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RESUMO

}'ol feito um estudo comparativo das propriedades de ura aço DIM '

W.fír 1.2714 e dois aços do mesmo tipo nos quais diminuiu-se os teo-

res de molibdênio e de vanãdio, aumentou-se os teores de silício e

cromo, e adicionou-se niõbio (0,08 e 0,

Oa três aços possuem temperabilidade, tamanho de grão austenltico*

e resistência ao revenimento similares.

' Kxlstem nos aços ao niõbio, carbonetos aciculares de niõbio que se

alinham na direção de deformação a quente e não se dissolvem às *

temperaturas normais de austenltizaçãb, No aço com mais alto teor

du niõbio, estes carbonetos afetam a tenacidade transversal do aço

« a Bua dutilidade a quente C200 - 600°C), porém melhora sensivel-

mente a resistência ao desgaste porabrasio.

C09 resultados de ensaios de tenacidade a fratura e resiliência '

sugerem que os carbonetos de niõbio não prejudicam a sua resistên-

cia a nucleação de trincas.
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X - INTRODUÇÃO

A substituição dos elementos de liga principalmente, vanádio e

molibdênio, por niôbio, em aços ferramentas, vem sendo estuda-

da há alguns anos Cl~5}. Ê bastante difundido hoje o uso do *

niõbio em substituição ou junto ao vanãdio ou titânio nos aços

de alta resistência e baixa liga (AKBLl. De fato niõbio e vaná

dio tem comportamentos similares era relação a elementos como '

carbono, nitrogênio e oxigênio e# formam carbonitretos e carbo

netos com a mesma estrutura cristalográfica e durezas próxi-

mas {51, nos aços ARBL, as quantidades adicionadas de niõbio ou

vanádio são pequenas (0,02-0,10%), os teores de carbono tam-

bém são baixos, e não chegam a serem problemas as diferenças '

de solubilidade dos carbonetos formados por estes elementos. '

Nos aços ferramentas para trabalho a quenta com altos teores '

de carbono e de elemento de liga, a situação ê diferente.

Tomando como base de comparação, a resistência ao revenimento,

um primeiro estudo mostrou ser viável no aço 1.2714, a '

substituição total do vanádio por niõbio. Este estudo mostrou*

tamb&a que o niõbio forma carbonetos que não se dissolvem às

temperaturas normais de austénitização do aço, isto ê 860-900°C,

ao contrário dos.carbonetos de vanádio. No aço AISI -H13, foi

verificado que os carbonetos de niõbio se dissolvem em propor

çõetf insignificantes mesmo a temperaturas da ordem de 1200°C^11K

Ficou então claro que o niõbio não serviria para promover um

endurecimento secundário por revenimento e que o vanádio seria

necessário para este fim. Por outro lado esperava-se que os '

carbonetos de niõbio, geralmente de foxma alongada e irregular,

afetassem a tenacidade do material beneficiado agindo como nu-

cleadores de microtrincas.
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Numa segunda série de trabalhos C ', foram elaborndas sob vá-

cuo, várias corridas de 7kg, substituindo por nióbio, parte do

vanãdio e do molibdênio. O molibdênio diminuindo de 0,40 para

0,25% e vanãdio de 0,15 para 0,06%. O ni6bio adicionado e-

ra de 0,14% como no primeiro estudo. Para compensar a perda de

temperabilidade devido â diminuição dos teores de molibdênio e

vanãdio, foram elevados os teores do silício (de 0,25 para •

0,70%) e do cromo (de 0,90 para 1,10%). Após forjamento dos •

lingotes de 7kg em barras de seção quadrada 25x25mm contro-'

lou-se diversas propriedades mecânicas (impacto, flexão, forja

bilidade) e resistência ao revenimento. Dentro dos limites dos

testes realizados, concluiu-se serem viáveis as modificações '

de composição química porpostas. Foi visto em particular que '

os carbonetos de nióbio não afetam a tenacidade longitudinal.

Foram então elaboradas corridas de 20 toneladas em fornos a ar

co, do ?ço 1.2714 MOD contendo nióbio em teores de 0,17 e0,08%.

0 menor teor de nióbio foi escolhido visando diminuir a quanti

dade de carbonetos i.nsolúveis. As outras modificações de com-

posição sendo indentleas is descritas acima. O presente traba-

lho descreve os resultados de testes efetuados «a duas corri-

das do aço ao nióbio e, para efeito comparativo, em uma corri-

da do aço 1.2714 convencional. Nestes materiais determinou-se*

primeiro a resistência ao revenimento. Para verificar um possl.

vel efeito dos carbonetos de nióbio sobre a tenacidade do mate

rial beneficiado, foram feitos ensaios de tenacidade à fratura,

e resiliência com e sem entalhe, no sentido transversal. Ainda

comparou-se a resistência â tração a quente das três corridas.

