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EFEITOS DA ADIÇÃO DE NIÕB1O NA ESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS AÇOS
COM MÉDIO E ALTO TEOR DE CARBONO.

RESUMO

Atualmente começa-se a utilizar aços com médio e alto
teor de carbono microligados com niõbio em componentes forjados pa
ra a indústria automotiva, trilhos ferroviários e bairas reforça-
das para concTeto de alta Tesistência. Porém como a otimizaçãodes
ses aços, no que diz respeito â resistência mecânica e tenacidade
tem sido quase sempre realizada de uma maneira empírica pelos fa-
bricantes, este trabalho foi iniciado, com o intuito de contribuir
para a compreensão dos mecanismos de atuação do nióbio nos mesmos.

Realizou-se uma exaustiva pesquisa bibliográfica coletan
do e analisando todas as informações relativas ao uso de elementos
microligantes (V, Ti e Nb) nos aços com médio e alto teor de carbo-
no.

Foram desenvolvidas equações que permitem calcular de
uma maneira rápida c precisa a solubilidade do niõbio na austenita
na presença de carbonetos, nitretos e carbonitretos de nióbio.

Resultados experimentais indicaram que a adição de 0,03'.Nb
em aços com 0,2; 0,4 e 0.81C. forjados a 900°C, levou a uma redu-
ção de 20 a 501 no diâmetro do grão austenítico.

0 niõbio em solução na austenita atrasou a nucleação da
ferríta e sua precipitação como NbC elevou sua dureza de 150 para
200 VHN (dureza Vickers). 0 nióbio em solução na austenita atra-
sou a nucleação da perlita, aumentou seu espaçamento interlamelar
e precipitou como NbC na ferrita da perlita, provocando um efeito
global de não alteração na dureza da perlita.

Análises com microssonda iônica revelaram que nem o nió
bio, nem o carbono segregam no contorno do grão austenítico, suge-
rindo que c atraso na nucleação da ferrita ou perlita estivessem
associados ã elevação da energia interfacial -y/a ou y/perlita / pro
vocado pelo nióbio cm solução na austenita. 0 atraso no crescimen
to da ferrita. provocado pelo niõbio, foi verificado ser devido S
partição do mesmo entro a austenita e a ferrita.



A adiçio de 0,031Nb em aços com médio e alto teor de cair
bono, resfriados ao ar, elevou em até ISO MPa a resistência mecâni
ca, sem no entanto, provocar alterações significativas na dutilidji
de.

finalmente foi realizado uma análise conjunta das rela-
ções entre Composição-Tratamento Termomecânico-Estrutura-Proprieda
des dos aços com médio e alto teor de carbono microligados com nio
bio.



EFFECTS OF NIOBIUM ADDITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF
MEDIUM AND HIGH CARBON STEELS.

ABSTRACT

Medium and high carbon steels containing microalloying
additions of niobiua have, in recent years, been used for the maim
facture of forged components in the automotive industry, rails
and high strength concrete reinforcing bars. However, optimization
of the strength and toughness properties of these materials has
largely been empirical. The present work was therefore initiated
to gain a more basic understanding of the effects of niobium on
the structure and mechanical properties of medium and high carbon
steels.

An exhaustive bibliographical research was made,
collecting and analysing all the information related to the usage
of microalloying elements (V, Ti and Nb) in medium and high carbon
steels.

Some equations to calculate, easy and precisely the so-
lubility of niobium in austenite, in the presence of niobium car-
bides, nitrides or carbonitrides were developed.

Experiments carried out with 0.2; 0.4 and 0.81C, micro-
alloyed with 0.03$Nb. forged at 900°C, led to an reduction of 20
to SOt in the austcnite grain diameter.

The niobium dissolved in the austenite delayed the
ferrite nucleation, and the precipitation of NbC increased the
fcrrite hardness from 150 to 200 VHN (Vickers). The niobium
dissolveu in the austenite delayed the pearlite nucleation,
increased its intcrlamelar spacing and precipitated as NbC in the
fcrrite of the pearlite. The result of these effects was
that the pearlite hardness was not affected.

Analysis carried out with an Ionic Microprobc showed
that neither niobium nor carbon segregate at the austenite grain
boundary, suggesting that the delay observed in the nucleation of
ferrite or pearlite was associated with the increase of the energy
at the interfaces i/a or t/pearlite provoked by the niobium dis-
solved in the austenite. The delay observed in fcrritc growth.



VI

vas verified to be caused by the partitioning of niobium between
férrite and austenite.

The addition of 0,031Nb in medium and high carbon steels,
air cooled, increased the strength of these steels by up to ISO MPa
without decreasing their ductility.

Finally, the complex relationships among Composition-
Thermo-mechanical Treatment-Structure and Mechanical Properties of
the medium and high carbon steels microalloyed with niobium were
analysed.





Vlll

CAPITULO III - EFEITO DO NlOBIO NO CRESCIMENTO DO GRAO AUSTE-
N S I CO

3.1. Introdução 26
3.2. Aspectos teóricos da influência de partículas'preci-

pitadas sobre o crescimento de grão dos metais 27
3.3. Crescimento de partículas de 2- fase em um sistema

de dois componentes 32
3.3.1. Crescimento controlado por interface 34
3.3.2. Crescimento controlado por difusão 34

3.3.2.1. Primeiro estagio de crescimento devi-
do ã supersaturação 34

3.3.2.2. Segundo estágio de crescimento devido
ã coalescência 39

3.4. Efeito do nióbio no crescimento do grão austenítico

nos aços com baixo teor de carbono 42
3.5. Efeito do nióbio no crescimento do grão austenítico

noa aços com médio teor de carbono 53
3.5.1. Tamanho do grão austenítico 53
3.5.2. Distribuição dos precipitados de Nb(C,N) 57
3.5.3. Efeito do Nb(C,N) no crescimento do grão aus-

tenítico 61
3.6. Resumo 62
Referências bibliográficas 67

CAPÍTULO IV - EFEITO DO NI0BIO NA FORMAÇÃO DA FERRITA

4.1. Cinética de nucleação em contorno de grão 69
4.1.1. Introdução 69
4.1.2. Alotriomorfos incoerentes 71
4.1.3. Alotriomorfos semi-coerentes 74
4.1.4. Interfaces coerentes e incoerentes 75
4.1.5. Cálculo do tempo de incubação 77
4.1.6. Cálculo da taxa de nucleação 80

4.2. Efeito do nióbio na formação da ferrita 81
4.2.1. Transformação isotérmica 81
4.2.2. Resfriamento contínuo 85

4.3. Mecanismos de atuação do nióbio na nucleação da fer-
rita 94

4.4. Mecanismos de atuação do nióbio no crescimento da
ferrita 105



4.4.1. Partição 107

4.4.2. Segregação ou cossegregação 114

4.4.3. Efeito de soluto (solute drag effect) 116

4.4.4. Precipitação de.carbonetos 118

4.4.5. Resultados recentes sobre a cinética de cres-

cimento da ferrita 118

4.S. Resino 119

Referências bibliográficas 123

CAPITULO V - EFEITO DO NlOBIO NA FORMAÇÃO DA PERLITA

5.1. Nucleação da perlita 129

5.2. Crescimento da perlita na liga Fe-C 134

5.3. Efeito dos elementos de liga na formação da perlita.. 141

5.4. Resumo 147

Referências bibliográficas 150

CAPITULO VI - PRECIPITAÇÃO DO Nb(C,N) NA FERRITA E NA AUSTE-

NITA
6.1. Composição do Nb(C,N) 153

6.1.1. Carboneto de nióbio 153

6.1.2. Nitreto de nióbio 155

6.1.3. Carbonitreto de nióbio 159

6.2. Cristalografia da precipitação 159

6.2.1. Precipitação na austenita 162;

6.2.2. Precipitação na ferrita supersaturada 163

6.2.3. Precipitação na interfase v/a (interphase pre-

cipitation) 165

6.2.4. Identificação do local de precipitação 167

6.3. Morfoiogia c distribuição dos precipitados de

Nb(C,N) 168

6.4. Cinética de precipitação do Nb(C,N) 172

6.5. Efeitos da precipitação do Nb(C,N) nos aços 185

6.5.1. Atraso na recuperação e recristalízação da

austenita 185

6.5.2. Refino do grão austenítico 188

6.5.3. Endurecimento da ferrita 188

6.6. Resumo 102

Referências bibliográficas



CAPÍTULO Vil - EFEITO DO Nb. V e Ti NAS PROPRIEDADES DOS AÇOS
COM MCD1O E ALTO TEOR DE CARBONO

7.1. Introdução 200
7.2. Relações Estrutura-Propriedades nos aços ferrítico-

perlíticos com médio e alto teor de carbono 200

7.3. Efeito do Nb, V e Ti nas propriedades mecânicas dos
aços com médio e alto teor de carbono 212

7.3.1. Titânio 212
7.3.2. Vanádio 212
7.3.3. Niõbio 213

7.4. Aplicações dos aços com médio e alto carbono raicro-
ligados com Nb ou V 220
7.4.1. Vanâdio 220
7.4.2. Niõbio 222

7.5. Resumo 230
Referências bibliográficas 231

CAPÍTULO VIII - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
5.1. Preparação dos aços e das ligas Fe-Nb-Mn 233

8.1.1. Aços preparados em Cambridge 233
8.1.2. Aços preparados pela Eletrometal 233
8.1.3. Ligas Fe-Nb-Mn preparadas pela Eletrometal ... 241

8.2. Reagentes utilizados 241
8.3. Equipamentos utilizados e técnicas de utilização .... 246

8.3.1. Microscópio ótico 246
8.3.2. Microscópio eletrônico de varredura 246
8.3.3. Microscópio eletrônico de transmissão 246

8.3.4. Microssonda iônica 246
8.3.5. Analisador de imagem 248
8.3.6. Durômctro 248
8.3.7. Dilatõmctro 248
8.3.8. Equipamento para ensaio de tração 248
8.3.9. Forno de alta temperatura 2S0
8.3.10.Banho de estanho 2S(>
8.3.11.Sistema para eneapsulamento em quartzo 256

8.4. Técnicas experimentais 2!>(>
8.4.1. Pot erminação do tamanho de grão austenítico... 25(>
8.4.2. Tratamentos térmicos , 262



XI

8.4.2.1. Ligas Fe-Nb-Mii 262

8.4.2.2. Aços 267

8.4.3. Determinação do espaçamento interlamelar da
perlita '• 273

8.S. Resumo 274
Referências bibliográficas

CAPITULO IX - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
9.1. Solubilidade do nióbio na austenita na presença do

Nb(C.N) 278
9.1.1. Os sistemas Fe-C-Nb e Fe-N-Nb 278

9.1.1.1. Elaboração do modelo 278
9.1.1.2. Aplicação do modelo 280
9.1.1.3. Comparação com resultados experimen-

l a i s /Hi»
9.1.2. O sistema Fe-C-N-Nb 286

9.1.2.1. Elaboração do modelo 286
9.1.2.2. Comparação com resultados experimen-

tais 293
9.1.3. O sistema Fe-Nb-Mn 293

9.2. Efeito do nióbio no crescimento do grão austenítico.. 302
9.3. Efeito do nióbio na formação e nas propriedades da

ferrita 316

9.3.1. Formação da ferrita 316
9.3.2. Dureza da ferrita transformada por resfriamen-

to contínuo 316
9.3.3. Dureza da ferrita obtida isotermicaraente 331

9.4. Efeito do nióbio na formação e nas propriedades da
perlita , 331
9.4.1. Curva TTT 331
9.4.2. Dureza da perlita transformada isotermicamen-

tc 334
9.4.3. Dureza da perlita obtida por resfriamento

contínuo 350

9.4.4. Efeito do nióbio na temperabilidade dos aços
con 0,8»C 355



xii

9.5. Mecanismos de atuação do niõbio na formação da ferri-

ta e da perlita 361

9.5.1. Nucleação 362

9.5.2. Crescimento 369

9.5.2.1. Teorias sobre os efeitos dos elemen-

tos de liga no crescimento da ferri-

ta e da perlita 369

9.5.2.2. Reação austenita -» ferrita 374

9.5.2.3. Reação austenita -» perlita 380

9.6. Efeito do niõbio nas propriedades Mecânicas dos aços

com médio e alto teor de carbono 384

9.7. Relações Composição-Tratamento Termomecânicos-Estru-

tura-Propriedades dos aços com médio e alto teor de

carbono microligados com niõbio 400

Referências bibliográficas 403

CAPÍTULO X - CONCLUSÕES

10.1. Solubilidade do niõbio na austenita 412

10.2. Efeito do niõbio no tamanho do grão austenítico ..... 412

10.3. Efeito do niõbio na formação e propriedades da

feirita 413

10.4. Efeito do niõbio na formação e propriedades da

perlita 414

10.5. Mecanismos de atuação do niõbio na formação da

ferrita c da perlita 415

10.6. Efeito do niõbio nas propriedades mecânicas dos

aços com médio e alto teor de carbono 415

SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES 417

BIBLIOGRAFIA GERAL 419

ANEXO I - Programa para o cálculo da solubilidade do

niõbio na austenita ou na ferrita na presença

de NbC ou NbN 438

ANEXO II - Diferentes morfologias da ferrita 442

ANEXO III - Dados experimentais das curvas TTT obtidas 444



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Os efeitos de microadições (< 0,11 em peso) de elementos
com forte tendência ã formação de carbonitretos, como o vanádio,
titânio e niõbio, nas propriedades mecânicas dos aços com baixo
teor de carbono (C < 0,20t) são. atualmente, bem conhecidas1""4.
Esses elementos refinam o grão ferrítico e endurecem a ferritn
pela precipitação de carbonitretos, causando um aumento na re-
sistência mecânica dos aços. Entretanto, se os efeitos do vaná
dio, titânio e nióbio nos aços com baixo teor de carbono são bem
conhecidos, o mesmo não se pode dizer em relação aos efeitos des-
tes elementos nos aços com médio e alto teor de carbono
(0,20 < C < 0,801).

As primeiras microadições de elementos com forte tenden
cia i formação de carbonitretos, nos aços com médio e alto teor
de carbono, foram feitos com vanádio5"6, pois, segundo Gladman7,
o nióbio e o titânio não alterariam as propriedades mecânicas dcs_
tes aços devido â baixa solubilidade destes elementos na austenita.
Entretanto outros pesquisadores8"10 verificaram, recentemente, que
o nióbio poderia elevar em até 100 MPa o limite de escoamento des-
tes aços, desde que se realizasse o tratimento termomecânico em
temperaturas compatíveis com a solubilização do niÕbio na austeni-
ta (1200 a 1300°C).

O interesse de se utilizar o niõbio no Brasil reside no
fato do mesmo possuir a maioT reserva mundial de minério deste me-
tal conhecida e ser também um grande produtor c exportador de li-
gas ferro-nióbio.

Atualmente começa-se a utilizar aços com médio c alto
teor de carbono microligados com nióbio cm componentes forjados pa
ra a indústria automotiva11, trilhos ferroviários12"13 r barras
reforçadas para concreto de alta resistência11*. 1'orcm a otimiza-
ção das propriedades mecânicas pelos fabricantes c quase sempre
feita de uma maneira empírica, pois pouco se conhece sobre os meca
nismos de atuação do nióbio na estrutura c, consequentemente, nns
propriedades mecânicas desses aços. Isto leva, certas vezes, â



usa deterioração na qualidade do aço microligado com nióbio. dcv_i
do i ia uso inadequado do mesmo1*.

1.1. Objetivo

0 objetivo geral deste trabalho, em decorrência do cxpo£
to, é:

"ContAibuiA. pana a avaliação do potencial dt aplicação
do niõbio noi aço* com mídio e alto ttoi de. cahbono, com
ntnutuna liAiZtica-ptilZtiia, atiavit da compreentão dot
mtcaniimoA dt atuação áo niõbio na e.it\u.tu\a, e pon. con-
Atquíncia na* pnopKitdadti mtcãnica* dtnt* açoò".

Para alcançar este objetivo foras propostas quatro cta
pas básicas:

a) Análise detalhada de todas as informações relativas ao uso de
elementos microligantes (V, Ti e Nb) nos aços com medio e alto
teor de carbono.

b) Estudo dos efeitos do niõbio na formação e propriedades da fer-
Tita e da perlita.

c) Estudo dos efeitos do nióbio na estrutura e propriedades mecâ-
nicas dos aços com médio e alto teor de carbono.

d) Análise das relações entre Composição - Parâmetros do Tratamen-
to Termomecânico - Estrutura - Propriedades Mecânicas desses
aços.



1.2. Desenvolvimento da tese

Como os aços com médio e alto teor de carbono apresentam
uma solubilidade limitada do niobio nas temperaturas usuais de Ia
•inação ou forjamento (900 a 1200°C), e como na literatura hão ha
viam tabelas que fornecessem de uma maneira rSpida e precisa a so
lubilidade do niobio na austenita na presença de Nb(C.N) (família
dos carbonetos. nitretos z carbonitretos de niobio), este estudo
foi realizado. Observou-se também a afinidade de combinação entre
o niobio e manganês, pois sendo o manganês o elemento de liga que,
em geral, entra em maior quantidade na elaboração desses aços, sua
interação com o niobio pode afetar a solubilidade do mesmo na aus-
tenita.

Posteriormente estudou-se o efeito do niobio na cinetica
de crescimento do grão austenítico nos aços com médio e alto teor
de carbono, visto que estes dados também não eram disponíveis na
literatura.

Como a estrutura predominante destes tipos de ocos c de
ferrita e perlita, estudou-se também o efeito no niobio na forma-
ção (nucleação e crescimento) e propriedades (dureia, norfologia,
espaçamento interlamelar da perlita, etc) desses constituintes.

Através da microssonda iônica foram explorados os possí-
veis mecanismos do niobio em atrasar a decomposição difusional da
austenita, devido ã segregação e partição em interfaces Y/Y» Y/B C
Y/perlita.

A seguir, foram observados os efeitos do niobio na ostru
tura e nas propriedades mecânicas (dureza, resistência mecânica c
dutilidade) de aços submetidos a diferentes tipos de tratamentos
térmicos.

Finalmente, utilizando-se os dados disponíveis no traba-
lho procurou-se obter uma relação qualitativa entre Composição ,
Tratamento Termomecânico, Estrutura c Propriedades dos aço» com mó
dio e alto teor de carbono miCTOligados com niobio, com vistas n
uma aplicação mais racional deste elemento, no sentido do so pro«lu
zir aços com alta resistência mecânica e boa «futilidade.
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CAPITULO II

SOLUBILIDADE DO Nb(C.W) NA AUSTENITA E NA FERRITA

M . O Sistema Fe-Nb

O elemento nióbio é* razoavelmente solúvel no ferro. A
1200°C consegue-se dissolver 1,41 de nióbio no ferro Y> C 11 de
niõbio dissolve-se no ferro a a 900°C ( f i g s . 2.1 e 2 .2 ) .

2.2. 0 Sistema Fe-C

0 sistema Fe-C ê apresentado na fig. 2.3 pois será usa-
do posteriormente.

2.3. O Sistema Nb-C

0 niôbio também combina-se COM O carbono formando as fa-
ses Nb2C e NbC (fig. 2.4). Esta última apresenta ÍOIC cm peso,
tendo seu ponto de fusão ao redor de 3500°C.

2.4. O Sistema Fe-C-Nb

2.4.1. Solubilidade do carboneto de niõbio na austenita

0 nióbio adicionado na liga Fe-C fica em parte dissolvi-
do na austenita e em parte combinado com o carbono formando o cubo
neto de nióbio, segundo a reação:

aNbt • bCY ̂  [Nb, C b ] p p t (2.a)

sendo que o aumento da temperatura favorece a reação II, ou seja,
a dissolução do carboneto de nióbio.

A constante de equilíbrio dessa reação ê dada pela equa-
ção:

! Mi
T T onde (2.1)1 [Nba c j
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Fig. 2.1. Diagrama de equilíbrio para o sistema
ferro-nióbio [ref. li p. 282].

Fig. 2.2. Detalhe do diagrama de equilíbrio do sistema
ferro-nióbio. (Construído • partir do» dado»
da ref. 2).
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[Nb] e a atividade do niôbio em solução e suposta igual a sua
porcentagem em peso.

[Cl ê a atividade do carbono em soluçio e suposta igual i
sua porcentage» em peso.

[Nba Cb] é a atividade do carboneto de niôbio e tomada como 1.

logo Kj - [Nb]* [t\* (2.2)

O valor de K. foi calculado ao longo do tempo por vários
pesquisadores como: Kazinczy3 em 1963, Mori* em 196S, Smith5 em
1966, Narita* em 1966, Meyer7 em 1967e Johansen* em 1967. Em
1968 Nordberg* usando todas as equações publicadas na literatura
sobre asolubilidade do carboneto de niôbio na austenita, calculou,
por regressão linear a seguinte expressão:

3,11 (2.3)

[Nb]Y e [C]y • l ei peso T - Kelvin

que é muito próximo da encontrada por Mori*. Nordberg' também
concluiu que o carboneto de niôbio era deficience em carbono, ou
:.eja, sua fórmula seria NbCg 87 e não NbC.

Na realidade a equação (2,3) assim como todas as outras
encontradas na literatura3"' expressam o limite de solubilidade do
niôbio na austenita, sem a formação do NbCQ g7. Assim para um aço
com 0,4lC a 1ZOO°C, pela equação (2.3) calcula-se que o limite de
solubilidade do niôbio na austenita seria de 0,0221. Ou seja, se
esse aço contiver um teor de niôbio menor que O,O22t o mesmo cstii
rã em solução na austenita. Do mesmo modo se esse aço contiver
mais que 0,0221 de niôbio. uma fração deste elemento apresontar-
se-i na forma de NbCQ g7 e outra dissolvida na austenita.

Essa solubilidade de 0,022iNb em um aço 0,UC » 1200°C
ê SS vezes menor que a do vanádio e pouco menor que a do titânio na
mesma temperatura (tabela II.l).
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ELEMENTO

Nb

Ti

V

TEMPERATURA (°C)

800

0.00028

0,00042

0,01100

900

0,0011

0,0015

0,0140

1000

0.0035

0.0044

0.1700

1100

0.0095

0.0110

0.4900

1200

0.022

0,025

1,220

1300

0.047

0,050

2.730

Tabela II. 1. Solubilidade do niõbio, titânio e vanídio (em I de pe

so) na austenita de um aço com 0,41 C.

As solubilidades da tabela II.1 foram calculadas a par-

tir das seguintes equações:

(2.3) [ref.9]

^ -2,75 (2.4) [ref.lOj

[C]y - ̂ • 7.05 (2.5) [rcf.ll]

Essa preocupação com a solubilidade do' niõbio S fundamen

tada, pois cano será visto posteriormente todos os efeitos do niõbio

nos aços (contTole do grão austenítico, endurecimento por precipi-

tação, retardamento da decomposição da austenita por processo di-

fusionais, etc) estão relacionados com o niõbio dissolvido na aus-

tenita. Um exemplo que ilustra bem este fato são os resultados de

Steinen12. Ele observou que o 0,21 o0 (limite de escoamento quo

corresponde a 0,21 de deformação residual no ensaio de tração) au-

mentava proporcionalmente com quantidade de niõbio dissolvido na

austenita de um aço 0,51 C (fig. 2.5).

2.4.2. Solubilidade do niõbio na cementita

0 carbono tem mais afinidade de combinação com o niõbio

do que com o ferro. Isto pode set demonstrado tormodinamicomente:
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• 0,87 [C] t * NbCo g 7 (2.b)

• -32800 • IS.69 T -

- 4.575 Tlog 1 0 ( [C]^ 8 7 [Nb]^)gl (2.6)

[ref.9,15-16)

(ea todas as equações de AG, T ê a temperatura absoluta (K))

Cgraf * ° ' 8 7 CY C 2 ' °

AG2 - 8380 - 7,94 T • 4,575 T log10[C]J'87 g ^ (2.7)

[rcf.9]

Como o AG da reação :

aA • bB ~ cC + dD é (2.d)

[C]c [D]d

AG • AG°* RT tn : 1— (2.8)
f Al Fül1 * l ' [rcf.17]

e como AG° • AH0 - TAS° (2 .9)

tem-se pelas equações (2.8) e (2.9):

[Clc [Dld

AG - AH0 - TAS° • RT in l \ L \ ^.U))

Logo para a reação:

C f * 0,87 Cy o AG sera: (2.c)

[C I 0 ' 8 7

AG • AH0 - T A S ° • RT tn 2 ( 2 . 1 1 )
tC igrof
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[ Ç ] g r a f • 1 . tea-se que:

AG • AH° - TAS° • RT in [C^]0*8 7 (2.12)

Então para a reaçio

C £ •• C o AG será: (2.c)

AG - AH° - TAS° • RT In [C }y (2.13)

que é a equação (2.12) com expoente 1, para o [C ] y . Colocando-se cm ter
mos numéricos, obtém-se então o seguinte AG para a reação(2.c):

AG3 - 8380 - 7.94 T • 4.575 T log1Q [C] Y ̂ (2.14)

A formação da cementita poderia ser expressa pelas equações :

3 F ey * Cgraf * F e*C ( 2 * f )

AG4 - 671 - 0,65 T jjjjj (2.15)
[re f .18]

Combinando-se as reações 2 .e e 2 . f obtém-se:

3 Fe, • C - Fe,C (2.g)

Cujo AG será AG^ • AG4 - AG3

AG5 - -7709 • 7,284 T • 4,575 T log1Q[C] (2.1(>)

Logo, para um aço com C • 11 e T • 750°C ot)tcr-sc-i;i os »£
guintes valores de energia livre para • formação do NbCQ í7 (AO.)
e de cementita ( G )
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áGi ' -9738 SSI A C5 ' *257 Íi ' -9738 SSI A C5

ou seja, a formação de N b C 0 8 7 seria muito mais favorecida termo-
dinamicamente que a formação da cementita.

Segundo os estudos de Stuckens ' não haveria a possi-
bilidade de formação de uma cementita substitucional (isto ê. sain
do alguns átomos de ferro e entrando outros de niôbio) devido ãs
diferenças de raio atômico21 (Fe • 1,29 Jt e Nb - 1,43 X a 1000°C)
e considerações termodinâmicas desfavoráveis.

2.4.3. Solubilidade do carboneto de niôbio na ferrita

Hudd22, calculou a solubilidade do niôbio na ferrita, a
partir de dados termodinâmicos e chegou a seguinte equação:

- -10960 + 5 43
T

(2 .17)

[Nbla rclfl " * e» peso T - Kelvin

ü*ta e^uaç** vsle quando exist* apenas ferrita Cnio ha-
vendo cementita ou carboneto de niôbio), ou seja \t\a na realidade
é o teor de carbono dissolvido na ferrita e suposto igual ao teor
de carbono total do aço.

Para um aço 0.41C a solubilidade do niôbio na ferrita a
800°C é de 0,0000411, ou seja 7 vezes menor que sua solubilidade
na austenita na mesma temperatura.

Então durante a transformação Y+B praticamente todo o
niôbio dissolvido na austenita precipita sob a forma de carboneto
de niôbio na ferrita. Isto, obviamente, se houver carbono sufici
ente para promover a precipitação.

2.4.4. Solubilidade do eutêtico Fe-NbC

No sistema Fe-C-Nb há a possibilidade de formação de um
eutêtico, o Fe-NbC, de composição 90,SlFe e 9,SlNbC e com ponto Uc
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NbC-Fe. [ref. 23J



O aparecimento deste eutético nos aços ocorre nos estí-
fios de laainaçio a altas temperaturas2"1 (1250 - 1350°C). Ele apre-
senta-se nos contornos de grãos austeníticos na fonu de finas ri
pas25 (200 a 500 nm de largura e 20 a 50 vm de comprimento). Esses
precipitados provocam trincas duTante os primeiros estágios de Ia
•inação controlada dos aços ARBL microligados com niôbio, reduzin-
do a dutilidade e a trabalhabilidade dos mesmos.

Ainda sobre o sistema Fe-C-Nb existe uma revisio biblio-
gráfica feita por Prince26 de 1955 a 1973.

2.5. O Sistema Fe-Nb-N

2.5.1. Solubilidade do nitreto de niobio na austenita

Segundo Mori27 a solubilidade do nitreto de nióbio na
austenita (sem a formação de NbN) seria representada por:

i o g 1 0 T T j

(2.18)

[Nb]Y,[N]Y - I em peso T • Kelvin

2.5.2. Solubilidade de nitreto de nióbio na ferrita

A solubilidade do nióbio na ferrita (sem a formação do
NbN ou FejC) foi calculada por Hudd22, a partir de dados ter mod in ti
micos, obtendo-se a seguinte expressão:

log10 [Nbla[N]

[Nb]o.[N]o - \ em peso T • Kelvin

A reatividade do nitrogênio com o nióbio 5 maior que a
do carbono com o nióbio. Isto pode ser comprovado pelos cquaçôc*:
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log10 [Nb]YtC];-
87-^110* 5.11 (2.3)

10

S.43 (2.17)

-10150 • 3.79 (2.18)

• 4.96 (2.19)

Logo,numa liga Fe-C-Nb com 0.021C a 1200°C haveria a formação de
carboneto de niõbio com 0,~01Nb. Na mesma temperatura para uma
liga Fe-N-Nb com 0.021N haveria a formação do nitreto de niõbio
com 0,041Nb. Isto significa que na mesma temperatura e com compo-
sições equivalentes de carbono e nitrogênio, o nitreto de nióbio
seria formado com uma quantidade de nióbio 8 vezes menor que a ne-
cessária para formar o carboneto de nióbio. Em outras palavras
há uma maior facilidade para se formar o nitreto do que o carbone-
to de niõbio na austenita.

Na ferrita, ocorre o «esmo. Para uma temperatura de

600°C seria necessário de 4x10 INb para a formação do carboneto de
nióbio numa liga Fe-C-Nb com 0.02IC. Para uma liga Fe-N-Nb com
0.021N seria necessário de 4x10 INb para formar o nitreto de nióbio
a 600°C. Isto significa que i mais fácil a formação do NbN do que
a do NbC também na ferrita.

2.6. O Sistema Fe-C-N-Nb

2.6.1. Solubilidade do carboneto do nióbio na austenita

Houghton28 desenvolveu um modelo matemático baseado cm
observações experimentais, para prever e calcular o teor de nióbio
dissolvido na austenita em aços microligados com nióbio c titânio.
Seu modelo, no entanto, implica na resolução de uma equação paru
cada valor de nióbio, carbono e nitrogênio, tornando difícil sun
aplicação.

Hudd22 desenvolveu uma equação para se calcular a solubj.



18

lidade do niõbio na austenita na presença de N o C
x
N M - x V A resolu

çao da* mesma fornece dois tipos do respostas; ou nao aprosanta raix
real, ou apresenta 2 raízes reais. No primeiro caso, isso pode in
dicar que ou todo o niõbio está dissolvido na austenita ou pratica^
•ente todo o niõbio está precipitado na forma de carbonitreto. No
segundo caso (2 raizes reais) não se sabe qual 5 a correta. Em
vista disto conclui-se que a equação de Hudd" S de nenhuma utili-
dade pritica.

Keown2* obteve equações para prever a seqüência de preci^
pitação do NbC e do NbN. Seu método, no entanto, tem duas limita-
ções; nio permite calcular o teor de niõbio dissolvido na austeni^
ta e tTata o NbC e o NbN como precipitados independentes, quando
na realidade sabe-se que o precipitado formado seria um carboni-
treto11.

Irvine11 e Mandry30 desenvolveram equações para se cal-
cular o limite de solubilidade do niõbio na austenita, empregando-
se o teor de carbono e de nitrogênio do aço. Porém, obviamente,
essas equações não calculam o teor de niõbio dissolvido na austeni
ta, na presença do NbC N .

As equações encontradas Irvine11 e Mandry'0 foram:

1°E1O í N b l Y tC * i f N 1 T * - 1 * 2 - 2 «

4t46

2.6.2. Solubilidade do carbonitTeto de niõbio na ferrito

Hudd22 desenvolveu uma equação para se calcular a solubj.
lidade do carbonitreto de niõbio na ferrita na presença de ccmcnU
ta, empregando os resultados de Petrova31. Entretanto os resulta-
dos obtidos com sua equação não concordaram com os dados experimen
tais encontrados na literatura. Porém como na literatura só hn-
viam resultados experimentais de um único pesquisador, ffudd32 não
pode concluir se era sua equação que estava errada ou se a» medi-
das experimentais do outro pesquisador.
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2.7. O Sistema Fe-C-N-Nb-X
*

. Outros elementos alia do nitrogênio • carbono podem in-
fluir na solubilidade do nióbio na austenita. Koyama32 observou
que o aanganês, e o cremo e o níquel aumentavam a solubil idade do
nióbio na austenita e silício a diminuia(fig. 2.7).

Cos a adição destes elementos na liga Fe-C-Nb as equa-
ções experiaentais de liaite de solubilidade do nióbio na austeni
ta passariam a:

log10 [Nb] [C] - I2|2£ • 3,31 • ( 1H1 - 0,9)

21 - 0,0504 ) [Mn]2 (2.22)

10
[Cj- ̂ £ZP_ • 3,31 "( ^~ - 0.348)j[Si] (2.23)

logl0 [Nb] [C] - ̂ 2H£ • 3.31 • ( 1111 - 0.691 ) [Cr] -

- ( Q - 0.0228 \ [Cr)2 (2.24)

log10 [Nb] [C] - ̂ 2 2 • 3.31 • i lii - 0,0904^ [Ni] •

• ( ^ - 0,0068^ [Ni]2 (2.25)

T • Kelvin [ ] • X em peso

Os efeitos de tais elementos foram atribuídos ô mudançii
da atividade tanto do nióbio como o do carbono. Koyamn32 observou
que o manganês e o cromo diminuiam a atividade do carbono c quo
o silício e o níquel a aumentava».
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A diminuição da atividade do carbono pelo manganês e cro
•o poderia explicar o ausento da solubilidade do niôbio,pois o car-
bono diminuiria seu potencial de combinação coa o niôbio para for-
mar o carboneto de niôbio. De maneira análoga, o aumento da ativi
dade do carbono pelo silício poderia explicar a diminuição da solu
bilidade do niôbio na austenita. Porém o níquel aumenta a ativid±
de do carbono e aumenta ligeiramente a solubilidade do niôbio na
austenita. Então outros aspectos devem ser levados em conta para
para esta analise, como a tendência a formar carbonetos ou a mudan
ça a atividade do niôbio pelos outros elementos de liga, além do
carbono. Na tabela II.2 estão sumarizadas estas tendências:

Elemento

Mn

Cr

Si

Ni

Atividade
C

•

•

Solub.
Nb na Y

t

t

•

t pouco

Formador
carboneto

Não

Fraco

Não

Não

Tabela II.2. Influência dos elementos de liga
na solubilidade do niôbio'na au£
tenita.

