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SUMARIO

Um aço carbono e dois outros com teores variáveis de niõ
bio foram austenitizados a diferentes temperaturas e tempera-
dos em água. Técnicas meto lograficas e ensaios de dureza for-
necem dados para explicação do mecanismo de endurecimento e o
papel desempenhado pelo niôbio no p r o c e s s o . l )(

SUMMARY

Three steel compositions with varying Nb content were

austenitized at different temperatures and quenched in cold
water. Metallographic examination and hardness measurements
provided a basis for explaining the hardening mechanism and
the role of Nb on the process. • , ,)(. ,-r.J
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INTRODUÇÃO;

Os aços estruturais microligados, especialmente os de
nominados HSLA - alta resistência e baixa liga, ten recebi
do especial atenção na última década.

Sua utilização e« navios, tubulações, estruturas meta
licas e mesmo na indústria automobilística, justifica os es_
forços de um maior desenvolvimento dos mesmos.

Os elementos de liga geralmente usados são o Ti, V.Al
e Nb, todos de grande afinidade pelo nitrogênio e/ou carbo
no.

P. sabido que nos aços estruturais os meanismos dos
quais podemos lançar mão para aunumtar a resistência são :

1 - solução sólida (substitucional ou intersticiu )
2 - endurecimento por precipitação dv carbonetos e ni~

trotos
3 - aumento da proporção de perlitu
4 - diminuição do tamanho de grão

O l9 ê pouco efetivo, o 2* de grande importância no
aumento do limite de escoamento, o 3* tem pouca influência
no limite de escoamento e considerável no limite de resis-
tência e o último bastante efetivo no aumento do limite de
escoamento e tenacidade, ou seja, a diminuição do tamanho
de grão S a única variável que aumenta ao mesmo tempo o li.
mite de escoamento e a tenacidade, propriedades mecânicas
fundamentais para os aços estruturais.

Os elementos citados inibem o crescimento do grãoeau
mentam a resistência por precipitação. Dentre eles, foi com
o Nb que se obteve melhores resultados no controle de grão.

O Nb desempenha diferentes papeis na formação da mi*
croestrutura dependendo de como se apresenta:

(1) Quando em solução;

* Kelíirda ti recuperação o recrisf ul ir-nçúo da austeni-
ta durante a laminação, tendendo a preservar a tex-
tura de deformação»
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- Poderá, induzido por deformação, precipitar na aus
tenita, contribuindo para o controle do crescimen-
to de grão.

- Retarda a decomposição austenita-*ferrita. Esse efei
to pode ser ajudado pela presença de Mn e/ou Mo e
B.

- Quando em solução na austenita durante a transfor-
mação se precipitará endurecendo a ferrita.

(2) Quando precipitado;

- desempenha importante papel no refino de grão,^ '

Hsses conhecimentos levnnim u otimízuçno de tnbelws
de laminação, onde combinações adequadas de deformação e
temperatura, produzem aços com grãos lerríticos especial-
mente pequenos.

A efetividade nu mclhoriu ilus propriedade:; inocânica»,
especialmente limite de escoumento e tenacidade vai depcn
der do processo de precipitação e da sua contribuição para una
maior redução de grãos.

A precipitação poderá ocorrer na austenita, na inter
face de transformação austenita-ferrita, ou na ferrita de
pendendo da interrelação entre a cinética de precipitação
e a cinética de transformação y-a. ^

Quanto maior for a velocidade de resfriamento, mais
baixa será a temperatura de transformação de fases. Nesse
caso a precipitação na austenita se tornará menos impor-
tante e a precipitação terá lugar na interface austenita
-ferrita e será mais fina,

Esse mecanismo de precipitação pode ser suprimido dan
do lugar a precipitação na ferrita após transformação da
austenita. Supõe-se que se o resfriamento for suficiente»
mente rápido, o processo de precipitação pode não finali -
zar. Isso ocorre no caso de aços pouco temperaveii.com ve*
locidades de resfriamento suficientes para obtenção de u-
mu estrutura bainftlc» ou martensítíca. ''

Outro importante desenvolvimento nos aços HSLA, são
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os aços bifásicos (feTrítico-aartensitico) obtido por têm
pera a partir da região intercrítica (ferrita-austenita).
Esta aicroestrutura propicia ua aumento de resistência por
sua alta taxa de encruaaento e por precipitação fina (en-
velhecimento). í4)

MATERIAL E PROCEDIMENTO

Foraa utilizados aços coa três composições, sendo ua
ao carbono e dois coa diferentes teores de niõbio coao aos
tra a tabela a seguir:

T a b e 1 a 1

c

Mn

Si

P

s

Al.ol

N

Nb

Aço A

0,13

1,45

0,53

0,005

0,003

0,031

0,0031

-

Aço B

0,13

1.43

0.48

0,005

0,004

0,031

0,0031

0,042

Aço C

0,13

1.38

0,49

0,004

0,004

0,020

0,0052

0,063

Foraa feitos tratamento» de austenitizaçio em três tem
peraturas diferentes para os 3 aços, tomando como critério
para a escolha das temperaturas a soiubilidade do nióbio
na auttenita.
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A tabela abaixo mostra as condições dos experimentos:

T a b e l a 2

950

1260

1300

Aço A

CAI)

(A2)

(A3)

Aço B (0,042?Nb)

Nb parcialmente s o l u b i l i -
zado

(BI)

Nb solubilizado

(B2)

Nb solubiJizado
(B3)

Aço C (0,063iNb)

Nb parcialmente solu-
nilizado

{Cl)

Nb parcialmente solu-
bilizado

(C2)

Nb solubilizado
(C3)

( - ) código da amostra.