Finalmente foi feita uma avaliação de resistência ao desgaste*



por ahrasao das três corridas beneficiadas.
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2 - CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

Material - Para o estudo foram escolhidas barras de estoque a-

presentando reduções de forjamentó similares de aproximadamen-

te 1:3.

0 quadro X indica as composições químicas. Os níveis de inclu-

sões são equivalentes nas três corridas.

Tenacidade a fratura CKIcJ - A determinação de KIc a temperatu

ra ambiente, foi feita de acordo com a norma ASTM E 399-78a, '

em corpos de prova tipo CT (compact-tension) de espessuras '

12,7 e 25,4mm dependendo do nível de tenacidade, e orientação'

TL (transversal1.

Todos os valores indicados são validos de acordo com a norma a

cima citada.

Resiliência - Charpy V e corpos de prova sem entalhe tendo a

mesma superfície fraturada de que os corpos de prova Charpy V.

Tração a alta temperatura - Parte útil dos corpos de prova *

9 5x20mm. Velocidade de tração 0,013mm/s. Tempo de patamar â

temperatura de ensaio, 10 minutos.

Os resultados de impacto e tenacidade à fratura são a média de

3 ensaios. Para a tração a alta temperatura foram quebrados 2

corpos de prova a cada temperatura.

Ensaio de resistência ao desgaste por abrasão - Não existe mé-

todo padronizado para testar a resistência' ao desgaste por a-

brasão. Muitos procedimentos existem, e eu geral só tem valor4

comparativo para diversos materiais testados nas mesmas condi-

ções^7""8). O método desenvolvido foi inspirado dos trabalhos '

de Krieble e Philipst8*. Determina-se a perda de peso de amos-

tra» de diâmetro 20mm submetidas durante IS minutos ao desgas-

C A _



te provocado por uma lixa de alumina, grão 50, cob uma carga '

de 1860 g. A lixa se movimenta com uma velocidade linear de '

225m/min.

Os resultados indicados são a média de 5 ensaios de 15 minutos.

Tratamentos Térmicos - Os tratamentos térmicos realizados obe-

deceram aos seguintes critérios:

- austenitização : 1 hora a 860, 900 ou 940°C

- tempera i ea óleo a 50-60°C

- revenimentos ? duplos de 2 horas, de 200 a 650°C.

Todos os aquecimentos foram feitos em fornos mufia nos corpos

de prova desbastados com 2 rara de sobremetal. Cada tratamento '

térmico foi controlado através de um termopar Pt-PtRhl0% colo-

cado em contato com os corpos de prova.

&**
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resistência ao revenimento e microestrutura - Amostras de *

20 x 20 xlOmro foram austenitizadas a 860°C e revenidas entre '

200 e 650°C. As durezas obtidas estão locadas na figura 1 em '

função cia temperatura de revenimento. Não existem grandes dife

renças de comportamento entre os diversos materiais. O fato da

corrida 1 ter dado durezas mais altas em toda a faixa de reve-

nimentos deve ser associado ao seu teor de carbono mais eleva-

do (0,586% contra 0,565 e 0,562% para as outras corridas}. Is-

to mostra também que o carbono tirado da solução sSlida pelos1

0,17% de nióbio para a formação dos carbonetos não tem influên

cia sensível sobre a dureza da aartensita no estado bruto de '

tempera.

Como em todos os aços ferramenta ao niõbio até hoje estudados'

pelos autores0#2»6l, as corridas 1 • 2 (.0.17 e 0.08%Nbl apresen

wtr, --•--••,:
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tarn carbonctos de ni6bio* aciculares, figura 2,

Tenacidade - 0 estudo feito em corridas experimentais, não per

mitiu obter informações acerca do efeito dos carbonetos de niô

bio sobre as propriedades mecânicas transversais do aço. Os re

sultados apresentados no quadro II, obtidos em amostras trans-

versais temperadas e revenidas a 400, 600 e 650°C, mostram .'

claramente este efeito.