2.8. Resumo:

Equações para o limite de solubilidade na austenita

NbCQ g 7 l o g l 0 [Nb][Cl0'87 - IZÍ2£ • 3,11 [ref.9]

-10150 [rcf.27]

NbCN
14

2,26 [rcf.ll]
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"*0.t3 V l 4 ^«10 W M 0 ' 1 3 [H]0-" -22100 . 4.46 [r.f.30]

NbC

il£ . 3 t 3 1 • ( 12ZI . 0.9) [im] -

^ - 0.0504^ [*«]* [reff.32]

. 5.31 .

[rcf.32]

±H ^«10 W W ' ^ • 3.31 • ( l l l l - 0.691) [Cr] -

" - °.022« ) [Cr]2 [ref.32]

lo«10 P*] W " ̂  • 3.31 • ( H i - 0.0904) [Ni] •

* ( V " ° t0068 ) rNi l? [ref.32]

o LTi3 W - ^fflft • 2.75 [ r c f . 1 0 ]

V 3 l f 1 § [V]4 [C]3 -11P122.7.05 [ r c f . n J

Equações para o limite de solubilidodc na íerrita

ük£ iog10 [Nb] [c] - z22tt£*s.43 [rcf.223

N>JS log10 [Nb] [N] - l ü p • 4,96 [rcf.22]
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CAPITULO III

EFEITO DO NIOBIO NO CRESCIMENTO DO GRÃO ÀUSTEN H i CO

3.1. Introdução

O crescimento do grão é um processo termicamente ativa-
do, onde influem o tempo e a temperatura. Outros fatores porém po
dem influir na migração dos contornos de grão. Entre estes, tem-se
a concentração de elementos de liga nos contornos de grão e as par
tículas precipitadas (carbonetos, nitretos, etc) na matriz.

Miller1 observou que para uma certa temperatura, o raio
médio do grão austenítico, em aço carbono, variava segundo a equa-
ção obtida de experiências realizadas (Tab. Ill.1)

(3.1)

R - raio médio do grão
t - tempo de aquecimento numa certa temperatura

0,n • constantes que dependem do material (ver Tab. III.1)

Temp.

(°C)

815
925
1040
1260

Teor de carbono (t em peso)

0,08

0

0,12
0,17
0,36

n

0,08
0,05
0,06

0,20

0

0,14
0,20
0,40

n

0,08
0,09
0,17

0,60

ft

0,10
0,19
0,30
0.66

n

0,13
0,10
0,09
0,09

0,88

0

0,03
0,07
0.11
0,33

n

0.16
0,15
O.lP
0,23

Tab. III.l - Valores de 0 e n para vários tipos de aço c.trho

no comercial. R " 4 tn, onde R • mm c t • horas,

ref. [1] .

o crescimento do grão austenítico pode ser modifi-
cado com a adição de elementos como Nb, V, Ti, Al, etc, ou >cju ,
elementos que produzem precipitados finos c dispersos.
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Existem 2 tipos principais de curvas para crescimento
de griô, identificadas por Bain • Paxton2. Nos aços carbono sem
adição 'de alumínio. Bain e Paxton2 observaram um aumento gradual
do tamanho de grío, à medida que a temperatura era aumentada. Com
• adiçio do alumínio, o grão crescia pouco até um determinado va-
lor de temperatura (fig. 3.1). Depois disso, havia o crescimento
de alguns grãos (pTocesso conhecido como recristalização secundá-
ria) e a estrutura tornava-se mista (grãos grossos e finos). Au-
mentando- se mais ainda a temperatura ocorria o crescimento dos
grãos restantes formando uma estrutura uniforme de granulação gros.
seira. A temperatura a partir da qual era observado um crescimen-
to acentuado do grão foi denominada de "Temperatura crítica para o
crescimento de grão (Tcg)". Estas inflexões observadas na curva
de crescimento de grão austenítico nos aços com alumínio, foram
atribuídas ã formação de partículas de nitreto de alumínio (impe-
dindo o crescimento do grão) e posterior dissolução ou coalescimen
to das mesmas com o aumento de temperatura (liberando o contorno
de grão).

Com a adição de níóbio no aço carbono o efeito é seme-
lhante, devido â formação de partículas finas de Nb(C.N) (família
do carboneto, nitTeto e carbonitreto de niõbio). Essa preocupação
com o tamanho de grão do aço é fundamentada, pois como será visto
posteriormente o tamanho de grão austenítico influi não só na re-
sistência mecânica e dutilidade do aço, mas também na sua tempera-
bilidade.

3.2. Aspectos teóricos da influência de partículas precipitadas
sobre o crescimento de grão dos metais

Após a constatação de que finas partículas precipitadas
no aço (ex.: A1N, NbC, VC, etc) provocavam um retardamento no crejs
cimento do grão austenítico, surgiram os modelos matemáticos que
tentavam prever este crescimento.

Zener3 considerou a relação entre grãos esféricos de
raio R, e partículas de precipitado também esféricas, de roio r.

Em seu modelo Zener3 chegou ã seguinte equnc.no:

onde
f • fração volumetrica do precipitado.
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Substituindo-se os valores de r e f medidos experimenta^
mente Jia equaçío 3.2 chega-se a valores de R muito maiores que os
observados no material. Isto deve-se ao fato de que em seu modelo,
Zener3 nío previu a interaçio entre os grãos do material, o que
também ajuda a impedir o crescimento de um grio.

Posteriormente. Hillert*1 relacionou a energia livre com
o crescimento de grão, obtendo ã equação:

Úh m a u a ( \
dt \ R.. R /

(3.5)

t * tempo
R - raio de um grão qualquer da matriz
Rc • raio crítico
a - fator de proporcionalidade
M • mobilidade do contorno de grão
o * tensão interfacial do contorno de grão

Hillert observou que os grãos grandes cresciam às cus-
tas dos pequenos, e que grãos com um raio maior que um certo raio
crítico (R > Rc) cresciam, enquanto que grãos com R < Rc dimi-
nui am.

Coube a Gladman5 desenvolver uma teoria geral sobre o
efeito das partículas precipitadas no crescimento do grão austcní-
tico. Em seu modelo matemático o aprisionamento (pinning) do con
torno de grão (suposto plano) era feito por partículas esféricas.

Sabe-se que os grãos metálicos de uma estrutura não pos
suem o mesmo tamanho e forma, porém segundo Gladman uma forma gco
métrica que se assemelharia ao grão real seria o cubo-octoedro ou
o tetracaidecacdro (fig. 3.2). 0 modelo desse metnl numa represen
tação plana seria o da figura 3.3, onde existe um grão maior que
seus vizinhos. O raio médio dos grãos seria Ro. Com esse modelo
Gladman5 chegou a seguinte expressão para a variação de energia
com o crescimento do grão:

S 2 3 \
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Figura 3.2 - Representação do cubo-octaedro
(ou tetracaidecaedro). [ref.5 ]

Figura 3.3 - Modelo do crescimento do grão R
(raio R) em uma motriz de rnio
médio Ro. [ref. 5 ]
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onde:

Y " energia superficial por unidade de área
EN " energia livre para o crescimento do grio
S - deslocamento do contorno de grio
Ro • raio médio dos grãos da matriz
Z - fator de heterogene idade • -Jj-
R • raio do grão que está crescendo

E óbvio pela equação 3.4 que o crescimento de grão c es-
pontâneo (En < 0) para Z > 4 , ou seja, se existir uma heterogcnei.
dade nos grãos da matriz, de tal modo que o diâmetro dos grãos mai£
res excedem os grãos menores em 331 (isto é, independente do mate»
rial apresentar precipitado de 2— fase). Se o material apresentar
precipitados (supostos esféricos), a fração volumêtrica destes prc
cipitados seria dada por:

f - -j- * r3 nv (3.5)

r • raio dos precipitados
nv * número de precipitados por unidade de volume

A partir de considerações de energia, Cladman chegou à
teguinte equação para o raio crítico das partículas de precipitado:

3 2 \ -»
)

Isto significa que se o raio das partículas de precipita
do fosse maior que rc (r > rc) não haveria o aprisionnmcnto dos
contornos do grão da matriz, ou seja,haveria o crescimento do grão.
Para valores de r < rc não haveria crescimento de grão. C importíin
te notar que quanto menor for o tamanho de grão da matriz , menor
deverá ser o tamanho dos precipitados para segurá-lo. Também quan
to mais heterogênea for a matTiz (maior o valor de 2), mnis difí-
cil será "segurar" o crescimento de grão. Ainda deve-se notar que
o raio crítico depende da fração volumêtrica dos partículas (f),ou
seja, quanto maior for a densidade de partículas mais fácil será
"segurar" o crescimento do grão.
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Definindo afora V, como o volume médio das partículas,

e usando a equaçio:

» • "

ny - número de partículas por unidade de volume

Gladmans chegou à seguinte equação para descrever o número crítico
de partículas por unidade de volume:

/ 3 2 \ 1 / 4* v 2/3
c \ 2 Z / 8 R \ JÇ /

Isto significa que o número de partículas por unidade de
volume for maior que nc (n > nc) nio haverá crescimento do grão .
Analogamente se n < nc haverá o crescimento do grão.

Usando valores de Ro • 14 um e Z entre /F e 2 Gladman*
resolveu a equação 3.8 (fig. 3.4) e comparou os resultados obtidos
com os valores experimentais obtidos para o NbC e o A1N, observando
que estes permaneceram dentro da faixa de variação esperada. Nota
se pela figura 3.4 que quanto menor forem as partículas, maior se
ra a quantidade necessária das mesmas para impedir o crescimento
do grão.

3.3. Crescimento de partículas de 2— fase em um sistema de dois
componentes

0 crescimento difusional de uma 2- fase em um sistema de
dois componentes envolve não apenas a transferencia de átomos ntrti
vés da interface 2— fase/matTiz mas também a redistribuiçiio dos
átomos, pois a fase que está crescendo tem uma composição difercn
te da matTiz6. ó crescimento de precipitados a partir de soluções
sólidas supersaturadas é um exemplo (Ex.: FcjC crescendo cm m.ntriz
de ferrita). A taxa de crescimento da partícula de 2- fase depen-
derá da velocidade com que os átomos são trazidos para a iniorlii
ce (crescimento controlado por difusão) ou dii vcJocidti<U< com quo
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Figura 3.4 - Cálculo teórico do número cr í t i co de par-
tículas (nc) em função do volume médio das
partículas (V)tusando a equação:

2/3

onde:

(3.8)

Z " fatoT de heterogencidíide da estrutura.
R0* raio medi o dos grãos da matriz, suposto

igual a 14ym.

Foram colocados valores experimentais
dos com aços, onde havia precipitação de
A1N e NbCN. para uma conpnrnçno com ;i curva
teórica prevista pela equação 3. A. [ref. S ]
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os átomos cruzas esta interface (crescimento controlado por inter-
face).* Eu muitos casos entretanto, o crescimento ocorre por um
processo misto, envolvendo o controle por difusão c interface
Neste caso > velocidade com que os átomos são traiidos para
a interface £ próxima da velocidade com que eles cruzam a interfa-
ce. Na figura 3.5 são apresentados esquematicamente os perfis de
distribuição dos átomos nos três processos de crescimento de part£
cuias de 2— fase.

3.3.1. Crescimento controlado pela interface

Neste modelo é assumido que a difusão do soluto na ma-
triz (difusão por volume) é muito mais rápida que o processo de
;nterface (difusão pela interface). Logo a composição do soluto
na matriz permanece constante (o soluto seria, por exemplo, o car
bono no caso do crescimento do Fe$C em matriz ferrítica).

A taxa de crescimento linear seria expressa por6:

„.„
«Jt (Cc - CE)

onde:
r • raio do precipitado
o • constante
Cc • concentração de soluto do precipitado (ver fig. 3.5)

C(t) • concentração de soluto na matriz (variável com o tem
po)

Cg * concentração de equilíbrio matriz/precipitado (obti-
da pelo diagrama de fases, fig. 3.10).

3.3.2. Crescimento controlado por difusão

3.3.2.1. Primeiro estágio de crescimento devido "i su-
persaturação

Se, por exemplo, uma liga Fe-C (fig. 2.3), com 0.015U:
for aquecida a 750°C conterá apenas ferrita. Porem se c*ta for
resfriada bruscamente para 600°C, observa-se pelo diagram» Pc-Cqm-
a mesma será uma solução supersaturada de carbono cm ferritn (ou
seja,existirá mais carbono dissolvido na ferrita do que aquele quo
seria possível de estar dissolvido em equilíbrio), llavcrií então,
uma força motriz paTa provocar a nucleaçõo e crescimento do
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Diz-se.então que está ocorrendo um crescimento devido a supersatu-
ração. . Durante essa precipitação o taor da carbono começa a dimi-
nuir na ferrita e quando o mesmo alcançar o valor de O.OOSiC o pro
cesso de nudeação e crescimento do F«jC sara interrompido, pois
não há mais supersaturação (embora possa haver coalescência que
será vista a seguir).

0 crescimento de partículas de 2- fase (ou seja, partí-
culas com composição diferente da matriz) foi estudado inicialmen-
te por WeTt7 para a reação de precipitação da cementita em solu-
ção supersaturada de ferrita. Zener* utilizando os dados de Ncrt7

propôs um modelo matemático simples para o crescimento dessas par-
tículas. Em seu modelo a partícula era isolada, em forma de pla-
cas e o crescimento unidirecional (fig. 3.6). Também ele assumiu
que o tempo necessário para um átomo cruzar a fronteira entre o
precipitado e matriz seria pequeno em comparação com o tempo neccs
sário para um átomo difundir-se da matriz até o precipitado. Sob
essa condição a concentração do soluto na interface matriz/prccipi^
tado é assumida como a concentração de equilíbrio obtida pelo di£
grama de fase. (Estas equações são desenvolvidas para sistemas bî
nãrios, como o Fe-C, sendo o soluto neste caso, o carbono. Para
sistemas ternaTios, como Fe-Nb-C, o equacionamento ê muito mais di.
fícil, pois existe a difusão do niõbio e do carbono dentro da ma-
triz de ferro).

Zener8simplificou ainda mais o seu modelo supondo u» per
fil linear de concentração entre a interface precipitado/matriz e
a concentração inicial do soluto na matriz (Co) (fig. 3.7). A cqua
ção deste perfil ê calculada sabendo-se que as áreas A. e A2 devem
ser iguais. A partir dessas considerações Zener* chegou ã scguin
te equação para prever o crescimento unidirecional de uma partícu-
la isolada com interface plana:

x • oj /Dt (3.10)

onde:

(cc - c E )
1 / 2 (cc - co)

1/2
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Figura 3.6 - Crescimento de precipitado cow interface
plana, controlado por difusío. A figura
(B) mostra esruematicamcnte como varia n
composição co» a distância.

Cc - concentração do soluto na portícula
Co - concentração inicial do soluto na ma

triz.
C E - Concentração do soluto na interface

matriz/precipitado (equilíbrio).
[ref.8]
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Figura 3.7 - Aproximação de Zener para o perfil de
concentração linear do soluto. [ref. 8j
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Figura 3.8 * Purante o crescimento controlado por
difusão ocorre um abnixamcnto do ní-
vel de soluto da matriz, [rcf. l i ]



D • coeficiente de difusão
C • concentração do soluto em átomos/cm^
t • tempo.

Posteriormente Nert e Zcner9 adaptaram essas equações pa
ra crescimento de precipitados esféricos, com interferência entre
as partículas.

Ham10 utilizando um modelo de precipitados esféricos iso
lados de raio r, chegou a equação:

o
(cc - cE)

1/2
./Õt (3.12)

Ham10 também desenvolveu um modelo para precipitados es-
féricos, em arranjo regular repetitivo, supondo partículas de igual
tamanho e composição (fig. 3.8). Chegou ã seguinte equação para o
crescimento dos precipitados:

/2D[C(x,0)-CR]l/3t\3/2
rc(x,t)-C,:3 • rC(x,O)-Cp].exp -I c i , , ) (3.13)

r s ÍCc"cE' '

válida para £Í£JLLI <
C(O,t) 2

r£ - raio da esfera (e não o raio da partícula observado
na superfície e igual a r) (fig. 3.9).

Ham10 ainda desenvolveu equações para precipitados clip
ticos e cilindrícos em distribuição periódica c não periodic» na
matriz.

3.3.2.2. Segundo estágio do crescimento devise Ti cosi-
lescêncía

Após o crescimento por supersaturaçao ocorre um processo
de coalescência, ou seja,as partículas precipitadas mniores come-
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Figura 3. 9 - Modelo de crescimento para precipitado esférico
proposto por Ham.

a) o raio da esfera (rs) i diferente do raio ob
servado na superfície ( T ) .

b) C(x,t) fornece o perfil de distribuição do
soluto, a partir da interface precipitado/ma
triz. em funçio da distância e do tempo,
[ref. 10]

TUMMTUM

CONCENTRAÇÃO DC
SOLUTO

( k )

Figura 3.10. a)Perfil de distribuição do soluto entre
duas partículas de precipitado, paru
crescimento por coalescência, no mode»
Io de Lifshitz.

b)Em um resfriamento brusco de Tj para T2,
haverá crescimento da faso f. dentro dn
fase o. A concentraçio da fase a diminuî
ri gradativamente de Co at? Cg. [ref .n]
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cam a prescer a partir do soluto retirado das partículas menores,
ate estas desaparecerem.

A força motriz desse processo i a ainiaização da energia
interfacial (poucas partículas com grande volume têm menor área
que muitas partículas com pequeno volume).

Lifshitz12 propôs uma equação para descrever o crescimcn

to de partículas esféricas no estágio de coalescência. A concen-

tração de soluto na superfície da partícula (Coseria dada por (fig.
3•10}1

r (3.14)

onde

V • volume do átomo de soluto

C E - concentração de soluto na matriz (em equilíbrio)

Y - tensão superficial de interface matriz/precipitado
T - temperatura em Kelvin
r • raio do precipitado
K « constante de Boltzmann

Pela equação (3.14) observa-se que quanto maior for o
raio do precipitado (r), menor será a concentração do soluto na
superfície do mesmo.

Assumindo que a supersaturação na matriz (a) seja peque-

na (A « CM - cE << 1, onde C M e a concentração real de soluto na

matriz e Cg a concentração de equilíbrio do soluto na matriz), Lifs

hitz chegou ao seguinte valor para o raio crítico:

a.

ou seja, partículas com r > rc cresceriam e os com r < r diminui
riam de tamanho. c
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Lifshitz12 também desenvolveu uma equação para calcular
a cinética de coalescimento da partícula de precipitado:

(3.17)

válida para r >> r

onde
r - raio médio das partículas

3.4. Efeito do nióbio no crescimento do grão austenítico nos aços
com baixo carbono

Gladman13 trabalhando com aço baixo carbono (C < 0,201)
observou que a "temperatura crítica para o crescimento de grão" ,
Tcg, aumentava a medida que aumentava o teor de nióbio no aço (fig.
3.11). Ele também observou que o crescimento do grio ocorria por
um processo onde alguns grãos cresciam rapidamente, enquanto os
outros permaneciam com seus tamanhos originais, isto é, pelo pro-
cesso de recristalização secundaria. Depois de 1200°C a estrutura
tornava-se totalmente grosseira e o crescimento do grão dosenvol.
via-se como em aço carbono não microligado.

Gladman13 observou que o teor de carbono e nitrogênio do
aço não tinham influência na Tcg.

Gladman13 também estudou a distribuição de tomnnhos de
partículas do NbCN, observando 3 grupos principais. 0 primeiro era
de partículas do cutético NbC-Fc, com diâmetro de 3000 A, ocorro»
do em aços com alto teor de nióbio ( £- > 0,4). O seguiu!o, de por
tículas de NbCN não dissolvidas na temperatura de solubi 1 i :.;îiio
(11SO°C). Finalmente ele observou um grupo de partículas pcquen.is
(100 a 1000 X) resultante da precipitação do NbCN durante o ronque
cimento. (Este aço foi solubilizado à 11SO°C, rcsfviiulo cm ÓRUH o
depois reaquecido ã várias temperaturas paro se observar ;i precipi
tação do NbCN). Na figura 3.12 obseTva-sc ;i sequent i ;i ,U- pnvipi
tação das partículas de NbCN. Gladman13 notou que o volume dns
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Figura 3.11 - Efeito do niobio na temperatura de crescimento
de grão nos aços baixo carbono (C < 0,201 em
peso), [ref. 13]
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TEMPER* EM ACUA

PARTÍCULAS 00 EUTÉTIC0 Ft-NbC( I )
PARTÍCULAS DE NbCN NÃO DISSOL-
VIDAS | Z ) . Situação netaestnvcl do

niobio dissolvido.
Na temperatura ambiente
ele deveria estor prati-
camente todo precipitado
sob a forma de NbCN e
não dissolvido nn matriz.
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M M , IOOO,HOO%

' ( 9 1 N» MECi ' tTA SOB A
FORMA OC HtCH C CO
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Figura 3.12 - Seqüência do tratamento térmico Mi li :mlr>|>ni
paríi o estudo da precipitnçfto do Nb(CN).
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partículas do NbCN ausentava proporcionalmente com a temperatura
de reaquecimento (fig. 3.13). Neste gráfico não foi computado o
volume das partículas do eutêtico Fe-NbC. Gladmtnu.também correia
cionou a quantidade de nióbio das partículas finas (ou seja, as rc
sultantes da precipitação do NbCN durante o reaquecimento) com a
temperatura de crescimento do grão (fig. 3.14), observando uma rc
lação linear entre essas grandezas. Ele então concluiu que apenas
as partículas finas de carbonitreto de nióbio, isto, as precipita-
das durante o tratamento térmico e/ou mecânico, é que limitavam o
crescimento do grão austenítico, pois sendo finas e dispersas elns
dificultavam a movimentação do contorno de grão.

Voltando agora i figura 3.11, Gladman13 concluiu que o
aumento Tcg com a elevação do teor total de nióbio no aço ocorria
porque um acréscimo no teor total de niõbio em um aço baixo carbo-
no provocaria um aumento na fração volumétrica do NbCN precipitado.
Como a eficiência de um precipitado em "segurar" o contorno de
grão, depende não só do tamanho desse precipitado como também de
sua fração volumétrica (eq. 3.7), a explicação de Gladman13 parece
satisfatória.

Embora Gladman5 tenha calculado o valor de rc (eq. 3.6),
deve-se notar que as partículas de 2- fase coalescem, ou seja,
existe o crescimento das partículas maiores pelo consumo das meno-
res. Devido ao coalescimento das partículas de segunda fase, o
seu raio antes menor que rc, pode superar este valor após um aque-
cimento prolongado do material a altas temperaturas não evitando o
crescimento do grão austenítico.

Segundo Gladman13, o crescimento da partícula de 2- fase
se daria de acordo com a equação:

r - Ko t1'3 exp-a/T
(5.18)

Ko ,o • constantes
t • tempo
T • temperatura

(Gladman13 não cita a origem desta equação, mas cln c próxima ii do
Lifshitz12 (3.17)).
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Figura 3.13 - Efeito da temperatura do tananho da
partícula de carbonitreto de niôbio
para 1 hora de aquecimento. A curva
para o nitreto de alumínio foi colo
cada para efeito de comparação
[ref. 13].
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Figura 3.14 - Relação entre a temperatura crítica
de crescimento do grão (TCg) e o teor
de nióbio precipitado em partículas ft
nas (diâmetro menor que 150 A), [ref . i s ]
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Gl.dm.n>í encontrou a seguinte equação experimental para
crescimento de partículas de Hb(C.N). após 1 hora de aquecimento:

lo«io T • •

r • micron

5167
T

2.593

T - Kelvin

(3. li»)

Combinando as equações (3.18 e 3.19), GladmanH obteve n
cguinte equação:

t - segundos

5ISZlog10r - -5ISZ • 2.593 • -i- (3.20)

micron T - Kelvin

Com esta equação pode-se então prever o tamanho das par
iculas de Nb(C.N) com a temperatura T, e o tempo t.

Com as equações 3.20 e 3.6

6 Ro f

(3.6)

.ao se pode prever a temperatura do crescimento de grão, pois pela
rquaçao (3.6) não se conhece a variação de Ro, f e 2 com a tempero
tura. Mesmo assumindo que Ro e 2 não variem muito com a temperotu"
ra, ou seja. possam ser assumidos como constantes, sabe-se que I
fração volumetric, do precipitado (f), v a r ia com a temperatura.

Gladmanií então desenvolveu uma equação para se calcular
.fração volumetrica de um precipitado MX (por exemplo NbC) cm fun
çao da temperatura:

100 . p.
(Am • Ax) ( — • — } .

\ Am Ax /

1 - 1 - -
4Am Ax

(MAx • XAm)T
 M X - a.exp -

1/2

(3.21)



p • densidade da matriz (aço no caso)
p - densidade de MX
Am « peso atômico de M
Ax " peso atômico de X
T - Kelvin

a,H - obtidos da equação de solubilidade
[M][X] - a.exp (^)

M e X da equação (3.21) não são claramente definidos no
trabalho de Gladman13 (R e a constante dos gases)*

A partir das equações 3.20 e 3.21 pode-se então prever a
temperatura crítica de crescimento de grão (Tcg). Para isto basta
calcular o valor de rc e r para várias temperaturas. Na fig. 3.IS
tem-se um exemplo deste cálculo, para aços com precipitado de A1N,
o qual tem atuação parecida com o NbCN no que se refere ao cresci-
mento do grão austenítico. Na fig. 3.15a foram calculados os valo
res de r para 1 e 8 horas de aquecimento, e os valores de r£ para
tamanho de grão austenítico entre 7 e 8 da escala ASTM, supondo
Z-1,5. A intersecção entre r e rc fornece a Tcg. Na fig. 3.15b
nota-se que as curvas de r são as mesmas que para 3.15a, havendo
diferença apenas nas curvas de rc devido ao aumento do teor de alu
irínio (0,021 para 0,041).

Uma conclusão importante que se pode tirar da figura
3.15 é que não existe uma única Tcg para um certo aço, mas uma fa^
xa de temperatura, pois a Tcg dependerá do tempo de aquecimento em
que foi submetida a amostra. Aumentando-se o tempo de aquecimento
a Tcg diminuirá, pois haverá um maior coalescimcnto dos precipita
dos que estão "segurando" o contorno de grão e este "escapará"nuis
facilmente, ou seja, com uma temperatura menor.

O uso das equações 3.20 e 3.21 deve ser feito com cuida-
do pois elas assumem que todo o precipitado estava dissolvido an-
tes do reaquecimento. Porém, em aços comerciais, principalmente
os com alto teor de nióbio, existem algumas partículas de NbCN
não dissolvidas, o que podem levar a uma supcrestimaçao da Tcg. Um

*A notação convencional da constante dos gases é R, mas empregou-M
R para não haver confusão com o raio do grão austenítico, denomi
nado de R.
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Figura 3.15 - Cálculo da temperatura crítica de crescimento de

grão ( T C G ) a partir dos valores de r c e r.

a) aço com 0,021 Al e 0,0081 N.
b) aço com 0,041 Al e 0,0081 N.

Para a figura 3.15a observa-se que para 1 hora de
aquecimento e supondo que o aço inicialmente te-
nha granulação entre 7 e 8 ASTM, a Tcg seria 1000
a 1020°C. Se para esse mesmo nço o tempo de aque-
cimento for aumentado para 8 horas a Tcjj cniria
para 960-980°C.

Aumcntando-sc o teor de alumínio do aço, cmhorn o
valor de r não se altere, o valor de r c aunrntn
para um mesmo valor de temperatura. LOJJO a Ttf>» v
também aumentada, pois hã uma maior qunntiU;ulc <lc
partículas disponíveis de A1N para "segurar" o
contorno de grão. [ref.13]



SI

exemplo disso ê mostrado por G l a d ™ 1 3 par. aços com precipitados
de AlN.(fig. 3.16). Nota-se que a amostra co» partículas de Nh(c.N)
não dissolvidas antes do «aquecimento apresentou uma TCR menor
que a calculada. Apôs um tratamento de solubilir.çio a 1350°C
• Tcg apresentou o resultado previsto pelo cíleulo teórico. Na íi
gura 1.17 observa-se os resultados de C l a d W obtidos pela compl
ração da Tcg medida e calculada para aços co» precipitados de A1N
ou NbCN. Observa-se novamente que para aços sem partículas preci-
pitados antes do «aquecimento os resultados sío bastante satisfa-
tório. Porém para os aços com partículas precipitadas antes do
«aquecimento a Tcg medida é «enor que « Tcg calculada, e as equa-
ções 3.6 e 3.20 podem ser usadas apenas para estimar a Tcg.

Finalmente. Gladman1» concluiu que o crescimento do grão
austenitico ocorreria em três faixas de temperaturas distintas:

a) abaixo da Tcg: o crescimento do grão austenitico com
o aumento da temperatura era pequeno devido ao ancora
mento dos contornos de grão pelas partículas de preci
pitados; ~

b) acima da Tcg e abaixo da temperatura de dissolução das

partículas: o crescimento do grío austenitico era

grande devido a perda de eficiência das partículas de

precipitado em ancorar o contorno de grão. Isto ocor

ria devido ao coalescimento das partículas com o au^

mento da temperatura e i diminuição de sua fração vo-

lumêtrica devido a dissolução paTcial das mesmas;

c) acima da temperatura de dissolução das portículas: „
crescimento era controlado por inclusões inertes, co
mo algumas não metálicas, ou por ativação tírn
mente, se não houvessem tais inclusões.

so-

0 processo de crescimento, segundo Gladman»* ocorrem
por «cristalização secundãria.ou seja, um grão maior que . me\!i;,
libertaria-sc das partículas que o prendem devido ao coalescimento
das mesmas durante o aquecimento, c cresceria consumindo seus vizi-
nhos menores. Com o passar do tempo, um segundo grioerm-rria pelo
mesmo processo e assim sucessivamente, ate toda a ••trutum ficar
grosseira.
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Figura 3.16 - Teaperatura observada e calculada para o cres-
cimento de grão. [ref.13]

J

• MWM

VIM *•»•• MMMVtCf

• MM MMOMHH MWtt-
VIM ftNTM M NMMtl*
M i l l

TctCALCULâDA |*C

FiguTa 3 .17- Efeito de partículas não dissolvidos dr
NbCN antes do reaquecimento na TCJJ. l-jmns
partículas precipitadas, influem no cres-
cimento de grão, abaixando a Tcg. [rcf. i.ij
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3.S. Efeito do nióbio no crescimento de trio austenítico dos ocos
cop médio teor de carbono

Apôs 10 anos da publicação do trabalho clássico de
Gladman e Pickering13 sobre o crescimento de grão austenítico em
aços com partículas de 2— fase. Coladas e colaboradores11* »1& pubH
caram um trabalho sobre os efeitos do nióbio no crescimento de
grão dos aços com médio teor de carbono, cujos resultados serno
analisados a seguir:

3.5.1. Tamanho de grão austenítico

Para aços sem a adição de nióbio, Coladas1">15 observou
que o crescimento do grão austenítico variava exponencialmentc com
a temperatura (fig. 3.18), confovme a equação:

R • o exp •ill
ZRT J

(S.22)

onde:
a • fator que depende do tempo

E. • constante dos gases*.
T • Kelvin
Q • energia de ativação

R - raio médio do grão austenítico

Pela figura 3.18, Q foi calculado, encontrar.do-sc o VII

lor médio 75 ± 8 kJ mol'i.K"1. A energia de ativação não p;m>ctui

variar significativamente com o teor de carbono entre 0,4 c 0,81

em peso.

A equação 3.22 pode ser obtida a partir da equação tlc
Shewmon16 para crescimento normal de grão:

D 2 - Do2. - Kjt (3.23)

*a diferença entre a constante dos gases (R) c a constante tW*
Bolttmann (K), é que a primeira refere-se a 1 mol de átomos ou mo
lículai (energia/mol.grau) e a segundo refere-se a 1 íítomo ou mo-
lécula (energia/átomo-grau). Logo K • — ':

6,02 x IO?»
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Figura 3.19 - Crescimento do grão austenftico para nço micro-
ligado com nióbio. 440» sip.nifica f -0,44\ (Mn-
0,6 a 0,8t em todos os aços) c Nb>O,on. [rcf. 14|
T < 1075°C; R - 0,05 2i2O

T > 1075°C; R

R - nun T • Kelv in

IO9 cxp('-3i45S)



55

onde:

4 T Q M
Kl * — • (3.24)

0 ft

T " energia associada ao contorno de grão

0 • voluae atônico do Material

M - mobilidade da interface

< • espessura do contorno de grão

a - constante de proporcionalidade

Como o processo é teraicaaente ativado tem-se:

M - Mo exp ( ̂  ) (3.25)

A partir das equações 3.23-2S e supondo Do • 0 obtém-se

. [ ÜJUS1 „, f
2RT

2 T n Mo I I -Q
R - I exp I ou

r-Q i
K2 exp I I que é a própria equação 3.22

2£T J

Para os aços microligados com nióbio (fig. 3.19 e 3.20)

nota-se dois estágios de crescimento de grão. Abaixo de 1075°C

(que é a Tcg) a variação do tamanho de grão é muito pequena com o

aumento de temperatura, porém acima da Tcg o crescimento do grão

é bastante rápido. Coladas1" observou, da mesma maneira que

Gladman13, que o crescimento do grão era por recristalização secun

daria. Na faixa de crescimento lento (abaixo de 107S°C), Coladas1"

determinou que a energia de ativação média valia 12,6 t 5,0 kJ.mol"1^"1

e era independente do teor de carbono. Na faixa de crescimento rá

pido Coladas1'1 não determinou o valor de Q, porém observa-se pelas
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Figura 3.20 - Crescimento do grão austenítico para aço micro-
ligado com niõbio. 7903 significa C-0,791. Nb=
0,03\ (Mn-0,6 a 0,81 em todos os aços). [ref.14]

T<1100°OR - 0.012 R - 2.6.10
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%KOCOR«ÍNCIA

DOS PRECIPITADOS

Fipura 3.21 -

w ^ * w * M u MB) I M AMI * * * ÉflAA UflB
# • ^^» P W #^^r ^^Wr ^M^r B̂̂ Ŵ  #ViH'

D I Â M E T R O 0 0 P R E C I P I T A D O ( Â )

Pistribuição de precipitados de carbonitreto
de nióbio no aço 4109 (C-0,41, Nb-0,09, Mn =
0,7 e N-0,04), apôs aquecimento por] hora em
várias temperaturas, [ref.14]
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figuras 3.19 e 3.20 que a inclinação das retas praticamente inde-

pende do teor de caTbono dos aços.

