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ESTUDO PRELIMINAR DA FORJABILIDAOE

E RESPOSTA AO TRATAMENTO TÉRMICO DE

AÇOS FERRAMENTA CONTENDO NIÓDIO

TIBERIO

RENATO

RESUMO

No-presente trabalho são examInadar/a forjabil idade e a

estrutura, no estado forjado, de aços ferramenta do tipo M-2 com composição

modificada, onde o niõbio foi introduzido em substituição parcial de tungs-

tenio e vanadio. Foram de te rmrnftdas,v também, as condições mais favoráveis

de austenitização e a resposta ao revenido. A introdução de nicbio no lugar

do tungstênio exige aumento do teor de carbono, o que explica a deficiente

resposta ao tratamento térmico de algumas das ligas examinadas. ( <X.(-CU?TÍ.OJ_.
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ESTUOO PRELIMINAR OA FORJADILIDAOE

E RESPOSTA AO TRATAMENTO TÉRMICO DE

AÇOS FERRAMENTA CONTENDO NIOBIO

1. INTRODUÇÃO

Historicamente o desenvolvimento dos aços rápidos esta ligado S disponi-

bilidade de matérias primas.

Ao redor de 1910 foi estabelecida a composição básica do aço T-l (18%VI,

4%Cr, 1%V e 0.753X). Na década de SO a escassez e preço do tungstênio no

mercado internacional, estimularam o desenvolvimento dos aços rápidos ao

molibdênio. Hoje em dia o aço M-2 (ó%U, 5%Mo, 4%Cr, 235Y e 0,85%C) é o mais

importante aço rápido.

Nos últimos anos temos assistido, ao lado de crescentes dificuldades com

suprimento, um substancial aumento de preços de matérias primas, fatores pa£

ticularmente críticos para os aços rápidos que contêm em média 15% de ei£

mentos de liga.

Para o futuro os produtores tem duas alternativas:

a) desenvolver composições com menor teor de elementos de liga;

b) substituir total ou parcialmente W, Mo e V por outros elementos forma_

dores de carbonetos e de menor preço.

Nesse contexto é de se estranhar a ausência do niobio entre os elementos

de liga nos aços rápidos. De fato o nióbio ocupa na tabela periódica posição

junto a importantes elementos formadores de carbonetos e o carboneto de ni5

bio tem a mesma dureza que o carboneto de tungstênio. Os indicadores cientT

ficos favorecem pois a hipótese de que o nióbio exibe potencial para a subs

tituição d»; um ou mais dos principais elementos formadores de carbonütos pie

sentes nos aços rápidos.

A pouca expressão atual do niobio em aços ferramenta e basicamente devido

ao fato de que estes foram desenvolvidos antes que a disponibilidade do niÕ



. ... . I
bio fosse grande e que ele adquirisse reputação como elemento de liga em a-

ços.

No presente trabalho aços rápidos contendo niobio foram examinados quan-

to ao forjamento e resposta ao revenido.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Foram elaboradas sete corridas tendo como base a composição do aço M-2 0

onde o niobio substituiu, parcial ou totalmente, o tungstinio bem como 1%

do vanadio, pois trabalhos anteriores demonstraram a viabilidade de subs ti-
M\ (9)

tuiçao parcial de vanadio por mobio * '* * '.

As composições químicas obtidas estão na Tabela I.

As ligas foram identificadas por dois dígitos referentes a concentração

nominal em peso de tungstenio e niõbio, respectivamente.

Os aço 06, 36, 24 e 33 foram produzidos em corridas de 25 kg em forno de

indução sob vácuo e vazados em Ungoteiras de seção quadrada media de 85 x

85 mm com altura de 250 mm. Os lingotes foram forjados para barras quadra-

das de 38 mm de lado (redução de 80%). As demais composições foram obtidas

em corridas de 5 kg cada em forno de indução ao ar e vazadas em Ungoteiras

de seção circular com 50 mm de diâmetro. Os lingotes foram forjados para

barras quadradas de 12 mm de lado (redução de 92%).

Duas novas composições correspondentes as ligas 22 e 24, porem com 1,0»

de carbono, foram fundidas em lingotes de 25 kg e processadas da mesma for-

ma que as corridas de mesmo peso. As composições dessas duas novas ligas,

identificadas como 22/a e 24/a, estão indicadas na Tabela I.