Para todas as temperaturas de revenimento os melhores resulta-

dos foram obtidos no aço convencional (corrida 31 , a tenacida-

de sendo a mais baixa no material contendo o mais alto teor de

nióbio (corrida 11, portanto a maior quantidade de carbonetos*

de niôbio. A baixa tenacidade da corrrida 1 deve-se também ao

seu mais alto teor de carbono que resultou em durezas superio-

res nos corpos de prova, porém isto não explica diferenças tão

drásticas•

Entre o aço convencional e o aço com mais baixo teor de niõbio,

as diferenças de tenacidade não são importantes. A tenacidade*

& fratura Kjc e a resiliência Charpy KV do material ao niõbio
c

sio de pouco inferiores âs do aço sem niôbio. No caso da resi-

liência sem entalhe K, os aços em questão são equivalentes, '

chegando mesmo, o aço ao niôbio a apresentar uma leve superio-

ridade.

O fato de existir entre as três corridas, diferenças maiores '

na tenacidade a fratura e na resiliência Charpy, perece suge-

rir que os carbonetos de ni6bio exercem um efeito negativo '

principalmente sobre a energia de propagação das trincas, e '

não sonre a nucleação das trincas. Portanto, desde que o mate-

rial beneficiado não contenha trincas, os carbonetos de niôbio

* Carbonetos contém também pequenas quantidades de Mo e
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não devem afetar a resistência â ruptura das matrizes em fun-

cionamento e submetidas a esforços cíclicos. A favor desta con

clusão há também o fato que mais de 80% da energia necessária*

& quebra dos corpos de prova sem entalhe 6 consumida pela nu*
* *

cleaçao da fratura

As conclusões tiradas dos valores de X T « , Xv e K são válidas '

no quadro dos testes realizados (temperatura, velocidade e ti-

po de solicitação, etc.l. Mas condições de uso das matrizes, a

alta temperatura o comportamento dos carbonetos de niõbio pode

rá ser diferente. Informações complementares muito ateis deve-

riam sex- obtidas por ensaios de fadiga térmica.

A mecânica da fraftura permite, a partir dos valores de K l c, de

terminar o tamanho máximo de uma trinca interna que uma matriz

pode conter sem apresentar fratura brusca quando submetida â

uma determinada tensão, A titulo de exemplo obteve-se para uma

tensão de lOOkg/mm , as dimensões criticas de 0,8mm ,1,2mm e
l,8mm para as corridas 1, 2 e 3 respectivamente, no estado tem

o

perado e revenido a 400 C. Como as matrizes trabalham a alta '

temperatura, as dimensões dos defeitos aceitáveis deverão ser

maiores.

Tentou-se verificar se, através da diminuição da fração volume

trica dos carbonetos de niôbio, um aumento da temperatura de'

austenitização traria uma melhoria de tenacidade. O quadro III

* O valor de 80% foi obtido comparando os valores de X e Xv • con-

siderando que Kv representa sò a energia absorvida pela propaga-

ção da fratura. Calcula-se (X-Kvl/X, onde K-Kv ê a energia de nu

cleação, provavelmente inferior â realidade porque uma parte de

Xv i utilizada também para nucleação. Obteve-se ass in os valores

de 81, 86 e 82% para &s corridap^r, 2 e 3 respectivamente.
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mostra os resultados do impacto Charpy V obtidos era corpos de'

prova austenitizados a 860, 900e940°Ce revenidos a 600°C, a«-

sira como as durezas e tamanho de grão austenltico corresponden

tes. Ficou claro que o aumento da temperatura de austenitiza-'

çao não eliminou as diferenças existentes entre as três corri-

das, mesmo quando para a maior temperatura de austenitização,'

o aço convencional apresentou uma dureza substancialmente mais

elevada.

O tamanho de grão austenltico aumenta com a temperatura de aus

tenitização da mesma forma nas três corridas. Paralelamente '

observa-se um aumento da dureza e uma queda da resillência. O

aumento da dureza deve-se a ura aumento dos teores de carbono e

elementos de liga era solução solida, resultando em maior dure-

za da matriz martensltica no estado temperado e maior precipi-

tação de carbonetos secundários de cromo, vanãdio e molibdênio

durante o revenimento.

Resistência â tração a alta temperatura - Nas figuras 3 e 4 a-

parecem as evoluções da resistência â tração e da redução de iã

rea em função da temperatura de ensaio, para as três corridas*

nos estados temperados e revenidos a 400 e 600°c. Não existe *

diferença importante de resistência â tração, monos talvez *

quando a temperatura de ensaio atinge 600°C onde o aço conven-

cional apresenta um comportamento um pouco superior, provável-

mente devido ao seu maior teor em elementos de liga Mo o V, «

maior precipitação de carbonetos secundários. A redução de ã-

rea revela a dutilidade inferior do aço com alto teor de niõ-'

bio, confirmando os testes de tenacidade.