Deve-se observar 2 coisas inportantes neste.trabalho de

Coladas1":

a) A dimensão correta de Q na equação 3.22 seria

[kJ-mol*1] ao invés da usada por Coladas [kJ.mol"'K"1

b) Recalculando-se os valores de Q a partir das figuras

3.18 a 3.20 chegou-se a valores diferentes de Coladas1".

Para o aço sem niõbio, foi encontrado o valor de

Q - 18,6 kJ.mol"1 contra 12.6 kJ.mol"1 de Coladas1".

Para o aço com niõbio, em temperatura menores que Tcg

o valor encontrado foi Q • 209 kJ.mol"1 contra

75 kJ.mol' de Coladas1*1. Para temperaturas maiores de

Tcg o valor de Q foi 580 kJ.mol*1.

3.5.2. Distribuição dos precipitados de NbCN

Segundo Coladas1M o número de precipitados por

de volume («y) seria expresso por :

unidade

2d
(3.26)

B>5 > n* de precipitados por unidade de área obtidos por

microscopia eletrônica

d • diâmetro dos precipitados

0 raio médio seria calculado a partir de dados de varias

fotografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão:

r •
1 / l Wvi ' di \
2 \ I mVi /

1/3
(3.27)



A fração volumétrica dos precipitado»(admitidos esféricos)
••ria expressa por:

f - - « I mVi í - ± ) (3.28)

A distribuição dos precipitados de NbCN para um aço 0.41C
ereaquerido (ou austenitizado) a temperaturas entre 900 e 1250°C I
mostrada na figwra 5.21. Como se pode observar nesta figura, um
ausento da temperatura de reaquecimento provocou um aumento no di£
metro do precipitado, t importante ressaltar que as partículas grandes
( > 4800 X ) , não dissolvidas durante o forjamento do lingote, não
foraa incluídas na figura 3.21. Na figura 3.22 é mostrada a depen
dincia do raio médio dos precipitados com a temperatura de reaque-
cimento. Na mesaa figura estão os dados obtidos por Gladman13 pa
ra efeito de comparação.

Coladas11* chegou â seguinte equação para prever o raio
médio dos precipitados de NbCN em função da temperatura:

8333
log10 r - - • 4,48 (3.29)

r • w» T * Kelvin t • 1 hora

que é um pouco diferente da calculada por Gladman13:

5167
log10 r - - • 2,59 (3.19)

T • pm T • Kelvin t • 1 hora

Segundo Coladas11* a diferença entre os seus valores e os
de Gladman1' era devida aos teores de carbono nos aço5. Enquanto
os aços de Coladas11* apresentavam 0,4 a 0,81 de carbono, os de
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re»

Figura 3.22 - Influência da temperatura no crescimento
de partículas de carbonitreto de nióbio
na austenita, apôs 1 hora de aquecimento

Aços J6909 - C-0,69 Nb-0,09.
Usados /4109 - 0 0 , 4 1 Nb-0,09.

[rei.14]
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Gladaan*' continha» menos que 0.21C. Isto pode ser explicado pe-

las teorias de coalescisento de partículas.

Segundo Lifshitz12 o crescimento de usa partícula seria

dado pala equação:

r (t)
/ 4 Y V D vl/3 1/3
I I • t

1/3
(3.17)

Pela equação 3.17 ê fácil de observar que para 2 aços si_

•ilares (sô que COM diferentes teores de carbono), aquecidos na mesma

temperatura, durante o aesso teapo, e COM O mesmo teor de nióbio to

tal a relação entre os raios das partículas formadas de NbC seria:

1/3
(3.30)

onde . By: * teor de nióbio dissolvido na austenita do aço i.

Supondo una temperatura de 1000°C e concentração total

de niõbio no aço de 0,301, pode-se calcular pela figura 8.2 o teor

do niôbio dissolvido na austenita (vide figuras 9.2 a 9.7, cap. 9).

Por ex., um aço com 0.41C teria 0,0063lNb dissolvido na

austenita e um aço com O.OHC dissolveria 0,24lNb na austenita. Lo

go:

r(0.4ç)

r(O.OlC)
0,29

Com esses cálculos torna-se evidente que o aço com maior

teor d» carbono, apresentará uma maior fração do nióbio total como

carboneto de niõbio. e consequentemente, apresentará um menor teor

de niõbio dissolvido na austenita (supondo a comparação entre aços

com diferentes teores de carbono, porém com igual quantidade de

nióbio total). Como o raio de precipitado varia proprocionalmeri

te com o teoT do nióbio dissolvido na austenita, o aço com maior
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teor de carbono apresentará precipitados menores, embora sua írn
ção volúmétrica seja maior.

•
Um outro argumento que Coladas11* usou para explicar a

diferença entre os seus valoTes e os de Gladman13 sobre o raio
dos precipitados é o devido ã procedimentos experimentais diícrcn
tes. Gladman13 solubilizou os carbonitretos a 1150°C, seguindo-se
resfriamento em água e posterior reaquecimento para provocar a su:i
precipitação. No trabalho de Coladas11* não houve solubilização
dos precipitados. Após o forjamento o aço era resfriado ao ar e
depois Teaquecido para provocar a precipitação. Como então o
Nb(C.N) precipitava sob deformação (precipitação induzida por de-
formação) é" provável que as partículas formadas tivessem um diâme-
tro menov que o esperado. Segundo Le Bon17 as partículas de carbo
nitreto de nióbio apresentam um diâmetro bem menor na precipitação
induzida por deformação do que em tratamento térmico (30 contra
3000 A de diâmetro, respectivamente para temperatura de austeniti-
zação de 900°C). Isso é* evidenciado pela figura 3.16 na qual se
observa que a maior diferença entre os resultados de Coladas c
Gladman ocorreu nas temperaturas mais baixas (900°C) onde a preci-
pitação do Nb(C,N) era mais acentuada.

3.S.3. Efeito do Nb(C,N) no crescimento do grão austenítico

Coladas1" concluiu que a temperatura crítica de cresci-
mento do grão austenítico (Tcg) não dependia diretamente da quanU
dade de nióbio do aço, ou seja, para se provocar um atraso no cres
cimento do grão austenítico de um aço, não adiantaria colocar mais
nióbio do que o mesmo pudesse dissolver na austenita durante o tra
tamento térmico ou termomecúnico que precedesse o rcaque-
cimento final do aço.

Também para diferentes teores de carbono (0,4 ,i 0,81),
Coladas11* não encontrou variações significativas na Tcg.

Coladas"1'também calculou o valor de Z (fator de hotero-
geneirade dos grãos) através das fórmulas de Gladmanl 3, chcj>:in<l» íi
conclusão de que o mesmo situaria-se cm 1,5 c 2. liste valor con-
corda com os sugeridos por Gladman13 para os aços com baixo teor
de carbono.
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3.6. Resumo

Na Tabela II1.2 encontram-se de forma resumida todas as
equações apresentadas neste capítulo.

0 carbonitreto nióbio precipitado durante o resfriamento
do aço impede o crescimento do grão austenitico quando este aço c
reaquecido até uma certa temperatura (denominada temperatura críti^
ca de crescimento do grão austenftico - Tcg). Porém se o rcaquc-
cimento ultrapassar aTcg, as partículas de Nb(C.N) dissolvem-se c
coalescem rapidamente, liberando o contorno de grão, e o aço apr£
senta um crescimento do grão austenitico análogo a um aço sem nió-
bio.

Se existe uma certa concordância entre os resultados da
I literatura sobre este aspecto, o mesmo não se pode dizer em rela-

ção ao cálculo da Tcg. Gladman13 trabalhando com aços de baixo
I teor de carbono (C < 0,201) observou que a Tcg aumentava com a

elevação do teor de nióbio no aço, a diminuição do tempo de ouste-
I nitização e a diminuição do grão austenitico médio do aço. Por ou
• tro lado. Coladaslk trabalhando com aço de médio teor de carbono

1 (0,4 • 0.81C) observou que a Tcg era constante, independente do
teor de nióbio ou carbono no aço e do tempo de austenitização.

I
I
I
I
I
I
I
•
I



Tab. 111,2 - Equação para crescimento de partículas de
aços com ou sea a presença de nióbio.

2= fase • oo grão »U»*VM*W*WV

Tipo de
Crescimento

Autor
[re£] Restrições Equação

Crescimento de parti

cuias de 2* fase de-

vido a supersatura-

ção.

ZENER

(Teórico)

[8]

HAM
(Teórico)

[10]

Partícula isolada, em forma

de placa, difusão de volume,

crescimento unidirecional ,

perfil de concentração de

soluto linear entre a inter

face e a matriz.

(Ver modelo 1)

o, /5t
Co - CE

Partícula esférica isolada.

(Ver modelo 1)

HAM
(Teórico)

[10]

HAM
(Teórico)

[10]

Partícula esférica, arranjo
regular repetitivo, partícu
Ias com igual tamanho e com
posição.

(Ver modele 2)

(C C-CE)
1 / 2 (C C-C 0)

1 / 2

t • tempo

Co " Cone, inicial soluto matriz

Cc • Cone, soluto precipitado

CE « Cone, equilíbrio do soluto matriz

0 • Coef. de difusão

r • raio médio da partícula

[c(x.t)-CE] - [C(X.O) - CE]
t|3/2

Partículas elipticas e ci

líndricas em distribuição

periódica e não periódica.

exp

C(x,t) * perfil de dist. do soluto na
matriz

Ver ref. 10



Cresciaento de
las na 2± fase

a coalescência

Cresciaento de
Ias de Nb(C.N)

particu-
devido

partícu-
en aços

LIFSHITZ
(Teórico)

[«]

GLADMAN
(Exp.)

[13J

COLADAS
(Exp.)

[14]

Partículas esféricas
V

T
rc
CB

CM

cs

Aço

Aço

- voluae do ãtoao do so-

luto

• Kelvin

- raio crítico
• concentração de equiH
brio do soluto na aa-

triz

• cone. real do soluto

na aatriz

• cone. soluto na super-

fície do precipitado

baixo carbono (C<0,20)

teapo * 1 hora

aedio carbono (0,40 a

0.801C)

teapo • 1 hora

r • ( H

KT

jl/3.tl/3

*

válida para CM-CE<<1 e r>>re

onde rc

e s - cE • -

Lu Ue
n c

a
r

(Ver modelo 3)

log1(J r - -

r • na

log10 r • -

r • va

. àlèl <• 2.593
T

T • Kelvin

m±+ 4.48

T - Kelvin

Cont*



Craaciaeato do grão
austeaítico aa aço
s«a partículas dis-
persas

MILLER

(Bxp.)

GLADMAN
(Teórico)
[5]

COLADAS
(Exp.)

Aço carbono

Grão cubo-octaédrico
R • raio de grão austeníti-

co que esta crescendo
R_" raio aédio do grão aus-

tenítico na aatTiz

R • — t

o 2 *
RQ- raio médio do grão austenítico .
B,n dependea do aaterial e da teàpera
tuTa - valores ha ref. 1 •

Aço aédio carbono, (0,4<C<
0,81), coa Mn-0,8t
teapo - 30 a 60 ain

Haverá crescimento de grão se:
R . 4
1 Ç * 3

Ro- 367 exp(-12246/T)

V-
T - Kelvin

Cresciaento do grão
austenítico ea aço
coa partículas dis-
persas

ZENER
(Teórico)

[3]

Grão esférico da aatriz
Partícula esférica do preci
pitado
Grãos isolados* Fornece valo
res de R aaiores que os ex-
periaentais.

GLADMAN
(Teórico)

[13]

Grão da aatriz é cubo-octae
dro
Z • fator de heterogeneida-

de R/Ro
R©"raio médio dos grãos da

aatriz
R » raio do grão que está

crescendo

B . 3 rV TI
r - raio aédio da partícula de preci-

pitado
f - fração volumetrica do precipitado

haverã cresciaento do grão se r>rc

6*0^3 ZV1

c " — 1 2 " ZJ

Cont.



Crasciaaato do grio
austaaltico aa aço
coa partículas dis-
persas.

COLADAS

(Bxp.)

Aço coa 00,40, Hn-0,7
Nb-0,03 a 0,09%

tempo - 1 hora

Aço COB 00,80, Kn-0,7 e

Nb-0.03 a 0,101

tempo • 1 hora

T<1075°C

T>1075°C

R • mm

R - 0,35 axp(-2S20/T)
R - 109 •xp(-344SS/T)
T • Kelvin

T<1100°C

T>1100°C

R«

R-0,012 exp(-7S7/T)

R-2^6.1010 exp(-39763/T)

T Kelvin

OlSTÍNCIft

•odeio l

a*0

CONCENTNâCM OC
SOLUTO

oitTlneia

e
•odelo 2

• Mo aodalo 3 hi o crescimento da S dentro da a quando a temperatura

auda bruscamente de Tj para T2«

ii
I i

*B e *•

•odelo 3 *
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CAPÍTULO IV

j
EFEITO DO W I O B I O NA FORMAÇÃO DA FERRITA |

j

i

4.1. Cinética de nucleação em contorno de grão

4.1.1. Introdução

A fçrrita (sempre que não houver designação conjunta, o
termo ferrita subentenderá ferrita proeutectóide) nucleia prefe-
rencialmente nos contornos do grão austenítico1. Por isso será in
teressante rever a teoria de nucleação em contorno de grão, propôs.
ta poT Russel2.

Um processo de nucleação ativado termicamente tem a ca-
racterística mostrada na figura 4.1. A principio existe uma re-
gião transiente, onde há a formação de embriões (que são ajuntamcn
to de átomos com composição semelhante ã nova fase que vai se for
mar, porém ainda ligados â matriz), os quais geram os núcleos do
precipitado. Após esse transiente, a nucleação entra em regime >
estacionário e ocorre rapidamente a formação de núcleos. No final j,
da reação a taxa de nucleação cai praticamente à zero, completan-
do-se a reação,

0 modelo utilizado por Russell assumia:

- solução sólida substitucional, !)

- substancial diferença de composição entre a matriz e •
os núcleos,

• sistema isobárico e isotérmico.

A formação de embriões seria como a apresentada na figu-
ra 4.2,onde AG° é a variação de energia livre de Cibbs ocorrida na
formação de um embrião com n átomos, K 5 a constante de Boltzmonn
e T a temperatura em Kelvin.

Pela figura 4.2 observa-se que embriões com menos de n^
átomos tendem a desaparecer e os com mais de n^ átomos tendem a
crescer.
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4
-I

.3
•
2-
M
O

.NUCLEAClO.
TIUNSIENTE

.NUCUAcSb CM I
KSTAOO C S T A d O N U o l

TEMPO

Fig. 4.1 - Número de partículas nucleadas por unidade de
volume, em função do tempo, T é o tempo de
incubação. [ref. 2 J

I
I
I

NÚMtRO M ÁTOMOS fOR

4.2 - Energia livre de Gibbs para a formação do em-
brião en função do namoro do.átomos do.mesmo.
6 it a largura da região crítica, [ref. 2]
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Um embrião seria efetivamente nudeado somente se conti-
vesse mais que nk ítonos e possuísse energia livre nenor que
AG? - KT (região hachurada da figura 4.2). Estas duas condi-

ções são necessárias devido a existência de uma flutuação térmica
na nucleação, com energia equivalente a KT. Essa flutuação térni
ca ê devido ao movimento cooperativo dos átomos em torno dos seus
sítios na matriz, de modo a atingir suas novas posições no rcticuluilo
do novo núcleo. Obviamente nem todas as flutuações produzem um no
vo núcleo .-

4.1.2. Alotriomorfos incoerentes

Desenvolvendo suas equações para núcleos alotriomorfos
(precipitados no contorno de grão) incoerentes com a matriz c esíc
ricos (fig. 4.3), Russell chegou às seguintes expressões:

-2 . o .

r - Jl£
AG*

64 . w . o' . c . f(e)
n. - 15-3 (4.2)
* 3 . AG;.

32 . o' . f(e)
AG? - 2 S ~ (4.3)
* 3 . AG^

2

6 • K • T • n..
- (4.4)5

AGj .

onde:

(2-3 . cose • cos3e)
f(e) - . (4.5)

e • ângulo que a interface forma com a matriz (ver figur»
4.3)

rk - raio critico (raio acima do qual há a nucloaçõo do em-
brião)
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I

I
I

\

Fig. 4.5 - Contorno de grão alotriomorfo com interfaces
superior e inferior de mesma energia, [ref. 2]

Fig. 4..4 - Alotriomorfo com interface superior de baixn
energia e interface inferior de alta energin.
Deve-se lembrar que energia interfacini (° )
i proporcional a &CV e ao raio do prccipit ml»
(o »-2raGv). Logo aumentando-J»C o raio üo
curvatura da interface, aumontur-jie-H sit» CIHT
gia interfacial [ref. 2].



.« - índice da nova fase nucleada
•6 • índice da matriz

o • energia superficial na interface a/a
AGV - variação de energia livre que ocorre na formação de um

volume unitário de a i partir da matrit a supersatura-
da

nk - número crítico de átomos do embrião. Se o embrião con
tiver mais que nk átomos sua tendência será nuclear

c • fração atômica do elemento A em o (essa nudeação c
desenvolvida para um sistema binário. de elementos A-B).
0 elemento A ê majoritário (soluto) na fase a

c • fração atômica do elemento A en a
G°. • variação de energia livre necessária para a formação

de um embrião com n k átomos
T - tempo de incubação
K " constante de Boltzmann
T - temperatura em Kelvin
Bjj • fator de freqüência. Neste caso é assumido que a di

fusão ao longo da interface o/B e mais rápida que na
interface a/a. 0 fator de freqüência será então o nu
mero de átomos do elemento A dentro de uma distância
de salto da periferia vezes a freqüência de salto para
o alotriomorfo a. Para cada átomo de A que chega ao
alotriomorfo.um átomo de B deve ser rejeitado para que
o cristal cresça livre de tensões. 0 valor de a e da
do por:

i . r. . s ene . c
ak S _ . D,f (4.6)

onde:

a • espaçamento atômico no alotriomorfo e

1

onde:
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D!? , Dg são os coeficientes de difusio dos elementos A c B

através da interface 0/8.

Obs.: A equação 4.2 proposta por Russell2 está errada. A

dedução correta seria:

64 * o' c f(G)
n - 1* (4.8)
* 3 V AG 3

onde:
V_ - volume atômico de A

4.1.3. Alotriomorfos coerentes

Para alotriomorfos coerentes (fig. 4.4), Russell2 che-

gou às mesmas equações para r^ (4.1), T(4.4) e f(e) (4.5), porém

cos valores diferentes para:

,. 16 . w . o -

G? ^L. (4.9)
* 3 . AGj

32 . ir . o '
j-SL

3 . &GJ
(4.10)

2 . » . B .
ífc • E rt . c . (1-cosO) (4.11)
* a

onde:
o . • energia superficial na interface curva a/e

A interface curva € coerente neste modelo c n interfa-

ce plana é incoerente

6 - DA(l-c) • DBc (4.12)

D. e D | • coeficiente de difusão de volume

D • difusão química
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Como tma interface será coerente com a matTiz poderá ha
ver uma energia de deformação associada ã mesma. Então,AG ,na ren
1idade,deveria ser substituído per AGy • t, onde c é a energia
de deformação por unidade de volume. 0 valor de c pode ser calcu-
lado pelo método de Eshelby*1 a partir de dados de mudança de volu-
me, fator de forma, e constante de elasticidade.

Depois que o embrião da fig. 4.4 ultrapassar o tamanho
crítico, ele poderá crescer por adição de material na interface in
coerente. Esse crescimento envolve apenas difusão em volume (no
caso de crescimento da interface coerente). Então, a partícula
nucleia em um gTio e cresce em direção ao grão vizinho, com aparen
cia de agulha, placas, etc. A forma do núcleo critico não se pare
ce, necessariamente, com forma macroscópica da partícula, depois
de seu crescimento.

4.1.4. Interfaces coerentes e incoerentes

Uma interface é denominada incoerente quando não apre-
senta continuidade cristalográfica através da mesma5. Na ausência
desta continuidade cristalográfica, a deformação provocada pela formação
de um embrião esta associada ã deformação hidrostãtica produzida
pela colocação de uma inclusão de volume V em um vão de volu-
me V 1 aV. Essa dilatação ou contração seri então acomodada pelo
escoamento plástico se a(precipitado) e 6(matriz) forem suficiente
"moles", ou pr a deformação elástica se a e 0 forem fases rígi-
das* No primeiro caso a energia de deformação elástica será desprezível,en
quanto no segundo dependerá do módulo de elasticidade e a da forma
do embrião, conforme critério de íJabarro (fig. 4.S). Embora o
disco apresente uma energia de deformação mínima, sua alta rela-
ção área/volume implica em uma alta energia de superfície.
A forma mais favorável era termos de minimizar a cncrghi <\e ik-for-
mação e de superfície seria a elipsoidal (fig. 4.3).

Uma superfície i denominada coerente ou semi-coerente
quando existe uma continuidade cristalográfica através da mesma,
sendo sua energia interfacial moderada ( < 500 erg/cm2). Uma in-
terface entre dois cristais é coerente (ou totalmente coerente)
quando o plano de átomos desta interface (independentemente «' •
suas naturezas químicas) é comum a ambos os cristais. Porem m
prática o que ocorre éque o encaixe "(match)" entre os planos não é
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Fig. 4.5 - Fator de forma de Nabarro* para o cálculo da energia
de deformação de núcleos esferoidais.

4- M &2 f ( S ) onde:

o • energia de deformaçio por unidade de volume da
partícula

v • módulo de rigidez da matriz
A - variação entre o volume da partícula e o volume

do vão na matriz.
V • volume do vão
(1 • 6)V - volume da partícula

f(f) " fator de forma, onde
a "- raio do esferõide
2c • espessura
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perfeito, havendo então uma "interferência" Mismatch) definida co
•o:

onde:
a_ e a B são os espaçairyr»4s interatômicos do precipitado e da nm
triz, medidos na intvlace p/m (ver fig. 4.6). A proporção com
que a distorção será distribuída entre a matriz e o precipitado irá
depender das constantes elásticas de ambos. A energia interfa-
cial será composta de dois termos: o químico - resultante das for
ças de curto alcance entre átomos diferentes em posições adjacen-
tes ao longo da interface; e o estrutural - associado a diferenças
cristalogrãficas (í).Para um valor fixo de «, a energia de deformação
aumenta com o crescimento do núcleo. Para 6-0,01, o núcleo seria
completamente coerente até ua tamanho de 100 espaços atômicos, c
a partir daí seria parcialmente coerente (com 1 discordância a
cada 100 espaço atômico). A partir dessas observações. Burke5 con
cluiu que os núcleos se formariam coerentes com a matriz, a menos
que suas estruturas fossem tão diferentes de modo a não ser possí-
vel um "encaixe" entre as redes cristalinas. A medida que o nú-
cleo crescesse haveria um aumento na deformação do mesmo, até ha
ver uma quebra parcial da coerência. Continuando:este crescimento
poderia haver um aumento de densidade de discordancies tão grande
de modo que toda a coerência fosse perdida (o precipitado passaria
a ser incoerente com a matriz). Burke5 calculou que uma partícula
esférica com 6-0,01 tornar-se-ía totalmente incoerente com o ma-
triz quando seu raio chegasse a 625 X:

4.1.5. Cálculo do tempo de incubação

jH A partir das equações 4.1 a 4.6 (sendo que a 4.2 foi sufot
tituída pela 4.8) calculou-se o seguinte valor para o tempo de in-
cubação em alotriomorfo incoerente:

. cz f(e)
t - -128 . KT . « — o . - - j (4.14)

OU
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Interface coerente se* defoir
macio
6 - 0

baixa Y (< 25 erg/cm2) c nu
Ia o

Interface coerente com defor

« • 0,1

baixa Y (<200crg/cm2) e pe-
quena o

Interface semi-coerente (re-
giões coerentes separadas por
discordancias)
6 - 0,30 :

média Y (200 a S00 erg/cm7)

e alta o

Interface incoerente. Nilo há
continuidade cri5talogr;iricti
entre n matriz e o núcleo.
6 • 0,(>0
alta Y (> 500 erjj/cm2) e v«i-
riãve] o (função do módulo de
elasticidnde e form» d:i
cuia)

Fig. 4.6 - Relações de crescimento entre n mntriz v ;i nov.i
fase [ref. 5 ] .
y - energia interfacial
o • energia de deformação
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(4.15)

onde

a - fator de proporcionalidade.

Para alotriomorfo coerente o tenpo de incubaçao seria:

16 . K . T. o . a 1 1
t • 2 . ( 4 1 6 )

c(l - cose) D ' AG V
2

ou

(4.17)

Isto significa que em ambos os casos de crescimento de
alotriomorfos o tempo de incubaçip seria proporcional I temperatu-
ra, pois quanto maior for • a temperatura menor será a for
ça motriz (no caso da supersaturaçio) disponível para provocar a
nucleação. e mais tempo ela levari para iniciar-se (maior T ) . O
tempo de incubaçao mostrou ser inversamente proporcional ao coefi
ciente de difusão (difusão pela interface alotriomorfo/matriz no
caso de alotriomorfos incoerentes e difusão pela matriz para o ca-
so alotriomorfos coerentes com a mesma), pois quanto maior
foT a difusão atômica mais rápida sera a formação do alotriomorfos
(menor i). Também o tempo de incubaçao mostrou ser inversamente
proporcional a variação de energia livre por unidade de volume pn
ra formação do alotriomorfo. Isto também 6 razoável, pois quanto
maior for a variação da energia livre (em valores absolutos, c cln
T O ) , maior serã a foTça motriz para promover a reação, diminuindo
o t.

Ainda de acordo com Russell2, ns soluções sõlidns diluí-
das apresentariam:

&GV a AT (4,18)

onde AT é super-resfriamento.
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Logo, o tempo de incubaçío calculado pelas equações 4.1S
e 4.18 seria:

T
T - a. f para alotriomorfos incoerentes (4.19)

D e f ^

e para alotriomorfos coerentes (equações 4.17 e 4.18) seria:

T
T . o (4.20)

1 B AT2

A comparação entre os resultados experimentais e os teõ
ricos levaram Russell2 a concluir que oj era independente da temp£
Tatura, e que «^ era dependente da mesma.

4.1.6. Cálculo da taxa de nudeação

A partir das equações de Feder7 e Turnbull8"9. Kusscl10 tam
béa desenvolveu uw equação para a taxa de nudeaçao homogênea em sis
tema binário no estado estacionário:

Js - Z Pk Cj i (4.21)

onde:

Z • fator de não equilíbrio de Zeldovich11 e, em geral •
IO'1

í k • fator de freqüência

CJ - -£exp (- t± ) (4.22)
* c K.T

cJ - numero crítico de embrião por unidade de volume
N - numero total de átomos por unidade de volumeo

A partir das equações 4.21 e 4.22 para nuclcaçoo homo-
gênea, pode-se prever que a taxa de nuclesção de alotriomorfos nos
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contornos de grío (nudeaçio heterogênea, pois ocorre nua substra-

to). Esta seria igual a:

J* o 8k Cj (4.23)

Cos as equações 4.1, 4.3, 4.6, 4.22 e 4.23, pode-se

cular a taxa de nucleação para alotrioaorfos incoerentes, cm regi

•e estacionario:

AGy

°1*°2 constantes

I ou seja, a taxa de nucleação ausentaria coa o auaento da difusão,

a diainuiçio de temperatura e a diainuição da energia livre por

I unidade de volume para a formação do núcleo.

Para alotrioaorfos coerentes a taxa de nucleação seria:

I
« P f _ g 4 _ ) (4.25)

• constantes

I
I 4.2. Efeito do niôbio na formação de ferrita

I Pequenas adições de niôbio retardam a formação du fcrrî

ta, tanto na decomposição isotéraica da austenita como no

resfriamento contínuo da mesma.

4.2.1. Transformação isotéraica

I Ea 1964, Webster e Woodhead*3 observaram quc aço» ao nió

bio apresentavam um tamanho de grão austenítico aenor quc os aço»

I carbono sea niôbio, para as aesaas condições de obtenção. 1st o

I
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resultaya nua menor tamanho de grão ferritico após a transformação

isotérmica (fig* 4.7). Também a cinética de crescimento do grão

ferritico variava para os aços COB e sea niõbio (fig. 4.8). Com

isso eles concluíram que o crescimento do grão ferritico nos aços

era controlado não só pela temperatura de austenitização, como taro

bem pela temperatura de decomposição isotérmica da austenita (alem

do tempo, obviamente). Um grão fino da austenita produziria um

grão fino na ferrita por duas razões; primeiro porque havendo uma

maior quantidade de contornos de grão, eles agiriam como uma bar-

reira para o crescimento do grão ferritico* A segunda razão seria

que uma maior área de contorno de grão provocaria uma taxa de nu-

cleação por unidade de volume maior, favorecendo a nucleação da

ferrita. Com a adição de niõbio, haveria uma terceira razão paru

o refino de grão ferritico. A medida que o grão ferritico cresces

se sua .V>rça motriz para o crescimento diminuiria e as partículas

de carV *stos de niõbio (NbCN) ajudariam a impedir esse crcscimcn

to. t. -«elida que se aumentava a temperatura essas partículas de

NbCN / r».riam menos eficiente para impedir o crescimento do grão

austffcjtico, devido ao coalescimento das mesmas (tabela IV.1).

Webst / e Woodhead12 também observaram que transformações isotcrini

cas t*« amostras austenitizadas a 1000°C levavam aos mesmos result:*

dos , ira aços com e sem niõbio (fig. 4.9). Porém, para altas tem-

per' uras de austenitização (122S°C), o niõbio atrasava a formação

da f<rrita (fig. 4.10). Este atraso estaria ligado então ao niõ-

bio MÍ solução na austenita.

TEMP. °C

900

1000

1100 •

PARTÍCULAS DE NbCN

Diâmetro ( X )

100

300

.900

Tabela IV.1. Crescimento de partículas de NbCN [rcf. 13].



C - 0 , 1 5 . Mn - 0 ,80

Fig. 4.9 - Relação entre tananho de grão austenítico (a)
e tananho do grão ferrítico (b) para aço com
e sem nióbio. [ref. 12]

—— MM min»

Pig. 4.1 - Crescinento do grão ferrítico e» tratamento
i»otérmico. [ref. 12]
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Hg.4.0 . Transformo isotér-ic. de austenit. e . ferrita
c, apôs austenitização a 1000°C. [ref.12]

í
— NMMdMO

— CWM»%N»

tt' J 1 *

tfMM 1*1

Fig. 4.10- Transformação isote'r-.ic. de austenita c» fcrrit»
a 710 C, apôs austenitização a 122S°C. rrrf.J2]



• Ea 1978, Serin1* trabalhando com aço baixo carbono
(C « 0,101) observou o efeito do niobio ea retardar a foraaçio da
ferrita ( fig. 4.11), poria sea aodificar a foraa da aesaa. Ele
ainda notou que a taxa de nucleaçio por unidade de superfície, era
diainulda coa a adiçio de niôbio nos aços (fig* 4.12). SerinlHtam
bem estudou a cinêtica de cresciaento da ferrita constatando que o
niobio Tetardava o cresciaento da aesaa (fig. 4.13). O crescimen-
to obedecia a lei de Zener15, ou seja, era do tipo:

D - a ft (4.26)

onde:
D • diiaetro do grio ferrítico
o • constante de proporcionalidade

Serin1*1 concluiu então que este cresciaento era control^
do por difusão ea voluae. Calculando o valor de a, ele observou
seus valores para o aço carbono concordavam coa os obtidos por
Aaronson1'.

4.2.2. Resfriaaento contínuo

Ea 1963; Morrison17 trabalhando coa aço baixo carbono
observou ua efeito antagônico do niobio, ou seja, para baixas tem-
peraturas de austenitização (920°C) o niobio elevava ligeiramente
a temperatura de início da reaçio y • a , (tabela IV.2), o que foi
atribuído a granulação austenítica mais fina do aço com niobio. Po
réa a teaperatura final de reação não era alterada pelo niobio.
Entretanto, para altas temperaturas de austenitização (1200°C) h£
via ua acentuado abaixamento nas teaperaturas de início c fim de
transformação y •*• a coa a adição de niobio no aço. Em seu traba-
lho, Morrison17 não especificou o tamanho do grão austenítico nus
amostras utilizadas para se medir a temperatura de transformação
t - •. Co» iito, torna-se difícil a análise dos resultados, pois
tanto o niôbio como o tamanho de grão au.Unítico influem „„ cím'-
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5!

Fig. 4.11 - Curvas TTT (Si de trantformaçio) par* formação
da f e r r i t a em açot COM adiç5ei de nióbio e
boro. Austenitizaçio a 1150°C, exceto para o aço
C-Mn-B (1100°C) [ref. 14] .

Aço

C-Ml

C-MHfc

C-MfB
C-Mt-B-N>

C

0.10
0.10
0.10
0.10

Ml

1.1
1.2
1.2
1.2

.

0.042

0.041

B

•

-

o.ooso
o.ooso

N

0,002
0.002
0,002

no

I'>

V

&MK.W

" ^

1

— -

fcOHiWM

TOO TU r w
TKMWIATUNA |»C»

Tf»

It * Velocidade de nucleaçio por tnidadi áo itea de ícrritu cm fm*
cio do tratamento isotérmico (Ver Fig. 4.11 para
doa aço*), [ r e f . u j
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Fig. 4.13 - Crescimento de partículas de ferrita em funçio
do tempo, para tratamento isotérmico a 7S0°C
( t o " tempo de incubaçio). Ver Fig. 4.11 para
composição dos aço's.[ref. 14]

700 •00

Fig. 4.14 - Variaçio do coeficiente a com a temperatura i*o-
térmica de decomposição, [ref. 14 |

D - a/t^to"
Região hachurada - resultados experimento)* de

Aaronson [ref. 10]
Curva pontilhada - Determinada a partir do mode-

lo de Zener [ref.



COMPOSIÇÃO

tt

Aço

C

C-Nb

C

0,16

0.15

Mn

1.17

1.11

N

0.005

0.005

Nb

-

0.02

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Temp, aust.