A temperatura inicial de forjamento foi de 11509 C e as barras forjadas

foram recozidas a flüOÇ C por 2 h - 7509 C 4h/rcsfriamento no forno.

Amostras com cerca de 15 mm de espessura foram retiradas das barras for-

jadas, identificadas P retificadas em ambas ai foces.

Os tratamentos térmicos foram conduzidos em fornos de mufla Lindbergh com
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controle de aquecimento do tipo assintõtico e tenr.opar aferido. Um
i- I

termopar ligado a uma ponte de Wheatstone permitiu uma verificação intenni- ;

tente da temperatura e garantir que a mesma fosse mantida num intervalo de !

i 39 C. Apôs tratamento térmico as amostras foram novamente retificadas com
suficiente remoção de material para eliminar toda a descarbonetação intro- !

duzida. . , |

As determinações de dureza foram feitas em maquina Rockwell com indica- j

ção digital de décimo de unidade c constantemente aferida durante o destn- i

volvimento dos trabalhos.
j

Os exames metalográficos foram feitos em um banco metalografico Research j

II da Bausch and Lomb. .

3. RESULTADOS OBTIDOS

As ligas puderam ser satisfatoriamente elaboradas e forjadas pelo proce-

dimento convencional adotado para o aço rápido M-2. >

As figuras 1 c 2 ilustram o aspecto típico do tamanho, forma e distribui^
i

ção dos carbonetos das ligas forjadas com 4" ou mais de niõbio e 3% ou menos í

de nióbio, respectivamente. Com a finalidade de se ter uma idéia preliminar j

da resposta ao tratamento térmico, as ligas 06, 36, 24, 33, 32, 22 e 23 forar

submetidas a tempera e revenido nas seguintes condições: austenitização por

trinta minutos a 12009 C, resfriamento ao ar e duplo revenido por duas horas .

a 5609 C. ! \

As durezas Rockwell resultantes foram: 06 - 96 HRB; 35 - 98 HRB; 24 - 47 •

HRC; 33 - 57 HRC; 32 - 62,5 HRC; 22 - 58,5 HRC e 23 - 60,5 HRC. !

As ligas 06 e 36 que não responderam ao tratamento, exibiram matriz to- }
\

talmente f e r n t i c a e foram abandonadas.

Para as demais l igas as curvas de revenido foram levantadas no intervalo ;

de 450-6009 C em três temperaturas de austenitização: 1180; 1240 e 12809 C. ;

A melhor resposta ao tratamento térmico foi obtida após aus ten i t i / j çJU de ]
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12409 C (figura 3).

Para as ligas 22/a e 24/a foram utilizadas temperaturas do austonitização

de 1200 e 12409 C uma vez que foi constatada a ocorrência de liquaçao de tem

peraturas acima de 12509 C.

4. ANALISE DOS RESULTADOS

Nas ligas com 4% ou mais de niõbio a presença de carbonetos idiomorfos

de grandes dimensões' ' faz com que a distribuição do tamanho dos carbone-

tos seja pronunciadamente bimodal.

Nas ligas com 3% ou menos de niõbio os carbonetos são finos. Nestas y,i- .

gas o tamanho dos carbonetos de niõbio, provenientes de um eutético lame-

lar na estrutura bruta de fusão' ',e inclusive menor do que os carbonetos

do tipo M,C (carbonetos duplos de tungstênio e molibdênio).

Do ponto de vista de aços rápidos vale a pena explorar as possibilidades

destes materiais responderem a tratamento térmico com a obtenção de durezas

na faixa de 60-66 IIRC. Das lig.is inicialmente estudadas apenas a 32; 23 e

22 atingiram durezas acima de 60 IIRC. Os valores máximos obtidos foram 64,5;

62,5 e 60,5 respectivamente. Cu~.pre observar que na liga 22 o teor de carbo

no é de 0,72% C.

Na programação do trabalho foi escolhido um teor de carbono igual ao do

aço M-2 convencional, ou seja 0,85%. Foi constatado, porém, que todo o nio-

bio e destinado ã formação do carboneto do tipo MC, pois a solubulidade dç>

mesmo no carboneto f-tC é pequena e na matriz praticamente nula ' '.