Resisfcôncta ao donrjnBte por..obra«Ho "* Coro o intuito do melho-

rar a resistência ã abrasão, as ferramentas são geralmente sub

metidas a tratamentos de superfície caros como a nltretaçâo. 13



ma outra fortna de ajslnorar a resistência ã abrasio é introdu-' .fc.;

zindo nas ligas, compostos de alta dureza como carbonetos. o £ |p!.;

feito dos carbonetos varia com a sua forma, distribuição, dure |||

za, etc. Numa matriz mais mole, como ê o caso dos aços para '

trabalho a quente, a presença dos carbonetos tende a aumentar*

a resistência a abrasão quando são finos e bem distribuídos. *

Para uma fração volumetrica constante dos carbonetos, o seu e—

feito benéfico cresce quando o seu tamanho diminui e o seu nú-

mero aumenta^. Por outro lado, os carbonetos de grande tama-

nho tendem a ser prejudiciais porque agem como entalhes inter-

nos, lniciadores de trincasC9'.

Em aços ferramentas para trabalho a quente tipo AXSI H12 com '

niõbio, Philipsí93 verificou que os carbonetos de niõbio acicu

lares pequenos tem um efeito desprezível sobre a resistência â

abrasão. Sô conseguiu efeitos significativos com carbonetos i-

diomõrficos maiores (** 5yml obtidos com teores de niõbio ele-

vados Cl-2%1. Num aço de composição 0,58C - 4,0Cr - 2,5Ho - '

1,OV - l,5Nb, obteve-se uma resistência â abrasão superior â '

do aço AISI D2, Considerando estas informações não se poderia*

esperar um efeito importante dos carbonetos de niõbio encontra

dos nas corridas 1 e 2, Entretanto os resultados obtidos nos '

três aços temperados e revenidos a 400 e 600°C mostram uma ní-

tida superioridade do aço covitendo mais niõbio, as duas outras

corridas sendo equivalentes (ver quadro IV),

Poder-se-ia obter melhores resultados acrescentando ã liga, pe

quenas quantidades de titânio ou zircõnio (0,02%), que de açor

do com Philipŝ *""1'0 , permitem obter carbonetos de niõbio idio

roõrficos cujo efeito, sobre a resistência 3 abrasão, ê melhor

do que o dos carbonetos açiculares. Sabe-se também que carbone

tos globulares prejudicam menos a tenacidade que carbonetos a-

•y»3í;., *



ciculares.

4 - CONCLUSÃO

Os testes comparativos efetuados no aço DIM K.Nr 1.2714 mostra

rara serem viáveis modificações de composição química envolven-

do diminuição dos teores de molibdênio e vanãdio, aumento dos'

teores de silício e cromo, e adição de niõbio.

As modificações de composição estudadas não afetam, ou de for-

ma desprezível, nem a temperabilidade, nem a resistência ao re

venimento do aço e nem o tamanho de grão austenítico. Portanto

as condições de tratamento térmico são as mesmas no aço conven

cional e nos aços ao niõbio.

As novas composições possuem resistências a quente similares '

ãs do aço convencionai, até 600°C.

Os carbonetos de niõbio que não se dissolvem ãs temperaturas '

normais de austenitização (860 - 900°C), e se alinham na dire-

ção do forjamento, tem sobre as propriedades do aço um efeito1

que aumenta com o teor de niõbio: aumento da resistência & a-

brasão, e diminuição da tenacidade e da dutilidade transver-

sais.

A composição contendo o menor teor de niõbio (0,08%} parece '

ser a melhor opção para a substituição do aço 1.2714.
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ABSTRACT

A comparative study of the properties of a steel DIN H. Nr 1.2714•

and those of two steels of the same type but with lower amounts of

molybdenum and vanadium, higher amounts of silicon and chromium, '

and with the adxtion of niobium CO,08 and 0,17f), was carried out.

Int he three steels with niobium there are niobium carbides wich '

are aligned in the hot deformation direction, and do not dissolve'

.i

i ;



at the normal austenitizihg temperatures. In the steel with higher

niobium content, these carbides affect the transverse toughness '

and its hot ductility (200-600°C), although sensibly improving »

the abrasion wear resistance.

' The results of the fracture toughness and Charpy test, suggest that

the niobium carbides do not decrease the crack nucleation resistan

ce.