°C

1200

920

Aço

C

C-Nb

C

C-Nb

Temperatura de transformação (°C) 5:

10°C/ain

782 - 632

766 - 601

769 - 635

774 - 633

80°C/min

721 - 597

708 - 562

735 - 603

759 - 610

Tabela IV.2 - Efeito do nióbio na temperatura de inicio e fim de

formação da ferrita, durante o refriamento contínuo

[ref. 17].



19

Em 1964, Webster e Woodhead12 observara» que durante o
resfriamento contínuo o tamanho do grão ferrítico diminuia com a
adiçio de niõbio no aço. A diferença de diiaetro entre o grão fer
rítico do aço carbono e do aço coa niõbio aumentava coa a elevação
da taxa de resfriamento (a 9°C/h os tamanhos de grão eram 28,0 c
21,4 na e a 0,51 C/h eraa 34,8 e 32,4 v», respectivamente para
ot ecos sea e coa niõbio).

~*Em 1969, Fisher e Geils11 trabalhando com aços ã base de
nlquel-cobre observaram que a adiçio de niõbio abaixava • tempera-
tura da transformação ? • a (fig. 4.15). A medida que se aumenta-
va o teor de niõbio maior era a diminuição da temperatura de trans
formação, porém eles não puderam quantificar uma correlação entre
a concentração de niõbio no aço e a temperatura de transformação .
Fisher e Geils1* também observaram uma diferença de forma entre as
curvas dos aços com e sem niõbio. Para o aço sem niõbio eles su-
geriram que a curva de transformação fosse na realidade uma combi-
nação de duas outras curvas: formação de ferrita equiaxial alotrio
morfa e ferrita acjcular.(fig. 4.16). A ferrita ucicular seria a
nucleada no interior do grão austenítico em forma de
plaquetas. Empregando uma menor temperatura de austenitização
(950°C) Fisher e Geils1• repetira* as curvas de transformação
Y • o (fig. 4.17). Observaram que para baixas velocidades de res_
friamento (20°C/min) praticamente não havia diferenças nas tempera
turas de transformação T • « para os aços com e sem niõbio. Essa
diferença sõ era significativa para altas velocidades de resfria-
mento (360°C/min). Através de observações metalográficas Fisher e
Geils1* concluirá» que em aços carbono a ferrita mantinha-sc cqui
axial até taxas de resfriamento de 440°C/min. Os aços con niõbio,
entretanto, apresentavam uma estrutura mista (ferrita equinxial +
ferrita idiomorfa) a partir de 130°C/min. Eles concluíram que o
niõbio abaixava a temperatura de transformação t + a por suprimir
a nudeaçio da ferrita no contorno de grão austenftico. Sugeriram
que isso deveria ser devido a segregação do niõbio nos contornos
de grão austenítico, o que provocaria um abaixamento da taxa de
difusão do carbono para fora do núcleo ferrítico (impedindo o 5eu
crescimento, pois a ferrita para crescer tem que rejeitar cnrhono
da austenita) ou aumentando a AGy (energia livro para a formação do
núcleo). Essa dedução foi obtida por analogia aos efeito» do boro
em aços, baseada nos resultados de Kapadia19. liste19 notou que mi
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I - tesfriado a 17°C/ain

II- Rasfriado a 37S°C/nin

TIMMMTMIU I*CI

Fig. 4.IS- Efeito do nióbio na temperatura de transformação
de um aço Ni-Cu austenitizado a 1068°C. [ref .u]

a
b
c
d

C

0.023

0.023

0,028

0,027

Mn

0,46

0,49

0,52

0,56

Si

0.30

0.32

0.27

0,27

Ni

0.90

0,88

0.88

0,84

Cu

1.20

1.20

1.16

1,22

Nh

_

0,04

0,07

0,10

ffMMUTUM

A) f err i to cqui-
axial

B) ferr i tn-ae icut i ir

Fig. 4.16 - Separação das transformações y •* o. « o , cm
aço baixo carbono (aço a*con composição dadn pr
l a Fig. 4 . 1 5 ) . [ te f . 18]
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1 - Resfriado
20°C/«n

II- Resfriado
360°C/Kin

TIMMftaTU** I'Cl

Fig. 4.17 - Efeito de niõbio na temperatura de transfor-
mação de um aço Ni-Cu austenitizado a 950°c.
A composição dos aços é dada na Fig. 4.15.
[ref. 18]

F 4.18- Curva TRC (transformação com resfriamento contínuo) para
aços con adições de 'liobio e boro. Amtenitização a
11O1°C, exceto aço C Ht-Nb que foi a 11SO°C. Ver na lip.
4.11 a composição dos aços. [ref.



mentando-se o teor de boro do aço aumentava-se a temperabilidade
do M S M (ou seja ausentava o diâmetTO ideal da barra) ate um cer-
to valor crítico. A partir dal, novas adições de boro provocavam
uma queda da temperabilidade destes aços. Kapadia19 explicou es-
se efeito do boro assumindo que aumentando-se o teor de boro (an-
tes do valor crítico) o mesmo preencheria os sítios de alta ener-
gia nos contornos dos grãos austeníticos. Isto abaixaria o ener-
gia do contorno dificultando uma possível nudeaçâo de ferrita na
quele sítio (os locais com alta energia sio substratos favoráveis
a nudeaçâo heterogênea). Quando todos os sítios estivessem precn
chidos com átomos de boro, ter-se-ía chegado a um valor crítico.
Adições posteriores de boro levariam i precipitação de um carbonc-
to de ferro e boro nos contornos do grão austenítico, aumentando
a energia do contorno e favorecendo a nucleaçâo da ferrita.

Em 1976, Brownrigg20 trabalhando com aço C-Mn (C ; 0,201
e M • 1.301) sem e com adição de nióbio (0,03 a 0,091) observou que
apenas o niôbio dissolvido na austenita S que abaixava a temperotu
Ta de transformação da austenita em ferrita ou bainita. Ele tam-
bém concluiu que o nióbio provocava uma maior dureza nos aços, p£
?a supressão da nucleaçâo nos contornos de grão austenítico, o que
provocava o aparecimento de um produto de transformação mais duro
(bainita no lugar de ferrita). Ou seja, o endurecimento era devi-
do a modificação na estrutura e não devido ao endurecimento por
precipitação, pois como as taxas de resfriamento usadas eram altas
(600°C/min), não havia tempo para a precipitação.

Serin1", em 1978, trabalhando com aço baixo carbono
(C < 0,101) observou que a adição de 0,041 Nb abaixava a temperatu
ra de transformação y •* o (fig. 4.18). A adição simultânea de bo
ro e nióbio retardava ainda mais a reação. Este sinergismo (efei-
to cooperativo) B-Nb também foi observado por Thivellicr21c Maittrc
pierre22. Eldis23 observou que o nióbio aumentava a tcmpcrnbiliJa
de dos aços baixo carbono (C • 0,101) se adicionado cm pequenas
porcentagens (0,031). Acima disso provocava um abaixamento da tem
peTâbilidade (fig.-4.19). Segundo Eldis2» acima do limite de »olu
bilidade do nióbio na austenita, haveria a precipitação do Nb[CN],
sendo que o carbono e o nitrogênio seriam retirados de solução e
isso contribuiria para diminuir a temperabil idade. Ele aind:i ob-
servou que o nióbio favoreceria a formação da bainita no lugar d»
ferrita, o que aumentava a dureza do aço e por conseguinte o seu



AM ft» O* ft» ft» ft»O ft» ft*

1% CM «tO I

VARIAÇÍO NA CONC£NTRACiO 00 tLCMCNTO 0 1 USA

Fig. 1.19 - Efeito dos elementos de liga na teuperabiH
dade dos aços austenitizados a 1200°C e com
tamanho de grão n* 2 ASTM.
Composição base: 00,10, N-0,008, Si"O,ll e

Mn-1.47l. [ref. 23]
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diâmetrp crítico (teaperabilidade). Ele também o observou um si-
nergisma Nb-Mo na temperabilidade dos aços. Embora esses resulta-
dos de temperabilidade não expliquem diretamente a influência do
niãbio na formação da ferrita, eles contribuem de maneira indireta
para isso. Um aumento na temperabil idade pode indicar uma supre:s
sio da região ferrítica com formação de bainita (com um aumento de
dureza) e/ou um deslocamento da curva de transformação y + o para
tempos mais longos (havendo maior tempo para a formação Je marten-
sita).

0 sinergismo Nb-Mo foi notado também por Kanazawa24. lilc
observou que o aumento na dureza do revenido em aços com adição
conjunta de nióbio e raolibdênio era maior que os aumentos de dure-
za obtidos em aço só com nióbio e sõ com molibdênio. Xanazavra2*
também notou que a adição de nióbio retardava a decomposição da
austenita durante o resfriamento contínuo (fig. 4.20).

Em 1982, Thomas25 observou atrasos cada vez maiores na
formação da ferrita com adições sucessivas de nióbio até 0,04t cm
aço baixo carbono (0,08tC). Porém com adições acima de 0,04lNb os
atrasos na formação da ferrita eram menores. Thomas25 concluiu
que o atraso inicial (Nb até 0,041) era devido ao nióbio em solu-
ção na austenita. A partir de 0,041 Nb a reação y •* a seria nova-
mente acelerada devido a precipitação de Nb(C,N) nos contornos de
grios austeníticos.

i

Esse efeito comprovado de inibição da decomposição ir -* a
pelo nióbio em solução na austenita, ainda não tem uma explicação
satisfatória. As teorias que se propõe a esclarecer esse efeito
foram divididas em dois grupos: efeito do niÕbio na nuclcação da
ferrita e efeito do nióbio no crescimento da ferrita.

4.3. Mecanismos de atuação do nióbio na nuclcoção da ferrita

Os estudos sobre a influência dos elementos de liga na
nucleação da ferrita foram feitos de uma forma geral para elemen-
tos estabilizadores da ferrita e/ou formadores de carbonetos. 0
nióbio atende essas duas condições. Sua classificação como elemen
to estabilizador na ferrita, pode ser entendida observando-se us
figuras 2.2 e 4.21. Também o niãbio é um elemento com forte
tendência ã formação de carbonetos (tab. IV.3).





Figura 4.21 - Dois tipos possíveis á; diagrnmns de fase
para ligas de ferre. Tipo A: estabilizador
da austenita. Tipo B: estabilizador da for
rita. [ref. 26"J

Tipo A-l - Ex.: Mn.Ni.Co.

Tipo A-1I- Ex.: Cu.Zn.Au.N.C.

Tipo B-l - Ex.: Si.Cr.W.Mo.P.V.Ti.Kc.Sn.Sb.As v Al.

Tipo B-Il- Ex.: Ta,Zn,B,S,Cc e Nh.
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. Zener28 sugeriu que os elementos formadores de carbone-
tos, quando adicionados aos aços resultavam em nucleaçao copios»
de carbonetos, os quais teriam um crescimento extremamente lento e
interfeririam na nucleaçao da perlita (e por extensão, da ferrita).

Sharma e Purdy29 partindo desse pressuposto analisaram
o efeito dos elementos formadores de carbonetos na nucleaçao da
ferrita. Primeiro eles consideraram o efeito do boro, o qual for
ma um borocarboneto do tipo M 2 3 C J B J . Este é cúbico e admite uma
Telaçâo de orientação com a austenita. proporcionando uma interfa-
ce coerente e de baixa energia. Isto dificultaria então a nuclca-
ção da ferrita (pois a interface seria de baixa energia). Com o
crescimento do borocarboneto, este tornar-se-ia incoerente com a
matriz austenítica, favorecendo então a nucleaçao da ferrita. Um
outras palavras haveria um atraso na nucleaçao da ferrita provoca-
do pela nucleaçao do borocarboneto, ou seja. a ferrita teria que
"esperar" primeiro o crescimento do borocarboneto, para depois po
der nuclear sobre o mesmo e crescer. A nucleaçao da ferrita (do
pois da formação de um filme incoerente de borocarboneto) seria
ainda facilitada pelo aparecimento de uma região vizinha a este
filme.com uma baixa concentração de carbono (devido a retirada do
carbono da austenita para formar o borocarboneto).

Sharma e Purdy29 não consideram a influencia de elemen-
tos de liga na solubilidade, atividade e difusividade do carbono.
Segundo Mc Lellan30"3» a adição de um elemento de liga pode aumen-
tar (ex. cobalto),ou diminuir (ex. manganês e cromo) a difusivida-
de do carbono na liga Fe-C (fig. 4.22). Também, segundo
Mc Lellan32"311, a atividade do carbono na liga Fe-C pode variar
com a adição de elementos de liga (fig. 4.23).

Greenbank35 observou que elementos com forte tendência :\
formar carbonetos como Cr, Mo e W reduziam a atividade do carbono
na austenita na faixa de 900 a 1150°C c que esta redução era mais
acentuada com a diminuição da temperatura. Greenbank3Í> embora não
tenha medido, calculou o parâmetro de interação entre o carhono o
os outros elementos* fortemente formadores de carboneto como o niú
bio, o zircõnio e o tântalo (fig. 4.24). Segundo Greenbank''' o
niôbio diminuiria drasticamente a atividade do carbono na austoní-
ta. Koyama3* também observou que o Mn c Cr diminuíam a ntividudc
do carbono na austenita enquanto que o Si c Ni a aumentavam, o qm«
está de acordo com os cálculos de Greenbank35. Ainda, a solubilí-
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Figura A.22 - Relação de difusividade do carbono (X) em função da
concentração do itoaos substitucionais (0) ondc:

e - fração atômica do substitucional

Ng > número de ãtoaos do substitucional (Co.Mn on t'.r)
N
M

número de átomos da matrix (Fe)

I
I
I
I

Dt - difusividade do carbono nn liga Fc-OS (S«sutist.)
Djj • difusividade do carbono na liga Fc-C.

[ref. 30]



ion

U

-y

to

0 1 2 3 4 9 • 7 a I H) II It K 14 l> II IT W • 10

Fig. 4.23 - Vaiiação da atividade do carbono em uma liga Fc-C-X,
em função da concentração de X. [ref. 33}

e - fração atônica do elemento substitucional
(definido na figura 4.22).
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Fig. 4.24 - Correlação entre o fator cie interação do carbono com
o elemento X (E*) na liga Fe-C-X e a energia livre Uc
formação do carboneto de X e 1000°C (AG). A ativida-
de do carbono U c ) £ relacionada com o fator de inte

pela relação:

d ( \°WZ )
onde:

I
I
I
I
I

e . «c
Fe-C-X

[rcf. S5]
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dade do. carbono na austenita diainui con a adição de certos clemcn
tos de liga35*37. Por exemplo, • 1100°C a solubilidadc do carbono
na austenita de uma liga Fe-C situa-se em torno de 1,61 em peso
(fig. 4.2S). Com a adiçio de 0,71 Ti nesta liga a solubilidadc do
carbono na austenita a 1100°C reduz-se a 0,6%. Isto resulta da

I formação de carbonetos mais estiveis que a cementita. Guttmann39-"1

observou que no sistema Fe-M-I, (onde M • metal de transição c
I I • Sb, P, Se, C,ou seja,elemento do grupo IV A ou V A ) , sempre que

houvesse uma forte atração entre M e I (no caso C e Nb cm matriz
I de ferro) haveria uma forte segregação (ou cossegregaçâo. usando o

termo mais. correto) de M e I no contorno de grão austenítico, mes-
I mo que M e l isoladamente apresentassem baixa segregação no ferro.

Também a interação entre M e l causaria uma diminuição da solubili^

I dade de I na austenita. Este seria o caso apresentado na figura
4.25, para o sistema Fe-C-Ti.

Em trabalho recente McMahon1*2 utilizou a hipótese da
segregação do boro e fósforo no contorno de grão austenítico para

. explicar o retardamento da reação y •*• a. Segundo ele a ideia de
I Shansa e Purdy29 não poderia ser aplicada ao fósforo devido a gran

de solubilidade deste na austenita11' (fig. 4.26), aliado ao fato de
I que em aços comerciais não são encontrados carbonetos de fósforo.

Além do que,segundo McMahon*2 os argumentos baseados em ener
I gia interfacial utilizados por Sharma e Purdy29 seriam insuficientes

para explicar o retardamento da reação i + a devido ã formação de
I borocarbonetos. Toda essa ênfase no estudo dos efeitos do boro c

do fósforo decorre do fato desses elementos serem os que mais au-

I roentara a temperabilidade dos •ço***.*lt~**Qig.ê.ZJ'). Segundo McMahonw2,
a nucleação da ferrita ocorreria em alguns locais preferenciais do

H contorno de grão austenítico tais como: escorregamentos (glide) ou
I saltos (climb) de discordâncias. 0 boro ou o fósforo segregariam

nestes locais preferenciais de nucleação estabilizando o embriãodo
• ferrita ou modificando-o de modo a reduzir sua efetividade cm nu-

clear grãos de ferrita. Com isso a reação y •* a seria retardada
8 com conseqüente aumento da temperabilidadc. Untâo qualquer olo-

rn en to que segregasse no contorno do grão austenítico estaria rot.ir
I dando a reação Y •* a. A teoria de McMahon1*2 tem respaldo experi-

mental nos trabalhos de Ogura1** e Bancrji1*7 que evidenciaram a *e
I g r e g a ç ã o de fósforo no contorno de grão austenítico c de Ohnwri*'"*''''

que evidenciou a segregação de boro, no mesmo local na forma «Io

I
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02 04 Oft a» 1.0 I* 1.4 l.t U

CARBONO, % EM PESO

Figura 3.23 - Efeito do titânio no campo austenítico

dos aços. [ref. 38]
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7» EM PESO 00 ELEMENTO

Figura 4.26 - Solubilidade do fósforo no austcnit.-i
de uma liga Fe-12lNi a 1000°i: [rcf. 1.V)
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- Efeito de virios elementos na temperabilidade
de um aço 0.21C; O.SIMn. [rcf. 42. 44,
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No caso do niôbio a teoria de Mc Mahon*2 ê reforçadu
pela de Cuttmann3'"*1» segundo a qual a tendência do niôbio seria
a de cossegregar com o carbono nos contornos ue grão austeníticos.
0 mecanismo de MdUahon*2 proposto em 1980 é bastante semelhante ao
mecanismo proposto por Kapadia19 em 1968.

4.4. Mecanismos de atuação do niôbio no crescimento da ferrit.i

Ó crescimento dos grãos de ferrita i geralmente controlo
do pela difusão dos átomos de carbono. Numa liga binaria Fe-C sob
condições isotérmicas, o crescimento de um grão esférico de ferri-
ta,segundo Burke50, seria dado por:

1/2
/lõt (4.27)

onde:
r • raio do gTÍo ferrítico
t • tempo

C " concentração inicial de carbono na austenita
C - concentração de carbono em equilíbrio na austenita

concentração de carbonc

coeficiente de difusão

CQ * concentração de carbono em equilíbrio na ferrita

(deve-se observar que esta é a mesma fórmula encontrada por HAM51,
para crescimento de partículas esféricas, isoladas, de 2- fase, de
vido a supersaturação - eq. 3.12).

Pela equação 4.27 pode-se calcular a velocidade de crês,
cimento da ferrita:

dr o y

Tf- \ca - cy) ' 7 T

Observa-se que para um determinado período dr tempo :i vç
locidade de crescimento aumentara com a diminuição do teor tot;il
de carbono do aço (Co) ou com a supersaturação (fig. 4.28). lulu
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Fig. 4.28 - Variação de n com a supcrsaturnçâo c ;i concen-
tração de carbono da ligo I'c-l'..
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era de se esperar, pois observando o diagrama Fe-C (fig. 2.5 ) no
ta-se que a solubilidade do carbono na ferrita é extremamente bai
xa (solubilidade máxima de 0,02181 C a 727°C). Logo, para haver õ
crescimento da ferrita em qualquer liga Fe-C, deverá haver rejei-
ção de carbono para a austenita e quanto mais carbono houver dis-
solvido na mesma, mais lento será o processo. Para um mesmo aço,
quanto maior for a supersaturação maior será a força motriz dispo
nivel para o crescimento da ferrita, e a reação será mais rápida.

Embora a velocidade da formação da ferrita em uma liga
Fe-C seja bem determinada (eq. 4.28), ela poderá sofrer modifica-
ções sensíveis' se forem adicionados outros elementos de liga.

4.4.1. Partição

Hultgreen52 observou que nos aços carbono onat era adi-
cionado elementos fortemente formadores de carbonetos, ocorria n
formação, na curva TTT.de duas "baias" na região da ferrita (fig.
4.29). Hultgreen52 denominou a ferrita da baia superior de orto-
ferrita, a qual seria formada através de completo equilíbrio (pa-
ra o carbono e os outros elementos de liga) na interface y/o. Na
baia inferior seria formada a para ferrita. onde haveria apenas o
equilíbrio para o carbono (e não para os outros elementos de liga).

Aaronson53"51», observou através de microssonda eletrôni-
ca que alguns elementos estabilizadores da ferrita como Si, Cr, Mo
e Al não sofriam partição durante a formação da ferrita , enquanto
que alguns elementos estabilizadores da austenita como Mn, Ni c Pt
apresentavam partição. Aaronson5*1 notou uma característica inte-
ressante nas curvas TTT dos aços com elementos de liga que apresen
tavam partição: havia uma descontinuidade das mesmas na temperatu-
ra onde começava a partição do elemento de liga (fig. 4.30). l-lo
também observou que quando havia partição o elemento de liga con-
centrava-se na austenita (fig. 4.31). Na figura 4.31 verifica-se
ainda que o elemento de liga concentra-se mais na austenita a medi
da em que a temperatura de transformação isotérmica aproxima-se de
Aej. Com relação a esta figura nota-se que o faixa de temperatura
onde existe a partição varia de acordo com o elemento (20°C para ;i
Pt e 120°C para o Mn). Aaronson5** mediu a taxa de concentrarão m
tre o elemento de liga na ferrita e na austenita (0), observando
que a mesma não variava com o tempo para os tratamentos isoténnico>
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Fig. 4.29 - Representação esquemãtica da curva TTT p;irn o
início da formação da ortofcrrita c dn parn-
ferrita. em um aço hipoeutetôide [rcf. 52] .
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Figura 4.30 - Início de formação de ferrita para aços com
adição de Mn, Ni e Pt. [ref. 54]
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(fig. 4,32), mostrando com isso que a partição ocorrida era está-
vel. No. caso do manganês Aaronson5* verificou que sua difusão
ocorria através dos contornos de grãos austeníticos. Finalmen-
te ele concluiu que o crescimento da ferrita era controlada pela
difusão do elemento de liga X, na liga Fe-C-X, se houvesse parti-
ção do mesmo entre a ferrita e a austenita. Caso contrário o cres.
cimento seria controlado pela difusão do carbono.

• Aaronson55 também desenvolveu um modelo matemático para
prever a termodinâmica da reação y •* a, em sistemas ternários

I Fe-C-X onde X é um elemento substitucional. As comparações entre
os resultados previstos por sua teoTia e os experimentais, mostra-

I rsm uma concordância qualitativa entre os mesmos, para todos os
elementos testados (Si, Mn, Ni, Co, Mo, Al, Cu) exceto o crorno.

t sabido que o nióbio atrasa o crescimento da ferrita1 "•
(figs. 4.13 e 4.14). Sendo porém um estabilizador da ferrita26, os
resultados de Aaronson53"55 sugerem que a partição não deverin ser
o mecanismo pelo qual o nióbio atrasaria o crescimento da ferrita.
De qualquer maneira como não há uma certeza sobre esta hipótese, a
mesma deveria ser testada. 0 inconveniente em se utilizar a mi-
crossonda eletrônica para este tipo de verificação é que nos aços
de Aaronson53"51» a quantidade de elemento de liga X era bem grande
(1 • 41 em peso), enquanto que nos aços microligados com nióbio, o
teor desse elemento é bem menor (0,031 em peso). As alternativas
seriam então, a microssonda iônica e a espectroscopia Auger56.

Coates57 também estudou o efeito de elementos estabiliza
dores da ferrita ou da austenita no sistema ternorio Fe-C-X, supondo
um equilíbrio local na interface o/y. Ele classificou então os
elementos substitucionais (X) em dois grupos: P-EL (elementos onde
haveria a sua partição durante o crescimento da ferritn, sol» con-
dições de equilíbrio local) e NP-EL (elemento onde não haveria a
sua partição durante o crescimento da ferrita, sob condições de
equilíbrio local). Para o grupo P-EL, o crescimento do precipitado
(ferrita no caso) seria lento, e a velocidade de crescimento seria
limitada pelo elemento com difusão mais lenta (X). Ou seja, X exer
ceria um papel de "limitante difusional" (diffusional drag) na IM
nética do processo, devido ao fato dele difundir-se na matriz (IV)
cora velocidades de ordens de grandeza menores que a do carbono'"-'1* "
(fig.4.33). A velocidade de crescimento da ferrita serin dada no sístr
ma P-LE por:

I
I
I
I

I
I
I

I
I
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Figura 4.32 - Relação da concentração de níquel entic
a ferrita e a austenita, apôs tratamen-
to isotermi'.o a 734°C, em função do tem
po de aquecimento, [ref. S4]
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Nb 3 .Fe 3 - Kurokawa [ref .
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ds- 1 -\
. „ /f) . t l (4.29)

dt 2

onde:
D • coeficiente de difusão de X no ferro

n • constante
t • tempo
s' - distincia } s ' *• P a r a ««cimento planar

I s • r, para crescimento esférico
s* • posição na interface y/a

E importante notar que esta equação não prevê a intera-
ção difusional entre X e C, e assume que a atividade do carbono
na austenita seja uniforme. No sistema NP-EL a velocidade de crc£
cimento de precipitado seria relativamente alta e controlada pela
difusão do carbono. Nesse sistema não haveria partição de X c a
velocidade de reação seria dada pela equação 4.28. Coatcs57 tam-
bém propôs um possível terceiro modelo para o crescimento da ferrj^
ta, usando os conceitos de paraequilíbrio.

4.4.2. Segregação ou cossegregação

Aaronson60«61 sugeriu que numa liga terníria Fe-C-X (on-
de X seria um elemento substitucional do ferro), se houvesse usa
grande diferença de tamanho entre os átomos de X e Fe, e se ainda
este substitucional diminuísse apreciavelmente a atividade do car
bono na liga, então os átomos destes substitucionais poderiam sc-
gregar na interface -r/a. Com isto haveria uma diminuição da ati-
vidade do carbono e consequentemente uma redução na cinetica da
reação y •*• a.

Hillert62 propôs um mecanismo no qual a ferrit a seria
formada com equilíbrio apenas local (na interface a/y) do ei emen-
to X da liga Fe-C-X. Isto ocorreria devido â segregação
do elemento X â frente da interface O/Y conforme mostra »
4.34. 0 maior efeito do elemento liga na decomposição da austeni-
ta seria devido ã mudança na atividade do carbono. li»t:i relação
de atividades seria dada por:

• r,Á
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Figura 4.34 - Segregação de X â frente da interface O/Y
(ou seja segregação na austenita) [rcf. 60],

CONC.
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Figura 4.35 - Perfil de concentração de X (elemento substi-
tuciónal na liga Fe-C-X) na interface c â
frente da interface (na austenita) cm função
da velocidade de relação y •* a [rcf. 02].



onde:

a* e a° são respectivamente as atividades do carbono no aço
com e sem a adição do elemento de liga X.

K a - coeficiente de partição no equilíbrio do elemento X
entre as duas fases.

n

XA - fração do elemento A na fase B

Segundo Hillert62 o perfil de distribuição do elemento X
variaria de acordo com a temperatura e a velocidade de reação (fig.
4.35). Para temperaturas muito baixas ou altas velocidades de
transformações, praticamente não existiria a segregação de X, c a
reação seria controlada apenas pela difusão do carbono.

4.4.3. Efeito de soluto (solute drag effect)

Segundo Honey combe63 , os estudos dilntoractricos can itni ;rço
0.26V - 0.020C indicaram uma descontinuidade na formação da ferri-
ta em altas temperaturas (fig. 4.36) (o terão descontinuidade não
parece ser correto para tal curva, pois matematicamente cia não c
descontínua, apenas não é "suave", pois apresenta um ponto de in-
flexão). A princípioele63pensou que tal inflexão estivesse asso-
ciada à mudanças na distribuição do vanádioi ocorrendo a partição
do mesmo para temperaturas acima de 800°C e deixando de haver par
tição para temperaturas abaixo de 800°C. Porem como análises de
STEM (microscopia eletrônica de varredura e transmissão conjuga-
das) em aços semelhantes não indicaram partição de vanádio na fai-
xa de 600 a 800°Cele63concluiu que a teoria de partição não pode-
ria ser aplicada para explicar a inflexão da curva TTT. tntretan
to esse raciocínio é um tanto duvidoso, pois paro se ter certer.a
de que não ocorreu'partição a análise de STEM deveria ser íeim
no mesmo aço e não em aço semelhante, e também n temperatura de
transformação deveria ir até 860°C, pois c na faixa ft00-A(>0°i: qu«-
haveria possibilidade de haver partição do vanádio. A partir do*
seus resultados. Honeycombed concluiu que o retardamento da roa-
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Representação esqueaãtica da distribuirão do
eleaento X. da liga Fe-C-X, durante o crescji
aento da ferrita. supondo:
a) QTtoequilíbrio
b). equilíbrio local com segreR.içáo n;i

(pile-up)
c) para equilíbrio
[ref. 72]
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çio T/« por elementos de liga Betaiicos (V, Nb, etc) deveria se
dar pelo arrasto destes elementos (solute drag effect), baseando-
se na teoria de Lucke e Detert6*. Eles6" propuseram que interfa-
ces em movimento coletariam átomos de soluto dissolvidos na matriz.
A interface teria então que "arrastar" esses átomos (daí o nome
de solute "drag" effect) e mover-se-ia mais lentamente. A veloci-
dade da interface seria então controlada pela difusividade inter-
facial desses átomos, ou seja, quanto mais rápido esses átomos pu
dessem caminhar para fora da interface, mais rapidamente a mesma
poderia se movimentar. Esse movimento de soluto na interface y/a
torna-se particularmente importante quando carbonetos são formados
conjuntamente com a ferrita.

4.4.4. Precipitação de carbonetos

Segundo Purdy65 a inibição do crescimento da ferrita na
liga Fe-C-Mo seria devido ã precipitação de carbonetos de molibdc-
nio na interface austenita/ferrita, conhecida como "precipitação
na interfase" (interphase precipitation)66 ~70 .

Entretanto Shiflet71 observou que em ligas Fc-C-X (X *
Cr, Mn, Ni)ou não ocorria a precipitação de carbonetos de X (do tipo
Xm C|>) ou a precipitação ocorria nas discordancies dentro da ferri^
ta alotriomorfa, o que não exerceria efeito sobre a cinética de
crescimento na mesma. Para a liga Fe-C-Si Shiflet71 observou a
precipitação de interfase. Logo nem sempro o mecanismo de precipi^
taçio por interfase pode ser o responsável pelo atraso no cresci-
mento da ferrita observado em todas as ligas estudadas.

4.4.5. Resultados recentes sobre a cinetica de crescimento da

ferrita

Em 1981, Bradley72 mediu o valor de o cm alou iomorfos iU>
ferrita no sistema Fe-C-X, onde X • Si, Ni, Mn e Cr, observando
que:

s • 2 o /r (4.5D

onde:

S • largura do alotriomorfo

t • tempo
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Posteriormente Bradley72 comparou seus resultados COB
os três. modelos básicos de distribuição de soluto X na liga Fe-C-X
(fig. 4.37):

a) ortoequilíbrio (partição de C e X)
b) equilíbrio local na interface com segregação de X (pilc-up), po

rém sea partição
c) paraequilíbrio (partição apenas de C ) .

Bradley72 observou (fig. 4.38) que o «odeio Matemático
que melhor se.aproximava dos valores experimentais era o de para-
equilíbrio e o pioT o de ortoequilíbrio. Porem mesmo os resultados oi)
tidos pelo modelo de paraequilíbrio apresentaram desvios significa-
tivos dos valores observados experimentalmente para o Mn e Cr.Quan
to ã teoria do retardamento do crescimento da ferrita pela preci-
pitação de carbonetos de X na interfase y/a esta não poderia ser
aplicada ao Mn e Cr pois Bradley72 não observou precipitação inter
fase de carbonetos destes elementos. Um mecanismo possível para
explicar o comportamento do Mn e Cr seria o de "arrasto de soluto".
Para explicar os desvios entre os valores observados e calculados
para o silício e para a liga de alto níquel, Bradley70 sugeriu mui com
binação dos mecanismos de precipitação na interfase y/a aliado
ao de "arrasto de soluto".

4.5. Resumo

Comprovadamente pequenas adições de nióbio (ou seja den
tro do seu limite de solubilidade na austenita) retardam n renção
y •*• a, tanto no resfriamento contínuo, como no tratamento i so térmi-
co. Como a formação da ferrita 5 um processo difusional, onde
ocorre nucleaçao e crescimento, tentou-se analisar os efeitos qm-
o nióbio teria separamente em cada uma destas etapas.

Poderia .haver um atraso na nucleaçao da fcrritu por:

a) Formação de um filme fino de precipitados de NbC que recobriri;i
o contorno de grão austenítico. Esse filme de precipitados M-
ria coerente com a austenita no início, produtindo um» interfa-
ce coerente e de baixa energia nos contornos de grão, o que di
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ficu.ltaria a formação da ferrita. Com o passar do tempo osscs
precipitados cresceriam e/ou coalesceriam, transformando cssn
interface em incoerente com a austenita. e assim permitindo n
formação da ferrita.

b) Segregação de Nb ou cossegregação de C e Nl no contorno de grão
austenítico. Isto poderia diminuir a solubilidade, atividade
ou difusividade do carbono na austenita, dificultando a nuclcu-
ção da ferrita. Também o niõbio poderia estabilizar o embrião
de ferrita ou modificá-lo estruturalmente, reduzindo sua efeti-
vidade em nuclear grãos de ferrita.

Poderia haver um atraso no crescimento da ferrita por:

a) Partição do niõbio entre a austenita e a ferrita. Como o nió
bio tem uma difusividade no ferro muito menor que a do carbono,
se houvesse partição do nióbio durante o crescimento da ferrita,
a cinética de crescimento seria controlada pela difusão do nió-
bio. Com isto a reação y •*• o seria mais lenta na liga Fo-C-Nbdo
que na liga Fe-C.

b) Segregação (pile-up) do niõbio na interface Y / « . causando uma
redução na atividade do carbono, e como conseqüência uma menor
velocidade de crescimento da ferrita.

c) Efeito de arrasto do niõbio (solute drag effect) pela interface
v/a. A interface Y/O ao mover-se coletaria átomos de nióbio,
o que diminuiria sua velocidade de avanço.

d) Precipitação de Nb (C,N) na interface ?/a (intcrphasc precipita,
tion), o que dificultaria o movimento dessa interface c retar-
daria o crescimento da ferrita.

e) Combinação dos mecanismos descritos.

