
corpos de prova oriundos do aço SAE 1141 Nb forjados nas temperaturas de 1200 e 1250°C,
com resfriamento convencional em container.
O segundo par, com tensão de escoamento em torno de 490 MPa, formado pelos
corpos de prova oriundos do aço SAE 1141 Nb forjados nas temperaturas de 1200 e 1250°C,
com resfriamento em esteira.
O terceiro par, com tensão de escoamento em torno de 450 MPa, formado pelos corpos
de prova oriundos do aço SAE 1141 forjados nas temperaturas de 1200 e 1250°C, com
resfriamento convencional em container.
Fica evidenciado, novamente, que poucas diferenças existem se forem analisados os
resultados em função da temperatura. Esse fato pode ter explicação na pequena diferença
entre as temperaturas de reaquecimento, na precisão no controle de temperaturas no forno de
indução e nos resultados do tamanho de grão austenítico prévio que demonstraram ser muito
semelhantes para ambas as temperaturas.
Os resultados um pouco superiores no limite de escoamento para o aço SAE 1141 Nb
podem ser creditados a uma precipitação do nióbio no resfriamento. O melhor resultado para
o resfriamento em container talvez tenha sido resultado de tempos maiores para precipitação
quando comparado ao resfriamento em esteira pois, após essa, seguiu-se resfriamento ao ar.
Para a elucidação mais precisa do caso seria necessária uma análise via MET dos corpos de
prova nas diversas condições, o que não foi contemplado nesse trabalho.
O aço SAE 1141 Nb revela valores superiores quando analisada a tenacidade, o que
pode ser atribuído a uma maior quantidade ferrita nucleada em contornos de MnS no aço
microligado ao nióbio.
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CONCLUSÕES
a) O nióbio é efetivo no refino de grão, principalmente em temperaturas mais baixas de
trabalho mecânico a quente, visto que na análise das barras laminadas redondas existe
um refino de grão para o aço SAE 1141 Nb;
b) A maior parte das inclusões presentes nos aços foi identificada como sulfetos de
manganês. Isso se deve ao elevado teor de enxofre, adicionado aos aços com a
finalidade de melhorar a usinabilidade do produto, propriedade muito importante em
produtos forjados;
c) As análises termográficas ratificam a necessidade de, no projeto de uma seqüência de
forjamento a quente em processamento industrial, serem analisadas possíveis
diferenças nas propriedades mecânicas resultantes, advindas de deformações e taxas
de resfriamento diferentes;
d) Os resultados da simulação térmica indicam que o tamanho de grão austenítico tornase mais grosseiro com o aumento da temperatura e tempos de austenitização e que, nas
temperaturas de 1150 e 1200ºC, existe pouca diferença no refinamento de grão quando
comparados o aço SAE 1141 Nb e o aço SAE 1141. Para a temperatura de 1100ºC o
ancoramento de grão foi mais efetivo, principalmente devido a maior quantidade de
partículas de nióbio não dissolvidas nessa temperatura;
e) Nos ensaios de simulação física foram observadas heterogeneidades nas deformações
ao longo da secção dos mesmos. Sendo assim, o material pode possuir variação no
tamanho de grão, microestrutura, nas características de precipitação, na densidade de
discordâncias e, conseqüentemente, nas propriedades finais;
f) Para validar os ensaios de simulação no equipamento Gleeble é necessário uma
calibração das deformações produzidas nos corpos de prova ao longo de sua secção,
de forma a tornar possível uma comparação mais precisa com procedimentos em peças
forjadas industriais;
g) Os ensaios de simulação física indicaram que existe um refino de grão para
temperaturas menores de austenitização e para regiões mais deformadas, indicando
que, nessas condições, ocorreu um atraso no crescimento de grão pela presença de
carbonetos de nióbio não dissolvidos nucleados em contornos de grão recristalizados
e, para a temperatura de 1100ºC e1200ºC e, em regiões bastante deformadas, por uma
adicional e provável precipitação induzida por deformação, uma vez que os tamanhos
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de grão austeníticos encontrados se revelaram menores do que os da simulação
térmica;
h) A alta temperatura de austenitização proporciona um aumento do nióbio em solução
mas, também, o crescimento do grão. Isso demonstra que o efeito ancorador dos
precipitados na recristalização e ancoramento de grão, produzido pela precipitação
induzida por deformação, é muito mais forte que o efeito do nióbio em solução;
i) Quando analisado os efeitos da deformação e da velocidade de resfriamento, na
metodologia empregada, pôde ser observado que a velocidade de resfriamento tem
papel preponderante na microestrutura final, pois regiões sem deformação e regiões
bem deformadas apresentaram similaridade microestrutural;
j) Quando analisado os efeitos da deformação e da velocidade de resfriamento, na
metodologia empregada, observou-se que microestrutura evolui de um agregado de
ferrita e perlita para uma microestrutura multifásica de ferrita acicular, perlita e
bainita, aumentando a proporção desse último constituinte à medida que a velocidade
de resfriamento aumenta. Para a velocidade de resfriamento de 150ºC/min alguma
martensita também é encontrada;
k) Os corpos de prova de simulação física apresentaram um perfil de dureza muito
variado, indicando que a velocidade de resfriamento é a variável mais importante nos
resultados. Essas variações na dureza podem ser justificadas pela complexa
microestrutura presente, gradientes no tamanho de grão, precipitação e densidade de
discordâncias;
l) Nas amostras da simulação física foi constatada a presença de partículas NbC
precipitadas tanto na ferrita como nas lamelas da perlita e bainita;
m) Nas amostras da simulação física, na temperatura de pré-aquecimento de 1100ºC, as
amostras apresentaram uma precipitação mais refinada e, nas amostras mais
deformadas, precipitação induzida por deformação;
n) Para as temperaturas de reaquecimento de 1200 e 1250ºC existe pouca diferença no
tamanho de grão austenítico prévio das barras laminadas redondas do aço SAE 1141
Nb e SAE 1141, indicando ser o nióbio pouco efetivo como ancorador de grão nessas
temperaturas;
o) Nas condições empregadas nesse trabalho, não foram observadas diferenças
significativas na microestrutura e dureza dos terminais forjados, seja com resfriamento
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convencional, seja com resfriamento em esteira, o que comprova a não efetividade do
resfriamento em esteira devido a grande massa do terminal forjado, considerando-se as
temperaturas analisadas;
p) Na análise das regiões mais e menos deformadas do terminal observa-se um aumento
do tamanho de grão final para regiões menos deformadas, considerando-se as
temperaturas e modos de resfriamento analisados;
q) Nos ensaios de tração, os resultados um pouco superiores no limite de escoamento
para o aço SAE 1141 Nb podem ser creditados a uma precipitação do nióbio no
resfriamento. O melhor resultado para o resfriamento em container provavelmente
tenha sido resultado de tempos maiores para precipitação quando comparado ao
resfriamento em esteira pois, após essa, seguiu-se resfriamento ao ar;
r) Por ser possível a obtenção de propriedades superiores, atendendo-se as exigências de
produção dos terminais forjados, o aço SAE 1141 Nb pode ser usado em substituição
ao aço SAE 1141 por sua contribuição no aumento na tenacidade e do limite de
escoamento, pela precipitação de NbC. Melhores resultados podem ser obtidos com a
redução nas temperaturas de forjamento.