Após permanecerem durante 30 minutos na temperatura de
austenitização, as amostras foram temperadas em água a tem
pcraturu timbicnte*

ções:
A tabela acima nos possibilita as seguintes compara -

do aço carbono com aço-nióbio (l variável de Nb).
de cada aço a diferentes temperaturas de austenítiza-
ção.
do aço carbono com aço-nióbio(cora o nióbio parcialmen
te precipitado).
do aço carbono com aço-nióbio(com o nióbio totalmente
dissolvido).
de um aço com o nióbio totalmente dissolvido com ou-
tro com o nióbio dissolvido parcialmente a uma mesma
temperatura de austenitização.
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O ensaio de dureza Rockwell C, nos forneceu a tabela:

T a b e 1 a 3

»c

950

1260

1300

A

26(A1)

33(A2,

36 (A3)

B

"(BI)

34(B2)

32(B3)

C

12(Cl)

36 (C2)

38 (CS)

NÍI figura I são apresentada? com mtnonto de 200X as «£
croestruturas correspondentes aos nove tratamentos térmicos
Tealizados.

Na fisura 2 as microestruturas dos aços ao niõbio são
apresentadas com um aumento de 1000X.
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FIGURA 1

Disposição das micrografias se-

gundo o código üo material e t ra

tanento témico de acordo com a

TABELA 2,

Aunento 2O0x

Ataque: Nital • 2t

Al
M
M

BI
H2
B3

Cl
C2
C3
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FICUKA 2

Disposição das adcrografias segin
do o código do Material e trata -
mento de acordo con a TABUIA 2.

Auncnto: lOOOx
Ataque : Nital-2l

Bl
B2
B3

Cl
C2
C3
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

As Bicroestruturas após tratamentos de tcnpera a par
tir de 1260'C e 1300*C são constituídas de martensita cm
ripas (lath raartensite) em todas as anostTas.

A estrutura cristalina da martensita em ripas c cú-
bica de corpo centrado. Ela toma a foraa de ripas. agrupa^
das e» pacotes. Sua estrutura consiste es arranjos célula
res de discordância, que estão presentes em alta densida-
de (cerca de 0,3 - 0,9 x IO12 cm/c»3) (5f6)

As «icrografias e os resultados de ensaios de dureza
nos levam 5s seguintes considerações:

(1) A menor dureza é a da amostra com maior quantidade
de niõbio não dissolvido (C3). Esse efeito pode ser
explicado pela remoção de carbono da matriz coma for
nação de precipitados (NbC e/ou NbCN).

(2) As amostras tratadas a 130O9C apresentaram aproxima-
damente a mesma dureza. Isso indica que a presença
do niõbio nesse caso não afeta de forma perceptível
a dureza ou microestruturas do material. Essa obser-
vação pode ser compreendida se levarmos em conta a
alta densidade de diseordincins da martensita em ri-
pas que é característica dos aços até 0,2IC. Estima-se
que cerca de 901 do C da matriz esteja segregodo nas
discordância», e que este seja o mecanismo endurece-
dor deste tipo de martensita. ^ Tal fato nos leva
a crer que o niõbio nesse tipo de microestrutura es-
ta em solução.

(3) Entre as amostras tratadas a 950«C, a amostra Cl não
apresentou microestrutura acicular, enquanto a amos*
tra BI apresentou uma estrutura misto. Podemos notar
entio que a presença de precipitados e a conseqüente
retirada de carbono da matTiz altera a cinética de
decomposição da austenita.
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(4) Os tratamentos realizados a 1260«C nos aços contendo
nióbio produziram uma microestrutura mais fina na a-
mostra cm que havia precipitados (C2). No entanto os
resultados do ensaio de dureza Rockwell não refleti-
ram essa variação. Isso decorre do fato de que a mor
fologia da estrutura martensítica em ripes só é revê
lada para aumentos maiores (acima de 100C0X). 0 meca
nismo de endurecimento proposto para esse tipo de
martensita sugeriria uma maior dureza para a amostra
B2, visto que na C2 parte do carbono estaria sendo u
tilizado para formar precipitados. Ensaios de dureza
Vickers realizados nessas amostras (B2 e C2) confir-
maram essa suposição (370 IIV-B2 ; 350 HV-C2). A pos-
sibilidade da ocorrência de envelhecimento nessas a-
mostrus entro os ensaios Rockwell o Vickers (fei os
com um mês de intervalo) torn . necessária a confirma
çâo desses resultados.

CONCLUSÃO:

Em aços de baixo carbono, submetidos a um resfriamen
to brusco a partir da região austenítica, a presença de
nióbio totalmente dissolvido não altera significativamente
a dureza e a microestrutura do produto obtido.

Isso decorre da formação de martensita em ripas (mas.
siva) que contem uma elevada densidade de discordâncias.
Quando o resfriamento é rápido o suficiente para impedir
a formação de precipitados, o carbono é* segregado nas dis-
cordâncias produzindo um considerável aumento na dureza
do material.

Em conseqüência a dureza será função apenas da quan-
tidade de carbono dissolvido na austenita original. A pre
sença de nióbio será tão mais efetiva no endurecimento pe
Ia tempero quunfo mal8 dissolvido cie estiver, ou seja,
quanto menor for a quantidade de carbono removido da ma-
triz. A seqüência de tratamentos utilizada neste trabalho
produziu resultados compatíveis com essas considerações .
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G possível a obtenção de durezas em aços de baixo carbono
utilizando apenas o efeito de ancoragem das discordância»
por esse elemento.

Nos aços teaperados contendo nióbio em solução pode-se
predizer um incremento na dureza após tempera por meio
de posterior precipitação fina de carbonitretos. Na tecno
logia de aços bifásicos (dual-phase) essa potencialidade
poderá se revelaT extremamente interessante.
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