Obviamente todas essas hipóteses retiradas da literatura
nío foram desenvolvidas especificamente para o niãbio, c sim p:ir;i
outros elementos de liga ou classes de elementos de lign Icstnbili
zadores de ferrita, estabilizadores da austenita, formadores di-
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carbonetos, etc.). e por analogia aplicadas BO niobio. Em última

analise, sabe-se que o niõbio em solução na austenita retarda a

nucleação e o crescimento da ferrita, porém não se sabe realmente

como isto acontece. 0 que existe são apenas hipóteses, que podem

funcionar como ponto de partida nesta análise, e por isso devem

ser verificadas para serem aceitas. Entretanto só o trabalho expo

rimental levará a um entendimento dos mecanismos de atuação do nió

bio na formação da ferrita.
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CAPÍTULO V

EFEITO DO NIÕBIO NA FORMAÇÃO DA PERLITA

5.1. Nucleaçio da perlita

Segundo Mehl1 a perlita nucleia preferencialmente nos
contornos de grão da austenita homogênea (composição uniforme). l*o
rês quando a austenita apresenta gradientes de concentração de car
bono ou partículas dispersas, a nucleação da perlita ocorre também
no interior do grão austenítico. Mehl1 propôs um mecanismo para
explicar o crescimento da perlita, baseado na nucleação de cemcnU
ta a partir do contorno de grão austenítico (fig. 5.1). A medida
que essa partícula de cementita crescesse ela diminuiria o teor
de carbono das regiões vizinhas até ocorrer a formação de ferrita.
Com o crescimento da ferrita haveria segregação de carbono para a
austenita, até ser atingido o nível de carbono da cementit;i, quan-
do esta então nuclearia. E assia sucessivamente, com crescimento
para a frente (edgeway growth) e para os lados (sideway growth). l£
te processo de nucleação de uma fase no contorno de grão de uma
matriz é conhecido como nucleação "s impa téti ca" (sympathetic nucle
ation)2.

Mehl3, em 1935, determinou a orientação da ferrita da
perlita e da ferrita proeutectôide com a austenita, na qual cia
foi nucleada:

uur // (no)
ferrita proeutectôide '

.[110], // [111].

v // U121
ferrita da perlita Y

[U2] // [110],

A partir destes resultados Mehl sugeriu que o mecanismo do forma-
ção da ferrita proeutetdide seria diferente do mecanismo «U> íorimi-
çío da ferrita da perlita.

Smith e Mehl*1 observaram que as Tclações do orientarão
entre a austenita e a ferrita da perlita eram independem o do fSp.,s.i
mento interlamelar da perlita. Mehl e Hagel* notaram que ;i cement itü
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Fig. 5.1 - Crescimento lateral da perlita [ref. l J

1 - núcleo inicial de cementita
2 - nucleação de lamelas de ferrita ao

lado da cementita
3 - crescinento lateral (sideway) c p£

ra a frente (edgeway) da colônia
4 - novo núcleo de cementita formado com

orientação diferente dos anteriore:;
5 - Crescimento da nova colônia.
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proeutetóide apresentava, ea geral, uma continuidade cristalografia

ca co« a'cement ita da perlita, o que nío ocorria entre a fcrrita

proeutetóide e a ferrita da perlita. Isto segundo Mehls era mais

U M evidência de que a perlita crescia a partir de um núcleo de cc

•entita.

Posteriormente, Nicholson' sugeriu que a perlita poderia

ser nucleada a partir da ferrita ou da cementita, dependendo das

condições de temperatura e composição.

Usa outra hipótese para explicar o crescimento da perli-

ta foi proposto, por Hillert7. No mecanismo proposto o crescimento

seria por ramificações da perlita (fig. S.2).

Darken8 empregando microscopia eletrônica de transmissão

determinou as seguintes relações de orientação entre a austenita c

a ferrita e cementita da perlita:

//(001)c

t //[oio]c

Em 1973, Dippenaar e Honeycombe9, fizeram uma revisão so

bre a nucleação da perlita e suas principais conclusões foram:

a) ExistiTiam dois tipos distintos de relações de orientnção entre

I a ferrita e a cementita nos nódulos de perlita.

- Relações de Pitsch-Petch10"12

[100]c 2,6° a partir de [131]o

[010]c 2,6° a partir de [U3] o

* (001)ç // (52I)O

I - Relações de Bágaryatski13

(100)c //

(010)c //

(001)c //
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Fig. S.2 - Crescimento da perlita por ramificações
laterais, [ref. * ]

Fig. 5.3 - Diagrama esquemãtico da formação de um;i
colônia de perlita nucleada a partir <lc
um contorno de grio austenítico (ij) c
crescendo em direção a um outro grão
tenítico ( Y 2 ) . [ret. 9 j



b) A relação de orientação Pitsch-Petch10"12 ocorreria cn colônias
nucleadas em contorno de grão austenítico se» a presença de ou-
tras partículas. Tanto a cementita COMO a ferrita da perlita
teriam orientação relacionada COB O grão de austenita adjacen-
te, onde a colônia não estaria crescendo (YJ da fig» 5.3). Lssa
relação ê próxima ã de Kurdjuaov-Sachs sendo freqüentemente cn
contrada entre fases cúbicas de corpo centrado e face centrada:

Por outro lado, a ferrita da perlita não apresentaria nenhuma
relação de orientação com o grão austenítico, no qual ela está
crescendo (Y^ da fig. S.3).

A cementita perlítica relacionaria-se cristalograficamcntc cora
Yj segundo a orientação de Pitsch, com desvios menores que 5o:

(ioo)c // T

(010)c // [110]T

(001)c /

Analogamente ã ferrita, a cementita perlítica não se relaciona-
ria cristalograficamente com v 2 (

fi8« S.3).

c) A relação de orientação de Bagaryatski ocorreria entre a ferri-
ta e a cementita da perlita, quando fossem formadas camadas do
cementita proeutetóide no contorno de grão austenítico com pos
terior nucleação das colônias de perlita a partir dcstns cama-
das.

Neste caso a feTrita perlítica não apresentaria relação de ori-
entação com y, e'Y2* Por outro lado a cementita perlítica nprr
sentaria a mesma orientação que a cementita procutetõnlc, que
gerasse a sua nucleação. As cementitas apresentariam a relação
de Pitsch com Y«, porém não apresentariam nenhumn relação ih-
orientação com Y Z*
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d) A nuc-leação da perlita ocorreria tanto por ramificação como por
crescimento lateral, de acordo com as hipóteses previstas por
Hillert7 e Mehl1. Porém ainda não haveria uma definição final
sobre o mecanismo de crescimento da perlita.

e) Tanto a ferrita como a cementita de um nôdulo de perlita esta-
riam em contato direto com a austenita, na qual esta perlita cs
taria crescendo, ou seja, não existiria uma faixa de ferritu
entre a perlita e a austenita, conforme pensava-se anteriormen-
te.

Posteriormente Honey combel *• observou que tanto a ferrita,
como a cementita ou a austenita retida poderiam ser substratos pa-
ra a formação da perlita.

5.2. Crescimento da perlita na liga Fe-C

0 crescimento da perlita e um processo controlado pela
difusão do carbono entre a austenita a a perlita, sondo assumido
pela maioria dos autores que o estudaram, um equilíbrio local en-
tre a austenita e a ferrita e cementita da perlita15. A diferença
em concentração de carbono, que 5 a força motriz desta reação pode
tn extrapolada através do diagrama de fases, pelo'método de
Hultgren1**17 (fig. 5.4).

Brandt18 foi um dos primeiros a estudar a velocidade de
crescimento da perlita, chegando a seguinte equação:

V • o f(C) . _ü_ (5.1)
So

onde:
V • velocidade de avanço da interface pcrlitn/nustcnit.i
D • coeficiente de difusão do carbono na austenita
S * espaçamento interlamelar da porlito
a * constante

f(C) • valOT que deptnde das concentrações de enrbono na
ferrita, cementita e austenita
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Fig. 5.4 - Extrapolação de Hultgren para o diagrama Fe-C

C 8 " composição da austenita que deve estar em
equilíbrio con a ferrita a 650°C.

CD • composição da austenita que deve estar em
equilíbrio con a cementita a 6S0°C.
[ref. 17 ]

!
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Fig. 5 . 5 - Modelo de Zener para o perfil da concentração
de carbono na ferrita e na cementita, durante
o crescimento da perlito.
AC - C,-Co [ref. 19 ]



• Porém a equação de Brandt18 apresentava taxas Ue cresci

mento da perlita menores que as observadas experimentalmente.

Coube então a Zener1» modificar esta teoria, levando

en conta a perda da força motriz de reação devido à criação de in

terfaces entre as duas fases da perlita. Segundo Zener19, o cres~

cimento isotérmico da perlita. com equilíbrio local e difusão de

carbono pela austenita, seria expresso por (fig. 5.5):

-- (C2 " co> D

Tc—TT * ~T (5-2>
(C2 - Cj) a S

SQ

v - velocidade de avanço da interface perlita/-»

CQ - concentração do carbono na austenita, numa

distante da interface y/perlitn

C2 - concentração do carbono na austenita da interface

perlita/t

Cj • concentração do carbono na ferrita ou cementita na
interface perlita/y

D - coeficiente de difusão química do carbono

o • fator de proporcionalidade
s
0 " espaçamento interlamelar (soma da largura de uma Ia

mela de ferrita e uma de cementita).

Zener19 também calculou o espaçamento interlamelar encon
trando:

s°

onde:
vp

o • energia interfacial entre a austenita c a perlita

T £ - temperatura eutetóide

AT - super-resfriamento (T B-T), onde T e a temperatura

da reação

flHy • variação da entalpia por unidade de volume entro a

austenita e a perlita

S- • espaçamento interlamelar.
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• A equação 5.3 deduzida por Zener19, apresentava valores
de S o menores que os medidos experimentalmente. Sua teoria sofreu
então algumas modificações, as quais foram introduzidas por
Hillert20. As principais foram:

a) interface suposta plana para austenita/perlita c fcrrita/ccmc»-
tita dentro da perlita;

b) composição da ferrita e cementita supostas constantes durante
o crescimento;

c) o coeficiente de difusão do carbono na austenita suposto cons-
tante.

Todas as teorias atê agora apresentadas baseavam-so na
• difusão do carbono pela austenita (difusão por volume). Turntmll*»
I propôs uma teoria para o crescimento dos euteticos baseado na difu
. sio por interface (difusão superficial). Posteriormente Shapiro"
1 deu um tratamento mais rigoroso para essa teoria. Supondo equilí-

brio local e eutetÕide simétrico (fig. 5.6) Shapiro** chcfiou 5
I seguinte expressão:

I
I
I onde:

v • velocidade de crescimento

D B - coeficiente de difusão médio na interface

I b • espessura da interface

So» espaçamento interlamelar

I x
o°»

 Xo " COBPosiÇão da austenita extrapolada n partir ilo ili;i

grama de fase (veT fig. 5.6)
I • • composição da fase a em equilíbrio

« B í • tensão superficial interlamelar
• V • volume molar

• AF0 - i o total de energia livre disponível para a re a <;«.,.

I

(5.4)
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rig. 5 . 6 - Diagrama de fase (a) e diagrama de energia

livre (b) para um eutetõide simétrico,

[ref. 22]
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. Sundquist23 também propôs um modelo matemático para pre

ver o crescimento da cementita assumindo difusão de carbono pela

interface austenita/perlita e equilíbrio local. A velocidade de

crescimento foi determinada igual a:

(S.5)

onde: R- • constante universal dos gases
K • constante
AT • T E - T
T • temperatura da Teação
Tg • temperatura eutetõide

Q - energia de ativação para difusão do carbono nn intcr

face perlita/austenita.

Posteriormente Sundquist23 modificou sua teoria para lc

var em conta os elementos de liga. Ele encontrou uma concordância

razoável entre os resultados experimentais e os calculados teórica

mente para velocidade de crescimento da perlita na liga Fc-C-Mn

em função da temperatura. Porém o próprio Sundquist23 admitiu que

a falta de mais dados experimentais dificultava a comprovação de

sua teoria.

Em 1970. Boiling25, comparou seus resultados, obtidos cx

perimentalmente. de velocidade de crescimento da perlita versus cs

paçamento interlamelar, com as curvas teSricas de Zener c as de

Turnbull» (fig. 5.7). Observa-se então que fica difícil^ saber

«uai e o mecanismo que controla a difusão do carbono: se e o de di

fusão volumetrica (proposto por Zener»') ou se 5 o de difiu.no por

interface (proposto por Ttombull"). ^ve-se observar que n per-

lita de Boiling25 foi formada por processo anisotermico c que as

leis de Zener19 e Turnbull21 foram desenvolvidas para processosiso

térmicos.

Boiling2? encontrou a seguinte relação entre velocidade

de crescimento e o espaçamento interlamelar da perlita:

V0,41í0,02 s « const8nteT o
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Fig. 5.7 - Variação do espaçamento interlamelar com a velocida-
de de crescimento da perlita obtido a partir de da-
dos experimentais &—•) e das leis teóricas de Zcner

(difusão volumetrica) e Turnbull (difusão interfací-
al). [ref. 25]
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Fig. 5.8 - Efeito de adição conjunta de cromo e manganês mi
transformação isotêrnica de um aço cutetõúlc.frcf. 2P|



14)

. Eat 1972, Puls e Kirkaldy", trabalhando con a liga
Fe-0,8 O concluíra» que para altas temperaturas (600 a 715°C) a
formação da perlita era controlada por difusio de carbono na aus-
tenita.

Em 1973, Hillert15 nua trabalho de revisio sobre a for-
•ação da perlita concluiu que ainda não era possível de se deci-
dir, com os dados experimentais e teóricos disponíveis ate aquela
data, qual-era o Mecanismo de difusão do carbono (volumétrico ou
jnterfacial) que comandava a formação da perlita.

5.3. Efeito dos elementos de liga na formação da perlita

A adição de elementos de liga, principalmente os formado
res de carbonetos, pode ter um efeito pronunciado na reação perlí-
tica, pois a cementita pode absorver estes elementos ou esta pode
ser substituída por outro carboneto1"*. No caso do niõbio, como já
foi visto no item 2.4.2, não existe a possibilidade de formação de
uma cementita substitucional (saindo alguns átomos de ferro c en-
trando átomos de niõbio). 0 que ocorre é a formação do NbCQ »- no
lugar da cementita (Fe^C). Termodinamicamente isto já foi demons-
trado no item 2.4.2 :

\y • 0,87 [C]y * N b C 0 8 7 (5 .a)

-32.800 • 1S.69T - 4.S75 l o g l 0 ( [ C ] 0 f 8 7 . [Nb]y) ~ (5.7)

I
3[Fe] • [C]Y - Fe3C (S.b)

I

"

- AG2 " -7709 • 7.28T • 4.575T logj0 [CJY (5.8)

Para um aço com C^ • 1* e T • 7S0°C, obter-se-ia:

I
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AG(NbC0 8 7) - -9.738 g £ e AG(Fe3C) - -257 3g . ou scja a forma
Çio do NbC Q > g 7 seria favorecida termodinamicancntc.

Além de modificar a estrutura do aço (substituindo a cc
•entita por outros carbonetos) os elementos de liga podem influir
na cin«tica de formação da perlita.

Em 1942, Pellissier2' observou que o manganês c o níquel
aumentavam o espaçamento int.»iamelar da perlita, enquanto que o
cobalto o diminuía. Pellissier27 constatou também que o espaçamen
to interlamolar (SQ) variava linearmente com o recíproco da tempe-
ratura, conforme previsto poT ZeneT1*.

PicklesimeT28, em 1960, observou que o manganês retardava
a formação da perlita, devido a partição do mesmo entre a austeni
ta e a cementita, formando um carboneto do tipo (Fe,Mn)3C. Poste-
riormente, em 1979, Al-Salman29 observou que a adição de cromo c
manganês retardavam a formação da perlita (fig. 5.8), porem sem pro
vocar grandes variações no espaçamento interlamelar (fig. 5.9). Segun
do Al-Salaan29 este atraso na formação da perlita seria devido à
partição do cromo e do manganês (fig. 5.10) entre a ferrita e a cemen
titã. £ interessante observar que a segregação produzida pelo man
ganes e pelo cromo demorava dias para alcançar o equilíbrio (fig.
5.11), contrariamente ao que acontecia com o silício. Segundo
Al-Salman30 a homogeneização do silício, completava-se após 1 minu
to de aquecimento em temperaturas de 600 a 730°C (fig. 5.12), Al"
Salman30 também observou que o silício causava apenas um ligeiro
atraso na reação y -» perlita. Em seus estudos, Al-Salman29~J0 não
encontrou uma temperatura de transição partição/não partição, ou
seja, uma temperatura abaixo da qual a partição deixaria de ocorrer.

Bramfit31 estudou o efeito de Mo, Si, Mn, Ni e Co na
transformação austenita * perlita, durante o resfriamento contínuo.
Ele observou que os efeitos desses cinco elementos estavam associa
dos com a sua classificação em estabilizadores da austenita ou for
rita. Os estabilizadores da ferrita (Mo e Si) foram os quo mais di-
minuíram a temperatura de transformação da reação y - perlita (li);.
5.13 e 5.14). Em termos de velocidade e tempo crítico (ou seja.
para início de formação martensítica) os estabilizadores da ferri-
ta foram os mais eficientes em aumentar a temperabi lid»de, ou se-
ja, aumentar o tempo crítico (figs. 5.15 e 5.16).

É importante observar esses dois parâmetros» do resfvin-
mento contínuo: temperatura de transformação e tempo crítico. Nem
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•00 «JO «40 MB MB MO TIO

Fig. 5-9 - Variação do recíproco do espaçamento interlamelar
com a temperatura de transformação para aços eute
tóides. [ref. 2 9]

•o

TIMPIHàTUI* Ot T«ftNWOHM«Cto •**•

Fig. S.10 - Variação do coeficiente de partição do crorno c
manganês com a temperatura, para aços eutetõi-
des. Equilíbrio na figura, rcfcrc-nc .1 nnálisi-
após 7 semanas de permanência nn tempcrütuiÜ in
dicada. [ref. 29]

u concentração de X na ccmcmit;i
concentração de X nn fcrri1 a
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Fig . 5.11 - Homogeneização do cromo e manganês a 650°C, apôs

a partição dos mesmos dUTante a formação da per-

lita. [ref. 29]

root

Fig. 5.12 - Homogeneização do silício a 600 e 700°C, após

a partição do oesmo durante a formação da y»et_

lita. [ref. 30]
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•so

Fig. 5 .13 - Diagramas CCT para ligas eutetôidcs tornaria»,
Concentração de 0.4SI dos elementos de liga ,
exceto para o silício com 0,31 [ref. 3] j.

roo

• • • • • ' • ' * • ' • •

» • T • U M I.

Fig. S.14 - Efeito da concentração do elemento de 1ÍR;I II;I
temperatura de transformação para taxa de ics
friaraento contínuo de 10°C/min |ref. 31 [
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Fig. S.1S -

H tl«*

Efeito da concentração dos eleaentos de liga
na taxa crítica de resfriamento contínuo. Ob
serva-se a diferença do coaportaaento entre
os estabilizadores da ferrita e da austenita
[ref. Si].

O .• IJ» M M

% (M Ff (0 0» tttMCNTO • • U M

Fig. 5.16 - Efeito da concentração dos elementos de liga
no tempo crítico, demonstrando um contraste
de comportamento entre os elementos estabilj^
zadores da ferrita e da austenita fref. 31 i.
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seapre a diminuição da temperatura de transformação acarreta num

auaento.de teaperabil idade, ou seja. nua aumento do teapo crítico. Co

| ao é aostrado esqueaaticaaente na fig. 5.17.

Ridley32 trabalhando coa aço eutetóide contendo It do

| aaafanês ou croao observou que aabos eleaentos atrasavaa a reação

isotêrmica y * perlita. confinando os resultados obtidos por ou-

| tros pesquisadores27"31. Poréa coaparando seus resultados experi-

I sentais coa as leis teóricas de crescimento da perlita propostas

por Zener»». Shapiro22 e Sundquist2' concluiu que não era possí-

I vel distinguir se o processo de cresciaento era controlado pela di

fusão voluaétrica (pela austenita) ou interfacial (pela interface

| austenita-perlita). Ridley" observou taabéa que o recíproco do

espaçamento interlaaelart̂ .) variava linearmente coa a teaperatura. mes

ao coa a adição dos Mn ou Cr, alterando apenas a inclinação desta!

curvas. Taabéa Ridley32 não observou uma teaperatura de transição

partição/não partição para os eleaentos estudados.

C o a t e s " . <•« 1975. sugtriu que o atra** na íotm.iv;i,- Ja
perlita ám liga Fe-C-X (onde l e i a elemento substitucicr.al do fer
TO) poderim ser devido ã:

«J Partição de X. com equilíbrio local na interface v/periita

b) NãopaTtição de X, coa equilíbrio local na interface -r/pcrlito

c) Difusão conjunta de C e X. coa equilíbrio local na interface ?/

perlita

d) Efeito de arrasto de «oluto, tem equilíbrio Incni nn Im»• t im «

ir /perlita.

5.4. Resumo

Sabe-se que a perlita nucleia preferencialmente no con

torno de grão austenítico, sendo que o substrato pode ser uma par-

tícula de ferrita, cementita ou austenita retida. O crescimento

da perlita seria laterial (hipótese de Mehl) ou por rnmiric»c,ím

(hipótese de Hillert), porem ainda não se chegou o uma concJusím

definitiva sobre seu(s) mecanismo(s) de crescimento.
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TEMPO

Figura 5.17 - Diagrama esquemático de resfriamento contínuo
mostrando os possíveis tipos de efeitos dos
elementos de liga na temperatura de início de
uma transformação (TIT) da reação -y*x (onde x
• perlita ou ferrita proeutetóide).

a - sem elemento de liga (F.L.)
b • E.L. diminuiu TIT e diminuiu t*
c • E.L. diminuiu TIT e aumentou t*
d * E.L. aumentou TIT e aumentou t*
e - E.L. aumentou TIT e diminuiu t*

TIT • temperatura de início de trnnsformnviio
t* • tempo crítico (para formaçno de m.irtcnsit;i).
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. A ferrita e a cementita apresentam entre si relação de
orientação de Pitsch-Petch ou Bagaryatski. Também relacionam-se
cristalograficamente com o grão austenXtico adjacente (ou seja, vĵ
zinho ao grão austenitico onde esta havendo o crescimento da pcrl^
ta), porém não apresentam relação de orientação com o grão austen^
tico no qual crescem.

A cinética de crescimento da perlita (velocidade da in-
terface e espaçamento interlamclar) é razoavelmente bem equacionada
atualmente, porém ainda não se sabe ao certo qual ê o mecanismo do
difusão do carbono que rege esta cinética: se S o volumetrico (<H
fusão pela' austenita) ou o interfacial (difusão pela interface au£
tenita/perlita).

Quanto aos efeitos dos elementos de liga na formação iso
térmica da perlita, sabe-se que o Mn, Cr e Si atrasam esta
formação devido sua partição entre a ferrita, a cementita c n
austenita. Porém não foi observado uma temperatura
de transição partição/não partição para estes elementos. Para o

. resfriamento contínuo, observou-se que elementos como o Mo, Si, Mn.Ni
e Co atrasam a formação da perlita. Notou-se também que os elemen
tos estabilizadores da ferrita (Mo, Si) eram os mais eficientes cm
diminuir a temperatura de transformação Y • perlita e em aumentar
a temperabilidade (ou seja, aumentar o tempo crítico para formação
da martensita).

Quanto ao nióbio, nada se sabe sobre seu efeito na rea-
ção Y •* perlita, porém sendo o mesmo um estabilizador da ferrita,
é de se esperar que o mesmo retarde esta reação. Entretanto só os
resultados experimentais é que confirmarão ou não esta hipótese.



ISO

Referências bibliográficas

1) MEHL, R.F. - Trans. ASM, vol. 29, Dec. 1941, p. 815.

2) AARONSON, H.I. et alii - Diffusional nucleation and growth.
In: Precipitation process in solids. RUSSEL, K.C. t, AARONSON,
H.I., Eds. TMS - AIME, 1976, p. 31.

3) MBHL, R.F. G SMITH, D.W. - Trans. AIME, vol. 116, 1935, p.330.

4) SMITH, G.V. t, MEHL. R.F. - Trans. AIME, vol. 150, 1942, p.211.

5) MEHL, R.F. & HAGEL. W.C. - Prog, in Metal Phys.. vol. 6, 1956,

p. 74.

6) NICHOLSON, M.E. - J. Metals - Trans. AIME, Sep. 1954, p. 1070,

7) HILLERT, M. - The formation of pearlite. In: Decomposition of

austenite by diffusional processes. ZACKAY, V.F. 5 AARONSON,

H.I., Eds. Interscience Pub., USA, 1962, p. 197.

8) DARKEN, L.S. f, FISHER, R.M. - Some observations on the growth
of pearlite. Idem ref. 7, p. 249.

9) DIPPENAAR, R.J. 5 HONEYCOMBE, R.W.K. - Proc. Royal Soc., Lon-

don, vol. 333 A. 1973, p. 455.

10) PETCH, N.J. - Acta Cryst., vol. 6, 1953, p. 96.

11) PITSCH, V.W. - Acta Met., vol. 10, Jan. 1962, p. 70 (crniln p.

906).

12) PITSCH, V.W. - Arch. Eisenhiittwes, vol. 34, 1963, p. 381.

13) BAGAR/ATSKI, Y.A. - Dokl. Akad. Nauk., S.S.S.U.. vol. 73, li'M),
p. 1101 - Citado na ref. 9.



IS)

14) HONEYCOMBE. R.W.K. - Met. Trans., vol. 7 A, Jul. 1976, p. 91S.

15) HILLERT, M. - Eutectoid transformation of austenitc. In: Che-
mical metallurgy of iron and steel. IS1, London, 1973, p.
241.

16) HULTGREN, A. - Trans. ASM, vol. 39, 1947, p. 91S.

17) REED-HILL, R.E. - Physical metallurgy principles. 2- Ed., Ü.

Van Nostrand, USA, 1973, p. 672.

1ft) BRANDT. W.H. - J. Appl. Phys., vol. 16, 1945. p. 139.

19) ZENER. C. - Trans. Met. Soe. AIME, vol. 167, 1946, p. 150.

20) HILLERT, M. - The role of interfaces in phase transformation.
In: The mechanisms of phase transformation in crystalline
solids. The Institute of Metals. London, 1969, p. 231.

21) TURNBULL, D. - Acta Met., vol. 3, Jan. 1955, p. 55.

22) SHAPIRO, J.M. § KIRKALDY, J.K. - Acta Met., vol. 16, Apr. 1968,

p. 579.

23) SUNDQUIST, B.E. - Acta Met., vol. 16, Dec. 1968, p. 1413.

24) SUNDQUIST, B.E. - Acta Met., vol. 17, Aug. 1969 p. 967,

25) BULLING, G.F. 5 RICHMAN, R.H. - Met. Trans., vol. 1, Aug. l'.)7fl,

p. 2095.

26) PULLS, M.P. t, KIRKALDY, J.S. - Met. Trans., vol. 3. Nov. 1972,

p. 2777.

1 27) PELLISSIER, G.E. e t a l i i - Trans . ASM, Dec. 1942 . p . 104<).

I 28) PIOCLES1MER, M.L. e t a l i i - Trans. Met. Soe . AIMli, v o l . 218,

Jun. 1960.

I



29) AL-SALMAN. S.A. et alii - Met. Trans., vol. 10A, Nov. 197».

pi 1703.

30) AL-SALMAN. S.A. et alii - Acta Met., vol. 72, 1979, p. 1391.

31) BRAMFIT, B.L. Ç MARDER. A.R. - Met. Trans., vol. 4. Oct. 1973,

p. 2291.

32) RIDLEY, N. et alii - Effect of some alloy additions on the
kinetics of pearlite growth. Idem ref. 15, p. 268.

33) COATES, D.G. - Met. Trans., vol. 4, Oct. 1973, p. 2313.



15X

CAPÍTULO VI

PRECIPITAÇÃO DO Nb(C.N) NA FERRITA E NA AUSTENITA

A precipitação do Nb(C,N)(família dos carbonetos, nitrc-
tos e carbonitretos de nióbio) produz aumentos sensíveis na resi^
tência mecânica dos aços microligados com niobio através de: atr£
sos na recuperação e recristalização da austenita, controle do
crescimento do grio austenítico e endurecimento da ferrita. 0 es-
tudo desta precipitação é, portanto, de fundamental importância
para se entender alguns dos efeitos produzidos pelo nióbio nas pro
priedades dos aços.

6.1. Composição do Nb(C.N)

6.1.1. Carboneto de nióbio.

No diagrama C-Nb (capítulo 2 - fig. 2.4) obscrva-sc que
o niobio forma três fases distintas com o carbono:

a - com estrutura cúbica de corpo centrado (tipo A 2- fig.
6.1)' cujo parâmetro de Tede varia com o teor de carbo
no2 (a • 3,294 A para o niobio puro e 3,297 A para o
Nbco 0 2 ) ' Na realidade esta fase è* uma solução solida
de carbono dissolvido em nióbio, com o limite de solu-
bilidade do carbono no nióbio ocorrendo para a estru-
tura NbC 0 > 0 2.

B(Nb7C) - com estrutura hexagonal3 (L'3 - fig. 6.1) c apresen-
O O

tando os parâmetros de rede1»: a • 3,12 A c c - 4 .*»<> A.

6(NbC) - com estrutura cúbica de corpo centrado3 •*( tipo B 1-fÍR.
ou 6.1) e a de maior interesse, pois c a que normaImcnic

t(NbC) aparece nos aços (embora já tenha sido obscrv;id;i ;i fa
Nb2C em aços com alta relação Nb/C)

6.

Em virtude do acima exposto, sempre que houver uma refe-
rência no texto ao carboneto de nióbio, a mesma subentenderá <i
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Al - cúbico de face cen-

trada

A2 - cúbico de corpo

centrado

BI - cúbico de face centrada com intersticiais

L'3 - hexagonal

oltarnoliv*

Fig. 6.1 - Estruturas atômicas dos compostos C-Nb [nl. | ] ,
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fase 6 .ou v (NbC). Na realidade, autores diferentes3 •' tem ihulo

nomes diferentes (6 ou y) a esta mesma fase (NbC).

Storms8, trabalhando com uma liga C-Nb,observou que carl>o
neto de nióbio apresentava a fórmula NbCx, sendo que seu parâmetro
de rede variava em função de x (fig. 6.2). Posteriormente, Mori'*,
trabalhando com ligas Fe-C-Nb, observou que a composição química
da liga e a temperatura de formação do NbCx influenciavam mcomposi-
ção do carboneto etconsequentemente,no seu parâmetro de rede (fig.
6.3). Estas variações seriam produzidas pela presença de uma pe-
quena porcentagem de nitrogênio (0,001 a 0,0021 em peso) »•'•-•
ligas. Para o carboneto de niôbio puro, Mori9 calculou que
sua fórmula seria NbCfl g_, com parâmetro de rede de 4,46 A.

6.1.2. Nitreto de nióbio.

Segundo Mori , o nitreto de nióbio apresentaria uma CJS
trutura hexagonal (fases e e &' - fig. 6.4), cujos parâmetros de
rede seriam uma função da relação molar N/Nb da liga c da tempera
tura de sua formação. Observa-se na figura 6.4 que o aparecimento
da fase c-NbN é favorecido pelo aumento da relação N/Nb da liga c
pelo aumento da temperatura. Outras referências na literatura in
dicam ainda fases tetragonal e cúbica de corpo centrado para o
NbNx (tab. VI.1).

Fórmula

NbN

NbN

NbN

NbN0,75
Nb2N

Estrutura

c.f .c

hexagonal

hexagonal

tetragonal

hexagonal

Tipo

BI

-

Bi

-

L'3

Parâmetro de rede
%

4,38

2,93/5,45

2,95/11,25

4,38/4,31

3,05/4,96

Simboloeia
de Mori"

6

6*

c

-

-

Tabela VI.1 - Estruturas observadas para o composto N1>N [ref. 1]]
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4,4200

IP00 0 3 0 0 0.W0 0.700 OK00 0,900

RAZÃO MOLAR C/Mb ( X «o NbC»)

Fig. 6.2 - Variação do parâmetro de rede do carhoncto
de nióbio com sua composição. Dados obti
dos com a liga Nb-C por Storms (Vcf. S] .
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WOO 1100 1200

TEMPERATURA (°C)

Liga

C5

C6

C7

C8

Composição*
\ em peso

fob
0,178

0,204

0,531

0,817

C

0,071

0,074

0,081

0,090

Fe

balanço

ti

•«

tt

Região molar

C/Nb

3.1

2.8

1.2

0.P

•Com nitrogênio residual - 0,0021

Liga

C8

Temperatura (°C)

1000

1100

1200

1300

X no NDC X

0,71

0,72

0.75

0,91

Fig. 6.3 - Influência da temperatura de formação o d;i compos K;*I

da liga no parâmetro de rede e nn compos içfin tio c;irho-

neto de nióbio (6NbCx) [ref. 9].