109

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
7

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
No desenvolvimento do trabalho pode-se observar a amplitude de aplicação da

tecnologia dos aços microligados. Abaixo se citam algumas áreas para desenvolvimentos
futuros, necessárias para complementação dos estudos da aplicação da tecnologia em
processos industriais.
a)

Utilização do aço SAE 1141 microligado ao nióbio em peças de menor tamanho para
verificar o efeito do nióbio em temperaturas menores de forjamento e velocidades de
resfriamento maiores, a fim de comprovar os resultados obtidos através da simulação
física;

b)

Utilização do aço SAE 1141 microligado ao nióbio, utilizando-se diferentes quantidades
de nióbio adicionadas, a fim de verificar os efeitos de quantidades maiores de nióbio
sobre a cinética da recristalização e precipitação;

c)

Simulação física do aço SAE 1141 microligado ao nióbio utilizando-se velocidades de
deformação maiores, com o objetivo de analisar-se a influência desse parâmetro;

d)

Utilização do aço SAE 1141 microligado ao nióbio e titânio, com o objetivo de avaliarse o efeito da combinação desses elementos no ancoramento de grão às altas
temperaturas inerentes ao processo de forjamento a quente;

e)

Utilização do aço SAE 1141 microligado ao nióbio, titânio e vanádio, com o objetivo de
se avaliar as propriedades finais do aço, acrescentando-se a precipitação de carbonetos e
nitretos de vanádio durante o resfriamento lento em container;

f)

Verificar a influência da adição de nióbio, titânio e/ou vanádio no processo de
laminação, bem como na determinação de parâmetros ideais para a otimização dessa
adição;

g)

Verificar os efeitos da adição dos elementos microligantes na formação de MnS, bem
como o efeito da adição de Mn e S na cinética da nucleação ferrítica em aços
microligados;

h)

Determinação, através da simulação física, da temperatura de não recristalização dos
aços sugeridos acima, de forma a possibilitar otimização do processo de laminação;

i)

Aplicação do aço SAE 1141 microligado ao nióbio, titânio e/ou vanádio em forjamento
a morno, de modo a conferir suas qualidades em aplicações que envolvam temperaturas
menores;
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
j)

Redução no teor de carbono do aço, sem prejuízo às propriedades mecânicas, aliando-se
refino de grão, velocidades de resfriamento maiores e precipitação;

k)

Análise via Microscopia Eletrônica de Transmissão dos efeitos da adição dos elementos
microligantes para os estudos acima referidos.
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