QUADRO I - COMPOSIÇÕES QUÍMICAS

QUADHO

Corrida

1

2

3

C

0,565

0,562

0,586

Si

0,31

0,73

0,75

Mn

0,66

0,75

0,83

P

0,015

0,012

0,013

S

0,012

0,012

0,013

Cr

0,89

1,12

1,16

MD

0,37

0,23

0,29

Ni

1,62

1,61

1,73

V

0,13

0,07

0,08

-

0,08

0,17

CU

0,09

0,06

0,09

Co

0,05

0,05

0,06

QUADRO II - INFLUENCIA DA TEMPERATURA DE REVENIMENTO SOBRE DUREZA*

ROCKWELL C (HRC), RESILIENCIA CHARPY V (Kv),

CIA SEM ENTALHE (K), E TENACIDADE A FRATURA

. HRC

K
(Jí

Kv
(J*

KIc
(MPa.inV2)

T Rev. (°C)

400

600

650

400

600

650

400

600

650

400

600

650

1
(0,17Nb-0,08V)

50-52

39-40

33-36

17,3

43,0

3,3

6,9

10,3

34,6

71,8

80,8

2
(0,08Nb-0,07V)

49-50

37-39

33-36

50,3

108,9

M-
14,4

22,9

42,9

86,1

92,7

3
(0,137)

48-49

38-39

32-34

38,2

108,2

6,7

16,8

29,1

52,5

92,2

-.

HFC

Kv

(J)

Tam

ASTil

* Dett

QUADRC



QUADRO
QUADRO III - INFLUENCIA DA TEMPERATURA DE AUSTKN1TIZAÇAO 3QBUK TA-

MANHO DE GRÃO AUSTENlTICO (ASTM) ,, £ SOBRE DUREZA HRC'

E RESILIENCIA CIIARPYV(Kv) NO ESTADO TEMPERADO E REVÊ-

NIDO A 600°C

HFC

Kv

(J)

Tam

ASO!

* Dete

QUADR

fíHC

Kv

(J)

Tam Grão

ASTM

T Aust (°C1

860

900

940

860

900

940

860

900

94Q

1
<0.17ífo-0,08V)

39-40

42-43

42-43

6,9

6,4

5,4

9,9

8,8

8,0

2

(o,oa«>-o,o7v)
37-39

40-42

43-44

14,4

10,5

9/2

9,5

8,6

8,3

3
(0,13V)

38-39

42-43

45-4(5

16,8

14,1

12,3

10,0

8,8

8,3

* Determinado pelo método de oxidação

QUADRO IV - ENSAIO PE RESISTÊNCIA AO DESGASTE

TRv (°O

400

600

Perda de Peso mg/fain

Corrida 1
(0,17Nb-0,08Vl

500

589

Corrida 2
(0,08tb-0,07V)

611

755

Corrida 3
C0,13VJ

589

780
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Pigura 1 - Evolução de dureza Rockwell C com a temperatura de revê

nimento.

Figura 2 - Microestrutura do aço 1 no estado temperado e revenido*

a 600°C. ObseryaçSo dos carbonetos de niôbio (Aumento *

1000X, ataque nital).
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Figura 3 - Evolução da resistência à tração (RT) cora a temperatura

de ensaio, nos três aços temperados e revenidos a 400 e

600°C,
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Figura 4 - Evolução da redução de área (RA) com a temperatura de *

ensaio nos três aços temperados e revenldos a 400 e

600°C.
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, TRATAMENTOS ÜU SOLUBILlZA'jAO liM AÇOS INOXIDÁVEIS Dli

kLTO CARBONO UTILIZADOS EM FORNOS DE REFORMA CÁTALÍTICA1

Sergio Neves Monteiro2

Boanerges do Amaral Couto3

Tito Luiz da Silveira"

RESUMO

Os \ços inoxidáveis fundidos do tipo definido pela

norma ASTM A297 são Extensivamente usados em tubos de aquecimento

na zona dc radiação dè̂  fornos de reforma catalítica na indústria p£

troquímica. O reaprovéltamento da/parte menos danificada dos tubos

apôs sua retirada do serviço é atraente do ponto de vista industrial

porém tem sido pouco tentado 'devido a dificuldade da união por solda

desse material depois de enyeíhecido. 0 presente trabalho discute

as condições do tratamento aAser aplicado num material dessa classe

de modo a viabilizar uma p/steVior operação ãe soldagem.

1 XXXVII Congresso Anual da Associação^ Brasileira dc Metais, ABM ,
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