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1SK

100

S 78
V
s

8 ' «o
o

*

* 15

1 LCCtNOA

FASt t

[A FASE d'

0 , « 0,t 1,0
MOLAR NAlk DA LISA FfN*N»

Liga

N7

Nft

Composição*
I era peso

Nb

0.159
0.202

N
0.022
0.020

Fe

balanço
balanço

*com carbono residual - 0,0081

Liga

N7

N8

Terap.(°C)

1000

1250

1000

1250

Fase

e

c

Í '

e

6'

e

Parâmetro de rede (X)
a

2.96
2.96

2,99

2 ,95

2.97

2,78

2 .96

c
11,30
5,61

11,25

11.50
5,53

11,28
5.58

c/o
3.83
1,90

3.7ft

3,5)0

1 ,B<»

4 , 0 5

l.Bft

F i g . 6 . 4 - O c o r r ê n c i a e p a r â m e t r o de r e d o d o s frutos th* n i t r v i o

de niõbio [ref. 10].
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6.1.3. Carbonitreto de niôbio.
*

• Como os aços apresentam sempre carbono e nitrogênio o

composto formado é o carbonitreto de niõbio*. Mori9, trabalhando

com ligas Fe-C-N-Nb observou que, em geral, os carbonitretos de

niõbio apresentavam uma estrutura cúbica (tipo BI - fig. 6.1), eu

jo parâmetro de rede decrescia com o aumento da relação molar N/C

da liga, ou com o aumento da temperatura (fig. 6.5). Esta varia-

ção do parâmetro de rede do carbonitreto estava associada à dife-

rentes composições do NbCxNy. Pela tabela VI.2 observa-se que

para uma mesma temperatura, aumentando-se a relação N/C da lisa,

aumenta-se a relação N/C do precipitado, o que ocasiona uma dimi-

nuição do parâmetro de rede do mesmo. Nesta mesma tabela obser-

va-se que aumentando-se a temperatura, para uma mesma liga, o pre

cipitado ê enriquecido com nitrogênio (a relação N/C do mesmo é nu

mentada) causando uma diminuição do parâmetro de rede. Estes re-

sultados explicam a diminuição do parâmetro de rede do carboneto

de niôbio com aumento da temperatura, conforme apresentado unte

riormente (liga C5 da fig. 6.3). Ocorre que aquela liga era na

realidade, uma liga Fe-C-Nb-N, com pequeno teor de nitrogênio. c

não uma liga Fe-C-Nb pura.

Mori10 também observou que nas ligas Fe-C-N-Nb ocorria o

aparecimento de carbonitretos com estrutura hexagonal, o que era

favorecido pela elevação de temperatura ou da taxa N/C da liga

(tab. VI.3). Isto £ coerente pois aumentando-se a TelaçSo N/C da

liga ou sua temperatura, o carbonitreto vai enriquecendo-sc de nĵ

trogênio (tab. VI.2) e sua estrutura tende para a estrutura do ni_

treto de niôbio, que é hexagonal (fig. 6.4).

6.2. Cristalografia da precipitação

Morrison12, em 1963, observou a precipitação do Nb(C.N)

em aço 0.021C, e sugeriu que a mesma teria ocorrido nn fcrritii.

Gray19, em 196S, observou que o Nb(C,N) precipitava na forritn o

na austenita. Finalmente, em 1968, Davenport e Honeycombc1" sujji'-

riTam um terceiro local de precipitação do Nb(C.N): no interfasv

a/t durante a transformação y • a (interphase precipitation).
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OPS 0,10 0,13 020 0*5 030

«AZAO MOLA»» N/C DA LISA

Fig. 6.5 - Variação do parâmetro de redo do NbC xN dc estrutura

cúbica (81). ei.i função da razão molar N/C da lij>:i

Fe-C-N-Nb, com 0,21 em peso de niobio [ref. I»].

Nb

0.

0.

Coaposição da liga

Fe-C-N-Nb

I em peso

197

207

C 1 N
0,029

0,101

0,012

0,016

N/C

0,41

0,16

Temp.

1000

1100

1200

1000

1100

1200

Composição
treto

Nb

77

71

57

76

75

70

,3

.0

.8

.7

.4

.8

*

4

3

2

5

4

3

em

C

.93

.69

.21

,52

.85

.91

do carboni

peso

3

3

2

3

3

3

N

.98

,67

,57

,07

.53

,50

N/C

0

0

1

0

0

0

.81

.99

.16

.56

.73

,89

Parâmetro
dc rede

X
4,430

4,418

4,402

4,441

4,4:3

4,420

(!oni;x)siç;

do

I<!•>(' f1

X

0

0

0

0

0

(1

.4'.'

,42

,30

.57

.51

.45

0

0

0

0

0

0

io

y

,.vi

,30

,.*•

.28

.32

.34

Tab. VI. 2 - Efeito da composição da liga Fe-C-N-Nb c da temperatura

no parâmetro de rede e na composição do carbon it reto de

nióbio [ref. 9 ] ,
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Composição da liga

l em oeso

Nb

0,329

0.262

C

0.074

0,010

N

0,036

0,027

C/N

0.49

2.70

Temp.
°C

Fundido*

800

1200

Fundido

Fundido

800

1200

Fase

6

6

6

6

«'

6'

6'

ParâmetrOndc rede

a

4,420

4,415

4,428

4.390

2.98

2.98

2,97

c

-

5.53

5.58

5.57

Tabela VI.3 > Influência da temperatura e da composição da liga

Fe-C-N-Nb na estrutura dos carbonitretos de nióMo.

(fase <»cfc e fase 6' • hexagonal) [ref. 10].

* Liga após fundição e solidificação, sem nenhum

tratamento térmico adicional.

I
I
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6/2.1. Precipitação na austenita.

' Haddrill15. trabalhando com aço inoxidável austcnítico
(lS|Cr/12lNi/HNb) observou que o carboneto de niôbio aprcscntav:i
a estrutura cúbica de face centrada, com as seguintes relações de
orientaçio con a austenita:

(ooi)NbC.//

íioo] N b C // (6.1)

Silcock50 trabalhando com o aço semelhante observou que
a célula unitária do NbC era 201 maior que célula unitária da aus
tenita e que partículas de NbC con 20 a 50 R de diâmetro provoca-
vam una região de deformação elástica na matriz com diâmetro varia
vel entre 300 e S00 X.

Posteriormente, Aswegen16 e Froes17,também trabalhando
com aço inoxidável austenítico,encontraram as seguintes relações
de orientação entre o NbC e a austenita:

uin
Nbc

<ito*mc li <no>
(6.2)

Em trabalho recente de revisSo sobre a precipitação do
Kb(C,N) em aços microligados, Davenport1* destacou as seguintes re
laçoes de orientaçio entre o Nb(C,N) e a austenita:

(100>Nb(C.N) // (100\

a. fórmulas

corbonitreto d,
fOrBUlaf CXat" » c r i a" N h cx' «™,
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Pelas relações de orientação propostas por Davenport18, observa-se
que as mesmas admitem uma estrutura c.f.c para o Nb(C.N). No rcu-
lidade as relações obtidas por Haddrill15, Silcock50. Aswcgen16 ,
Froes17 e Davenport18 são equivalentes,e essa equivalência pode
ser melhor entendida observando-se o modelo de Jack (fig* 6.6).

6.2.2. Precipitação na ferrita supersaturada.

Como a solubilidade do nióbio na austenita ê muito maior
que na ferrita (ver cap. 2, item 2.4.3) quando a ferrita c formada
a mesma está "supersaturada" de nióbio. Devido a isso, diz-se que
a precipitação ocorreu na ferrita "supersaturada".

Tanino20 observou as seguintes relações de orientação cn

tre o NbC e a ferrita:

(100}p,bC // (1001.

<oio>NbC // <ou>o

(6.4)

que são similares as encontradas por Baker e Nutting21 para V4C3;

(100)
(6.5)

e, posteriormente, por Raynor22, para o mesmo composto:

[ooi]
V4C3

(ioo)

[onl

Segundo Brito23 as relações de orientação entre o Nht:
e a ferrita obedeceriam as relações de Baker c Nutting21, com três
variantes particulares;



(a) AUSTENITA

[HO]

104

[no]

I
I

(b) NbCN

[too]

(e) FERRITA

[no]

toioj

Fig. 6 .6 - Modelo atômico de J a c k 1 9 para o Nb(C.N), ;i misicii i i;i

e a f e r r i t a .
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<ÍOO>NbC

2> doo)NbC / / n

[on l N b c // Uoo]B
 (0>8)

3) dOO)Nbc / / (001),

(0.D)
[on]NbC // [oio]

Devido à natureza trivariante da precipitação na fcrrito
supersaturada , apenas 1/5 do número total de precipitados do uma
determinada região poderia ser iluminado pelo mesmo fcixo clctró
nico na imagem de campo-escuro centrado (centered dark field) na
microscopia eletrônica de transmissão16.

6.2.3. Precipitação na interfase y/a (intcrphase precipitation).

Esta denominação refere-se i partículas precipitadas du
rante a transformação austenita * ferrita, ocorrendo na interfosc
a/t. Neste tipo de precipitação as partículas podem apresentar-se
em fileiras (rovs) ou acaso, dependendo da inclinação da amos-
tra (fig. 6.7)2".

Embora o termo "precipitação na interfase" (intcrphase
precipitation) tenha sido introduzido em 1968, por Davenport v
Honeycombed, a precipitação do Nb(C.N) cm fileiras já icnh.-i si.lo
observada anteriormente por Morrison12 em 1963, Gray13 cm 19dR c
Irvine25 em 1967. Posteriormente, em 1974, Mascanxoni?6 observou
a precipitação na interfase O/Y para o 6 - NbN.

Recentemente, Howell27 observou quo a precipitação na in
terfase y/a do Cr 2 JC 6 em aço inoxidável estava relacionada cristii-
lograficamente com a ferrita e a austenita:



run KLCTRÒNICO
raeiocMTC lt>t>

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fig. 6.7 - Diagrama esquemático da precipitação nu interfuse
(interphasc precipitation)
Sp = espaçamento entre partículas

Sp * espaçamento entre as fileiras de precipit;nlos

[ref. 24].

•4 10*

I • 10 100 1000

TâXA DE RCSMIâMCNTO (»C / ml» >

Fig. 6.8 - Variação do espaçamento inter-filcirsis ihi
tação na interfnsc em funçno d» tnx;i «Io resír
to do aço [ref. 24].
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, / / (Oil) / / (111)-. c
Tf o t*T23l'6

(6.10)
l m ] a // [ioI]Cr23C6

Estas observações levaram Howell27 a concluir que a precipitação
na interfasc estaria associada ao crescimento coerente da fcrritu.
a qual relacionaria-se com a austenita pelas relações de Kurdjunov-
Sachs2";

Pu]

e que o carboneto seria nucleado realmente na interfasc O/Y C não
dentro de uma das fases.

6.2.4. Identificação do local de precipitação.

Ao se constatar partículas de Nb(C,N) na ferrita de um
aço, como saber se elas precipitaram na ferrita supersaturada, na
austenita ou na interfase Y/O ?

A precipitação na interfase é caracterizada pelo fato de
que as partículas de Nb(C.N) apresentam somente uma das variantes
da ralação original de Baker e Nutting21. Obviamente se as partí-
culas de Nb(C.N) apresentarem mais de uma variante c porque a pr£
cipitação ocorreu na ferrita supersaturada2'. Ainda, se os preci-
pitados apresentarem-se enfileirados é porque houve precipitação
na interfase. Se por outro lado, os precipitados aprcscntnrcm-
se distribuídos ao acaso, pode ter ocorrido qualquer um dos três
tipos de precipitação (na austenita, na ferrita, ou na intcrfnsv
>/»).

Se não houver nenhuma das variantes dn relação de Baker
e Nutting21 i porque a precipitação ocorreu nn austenita.
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6.3. Motfologia e distribuição dos precipitados de Nb(C.N)

A precipitação do Nb(C,N) na austenita ou na fcrrita r
heterogênea, ocorrendo associada a defeitos cristalinos como con
tomos de grão e sub-grão, nadas e falhas de empilhamento7. Assim
as discordâncias associados à estes defeitos cristalinos, poderiam
agir no sentido de cancelar parcialmente a deformação elástica pro
duzida na matriz o ou y durante a formação do Nb(C.N). Segundo
DeArdo7, para acomodar um precipitado de NbC com a - 100 X, mi
austenita, seriam necessárias 7 discordâncias. Deve-se observar
que, na realidade, existe sempre uma interferência (mismatch) r£
zoável entre os precipitados de Nb(C,N)e os reticulados da austenita
ou da ferrita (tab. VI.4).

A precipitação do Nb(C,N) tanto ocorre na austenita de-
formada (precipitação induzida por deformação) como apôs a recris-
talização final da austenita, ou seja, na austenita não deformada.
Lebon29 observou que os precipitados de Nb(C.N) formados na auste-
nita deformada eram muito menores que os formados na austenita não
deformada (30 a 50 A e 1000 a 3000 X, respectivamente). Segundo
Hansen30 e Irvine31 a precipitação induzida por deformação ocorre-
ria preferencialmente nos contornos de gTão e sub-grão austenítico.

Gray21» observou que na precipitação em interfasc c/y o
espaçamento entre as fileiras de precipitados diminuia com o aumen
to da taxa de resfriamento do aço, durante o resfriamento contínuo
(fig. 6.8). No tratamento isotérmico. Brito e Kcstcnbach32 ob-
servaram que o espaçamento entre as fileiras do Nb(C.N) diminuía
com a diminuição da temperatura de transformação (tab. VI.5).

Segundo Honeycombe33"31* a precipitação na interfasc te-
ria as seguintes características:

- as fileiras de precipitados seriam paralelas ã interfuse «/•».

- as interfases avançariam por movimentos laterais dos degraus
(fig. 6.9).

- os precipitados nucleaTiam em interfases planarcs cstnt ic.is. o
não nos degraus em movimento.

- haveria apenas uma variante da relação de orientação entre o pre-
cipitado e a matriz, numa região particular da interfasc.

- os carbonetos nucleariam exatamente na interfasc, c niio dentro
de uma das fases.



Matriz

a

Relações de
Orientação

t1 0 0 lp p t // [1 0°] ,
[ o i o ] p p t / / [ I O I ] Y

[° 0 1 ]ppt" [°O1U

[I0°]ppt " t10°la
[011]ppt ^ í010]»
[oli]p p t / / [ooi]a

Interferência* (mismutclij

« . (t)
NbC NbC0>8 NbNü>K

25 ,5 2b ,6 23,d

25 ,5 2b ,b 23,0

25 ,5 2b ,b 23,0

5 6 , 3 57 ,7 5.>,1

1 0 . 5 . 11 ,5 8.-1

1 0 , 5 1 1 , 5 8.4

* Todos os valores sfio posit i-
vos, indicando quo sempre o
Nb(C.N) é "maior" i|iie n m.i-
t r i z a ou y.

O

PRECIPITADO

MATRIZ

•'«
. 100

Tab. VI. 4 - Deformações na austenita e na ferriln puniu.- i*l.-t-
pela precipitação do NblC.N) [rei. 7],
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1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•

Temp.

700

675

6S0

Diâmetro médio
dos precipitados

*

60

58

46

Tabela VI.5 - Morfologia e

Distância média
entre fileiras

(X)

335

268

220

Distância médio cn
trc os precip. nã
mesma fileira

254

226

213

distribuição do carbonitrcto de nióbio,
precipitado na interfase y/a, de um aço 0.151C -
1.30tMr. - 0,5lCr - 0,13tNb. 0 tempo de manuten
ção na temperatura indicada foi sempre de 1 hora.
[ref. 32]

•
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WTERPASC a ft

•"••*- t
• • • • • • • • • • • • • • • • • • * !

FILEIRA» DC ^£^1
MECIMADOS Q

t

a

Fig. 6.9 - Mecanismo de nucleação e crescimento do NhlC.N) »"
interfasc y/a, segundo Honcycombc [rcf. 33].

TCMPO NA TCMPCNATURA
INDICADA • t 4 HOf«l

•so roo rao too
TtMMMATURA (*CI

Fig. 6.10 - Tamanho medi o do precipitado do NlHl'.N) na lor til;
cm função da temperatura tlc formação. A Ç O H provi;
mente solubi lizados a 1250°C, por 50 mimito.s.
[ref. 35]
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De acordo con observações de Honeycombe31*, a precipita-
ção na ferrita supersaturada ocorreria predominantemente nas dis-
cordâncias da mesma e as partículas seriam istribuídas ao acaso.
Sabendo-se apenas tamanho das partícul'. - -te Nb(C.N) não c possível
determinar aonde as mesmas precipitara. Pela tabela VI.6, obser-
va-se que uma partícula com 50 A •4eria ter precipitado na auste-
nita, na ferrita ou na interfa*1 y/a, de acordo com os dados obti-
dos na literatura. As vari? -vi de tamanho observadas nesta tabe-
la devem-se principalmente :»s diferentes tratamentos térmicos cm
pregados pelos diversos pesquisadores. Deve-se ainda notar que C£
ta tabela refere-se a precipitação não induzida por deformação. No
caso da precipitação induzida por deformação, o tamanho das partí-
culas de Nb(C,N) seria bem menor .conforme o observado por Lcbon29.

Gray35 observou o efeito da temperatura no crescimento
isotérmico de partículas de NbN e NbC na ferrita (fig. 6.10). Ve-
rifica-se nesta figura que os precipitados de NbC e NbN possuem
praticamente o mesmo diâmetro médio para as diversas temperaturas
de formação.

6.4. Cinética de precipitação do Nb(C,N)

A resposta de um aço microligado com nióbio a um dotormi^
nado tratamento térmico ou termomecânico está intimamente ligada u
cinética de dissolução e reprecipitação do Nb(C,N).

A cinética de precipitação do Nb(C,N) na austenita dum»
te a Iaminação dos aços microligados foi bastante estudada
na última década. Esta cinética é fortemente dependente d:i compo-
sição do aço, intensidade e taxa de deformação, temperatura c sequí-n
cia do tratamento térmico7.

Simoneau36 observou que a precipitação do NI. (0. ,N) na nus
tenita não deformada durante o tratamento isotermico era extrema-
mente lenta: demorava mais de 1 dia para ser completada cm um n^o
C-0,21 e Nb-0,06la'900°C (fig.6.11). No resfriamento contínuo, Simnneau3'1

observou que a precipitação do Nb(C,N) só era significativa cm
amostras resfriadas no forno (fig. 6.12). Para amostras resiriu-
das em óleo a precipitação do Nb(C.N) era desprezível.



Composição do aço
(% ea peso)

C-O.l/Mn 1,3/Nb - 0,1

O0.2/Nb-0,4

C-0,1/Cr-17/Ni=12/Nb-1,0

C-0.15/Mn-l,3/Cr-O,5/Nb»0,13

C-0.22/Mn>0.5/Nb-0,10

Não

200
2

1

solub.

- SOO

.000

-

.800

-

Diâmetro

50

50

Y

- ISO
—

- 100

-

-

do

20

20

precipitado (X)

a

-. SO

<so

-
. 80

-

a/Y

-

50 - 100

-

40 - 80

50 - 500

Ref.

Davenport *8

Tanino20

Silcock50

Brito32

Gray21»

Tabela VI.6 - Tamanho das partículas de Nb(C.N) proveniente de diferentes locais

de precipitação. Partículas formadas a partir de aços não defor-

nados.



I
I
I

17-1

Fig. 6.11 -
Cinética de precipitação do Nh(C.N) n:i nustcnit.i
durante o tratamento isotcrmico Jo aço:

C - 0,20/Mn

[ref. 36 ] .
0.65/Cu - 0,27/Nh • 0,()h

TMA DE RCSFMAMCNTO I

Fig. 6.12 -
Cinetica de precipitação do Nl>(i:,N) n.-i .nistinil.i

durante o resfriamento contínuo do in;o:

C - 0,20/Mn - 0,65/Cu • I).:7/Nh - O.Oo

[rcf. $b}.
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. Lebon29 verificou que a precipitação do Nb(C,N) no austc
nit* era. bastante acelerada quando a mesma era submetida o deformn
çío (precipitação induzida por deformação) (fig. 6.13). Lebon20

observou que a precipitação do Nb(C.N) na austenita deformada ocor
ria mais rapidamente devido ã sua maior densidade de defeitos cris
talinos. que facilitavam a nucleação dos precipitados. Tombem o
tamanho das partículas de Nb(C.N) era influenciado pela taxa de de
formação, variando entre 30 e 50 A de diâmetro na austenita defor-
mada e entre 1000 e 3000 X na austenita não deformada. Os dados
de Lebon29 para a precipitação do Nb(C,N) na austenita não deform»
da mostraram-se coerentes com os encontrados por Simoneau3c. Ambos
observaram que o tempo para se completar a precipitação do Nb(C,N)
a 900°C em aço 0,21 C era de aproximadamente 24 horas (figs. 6.1)
e 6.13).

Mandry37 observou que a cinética de precipitação do
Nb(C.N) em austenita não deformada tinha a forma de curva "C"
(fig. 6,14). Posteriormente Watanabe" e Ouchi" verificaram este
tipo de curva também para a precipitação do Nb(C.N) em austenita
deforaada (fig. 6,15). A redução na cinética de precipitação do
Nb(C,N) na austenita deformada e não deformada (figs. 6.14 c 6.15)
para temperaturas menores que 950°C, estaria associada a diminui-
ção da difusividade do nióbio e do carbono (cap. 4, fig. 4.33). lin
tretanto a redução na cinética de precipitação do Nb(C,N) para tem
peraturas acima de 9S0°C estaria ligada, segundo Davenport1*0 a dois
fatores:

- Redução na supersaturação do nióbio dissolvido na aus-
tenita (deformada ou não deformada).

- Recristalização dinâmica da austenita deformada, ou
seja, uma fração da austenita deformada seria recrista
lizada durante a deformação (e não devido a um trata-
mento de envelhecimento após a deformação) . com isso
diminuiria sua densidade de defeitos cristalinos, o
consequentemente, seu potencial para nuclear o Nb(C,N)
(fig. 6.16).
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6.13 - Cinctica de precipitação do Nb(C,N) n:i aiistcnita
não deformada e deformada a 900°C, do aço:

C = 0,17| Mn - 1.35\ Nb • 0,040*.

[ref. 29].

_ I0O0
4»
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irt' .0° 10'
TEMPO lherm)

IO1

Fig. 6.14 - Precipitação isotérmien do NblC.N', n:i .uístcnii.»

deformada do aço:

' C - 0,18* Mn • 0,05*. Nh - O

[rcf. 37].
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Fig. 6.15 - Precipitação isotérmica do Nb(C,N) em austcnit;i
deformada [ref. 39] .
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i:ig. 6.16 - Representação esquemática do» diferentes processos
de precipitação do Nh(C,N) na niiütentt;!.

tin por
tie form.
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Para estudar a precipitação dinâmica (ou seja, aqucl»
que ocorre na Tecristalização dininica da austenita) do Nb(C,N),
Jonas e colaboradores1'1"'13 desenvolveram o teste de compressão iso
térmica. Embora o seu teste tenha sido desenvolvido para observar
a precipitação dinâmica do Nb(C.N) o mesmo pode também ser emprega
do para observar a precipitação estática do mesmo. Para medir a
cinêtica de precipitação estática (na austenita deformada c não de
formada) Jonas1*1""3 empregou o teste de compressão isotermica com
taxa de deformação verdadeira constante. Para cada temperatura,
Jonas"1'1*3 mediu a deformação verdadeira (true stTain) correspon-
dente ao ponto aáximo de tensão verdadeira (true stress peak) para
vários tempos (fig. 6.17). [Os termos deformação e tensão verdade^
ra, referem-se aquelas que são calculados levando-se em conta a
secção transversal real do corpo de prova, ou seja, durante os d^
ferentes estágios do teste. Ao contrário, os termos deformação c
tensão convencional, referem-se àquelas que são calculadas levan-
do-se em conta apenas a secção transversal inicial do corpo de pro
va]. A partir dos valores de c* (deformação verdadeira correspon-
dente â tensão verdadeira máxima) para os diversos tempos de enve-
lhecimento, obtidos da figura 6.17, Jonas"1""3 correlacionou a d£
pendência de c* com o tempo de envelhecimento (fig. 6.18), obtendo
os tempos de início e fim de precipitação do Nb(C,N) para as diver
sas temperaturas. De posse destes resultados Jonas"1""3 construiu
os gráficos PTT (precipitação-temperatura-tempo) (fig. 6.19). Usan
do a mesma técnica Jonas"1'"3 constTuiu gráficos PTT para n preci-
pitação estática do Nb(C.N) em austenita deformada, observando que
a mesma ocorria mais rapidamente que na austenita não deformada,
(fig. 6.20), concordando com os resultados de Lebon29. rara obscr
var a precipitação estática em austenita deformada, Jonas"1""3

aplicava uma pré-deformação de 51 no corpo de prova c o deixava
envelhecer isotermicamente por diferentes períodos de tempo, nnt«s
de aplicar o teste de compressão com taxa de deformação constante.

Para observar a precipitação dinâmica do niõbío,Jonsis'1'-1'3

empregou o teste de compressão isotermica, só que cm vez de utili
zar diferentes tempos de envelhecimento com uma tnxa de deformarão
constante (como na precipitação estática) , empregou taxtis do dcl'pr
mação diferentes, as quais estão, de uma maneira indireta, reliuio
nadas com o tempo (fig. 6.21). A paTtir dos valores de r* (dcfnr
inação verdadeira correspondente ã tensão verdadeira máxima)
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0EFORMAÇÁ0 VERDADEIRA

Fig. 6.17 - Curvas de compressão isotérmicas cm ;iço:

C * 0,061 Mn - 0,421 Nb - 0,018t

Os tempos indicados referem-se ao tempo de envoih£

cimento da amostra na temperatura de 92S°C, antes

do teste de compressão [ref. 42"].

010
iC. 10* 1 ^ KT MT

TEMPO 0E ENVELHECIMENTO ( • )

6.18 - Dependência da c* (deformação verdade ir ;i corirspou
dente â tensão verdadeira mnxim») com o tempo tio
envelhecimento, para tratamentos isotrrmicos, obt i
da a partir da f ig .6 .17 . A.< si,".l;is 1', i> r); ÍIUIUMI.)

o in íc io e fim da precinitaçüo «o Nb(C.,N) [tvr.l-].
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ig. 6.19 - Curva PTT (precipitaçâo-temperatura-tempo)
na austenita não deforaada, obtida a par
tir da figura 6.18 [ref. 45*].

Pj,P.: - início c fim de
precipitação

DIN «
P *w- prcc. dinâmica
P* - prcc. y deformada

vND
P - prcc. Y níio defor-

mada

id1 io° io' iof io* to* to* io*
T E M P O ( » )

ig. 6.20 - Curva PTT do Nb(C,N) paro início c fin- d.i pin- ipit ;i-
ção estática (austenita deformada c não de forma tin) »•
da precipitação dinâmica do aco: V. • 0,0f>* r N!> - O.iW-
[ref. 45].
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Fig. 6.21 - Efeito da taxa de defornação (?) nas curvas de com-

pressão isotermicas de aço carbono (C • O,OS'.) e

com nióbio (C = 0,051, Nb - 0,0351) a l'2SlV.

[ref. 43].

lor4 10' ie*f IO'1 io°
TAXA DE DEFORMAÇÃO t ( • ' )

V

Tt IM»C

Fig. 6.22 - Dependência da c* (deformação verdadeira correspon-
dente à tensão máxima verdndcir») coro ;i laxii de «U-
formação (?) , em um tcstc.de compre jt*;"io. C.tirvii ob-
tida a partir dos dados da fi]*ur» to.21 [rcí. 4T>].
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dos na figuTa 6.21, Jonas*»1"1*3 obteve a variação de c* com t (tn-
xa de deformação) (fig. 6.22). A partir da figura 6.22, C K
calculou, então, os tempos de inicio e fim de precipitação dinâmi-
ca do Nb(C.N), construindo as curvas PPT (fig. 6.20). Pela figura
6.20, observa-se que em relação à precipitação estática na austeni
ta não deformada, o tempo para o inicio da precipitação na austeni
ta deformada ê 10 vezes menor, e o tempo para o inicio da precipi-
tação dinâmica é 100 vezes menor.

3onas%3 também estudou o coalescimento das partículas
de Nb(C,N) (fig. 6.23). As partículas formadas na austcnita não
deformada apresentaram um diâmetro médio de 47 A. Com a deforma-
ção da austenita o diâmetro médio das partículas diminuiu ate um
valor de 201 de deformação (o que eqüivalia a um tempo de ISO s )
(fig. 6.23). A partir deste ponto, Jonas43 observou que um aumen-
to na deformação (e como conseqüência no tempo de permanência na
temperatura de 900°C) provocava um aumento no diâmetro mé-
dio das partículas, devido ao coalescimento da mesma. Verifica-se
então que o coalescimento das partículas de Nb(C,N) precipitadas
dinamicamente ocorre rapidamente (tempo da ordem de 1 minuto),mes^
mo em temperaturas não elevadas (900°C). Por conseguinte, para se
formar partículas mais finas de Nb(C,N) em um aço não adiantaria
apenas aumentar a deformação introduzida na austenita; dever-sc-ía
também reduzir o tempo de aplicação desta deformação, ou, em ou-
tras palavras, aumentar a taxa de deformação.

A adição de outros elementos de liga, além do nióbio, po
de alterar significativamente a cinética de precipitação do
Nb(C.N). Jonas^ observou que a adição de manganês retardava a pre
cipitação do Nb(C,N) (fig. 6.24), o que foi atribuído ao aumento
da solubilidade do nióbio na austenita pelo manganês, conforme os
dados de solubilidade de Koyama1*5 (ver cap. 2, item 2.7). Como o
manganês aumenta a solubilidade do nióbio na austenitu, sua super
saturação é diminuída, e consequentemente também o c a foiço mo-
triz para provocar a precipitação do Nb(C,N).

Os resultados da cinética de precipitação do Nh(C.N) n;t
austenita encontram-se sumarizados na figura 6.25, onde ohserv:i-sc
que o tempo para ocorrer 501 da precipitação estática c do 1 hoi;i
com 101 de deformação e de apenas 1 minuto com 401 de deformando.
0 espalhamento dos pontos nesta figuro é devido à diferenças na
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Fig. 6.23 - Coalescimento das partículas de Nb(C,N) durante

a recristalizaçao dinâmica a 900°C

* 0tamanho médio das partículas observadas na

precipitação estática, foi apôs 34 minutos a

900°C.

** Como as deformações foram apliendus sempre a

uma mesma taxa de deformação, pode-se calcu-

lar o tempo equivalente, ou sejn, o tempo d»

rante o qual o material foi deformado.

[ref. 44]
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•posição química dos aços e nas taxas de deformação empregadas.
iado ao fato que os diferentes autores empregaram métodos varia
s para a aplicação de deformação nos aços (laminação, torção, eu).

Gray2*1, através de diagramas esquema ti cos TTT c C d , cx
icou de maneira bastante clara, como seria a cinética de preeijn
ição do Nb(C,N) na ferrita e na austenita (fig. 6.2b).

5. Efeitos da precipitação do Nb(C.N) nos aços

Os principais efeitos da precipitação do Nb(C.N) nos
;os seriam:

- atraso na recuperação e recristalização da austenita.

- impedimento do crescimento de grão austenítico.

- endurecimento da ferrita.

6.5.1. Atraso na Recuperação e Recristalização da Austcnitn.

Lebon29, em 1975, observou que a adição de niõbio cm aços
ou baixo teor de carbono (C < 0,201) provocava um "nariz reverso"
i curva de recristalização do mesmo (fig. 6.27). Porem a cxpli-
ação para esse efeito só foi dada 4 anos depois por Jonas'*1"1*2.
egundo Jonas'11'1*2 a adição do niõbio nos aços teria dois efeitos
a recristalização da austenita:

) Haveria um atraso significativo na recristalização da tiustenita
devido ao niõbio em solução na mesma (fig. 6.2810* No caso d;i
recristalização estática esse efeito seria mais evidente para

Tas temperaturas distantes de P_flY (temperatura ende n precipita

ção do Nb(C,N) ocorre em menor tempo). No caso da roer i st a li.-.a
ção dinâmica, o efeito do nióbio em solução seria mais notado
para altas taxas de deformação, onde a rocristalização ocorre-
ria antes da precipitação do Nb(C,N).

>) Sob condições onde a precipitação fosse mais rápida que a re-
cristalização (temperaturas próximas a P^ax ) , a recristalira
ção seria atrasada pelo nióbio em solução na nustenita c ju»|o
nióbio na forma de NbfC.N). Essa soma de efeitos resultaria a
forma de "nariz reverso" observado por l,cbonr°.
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Jonas"3 também observou que partículas finas (60 X de
diâmetro, por exemplo) seriam mais efetivas que as partículas pros
sas (• - 200 A, p.ex.) em retardar a recristalizaçâo dinâmica du
austenita.

Hansen30 verificou que a precipitação do Nb(C.N) induzi-
da por deformação ocorria em dois estágios:

a) Precipitação inicial no contorno de grão austenítico c bandas
de deformação (fig. 6.29).

b) Precipitação generalizada na matriz da austenita deformada.

Segundo Hansen30 a precipitação do Nb(C.N) e a recrista-
lizaçâo da austenita seriam fenômenos interdependentes: a precipi-
tação do Nb(C,N) seria influenciada pela sub-estrutura da austeni-
ta deformada (o que na realidade seria função do grau de deforma-
ção da mesma), e a recristalizaçâo seria retardada pelo efeito do
Nb(C.N) em restringir o movimento dos contornos de grãos austení-
ticos (pinning effect).

Luton1*7, em trabalho recente, observou que a precipita
çio do Nb(C,N) retardava a recuperação e a recristalizaçâo estáti-
ca da austenita. Luton1*7 também notou que o nióbio cm solução atra
sava a recristalizaçâo estática, o que, segundo ele, seria devido
ao efeito de arrasto do nióbio pelo contorno de grão nustenítico
(solute drag effect).

6.5.2. Refino do Grão Austenítico.

A precipitação do Nb(C,N) nos aços dificulta o crescimen
to do grão austenítico, fato já bastante discutido no capítulo 3.

6.5.3. Endurecimento da Ferrita.

0 endurecimento da ferrita pela precipitação do Nbir.N)
I foi observado por diversos autores. Gray2" c Tanino70 observaram

que o nióbio aumentava a dureza da ferrita obtida otrnvés do res-
I friamento contínuo, e que esse aumento era tanto maior quanto m;iis

rápido fosse o resfriamento ou a temperatura de solubilizaefio (ii}..
I 6.30). Brito4* observou que no tratamento iaotcrmico, aumentamlo-
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se o teor de -iôbio em um aço com baixo teor de carbono (O0, l S \ ) .
aumentava-se a dureza da ferrita, efeito que era mais pronunciado
a medida que se diminuia a temperatura de transformação (fig.b.31)

Empregando o modelo de Ashby-Orowan, Brito"* calculou o
incremento da tensão de escoamento no aço ( A T ) causado pela
pitaçio do Nb(C.N), através da equação:

[-(:)]AT I I tnl - j (6.12)

onde:
AT « incremento na tensão de escoamento
G • módulo de cisalhamento, o qual vale 80.300 MPa par;i

a ferrita
o

b " vetor de Burgers, que vale 2,5 A para ferrita
I • espaçamento médio entre as partículas do precipita-

do
x • raio médio efetivo do precipitado (o qual rclacio-

na-se com o raio do precipitado medido nas folhas
finas de MET (?) por x • 0,816 f ) .