Tal fato acarreta a necessidade de se suprir 0,13% C para cada 1~ de Nb,

exigindo que as ligas com niõbio tenham um maior teor de carbono. As ligas

22/a e 24/a (figuras 4 e 5) preparadas posteriormente com ]% C comprovam

tal fato. A liga 24, em particular, que alcançou dureza máxima de 49 HRC,

com IX de carbono na liga 24/a atingiu 62,5 HRC.

Utilizando-se para o cálculo do carbono eslequiomutricaiiionli* noa-s
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(A) •o critério desenvolvido por Steven e outros v ', bom como a adirão de 0,13.

C para cada 1% de niõbio, o teor de carbono das ligas estudadas deveria es-

tar teoricamente na faixa de 1,1 a 1,4* C.

0 pico de dureza no aço M-2 ocorre a uma temperatura de cerca de 5509 C;

nas ligas estudadas, por outro lado, as durezas máximas ocorrem numa faixa

de 500 a 5409 C.

5. CONCLUSÕES

- As ligas estudadas, onde o niõbio substituiu parte do tuntjstenio e va-

nádio, exibiram forjabiliddde comparável ao do aço M-2.

- A presença de niõbio aumenta a temperatura de liquação, permitindo

temperaturas de tempera superiores ãs do aço M-2. Com o aumento do teor

de carbono necessário para o balanceamento da composição, tal vantagem pa-

rece desaparecer.

- No que se refere a resposta ao.tratamento térmico o trabalho mostrou

que é possTvel substituir-se, parcialmente, tungstênio e vanadio por niõbio

uma vez que foram utincjid.is durcias de ate 64,5 HRC.
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PRELIMINARY STUDY ON THE FORGEABILITY

AND HEAT TREATMENT RESPONSE OF NIOBIUM-

- CONTAINING TOOL STEELS MATERIALS

ABSTRACT

The forgeabiiity and niicrostructure of tool steels materials

based on the M-2 composition, where W and V were partially replaced by Nb, we-

re examined. The optimum heat-treating conditions were established. The poor

response to heat treatment of some of the alloys studied indicated the need

of increasing the C content of the steels when Nb is used as a substitute for ;

W and V. (owJ-kfir7&> y> j

..i



Fig. la - Aspecto do tamanho, forma e distribuição dos carbonetos da amostra
06 no estado forjado. Aumento 100 X. Seção longitudinal. Ilumi-

nação CID.

Fig. lb - Detalhe da figura Ia, com aumento de 500 X.

T
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Fig. 2a - Aspecto do tamanho, forma e distr ibuição dos carbonetos da amostra

23 no estado forjado. Aumento 100 X. Seção longitudinal. I lumi-

nação CID.

Fig. 2b - Detalhe da figura 2a, com aumento de [>00 X.
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Fig. 3 " Curvas de revenldo apôs 2 revertidos de 2h cada. Temperatura d«

austenitização: t.Z'iO?C.

Flg. 4 - Curvas de revertido apôs 2 revenldos de 2h cada. Temperaturas d,
au&tcnltização: Aço 22 - I.2'IO?C; Aço 22/a - l.200?C.
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F i g . 5 - Curvas de revenido apôs 2 revenidos de 2h cada. Temperaturas de

austeni t i zaç io : Aço 2'» - ] .2kO°C; Aço 2k/s - 1.200°C.

TABELA I

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS LIGAS ESTUDADAS

i- • '-•;

LIGA

06

36

24

33

32

22

23

22/a

24/a

ELEMENTOS

C

0,84

0,81

0,82

0,80

0,83

0,72

0,83

1,00

1,00

W

0,12

3,07

1,96

3,04

3,00

2,08

2,10

2,30

2,10

Mo

5,33

5,37

5,25

5,25

5,07

.4,94

4,90

5,17

5,24

V

1,04

0,92

0,98

0,91

1,08

1,06

1.21

1,02

0,89

Çr

4,11

3,80

4,03

4,01

4,42

4D03

4,00

4,77

4,65

Nb

6,10

6,07

4,03

3,04

1,94

2,00

2,91

2,2?

3.55