Substituindo os valores de G e b na equação (6.12) a mc£
•a reduz-se a:

2,6
ftT (MPa) - -^- in I ~) (6.13)

x • »m

Empregando os valores de L e r obtidos a partir de da-
dos experimentais. Brito1*6 calculou o incremento na tensão de es-
coamento da ferrita. (&T) e correlacionou-o com a dureza d.i ferrii;i,
obtendo uma relação linear entre ambos (fig. 6.32).

0 valor de x da equação (6.13) pode ser obtido :itr;tv«'s
dos valores de f (fração volumétrica do precipitado) e 1, ntravrs
da equação proposta por Gladman1»9.
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[/7T'\• L - x , , i , (6 J4)

no caso de aços microligados, onde f < < l obtcm-sc:

L " * ' — (o.is)

DeArdo7. empregando a equação (6.15), demarcou no diagra
•a I, x, f, a região típica de valores para aços microligados cora
nióbio (fig. 6.33).

GUdman"9, empregando as equações (6.15) c (6.13) calcu-
lou o incremento na tensão de escoamento ea função do tamanho (x)
e fração volumétrica (f) de partículas dispersas na fcrrita c com-
parou esses resultados teóricos com os experimentais, obtidos cm
aços microlig.dos com Nb, V e Ti (fig. 6.34). Supondo-se que uma
mesma fração volumétrica. observa-se que as partículas com menores
tamanhos seriam muito mais efetivas em aumentar a resistêncio dos
aços.

6.6. Resumo

Nos aços microligados com nióbio, ocorre a precipitação
do carbonitreto de nióbio (NbCxNy), com estrutura cúbica de face
centrada (BI - tipo NaCl). A composição do carbonitreto de nióbio
(valores d e x e y ) , assim como o seu parâmetro de rede variam de
acoTdo com a temperatura de obtenção do mesmo o os teores de carbo
no e nitrogênio do aço. Para uma liga Fe-C-Nb pura formar-»?-ía õ
carbonato de nióbio (NbC Q 8 7) com parâmetro de Tcdc, no • 4,4o Ã .
Porém como nos aços existe sempre um teor de nitrogênio (residual
ou nio), o composto que na realidade se forma c o NbCxNy com um
parâmetro de rede entre 4,46 e 4,42 %. As veie», por simplifiia-
ção as fórmulas NbC, NbN e NbCN são empregadas para designar o iai
boneto, nitreto e carbonitTeto de nióbio, embora suas fórmulas ri
ais sejam NbCx, NbNy e
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. O NbCN pode precipitar na austenita, na fcrrita ou na in
terfase austenita/ferrita de um aço. dependendo de sua composição
a do tratamento térmico ou termomecãnico empregado. Pode-se co-
nhecer o local da precipitação do NbCN em função das relações cr is;
talogrâficas que o mesmo apresenta com a ferrita.

Quando o NbCN precipita na austenita, podem haver três
possibilidades:

I) Precipitação estática na Y não deformada.

II) Precipitação estática na T apôs sua deformação.

II!) Precipitação dinâmica na y, ou seja , durnntc sua deformação.

Ocorrendo os casos II e III diz-se que houve uma precipitação indu
zida por deformação. 0 tamanho das partículas de NbCN c o tempo
necessário para iniciar a precipitação na austenita dccrcsccm de
acordo com a seqüência I, II e III, acima apresentada.

A precipitação do NbCN provoca os seguintes efeitos nos
aços:

I - atraso na recuperação e recristalização da austenita.

- impedimento do crescimento do grão austenítico (ou, refino do
| grão austenítico).

• - endurecimento da ferrita,

os quais implicam num aumento da resistência mecânica dos mesmos.

I
I
I
I
I
I
I ' • • • • • ' ^ _ _ _ _
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CAPÍTULO VII

EFEITO DO Nb. V E Ti NAS PROPRIEDADES DOS AÇOS

COM MÉDIO E ALTO TEOR DE CARBONO

7.1. Introdução

Os efeitos da microadição (< 0,11 em peso) de elementos

C O B forte tendência ã formação de carbonitretos (por ex.: Nb, V e

Ti, fig. 7.1) nas propriedades mecânicas dos aços com baixo teor

de carbono (C < 0,201) são,atualnente, be» conhecidos1"11. Esses

elementos refinam o grão ferrítico e endurecem a ferrita

pela precipitação de carbonitretos, causando um aumento na resis-

tência mecânica dos aços (fig. 7.2).

Embora os efeitos do Nb, V e Ti na estrutura e proprie-
dades dos aços com baixo teor de carbono sejam bem conhecidos,nos
aços com médio e alto teor de carbono (0,2 < C < 0,81), não são
ainda totalmente compreendidos.

7.2. Relações Estrutura-Propriedades nos aços ferrítico-perlíticos

com médio e alto teor de carbono

Gladman*. em 1972, desenvolveu um trabalho bastante cx
tenso sobre as relações Estrutura-Propriedades nos aços com médio c
alto teor de carbono. Suas principais observações em aços resfria
dos ao ar, foram:

a) Aumentando-se o teor de manganês do aço, aumentava-se a fração vo
lumétrica da perlita e diminuia-se o tamanho do grão ferrítico
e o espaçamento interlamelar da perlita (fig. 7.3).

b) Aumentando-se o tamanho do grão austenítico, aumentava-sc o ta
manho do grão ferrítico e a fração volumétrica da perlita, di-
minuindo-sc o espaçamento interlamelar (fig. 7.4).

c) 0 limite de escoamento* aumentava com a diminuição de tamanho do
grão ferrítico c do espaçamento interlamelar da perlita (fig.
7.5).

•limite de escoamento (ces(.) no texto refere-se ao limite de escoa
monto que corresponde â 0.21 dè deform-ir.™ rnc^..li -..
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Fig. 7.1 - Potencial dos elementos formadores de carbonitreto,
de formar óxidos e sulfetos ou provocar o endureci-
mento por precipitação [ref. 2].
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Fig. 7.2 - Efeito de microadições de Nb, V e Ti na resistcnci.i
mecânica dos aços de baixo carbono (C ' 0,20'). Os
aços microl if.ados são conhecidos como ARBI, ( Alt.i
Resistência, Haixa Liga) [ref. 4].
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g. 7.3 - Efeito do manganês na estrutura dos aços com ncdio
e alto teor de carbono, resfriados continuamente a
partir de 1100°C [ref. 5j.
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l i g . 7.S - Lícito d;i estrutura dos aços com alto teor de carbono
(0,4 a 0,8*. D no limite do escoamento [rcf. f>].
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d) O limite de resistência aumentava com o aumento da fração volumétri
ca da perlita e com a diminuição do espaçamento interlamelar
(fig. 7.6).

e) A TTI (temperatura de transição da fratura frãgil/dútil, obtida
através do ensaio Charpy de impacto) aumentava com o aumento da
fração volumêtrica da perlita e o aumento do tamanho da colônia
perlítica (fig. 7.7).

Gladmans também analisou a contribuição que o manganês ,

o tamanho de grão ferrítico e a fração volumétrica da perlita da-

riam ao limite de escoamento do aço (fig. 7.8).

As relações entre tenacidade,obtida através da TTI,(pois
quanto menor a TTI maior seria a tenacidade (toughness) do aço) e
os parâmetros geométricos da perlita (espessura da lamela de cemen
titã (Sc), espaçamento interlamelar (So) e diâmetro da colônia pe_r
lítica (dp))são complexas. Flügge6 observou que a TTI diminuía
com a diminuição do S c (fig. 7.9). Segundo Pickering7 isto ocor-
reria pois as lameIas mais finas de cementita teriam uma melhor r£
sistência ao impacto, devido â sua maior facilidade em dobrar-se
ao invés de quebrar e iniciar uma fratura. Entretanto para dimi-
nuir o S c seria necessário diminuir o S o (fig. 7.10). Porém segun
do Gladman5 a diminuição de S o causaria um aumento na TTI (fig.
7.11). Haveria então em S o ótimo, ou seja, aquele que minimizasse
a TTI (fig. 7.11). Gladman5 Telacionou S o com Sc pela seguinte
equação:

Sc- f —1 ) (7.1)

0,15 C

onde:
S c • espessura da lamela de cementita
So - espaçamento interlamelar da perlita
C • 1 de C (em peso) na perlita
f - fração volumétrica de perlita.

A equação (7.1) poderia também ser representada por:
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Fig. 7.6 - Influência da estrutura dos aços com médio e alto
teor de carbono no limite de resistência [ref. 5] .
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Fig. 7.8 - Contribuições da composição química e da estrutura

dos aços con médio e alto teor de carbono, cm seu

limite de escoamento [ref. 5].
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Fig. 7.9 - Influência da espessura da lameIa de cementita nu
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Fig. 7.10 - Relação entre o espaçamento interlamelar da perlita

e a espessura da lamela de cementita [ref. 7].

• 0 0

RESULTANTE DOS DOIS EFEITOS

AUMENTO N A T T I PELO
AUMENTO DE Sc

.REDUÇÃO NA TTX PELO
AUMENTO OE So

0,2 0,4 O,»

ESPAÇAMENTO INTERLAMELAR (Llm)

Fig. 7.11 - Lfcito üo espaçamento interlamelar na tenacidade
dos aços totalmente perl i t icos [rcf . 5 ] .
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(7.2)
(D - 0.12)

onde D • fator de diluição da peTlita, e igual ã:

0.8 f.
(7.3)

Logo, para um aço totalmente perlítico (£ - 1), quando D » l.signi
ficaria que sua perlita conteria 0,81 C (ou seja. o valor previsto
pelo diagrama de equilíbrio. Na realidade 0,81 C ê uma aproxima-
ção de 0.771 C, obtida do diagrama de equilíbrio Fe-C (Vide cap.2,
ü g . 2.3). Para f • 1 e D • 2, significaria que a perlita deste
aço conteria 0,41 C, ou seja, seria em perlita "diluída" (formada
obviamente no resfriamento contínuo, fora das condições de equi-
líbrio termodinâmico). Como Sc relaciona-se com So através de D
(equação 7.2), para cada valor de D haveria então um valor ótimo
para o espaçamento interlamelar (fig. 7.12). Estas considerações,
no entanto, são validas para aços com estrutura majoritariamente
perlitica e com esse tamanho de colônia perlitica constante. Sc
houvesseum aumento no tamanho da colônia perlitica haveria também
um aumento na TTI, conforme o observado na figura 7.7. Por outro
lado, se o aço não for totalmente perlítico haverá o efeito do ta
manho do grão ferrítico na TTI (fig. 7.13).

Segundo Gladman5, as propriedades de resistência mecâni-
ca e tenacidade dos aços com médio teor de carbono, poderiam ser
relacionados com a estrutura e os elementos de liga dos mesmos
pelas equações5*7:

TTI (°C, 27J) - fa (-46 -11,5 d B "
1 / 2 ) *

(1 - f o ) (-335 • 5,6 S o " 1 / 2 - 13,3 d p " 1 / 2 • 3,48 x 16* S c ) •

• 48,8 (Si) • 762 r~GTL) (7.4)
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diâmetro da colônia perlítica (dp" ' ), para dife

rentes frações volumétricas de perlita, na tcnacM

dade dos aços com médio e alto teor de carbono

[rcf. 7].
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'esc (MPa) - 15,4 lf*/3 (2.3 • 3.8 (Mn) • 1,13 d

1,6 • 0,25 S"1/2J • 4,1 (Si) • 27,6 /XN7) \ (7.5)

9max.(MPa) " 15»

- fJ / 3V46.7 • 0.23 S~1/2) • 6.3 (Si) J (7.6)

onde:

fQ • fração volumétrica da z'errita proeutetóide

(1 - fo) • fração volumétrica da perlita

d • diâmetro do grão ferrltico (mm)

d • diâmetro da colônia perlítica (mm)

SQ • espaçamento interlamelar da perlita (mm)

S c - espessura da lamela de cementita (mm)

(Si), (Mn) • I em peso do silício e manganês no aço

(NL) • I en peso do nitrogênio livre (dissolvido na austcnita, sem
contar o nitrogênio dos nitretos, carbonitretos, etc).

De acordo com Pickering7, para se conseguir uma combina
çio ótima de resistência mecânica e tenacidade nos aços com alto
teor de carbono (predominantemente perlítico), as seguintes regras
deveria» ser obedecidos:

•) Utilizar o menor teor de carbono possível, em função da resis-
tência mecânica desejada, pois o aumento do teor de carbono leva
ria a una perda acentuada de tenacidade (fig. 7.14).

b) Utilizar o mínimo possível de elementos endurecedores da ferri-
ta por solução sólida (por ex., N e Si), pois os mesmos reduzi-
riam acentuadamente a tenacidade. Entretanto o nitrogênio na
forma de nitreto ou carbonitreto seria útil para o refino do
grão austenítico.

c) Adicionar o manganês para abaixar a temperatura de transforma-

*o • í o limite de resistência mecânica no ensaio de tração.
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çio T -» peTlita e refinar o grio ferrítico e a colônia perlíti-
ca. e COB isso ausentar a resistência mecânica dos aços.

d) Refinar o grio austenítico no processamento termomecânico, o
que refinaria o grio ferritico e a colônia perlítica, ausentan-
do a resistência mecânica do aço.

7.3. Efeito do Nb. V e Ti nas propriedades mecânicas dos aços com
médio e alto teor de carbono

7.3.1. Titinio.
tlzlov* trabalhando COB aço 0,61 C e até 0,21 Ti observou

que, nas condições de normalizado ou temperado e revenido. não ha
via diferenças significativas entre a resistência mecânica dos
aços com e sem titânio, sendo porém menor a tenacidade dos aços
com titinio.

7.3.2. Vanâdio.

Gladman5 foi um dos primeiros a identificar os efeitos
positivos do vanádio na resistência mecânica dos aços com médio e
alto teor de carbono, porém sen prejudicar a tenacidade dos mesmos. Segundo
Gladman5. apenas o vanádio (dentre o Nb, V e Ti) é que poderia m£
lhorar as propriedades mecânicas desses aços, através do refino do
grio ferTÍtico e endurecimento da feTTita pela precipitação do car
bonitreto de vanádio. Este fato estaria ligado ã alta solubilida-
de do vanádio na austenita, comparativamente i solubilidade do nió
bio e do titânio (vide cap. 2, tab. II.1).

Flugge', posteriormente, confirmou os resultados de
Gladman5. observando que o vanãdio aumentava o limite de escoamen-
to dos aços perlíticos (0,81 C; 0.2W), devido â precipitação do
V(C.N) na ferrita da peTlita.

Engineer9, trabalhando com aço 0,51 C/ll Mn com e sem a
adiçio de 0,3'» Cr e 0,11 V, verificou que:

a) A adiçio de crorno ou vanádio aumentava a resistência mecânica
dos aços, porém a adição conjunta destes elementos é a que apre
sentava melhores resultados em termos de aumente da resistência
mecânica (fig. 7.15).
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b) A adição de crono e vanádio, sozinhos ou conjuntamente, não ai
terava de naneira significativa o alongamento ou a redução de
área dos aços (fig. 7.IS).

c) 0 ausento no limite de escoamento causado pela adição de vaná-
dio, era proporcional ao teor de vanldio dissolvido na auste-
nita (fig. 7.16). Isto significa que o conhecimento da solubi-
1 idade na austenita dos elementos formadores de carhonitretos
(Nb, V e Ti) na presença dos respectivos carbonitretos c de
fundaaental importância para se prever o efeito destes elemen-
tos na resistência mecânica dos aços.

7.3.3. Nióbio.

A utilização do nióbio para aumentar a resistência mecâ-
nica dos aços com baixo teor de carbono (C < 0,201) foi anunciada
por Starratt10, da Great Lakes Steel Corp. (EUA), em 1958.
Morrison11"12, 5 anos depois, identificou os mecanismos de atua-
ção do nióbio nestes aços. Atualmente, os efeitos do nióbio na
estrutura e propriedades mecânicas dos aços com baixo teor de car-
bono sío bem conhecidos1. Para os aços com médio e alto teor de
carbono, entretanto, os estudos sobre os efeitos do nióbio nos meŝ
•os, são recentes e incompletos.

Segundo Gladman*. o nióbio teria um efeito desprezívelna
resistência mecânica dos aços C O B alto teor de carbono(0,4 <C<0,8t),
devido à sua limitada solubilidade na austenita. Piaggio13, em
1971, foi um dos primeiros pesquisadores a observar os efeitos be-
néfico» do niõbio sozinho ou combinado com o alumínio e o vanãdio,
na resistência mecânica dos aços com alto teor de carbono.
Brownrigglv observou que a adição de 0,041 Nb em aços com teor de
carbono variando entre 0,3 e 0,51, provocava un aunento mcdio de 100 MPa
no limite de escoamento e de 20 MPa no limite de resistência (fig.7.17).
Ele11* ainda notou que embora o niõbio refinasse o grão austenítico,
isto nio acarretava uma redução no grão ferrítico (tab. VII.1) .
(Deve-se observar que estes dados são conflitantes com os de
Gladman& (fig. 7.4), o qual constatou que uma diminuição do grão
austenítico provocava uma redução no grio ferrítico). Porem, se-
gundo Irownrigg1*1 o refino do grão austenitico implicava num aumen
to da fração volumctrica da ferrita, o que está de acordo com os
resultados de Gladmans (fig. 7.4).
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Fig. 7.16 - Efeito da fração vanãdio dissolvido na austcnita
na resistência mecânica do aço O.SC/C,7Mn/0.11V.
0 tempo de manutenção na temperatura indicada
foi de 30 min [ref. 9 ] .
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Aço
C

0,30

0,30

0,40

0.40

Nb

-

0,04

-

0,04

« grão Y
antes laminaçao

(um)
192

126

308

108

• grão Y
apôs laninaçao

(um)
32

17

37

22

• grão a

(um)

6.7

8.2

4.5

4.3

fração vcl.
de a
C»)
42

50

15

27

'todos aços continham 1,41 Mn.

Tab. VII.1 - Efeito do nióbio no tamanho de grâ austenítico c

ferrítico dos aços com médio teor de carbono,após

aquecimento a 1150°C [rcf. 14].
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Steinen15 comparou os efeitos da adição de 0,081 Nb ou
1,101 V eaun aço 0,51 C, observando que o niobio reduzia mais as
:emperaturas de inicio de formação da perlita e da ferrita, que o
ranidio (fig. 7.18). Além disso havia o aparecimento de bainita
,6 no aço com niobio e a curva CCT do mesmo era mais deslocada pa
a a direita (tempos mais longos) que a curva CCT do aço com vaná
lio. Steinen15 também verificou a relação existente entre a estru
ura e a resistência mecânica dos aços com vanádio e niobio (fig.
.19). Ele15 observou que havia um acréscimo acentuado no limite
e escoamento dos aços com niobio somente para altas temperaturas

• austenitização (> 1200°C), enquanto que para o vanádio isto era
otado para temperaturas menores (> 1000°C). Isto decorria do fa-
o do niobio entrar em solução na austenita em temperaturas maiores
ue ao do vanádio (fig. 7.20). Outro aspecto interessante verifi-
ado por Steinen15 foi que o teor de niobio dissolvido na austeni-
a não era alterado se o aço fosse resfriado em água ou ao ar (fig.
• 20). No caso do vanádio o resfriamento ao ar provocava uma diini
uição de até 501 na sua solubilidade na austenita, em relação no
esfriamento em água, indicando que o carbonitreto do vumulto pa-
lpitava muito mais rapidamente que o carbonitreto do nlóbto.

Frodl16 comparou os efeitos da adição individual e con-
unta de niobio e v&nádio em um aço 0,51 C, concluindo que a adi_
io de vanidio era preferível a adição de niobio ou niobio e vaná-
io, para melhorar as propriedades mecânicas dos aços (tab. VII.2).
corre que para as temperaturas de austenitização empregadas
1200 - 1300°C), o teor de niobio que seria possível de se dissol-
tr na austenita seria de 0,02 e 0,04», respectivamente (vide cap.
, equação 2.3). Como o teor de niobio nos aços de Frodl16 eTa de
,081, mais da metade do niobio não seria dissolvido na austenita,
icando na forma de carbonitretos grosseiros (devido às altas tem-
«raturas de austenitização empregadas). Estas partículas grossei,
'as devem ter prejudicado as propriedades mecânicas desses aços,
principalmente a tenacidade. Entretanto, todo o vanádio dos aços
le Frodl16 (0,11 V) estaria em solução na austenita a partir de
>70°C (vide cap. 2, equação 2.5) e não deveria causar os mesmos
>roblemas que o niobio. Verifica-se então que nas análises compa-
rativas entre os efeitos dos elementos microlifiantes (Nb, V e Ti)
leve-se conhecer não apenas a composição química, a estrutura e o
listõrico dos tratamentos térmicos ou termomecânicos a que o aço



217

A * AUSTENITA
f • FERRITA

P « PERLITA

B> BAINITA

M'MARTENSITA

Fig. 7.18 - Curva CCT para aço O.StC/0,7 Mn microligado com 0,11V ou
0.08lNb (Austenitizado a 1250°C por 10 min) [ref. 15] .
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7.19 - Efeito da estrutura na resistência mecânica dos aços 0.51C/
0.7Uin microligados com 0,08Nb ou 0.1V. Os aços foram for-
jados a 125O°C e mantidos nas temperaturas indicadas por 30
minutos, sendo em seguida, resfriados ao ar ou com ar connH
mi do [rcf. 15],
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Fig. 7.20 - Efeito da taxa de resfriamento na fração de Nb ou V
dissolvido na austenita, e na resistência mecânica
dos aços O.SC/O,7 Mn (ref. 151«
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U (%» * «MAOV (AITMI

Kig. 7.21 - lifcito do tamanho tio grão austcnítíco c da fração
volumctricn de ferrita na resistência mecânica de
aço 0.5C nicrolipado con 0,08 Nb e/ou 0.1V[rcr.l(>]
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dê**

Aust.

°C

1Z00

1300

Tipo
de
Aço

C

C-Nb

C-V

C-V-Nb

C

C-Nb

C-V

C-V-Nb

i
esc

MPa

380

430

510

480

380

530

540

580

MPa

720

750

780

790

750

870

850

890

°esc
"max

0.52

0.59

0.65

0.62

0,52

0.61

0.63

0,64

Alonga
mento

I
21

20

16

18

18

14

17

15

Redução
jde
área

1
44

44

43

42

39

21

35

26

Energia
no

impacto

J
31

25

27

26

30

8

26

10

Taaanho

áft grão

ASTM
6

7

7

6

4

4

5-6

6

f «

I

22

33

32

30

18

18

26

27

fração voluraetrica da ferrita.

Coaposiçao dos aços

c
C-Nb .

C-V

C-V-Nb

C

0,46

0,46

0,47

0,44

Nb

-

0.08

-

0,08

V

-

-

0,10

0,08

Em todos os aços havia:

Si - 0,30 Mn - 0,75
Cr - 0,15 Mo - 0,02
Ni - 0,08 N - 0,010

Tabela VII.2 - Efeito de adições de niõbio e vanádio
nas propriedades mecânicas dos aços
com médio teor de carbono [ref. 16].
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for sub»etido. aas também as características particulares dos dife
rentes elementos de liga. Frodl 1 6 ainda verificou que a resistên
cia mecânica dos aços microligados aumentava com a diminuição da
fração volumétrica de ferrita (o que esta de acordo com os resulta
dos de Gladman5 (figs. 7.6 e 7.8)), e com o aumento do grão auste-
nltico, o que a principio, parece incoerente. Ocorre que um aumen
to do grão austenítico leva a uma redução na fração volumétrica da
ferrita (fig* 7.1 e 7.4) provocando um aumento da resistência me_
cinica do aço. * Entretanto se o aço fosse totalmente ferrítico ou
totalmente perlítico, um aumento do grão austenítico acarretaria
num aumento do grão ferrítico ou da colônia perlítica, com conse-
qüente diminuição da resistência mecânica do aço. Mais uma vez
nota-se a necessidade de s~ observar sempre as relações entre es-
trutura e propriedades dos aços, de uma maneira global, pois estas
relações são interdependentes. Frodl 1 6 também verificou que 30 mi-
nutos era um tempo suficiente para que o niobio entrasse em solu-
ção na austenita, na faixa de temperatura entre 1150 e 1300°C (fig.
7.ZZ).

7.4. Aplicações dos aços com médio e alto teor de carbono microli-
gados com Nb ou V

7.4.1. Vanádio.

Recentemente Whittaker 1 7 demonstrou que os aços com mé-
dio teor de carbono microligadoscom vanádio tinham a mesma resis-
tência ã fadiga que os aços carbono com baixa liga, Uma das
grandes vantagens de se utilizar os aços microligados sobre os
baixa liga estaTia no tratamento térmico. Isto porque os mesmos
níveis de resistência mecânica dos aços baixa liga beneficiados
(temperados e revenidos), seriam alcançados pelos aços microligados
apenas com um resfriamento diTeto ao ar, após o tratamento termome
cânico. Com a não realização do beneficiamento os custos na produ
ção seriam menores devido a economia de tempo e de energia no pro
cesso; e também devido ã redução na porcentagem de peças refugadas,
pois no processo de beneficiamento são comuns as trincas e os em-
penos. A microestrutura dos aços microligados descritos por
Whittaker 1 7 seria de 801 de perlita e 201 de ferrita, com precipi-
tados de V(C.N) na ferrita proeutetóide e na ferrita da perlita.
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Fig. 7.22 - Efeito do tempo de austenitização na resistência
dos aços 0,5C/0.7Mn/0,08Nb [ref. 16].
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Segundo Whittaker17 os aços COB aédio teoT de carbono aicroliga-

dos COB vanâdio estaria* sendo empregados pela indústria automobi-

lística alemã para a fabricação de componentes forjados (por ex.,

bielas), COB grande sucesso. Estes atenderia» as qualidades R e S

da norma inglesa BS-970 (tab. VII.3). ;

Razim18, ea 1981 confirmou os resultados de Whittaker17

sobre as vantagens de substituição de aços baixa liga por aços mi-

croligados COB vanãdio. em componentes forjados, onde é" necessário ;

uma alta resistência mecânica e ã fadiga. Entretanto, segundo j

Razia18 a baixa tenacidade do aço aicroligado, comparativamente ã :

dos aço baixa liga, contraindicariaa o emprego dos primeiros em ;

componentes sujeitos à cargas de impacto. !

7.4.2. Nióbio.

Uma das aplicações do nióbio em aços com médio teor de

carbono ê na confecção de barras reforçadas19 para concreto de al-

ta resistência, empregado em edifícios de usinas nucleares, edifí-

cios em áreas sujeitas ã terremotos, pontes com grandes vãos, etc.

As especificações da resistência mecânica de barras reforçadas po

dem ser encontradas na tabela VII.4, e suas composições químicas

na tabela VI1.5. Na figura 7.23 encontram-se as combinações usuais

dos elementos C-Mn-Nb para a produção de barras reforçadas. Gray19

observou que quanto maior fosse o diâmetro das barras produzidas,

maior era o teor de nióbio adicionado ao aço pelos fabricantes

(fig. 7.24). Essa e outras relações entre processo/composição qirí

Bica/estrutura/propriedades foram conseguidas empiricamente pelos

produtores de barras reforçadas. Não existe, entretanto, um estu-

do sobre os mecanismos de ação do nióbio nestes aços para que essas rc

lações acima descritas possam ser otimizadas de uma maneira mais

racional.

Nolasco20'31 relatou a experiência bem sucedida da CSN

(Companhia Siderúrgica Nacional - RJ) de utilizar o nióbio em aços

COB alto teor de carbono para a fabricação de trilhos ferroviários.

Como a resistência ao desgaste ê importante nestes aços os mesmos

são produzidos com alto teor de silício (tab. VII.6). Segundo

Nolasco21 as propriedades necessárias a um trilho seriam as seguin

tes: resistência mecânica, ao desgaste e â fadiga, tenacidade e

soldabilidade. A soldabilidade do aço ao nióbio seria maior que
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ACOS MICROLIGADOS

Goajosicio Química
(I «•peso

Propriedades Mecânicas

Si Total
N esc

J££- JSL

Alonga-
mento

X

ReducSo
de área

X

Dureza
Brinell

1.42/
1.47

1.40/
1.46
>.44/
1.54

0.6/
1.0

1.0/
1.2
0.6/
1.0

0.6

0.6

0.15/
0.6

0.045/
0,065

0.04/
0.06
0.045/
0.065

0.035

0.035

0.035

0.03

0.08/
0.13

0.08/
0.13
0.08/
0.13

SOO «in

S00 ain

450 min

800/900

800 min

780/900

8 «in

15 min

20 min

245/290

NORMA BS-970

Qualidade

R
S
T
U

°max
(MPa)

700
770

850

920

°esc
(MPa)

495
555

630

710

Alongamento

%

17
15

. 13

12

Dureza
Brinell

201/255

223/277

248/302

269/321

Tab. VII.3 - Comparação entre as propriedades mecânicas exigi-
das pela norma inglesa BS-970 e as obtidas com os
aços de médio teor de carbono microligados com
vanádio [ref. 17].
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PAIS

£UA

ALEMANHA

BRASIL

FRANÇA

NORMA

A 615

A 617

DIN 488

EB 3/67

NF A 35-016

TIPO

" 40
60

75

40
60

42-50

50-55

CA 50

CA 60

Fe E40

LIMITE DE ES-
COAMENTO (MPa)

276
414
518

276

414

412

490

490

588

412

LIMITE DE KE
SISIÍNCIA(MPã)

483
621
690

483

621

490

539

539

647

475

Tab. VII.4 - Especificações de resistência mecânica para barras

reforçadas [ref. 19].

Limite de es-
coamento

(MPa)

400 Normal

400 Soldável

500

600

0.
0.

0.

0.

C

32-0.
15-0.

30-0.

45-0.

37

25

40

53

Composição

1.
0.

0

1

Mn

10-1.

80-1.

.80-1.

.30-1.

(t

30

20

40

50

em

0.
0.

0.

0.

peso)

Nb

015-0.
020-0.

020-0.

035

025
050

050

Outros

Ocasionalmen-
te com V

-

Tab. VII.5 - Composições de aços microligados empregados na confec
ção de barras reforçadas [ref. 19].
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0,29
0,80 1,00 1,20 1,40 1,50

TEOR OE MANGANÊS (%)

TCOR OE Nb

t • 0,01 - 0,02
• - 0,02- 0,05
• '0,03-0,04
à- 0,04

Fig. 7.23 - Combinação de composição usada para a produção de

barras reforçadas com limite.de escoamento de

500 MPa [ref. 19].

10 20 30 40 90

DIÂMETRO OE BARRA (mm)

Fig. 7.24 - Variação do teor do nióbio com o diâmetro das bar-

ras com limite de escoamento de 500 MPa [rcf. 19].
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• c
0.7-0.»

Mn

1.10-1,40

°esc
(MPa)

568

P

0,035
max

°max
(MPa)

9B0

5

0,030
•ax

Si

0.70-0,90

Alongamento

(I)

8.0

Nb

0.02-0.04

Redução de área

(t)

10.0

Tab. VII.6 - Composição química e propriedades mecânicas do aço
NIOBRXS 200 [ref. 20].

-*C0 c-cr

-.ACO C-Nb

0 10 20 50 40 SO «0 70

DISTÂNCIA ( • • )

AÇO

C-CT

C-Nb

C

0,70

fl.7b

Mn

1.10

1,46

Si

0.5S

0,93

Nb

-

0,026

Cr

l.o

-

Fig. 7.2S - Comparação entre a tenperabilidade de aços C OM alto

teor de carbono ligados com cr orno ou mjcroli jjados

com niõbio (NIOBRÁS 200), para várias temperaturas

dr austenitização [ref. 21].
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ao aço d» baixa liga e de resistência mecânica equivalente, devido
i aaior teaperabilidade do segundo (fig. 7.2S). (Maior temperabili
dada significa una maior profundidade de martensita no ensaio
Jominy22). Coso a martensita ê uma estrutura frágil, sua presença
propicia a formação de trincas na regiío soldada, devido às con-
centrações térmicas ocorridas apôs a soldagem, ou mesmo devido às
solicitações do Material). De acordo com Nolasco21 o aço ao niô-
bio apresentaria uma menor tempeTabilidade na regiío soldada, com-
parativamente ao aço de baixa liga, pois a temperatura atingida pe
Ia.soldagem por resistência (que é o processo mais empregado na
soldagem de trilhos), seria de, no máximo, 1100°-C. Nesta tempera-
tura, segundo Nolasco21. o niobio estaria na forma de partículas
de Nb(C,N), o que facilitaria a nucleação e o crescimento da feriai
ta e da perlita, em detrimento da martensita. Na realidade, o que ,
ocorre, é que nesta temperatura haverá uma fraçío do niobio total :
dissolvido na austenita. com o restante na forma de Nb(C.N). Esse j
ponto será melhor discutido posteriormente, no capítulo IX. . j

Albiero23. relatou.recentemente (1981). a experiência con
junta Krupp-Volkswagen do Brasil de se empregar aço com 0,51 C
microligado com niobio para a fabricação de árvores de manivelas. j
Entretanto, segundo Albiero23, o niobio só seria efetivo em aumen- j
tar o limite de escoamento do aço, se a temperatura de forjamento j
fosse alta (> 1200°C), pois aumentando-se a temperatura de forja- \
mento, aumentar-se-ía a fração de niobio na forma de Nb(C.N). (tab. í
VII.7). Calculando-se, porém, o teor de niobio como Nb(C.N), a '.
partir da equação de solubilidade de Nordberg2*, chega-se a um re-
sultado oposto do de Albiero23, ou seja, aumentando-se a temperatu
ra diainir-se-fa a fração do niobio como Nb(C,N). Os valores en-
contrados por Albiero23 para temperaturas de 12S0 e 1280°C são pró
xiaos dos valores obtiúos pela equação de Nordberg21* para o niobio
em solução na austenita (e não como Nb(C.N)). Talvez Albiero23 te-
nha se referido somente âs partículas finas de Nb(C.N), ou seja.
aquelas que precipitam após o forjamento do material. Porém como
não hi detalhes em seu trabalho sobre a técnica empregada para se
medir a fração de niobio como Nb(C,N), torna-se impossível a reaH
zação dt uma análise mais aprofundada sobre seus resultados. As
propriedades mecânicas das árvores de aanivela fabricadas com aço
microligado com niobio encontram-se na tabela VI1.8. Observa-se
que as propriedades mecânicas destas aços podem ser modificadas por
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Temp.

(°C)

8S0

L2S0

U280

Nb no Nb(C.N)

Medido por
Albiero*

0.017

0.028

0.035

Calculado*•*

0.080

0.055

0.048

Nb na y

Calculado**

<0,001

0.025

0,032

Tabela VII.7 - Teor de niobio precipitado e dissolvido

na austcnita.

* - Medido com microssonda após forjamento na temper^

tura indicada. 0 aço usado por Albiero23 apresen

tava a seguinte composição: 0,531 C/0,861 Mn/

0,261 Si e 0,08% Nb.

** - Calculado pela equaçio de Nordberg2*1 (equação 2.3

- cap. 2).

••• - Calculado a partir da equação 2.3 e

NbNb(C.N) NbTOTAL - N \

(Deve-se observar que para um cálculo mais exato

deveriam ser empregadas as figuras 9.2 a 9.4 do

capítulo IX).
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Temp, forja-

•ent© (°C)

1260

1270

1300

Resfriamento

em caixa fechada
(lento)

em esteira
(rlpido)

em esteira
(rápido)

°max
(MPa)

756

820

879

°esc
(MPa)

410

481

528

o to
esc' max

0,54

0,59

0,60

Composição do aço

0,53lC/0,86iMn/0,261Si e 0.081NÍ (com Cr, Ni e Mo residuais)

Tab. VII.8 - Propriedades mecânicas obtidas com aço 0.51C

microligado com niôbio, forjado nas temperatu-

ras indicadas e resfriado com diferentes taxas

de extração de calor [ref. 23].
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pequenas alterações na temperatura de forjamento ou na taxa de res_

friaaento das peças apôs o forjamento. Segundo Albiero23 foram fa

DTiçadas 2 milhões de árvores de manivela com o aço microligado com

nióbio, as quais apresentaram um ótimo desempenho durante o servi-

ço.

7.5. Resumo

Se os efeitos do nióbio nos aços com baixo teor de carbo

no (C < 0,201) são, atualmente, bem conhecidos, o mesmo não se po-

de diter em relação aos efeitos do niõbio nos aços com médio e al-

to teor de carbono (0,20 < C < 0,801).

As primeiras microadiçoes de elementos com forte tendên-

cia i formação de carbonitretos, nos aços com médio e alto teor de

carbono, foram feitos com vanádio, pois, segundo Gladman, o nióbio e

o titânio não alterariam as propriedades mecânicas destes aços de

vido ã baixa solubilidade destes elementos na austenita. Entretan_

to outros pesquisadores verificaram, posteriormente, que o nióbio

poderia elevar em até 100 MPa a tensão de escoamento destes aços,

desde que se realizasse o tratamento termomecânico em temperaturas

compatíveis com a solubilização do niõbio na austenita (1200 a

1300°C).

Atualmente utiliza-se aços com médio e alto teor de car

bono microligados com nióbio em componentes forjados para a indúj;

tria automotiva, trilhos ferroviários e barras reforçados para con

creto de alta resistência. Porém a otimização das propriedades me

cinicas pelos fabricantes é feita de uma maneira empírica, pois não

se conhece os mecanismos de atuação do nióbio na estrutura e, con

sequentemente, nas propriedades mecânicas desses aços. Isto leva,

certas vezes, a uma deterioração das propriedades do aço microliga

do com nióbio, devido a uso inadequado do mesmo.
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CAPÍTULO VIII

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

8.1. Preparação dos aços e das ligas Fe-Nb-Mn

8.1.1. Aços preparados em Cambridge

Fabricação

Foram preparados lingotes de 2,5 kg .fundidos cm forno de

indução, sob pressão parcial de argônio (400 torr), usando cadi-

nhos de alumina. Um excesso de carbono c manganês (10 c 5» respec

tivamente) foi adicionado para compensar as perdas de fundição. As

análises químicas dos elementos empregados na fabricação destes

aços estão contidas nas tabelas VIII.1, VIII.2, VIII.3, sendo que

o carbono empregado foi o espectroscopicamente puro. Estes aços

foram preparados no Departamento de Metalurgia da Universidade de

Cambridge.

Após a fabricação,os lingotes foram cortados longitudi-

nalmente em 4 partes (22x25xl00mm). Estas foram forjadas e lamina

das à quente (900°C), altcrnadamentc até a obtenção de barras qua

dradas de 12 mm. as quais foram novamente laminadas à quente

(900°C) até barras quadradas de 5 mm, seguindo-se um passe de fo£

jamento rotativo a 700°C, para obter-se barras redondas de 5 mm de

diâmetro.

A análise destes aços encontra-se na tabela VIII.4.

Microcstrutura

Nas figuras 8.1 a 8.3 observa-se que estes aços eram cuiis

tituídos basicamente de ferrita e perlita, e que os aços com nió-

bio apresentavam uma granulação mais fina. Em algumas regiões ob-

servou-se a segregação do carbono (fig. 8.4) , o que levou a se

proceder a una homogeneização das barras antes de se utilizá-las.

8.1.2. Aços preparados pela Eletromctal

Foram fabricados lingotes de S kg cm forno de indução

à vácuo (10~3 torr). Utilizou-sc a liga Fe-63l Nb de alta purcz;i

(tab. VIII.5) ao invés do nióbio metálico na preparação dos aços,

pela sua menor temperatura de fusão (18üO°C contra 2471°C do nió-
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VII I.I - Análise química do ferro

Elemento

C .

P
S

Si

»2
°2
Mn
Cu
As
Sn
B

Pb
Co

Fe

\ en peso

0.0030

O.OOSO

0,0050

0.0020

0,0016

0,0300

0.0010

O.0O50

0,0030

0.0050

0,0004

0,0020

0.0030

99,9340

Tabela VIII. 2- Análise química do manganês

Elemento

Al
Ca

Cr
Cu
Fe

Hg
Pb
Si

Mn

X em peso

0.O040

0.0100

0.0004

0.O008

0,0040

0.0100

1,2500

0,0050

98,7157



Tabela VI11.3 - Análise química do niõbio

Elemento

Zr-

V

Ti
C

Cr
W

llf

Ta

Fe

Mo

N2

°2
H2

% em peso

< 0.0750

< 0.0150

< 0.0150

< 0,0045

< 0,0075

< 0,0050

< 0,0200

< 0,0500

< 0,0300

< 0.0150

< 0.0100

< 0,0070

< 0.0005

Tabela VI11.4 - Análise química dos aços preparados em Cam-

bridge .

o
ws.
e
V••

s
c

Elemento

C
S
Mn
Nb

°2
N2

C2l

0,207

0.005

1,05

-

51
10

C21Nb3

0.189

0,005

1.03

0.033

29
8

A

C41

0,390

0.005

0.99

-

49
8

Ç 0

C41Nb3

0,395

0,005

1.01

0,033

38

1

C81

0,84

0,005

1,09

-

26
1

C8lNb3

0,84

0,005

1,07

0,032

35
8



C2iNb3

Figura fi.l

200X C2lNb3

Microcstrutura dos aços com 0.201C (Nitol 11)
Cortc transversal da amostra cro relação ao sentido
de laminaçao.



Ill

C41 200X C41 800X

C4lNb3
200X C41Nb3 800X

8.2 - Microfrafi. (transversal) dos «ç0S com 0.401c (Nital
11).



C81 200X C81 800X

C81Nb3 200X C8lNb3 800X

Figura 8.3 - Microprafia (transversal) dos aços com 0.801C (nital
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200X

F i g u r a 8.4 - M i c r o g r a f ia ( l o n g i t u d i n a l ) do aço C 2 1 N b 3 (Ni tal 1*. >
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Nb

Al
Si
Ti
Ta

Fe
Ni

Mn

C
S
P

Pb

0

H
N
Sn
Bi

B
Cr

Cu
As
Zn

63.0 \ ain

1.5 I max •

2500 ppa aax

1000 ppa aax

2000 ppa aax

Balanço

1000 ppa aax

500 ppa aax

1000 ppa «ax

100 ppa aax

100 ppa aax

50 ppa aax

1000 pp« «ax

100 ppa «ax

200 ppa «ax

50 ppa aax

50 ppa aax

50 ppa aax

50 ppa aax

100 ppa aax

50 ppa aax

50 ppa aax

Tabela VII1.5 - Liga ferro-niõbio usada n f;

bricação dos aços.
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bio puro (vide fig. 2.1 no capítulo 2). A análise dos aços fabri-
cados pela Eletromctal ê apresentada na tabela VIII.6. As microes
truturas destes aços são basicamente as mesmas dos aços preparados
em Cambridge (figs. 8.1 a 8.3). e serão apresentadas no capítulo s£
guinte, juntamente com os resultados dos ensaios de tração.

Esses lingotes foram homogeneiratios c forjados segundo as con-

dições apresentadas na tabela VIII.7. Algumas barras foram trefi-

ladas a frio para obtenção de barras cilíndricas com 5 mm de diâmc

tro.

8.1.3. Ligas Fc-Nb-Mn preparadas pela Eletrometal

Foram fabricados pequenos discos (diâmetro = 4 cm e cs

pessura * 1 cm) por arco elétrico, de ligas Fc-Nb-Mn com ultra baĵ

xo teor de carbono (tab. VIII.8).

Esses discos foram forjados manualmente a 1000°C para
barras quadradas com 1 cm de lado e as microestruturas serão discu
tidas no capítulo seguinte.

Na tabela VIII.9, encontram-se, de forma resumida, as
composições de todos os materiais empregados neste trabalho.

8.2. Rcagentes utilizados

Nital - 2; (ref. 1)

Ácido nítrico concentrado 2 mf.
Álcool ctílico 98 mi

Reagente 1 (solução para perfuração eletrolítica, usada cm mi-

croscopia eletrônica de transmissão)

Glicerol 20 mi.
Ácido perelórico 10 ml
Álcool ctílico 70 mt

Reapcntc de Bóchet (rcf. 2)
Solução aquosa saturada de ácido píerico 100 mt.
Alquil sulfonato de sódio (nome comercial, Tccpol)

0.5 mf



V111.f> — Corposição química dos aços fabricados pela Eletrometal

C O M P O S I Ç Ã O Q U Í M I C A

Lingote

'20

í2ONb3

C40

C40Nb3

CBO

C30Nb3

C

0.195

0.200

0.410

0.395

0.805

0.803

Si

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

O.OS

Mn

1.04

1,05

1.05

1.05

1.04

1.03

P

0.010

0.011

0.011

0.010

0.009

0,012

S

0.012

0.012

0.012

0,012

0,013

0.013

Cr

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ni

0.04

0.03

0.04

0,03

0,03

0,03

Mo

0.01

0,01

0.01

0,01

0,01

0.01

Cu

O.OS

0.04

0,05

0,05

0.05

0,05

Co

0.03

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

w
e
V

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Nb

<0.01

0,027

<0,01

0,027

<0.01

0,030

Al

0.002

0,002

0,002

0.005

0,002

0,002

o2
P

20

15

15

19

13

13

N2
pm

29

40

31

37

32

31
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Tabela Vil 1.7 - Condições de homogeneização e forjamento dos

aços fabricados pela Eletrometal.

Aço

160

161

162

164
165

166

168

HomDgcnei zação

Temp

°C

1200

1200

1200

1180

1180

1160

1160

Tempo
íioras

8

8

8

OO
 

00

00
 

O
S

J

Forjamento

a) Lingote •* 0 35mm

Temp.inicio

°C

1100

1100

1100

1100

1100

1100
1100

Tenp. fim

°C

850

850

850

900

900

900
900

b ) 0 35mm -» tf) 15mm

Tenp. início
°C

1140

1140

1140

1100

1080

1100

1100

Temp, fim

°C

900

900

900

900

910

910
900

a) prensa de 800 Toneladas,

b) forja G1M-SD1O4

Tabela VI II.8 - Lompusi^ão das liyas l:e-NI>-Mn.

Liga

l;cNl>5 8Mn

FcNIOSMn

!cM>:>ü

0

0

0

c

,02

.02

.01

0

0

0

s

.001

.002

,008

Si

0,01

0,01

0,01

Mn

1.

1.

-

25

00

0

0

0

Nb

,58

,25

,35



Tabela VIII.9 - Código úc identificação dos aços utilizados neste trabalho.

Código

C21
CZl.NbS

C41

C41Nb3

C81

C81Nb3

C20

C20Nb3

C40

C40.Nb3

C80

C80Nb3

FeNb58Ma
FeNb2 5Mn

FeNb35

Composição química

C

0,20

0.19

0.39

0,40

0,84

0,84

0,20

0.20

0,40

0,40

0,80

0,80

0,02

0,02

0,01

Mn

1,0

1,0

1.0
1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 .0
1 ,0

1 ,0

1,25
1,0

-

Cl peso)

Nb

-

0,033
-

0,033
-

0,033

-

0,027
-

0,027
-

0.030

0,58
0,25
0,35

Procedência
Preparação*

Cl
i «

• i

t i

• t

M

£1
• 1

• I

»t

t i

« t

EA
, t

i t

Marcação na
barra

E

F

A

B

C

D

160

162

165

164

16$

168

BI

82
B3

Tipo barra
(mm)

0 5

0 5

0 5
0 S
0 S
0 5

0 15, 0 5
0 1 5 , 0 5
0 15. 0 5
0 1 5 . 0 5
0 IS, 0 5
0 15. 0 5

0 10
0 10
0 10

Cl = CambrMKC - Tr.̂ ic-in
EI = Eletrometai - indução
EA = Eletrometal - Arco

**0bs.: ^s ocos preparados em Cambridge são
designados por CXI e CXlNb3 e pela
lüetrometal por CXO e CX0Nb3 (por ex.
C2 1 e C4 1Nb3 são aços de Cambridge e
CZO e C40Nb3 são da Eletrometal).

X»



Reagente 2

Acido picrico

Ácido clorídrico

Lauril sulfonato'de sódio

Álcool etílico

1 E

5 i.il.

0,5 ml

100 mt

Picral [ref. 1)

Solução saturada de ácido pícrico em álcool ctílico

Reagente de Vilela (ref. 1)

Acido pícrico

Acido clorídrico

Álcool etílico

1 g
5 ml

100 rol

Soluções para niquelaçao

I
I
I
I
I
I

Seqüência

1

2

Solução

NiSO4 - 250 g

H2SO4 - 27 ml

Água dest. - p/ 1 £

NiSO4 - 140 g

Na2SO4 - 140 g

NII4C1 - 15 g

H3BO4 - 20 g

Água dest. - p/ 1 l

Temp.

(°C)

50

50

Densidade
de corrente
(A/cm2)

0,775

0,04

Tempo
(min)

3

30
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8.3. Equipamentos utilizados e técnicas de utilização

8.3.1. Microscópio ótico

0 microscópio utilizado foi o Olympus-PME, empregando-se
filmes Kodak-PX-135 e Ilford FP4, ambos de 35 mm.e Kodak-VP-120mm.

8.3.2. Microscópio eletrônico de varredura

Empregou-sc um microscópio Cambridge S4-10, adaptado com

uma unidade de análise quantitativa Link. A análise foi realizada

por energia dispersiva (EDS) e a posição das janelas empregadas cn

contra-se na tabela VIII.10. 0 diâmetro do feixe eletrônico era

da ordem de 2 ym, e foram realizados 10 análises cm cada região,

extraindo-se depois a média.

Nas ligas Fe-Nb-(Mn) sã foram analisados os precipitados
com mais de 2 gm de diâmetro, para que não houvesse o efeito da
matriz nas análises.

8.3.3. Microscópio eletrônico de transmissão

0 microscópio utilizado foi um Philips EM-300, com 100

kV. As amostras foram cortadas na forma de finos discos (250 uni de

espessura; com uma cortadora de precisão. Esses discos polidos ma

nualmcite, em lixa 600, ate ficarem com 70 pm de espessura. Rcalj^

zou-sc então a perfuração dos mesmos com um aparelho de perfuração

automática de duplo jato, marca Fischione, o qual possuia fibra

ótica c célula fotoeletrica para detectar a perfuração. Emprcgou-

sc o reagente 1 (ver item 8.2) para o ataque eletrolítico, sendo

que a temperatura foi a ambiente, e a tensão que forneceu melho

res resultados foi a de 55 volts.

8.3.4. Microssonda iõnica

Utilizou-se uma microssonda iônica da ARL (A--plied Re-
search Laboratories), empregando-se o oxigênio como o feixe prima
rio. Neste aparelho os íons de oxigênio são acelerados por uma dj_
ferença de potencial de 5 a 20 kV e focalizados sobre a amostra.
Ao colidir com as amostras os íons de oxigênio arrancam íons da
mesma c toda ess.i mistura iônica é analisada por um espcctromctro
de massa. Por essa razão, a análise é denominada "Espectroscopia
de massa dos íons secundários". 0 diâmetro do feixe eletrônico cm
pregado foi da ordem de 5 um.
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Tabela V111.10- Posição das janelas na análise por

microssonda eletrônica

Elemento

Al

Si

P

Nb

S

Mn

Fe

Energia
(eV)

1400 a 1S00

1680 a 1840

1940 a 2080

2120 a 2240

2280 a 2360

5820 a 6080

6240 a 6660
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8.3.5. Analisador de imagem

A fração de área da ferrita obtida por resfriamento con

tínuo foi medida num analisador de imagem computadorizado, modelo

Quantimet, sendo que os valores do texto representam a media de 20

medidas.

A fração de área da ferrita ou perlita obtida nas curvas

ITT foi medida diretamente sobre a tela do microscópio ótico, atra

vês de uma rede quadriculada com 320 quadrados de 5x5 mm. I-'ornm

realizados 10 medidas em cada amostra, o que era suficiente para

cobri-la totalmente.

A fração volumétrica de ferrita ou perlita foi suposta

igual ã fração de área das mesmas.

8.3.6. Durômetro

A microdureza foi determinada em um equipamento Leitz-

Wctzlar com carga de 25 g para a ferrita e 300 g para a perlita. A

macrodureza foi medida com um durômetro Wolpert-Testor com carga

de 10 kg.

Os valores encontrados no texto para macro e microdureza

constituem o valor médio de 10 medidas,usando o método Vickcrs.

8.3.7. Dilatômctro

0 dilatômctro empregado foi o THETA III, de alta veloci-

dade, com as seguintes características:

vácuo - JO^torr

taxa de resfriamento contínuo - 0,05 a 50°C/s

sistema de aquecimento - indução

temperatura máxima - 1600°C

gás de resfriamento - hélio

8.3.8. Equipamento para ensaio de tração

Utilizou-se uma Máquina Universal de Ensaios, com acio-

namento hidráulico, da Mohr - Federhaff.

As dimensões dos corpos de prova empregados encontram-si-

na figura 8.S e na figura 8.6 são mostradas as regiões dos mesmos



Reset M 1211,75

Fig. 8.S - Corpo de prova empregado no ensaio de tração (medidas

eu mi 1ínet roj.

I
/ I

I ig. 8.(> - Repjôi-s do corpo de prova empregadas para análise

mi cropráf ica.

© - observação da estrutura (microscopia)

(b) - observarão da estrutura (micrografia)

\^ - iiqueciilo r resfriado cm áj',u,i para observar

tamanho úe r.rão nust enít ii o
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que ioram utilizadas para a observação e fotografia da microestru-

tura.e contagem do tamanho do grão austenítico. Em alguns dos cor

pos de prova, a análise mctalogrãfica indicou a ocorrência de cer_

tos defeitos, tais como: vazios, macrosegregação acentuada ou hetc

rogeneidade no tamanho de grão. Sempre que ocorria algum destes

defeitos, havia uma alteração nos resultados do ensaio de tração,e

este era desconsiderado. Como a região (§) da fig. 8.6 poderia es-

tar deformada devido ao ensaio, a micrografia foi realizada na re

giãoQj). A amostra proveniente da região© era aquecida a 900°c

por 5 minutos ao ar e resfriada em água. A seguir era embutida,

polida e atacada com o rcagente n» 2 (vide item 8.2) para a verify

cação do tamanho do grão austenítico.

Para se medir o 0,2 <»esc (limite de escoamento correspon

dente a 0,21 da deformação residual no ensaio de tração) utilizou-

se um extensômetro acoplado ao corpo de prova. Na fig. 8.7 obser-

va-se as curvas Força x Deslocamento obtidas no ensaio de tração

dos aços C20, C40 e C80. Foram realizados 2 ensaios para cada

amostra e os resultados do texto referem-se ã média dos valores ob

tidos nos mesmos.

8.3.9. Forno de alta temperatura

Foi projetado e construído um forno de alta temperatura

para a realização dos tratamentos térmicos das amostras. O mesmo

é constituído por um variador de tensão (Variac) de 3 kW, onde

foi acrescentado um terminal para se poder trabalhar com dois ní-

veis de tensão no primário (100 e 801 da tensão da rede). Ao ser

ultrapassada a temperatura desejada,o controlador de temperatura

envia um sinal a uni contator eletromagnético,que reduz a tensão no

primário do Variac. Assim, se o resistor do forno estava receben-

do 10 ampères, passa a receber 8, e com isto, as flutuações de tem

peratura neste forno são bem menores que as obtidas em fornos cen

vencionais. Nestes últimos, quando a temperatura desejada é ultra

passada o contator desliga o primário (ou secundário) do Variac, e

a corrente no resistor cai a zero, provocando grandes flutuaçõesda

temperatura em torno da temperatura desejada. O circuito elétrico

do forno construído c apresentado na figura 8.8. Os resistores

deste forno são dr c;irboncto de silício, c o controlador de tempe-

ratura c do tipo Lign-Dcsliga com ajuste P1DÍ As características

técnicas do forno são apresentadas na tabela VIII. 11 e nas figuras

8.9 c 8.10. Lstc forno pode trabalhar com vácuo ou com atmosfera

de argônio.
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Tabela Vil 1.11 - Características do forno de alta temperatura

Potência
- Variac da Sociedade Técnica Paulista, modelo VM-130

tensão máxima de saída 130 V
corrente maxima de saída ~ 22 A
potência máxima 3 KVA

- Çontator Siemens modelo 3TA-11
corrente máxima de comutação 35 A
alimentação 110 V - CA

- Disjuntor termo-mngnêtico marca Eletromar, modelo Quicklag 1)Q
corrente máxima de comutação 30 A

Controle de temperatura

• Controlador de temperatura da Engro, modelo 6000
sensor - tennopar Pt-Pt 10 Rh
faixa de temperatura 50 a 1400°C
alimentação 110 V - CA

Tfl m 1 a 10 min
PID ajustes Ty " 12 a 120 seg.

Xp » 0 a 51
sinal de saída - relê eletromecãnico

Resistor
- Carboneto de silício da Carborundum, modelo Globar

comprimento total 508 mm
comprimento região aquecida 229 mm
diâmetro 9,5 mm
resistência 8^1071^ 3,10 fi
temperatura máxima (no ar) 1500°C

Isolamento
* Tijolo refratãrio sílico-aluminoso da Porisol

temperatura máxima de operação -1500°C
composição em alumina (I em peso) -42

- Manta Cerâmica da Carborundum - Fiberfrax - QIB8
temperatura máxima de operação 1426°C
temperatura de fusão 1760°C
espessura da camada (nm) 25
n* de camadas no forno 3

Pintura
- Revestimento de zareão - ferrolack Ypiranga

Pintura a revolver com esmalte sintético de alto brilho da Coralit
- Sinalização

Lâmpada de 5W, 130V-CA, em soquetes da Blindex de 25 ron _
.'Jesempenho

- Tenpo para atingir 500°C, com corrente máxima de 20 A - 12 min
- Tempo para subir de 500 para 1000°C com corrente jnáxuna de 20 A - 30 min
- Tenq» Pa*a subir de 1000 a 1300 C com corrente máxima de 20 A - 2 horas
- Estabilidade a 1300<>C - t 3°C
- Temperatura externa a 500°C - ambiente
- Temperatura externa a 1000°C- 50OC
- Temperatura externa a 1300°C- 70°C

(temperatura externa apôs 1 hora na temperatura interna indicada)
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1 - TUBO CEHÍMICO

2 - CAIXA MTERNA loto)

3 - REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO

« - CABEÇOTE 0 0 TERMOPAR

9 - SUPORTE DO CABEÇOTE

6 - ALÇA PARA MOVIMENTAÇÃO

7 - TIJOLO REFRATA'RIO

• - MANTA CERÂMICA

* • BARRAS DO RESISTOR DE S>C

10 - SUPORTE DE TIJOLO NEFRATARIO

11 - TUBO DE ALUMINA P/ PROTEÇÃO DO CABO ELÉTRICO

12 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA

13 • CHAVE PARA ACIONAR O CONTROLADOR

14 - LÂMPADA PILOTO DO CONTROLADOR

15 - LÂMPADA PILOTO DO VARIADOR DE TENSÃO

16 - DISJUNTOR DO VARIADOR DE TENSÃO

17 • AMPERIMETRO

18 - VOLTÍMETRO

19 - VARIADOR DE 1CNSÂ0

Figura 8.9 - FORNO nr AI TA



(a)

(b)

Figura 8.10 - Forno de alta temperatura
• - vista geral
b - detalhe da unidade de aquecimento cm

operação.



25(.

8.3.10. Banho de estanho

Este banho foi projetado para trabalhar em temperaturas
de até SS0°C. Consta de um cadinho cerâmico, preenchido con. esta-
nho. £ aquecido por resistores helicoidais de Kanthal, c a fonte
de potência é um Variac de 3 kK. O controle de temperatu/a í fei-
to por um controlador Engro 6000, com termopar cromel-alumel. O
circuito elétrico c análogo ao do forno de alta temperatura (fig.
8.7). Nas figuras 8.11 e 8.12 pode-se observar os detalhes deste
forno.

8.3.11. Sistema para encapsulamento cm quartzo

Este sistema consta de uma bomba mecânica Edwards E2M2,
com capacidade de bombeamento de 3,4 n»3/h, um medidor Pirani c co
nexões para alojar a amostra a ser encapsulada. Também foi usada
uma coifa de 4.500 m 3/h para aspirar as finas partículas de silica
que sio desprendidas durante o aquecimento do quartzo, Este siste
ma pode ser visto nas figuras 8.13 e 8.14.

8.4. Técnicas experimentais

8.4.1. Determinação do tamanho de grão austenítico

Amostras cilíndricas com 5 mm de diâmetro e 15 mm de com
primento foram aquecidas em vácuo (IO"1* torr) por diferentes perío
dos de tempo, c temperatura variando de 900 a 1300°C. A seguir fo
ram resfriadas cm água, embutidas em baquelite c serradas longitu-
dinalmente. Para revelar o contorno do grão austenítico (na rcalj_
dade o termo correto seria "contorno do antigo grão austenítico" ,
pois as amostras eram martensíticas) foram tentados vários reageu-
tes como: nital, picral e Vilela, sem bons resultados. Empregou
também o método das transformações parciais. Neste método a amos-
tra era reaquecida a 900°C e transformada isotermicamente «i 750°C
(C20 e C20Nb3) , 650°C (C40 e C40Nb3) e 600°C (C80 e C80Nb3), por
períodos de tempo suficientes para produzir cm torno de 10** de fc£
rita (nos aços com 0,20 c 0.401C) ou 101 de perlita (nos aços com
0.801C). Para tamanhos de grão austenítico maiores que 100 um o
método funcionou bem (fig. 8.15 @ e ® ) , porcn para tamanhos meno-
res que 100 um o método não funcionou sat isf.itor i.imcnt v (fig. 8.lí>

C>f CD)-
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~1
2Sl.)

SAÍDA PARA O FORNO
DE ALTA TEMPERATURA

OETALHE DAS CONEXÕES

ANEL

TUBO OE OUARTZO
A SER FECHADO

Figura £.13 - Sistema para encapsulamento de amostras em tubos

de quartzo, com pressão parcial de argônio.



Figura S.l4 - Sistema para encapsulamento de amostras cm
tubo de quartzo, sob pressão parcial de ar
ftônio.



Ca) C80 - Grão austcnitico grande
50X

Grão a u s t c n i t i c o
grande 100X

(cj C80 - Grão a u s t c n í t i c o peque- (d) C40Nh3 - drfio a u s t e n í t í c o
no 150X pequeno 300X

I i g . 8.1í> - Determinação do tamanho de grão a u s t e n í t i c o por tr . ins

formação p a r c i a l . Ataque n i t a l 2%.
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Posteriormente empregou-se o método de Kohn3 e o reativo

de Bêchet2. 0 método de Kohn3 consiste em polir amostra e aquecê-

la a 900°C em atmosfera inerte ou vácuo pot Um período de tempo

variando de 5 a 30 minutos. A seguir sopra-sc um jato de curt;i

duração (5 a 30 segundos) de ar sobre a mesma, resfriando-a em

água. A amostra é então levemente repolida (pasta de diamante de

1 MB») e atacada com reativo de Bêchet2. Este método (Kohn + Bcchet)

funcionava melhor a medida que se diminuía o teor de carbono do

aço (fig. 8.16). Porém nem sempre os resultados obtidos fo-

ram satisfatórios. Na figura 8.17 observa-se que o aço C80Nb3

após aquecimento por 1 hora a 1300°C, apresentava um tamanho de

grãr austenítico da ordem de 400 um, o que era visível apenas com

o polintente da amostra, devido ã presença de trincas intergranulji

res (fig. 8.17a). Após o ataque de Kohn • Bêchet ainda podia se

distinguir os grãos austeníticos com diâmetro da ordem de 400 um

(fig. 8.17b). Porém uma observação mais detalhada indicou que no

interior destes grãos grandes ($ = 400 pm) era formada uma sub-es-

trutura de pequenos grãos cquiaxiais, provavelmente de oxido de ferro

(fig. 8.17c). No caso de grãos austeníticos grandes («t = 4C0 um)

é fácil diferenciar o contorno do grão austenítico real âo contor-

no do grão de oxido, porém quando o grão austenítico apresenta diâ

metro próximo ao do grão de oxido, é impossível diferenciá-los. Por

esta razão o método de Kohn + Bcchet não foi utilizado.

Finalmente observou-se que o reagente 2 (vide item 8.2),

que nada mais é que o reagente de Vilela, onde foi acrcscentadoum

agente molhante, conseguia revelar o contorno do grão austenítico

cm todas as amostras, independentemente do tamanho do grão austcnj[

tico (fig. 8.18). A desvantagem deste reagente é que a definição

do tamanho do grão austenítico não é tão nítida quanto a fornecida

pelo método de Kohn + Bêchet.

O tamanho do grão austenítico foi determinado diretamen-

te sobre as amostras, pelo método ASTM1*, e convertido em diâmetro

médio obtido por interseção linear (linear mean intercept) com o

auxílio da escala mostrada nn fig. 8.19.

8.4.2. Tratamentos térmicos

8.4.2.1. Ligas Fe-Nb-Mn

As amostras destinadas ao estudo da precipitação de p.ir

tículas de Fe-Nb-Mn receberam o tratamento térmico indicado na

1



C20Nb3 300X C40Nb3 300X

C80Nb3 300X

Figura 8.1b * Contorno do antigo grão austcnítico revelado pelo
método Kohn • Béchet. As amostras foram atistcni-
tizadas a 900°C por 1 hora.
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100X 100X Kohn-Béchet

(b)

400X Kohn-Béchct

Região da

foto íb) am-

pi iad»

Figura 8.17 - Aço C80Nb3 polido e atacado pelo método de Kohn-

Bcchct. Antes do ataque o aço foi aquecido ;i

1300°C, por 1 hora e temperado em água.



C20

150X

C40

150X

C80

Figura 8.18- Contorno do antigo grão austcnítico revelado pelo rca
gente 2 (vide item 8.2). As amostras foram «quec idíis
a 110()°C. por 30 minutos c resfriadns em água.
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figura 8.20.

As amostras destinadas ao estudo da segregação do niõbio

no contorno de grão austenítico foram tratadas termicamcnte segun-

do o diagrama da figura 8.21. -A temperatura e o tempo foram aumen

tados cm relação ãs amostras anteriores (amostra(a)da fig. 8.20) ,

pois naquele caso observou-se que a solubilização das partículas

de Fc-Nb-Mn não havia sido completada. As amostras foram serradas

ao meio, para evitar os efeitos de oxidação superficial, antes de

se aplicar o método de Kohn3. Apôs a aplicação deste método as

amostras eram levemente polidas e atacadas com reagente de Béchet2.

8.4.2.2. Aços

a) Curva TTT da ferrita (em banho de estanho)

Amostras cilíndricas dos aços C21 e C2lNb3 com 10 mm de

comprimento e 5 mm de diâmetro sofreram o tratamento térmico indi-

cado na figura 8.22. A solubilização foi realizada a vácuo, devî

do ao tempo de permanência no forno ser prolongado (2 horas). Já

a austenitização foi feita ao ar, pois 1 minuto de aquecimento não

era suficiente para provocar uma descarbonetação ou oxidação acen-

tuada na amostra. Em geral, um superaquecimento do forno de 50°C.

em relação a temperatura de austenitização desejada, era suficien

te para permitir que a amostra atingisse a temperatura de austeni-

tização em menos de 1 minuto (fig. 8.23). Um outro dado interes-

sante é que cada amostTa gastava em torno de 4 segundos para est£

bilizar sua temperatura, quando colocada no banho de estanho n

700°C, partindo-se de uma temperatura de austenitização de 1200°C.

Logo, resuKados de transformações obtidas com tempos inferiores a

4 segundos, devem ser encarados apenas como um valor estimativo.

Após o tratamento isotérmico as amostras foram embuti-

das, serradas ao meio (longitudinalmente), polidas e atacadas com

nital. A observação microscópica revelou que o tratamento térmico

provocou apenas uma ligeira descarbonetação e oxidação superficial

nas mesmas.

b) Curva TTT da perlita (em banho de estanho)

0 procedimento empregado foi o mesmo apresentado no item

anterior, só que com diferentes temperaturas (fig. 8.24) devido ao?

aços empregados (C80 c C80Nb3) apresentarem um teor de carbono

mais elevado.
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RESFRIAMENTO CONTINUO IOO°C/horo
I 10* lorr)

TEMPO

RW-RESFRIAMENTO EM ÁGUA

Fig. 8.20 - Tratamento térmico das ligas Fc-Nb-Mn empregadas no estudo
de precipitação.

(a) - amostras solubilizadas

(b) - amostras onde se provocou a precipitação
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8.21 - Tratamento térmico das ligas Fe-Nb-Mn empregadas no
estudo da segregação do nióbio no contorno do grão
austeiut ico.
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c) Curva TTT da perlita (no dilatômetro)

Amostras cilíndricas dos aços C81 e C81Nb3 com 4 nun de
diâmetro, 13 mm de comprimento e com um furo central.de 2 mm, fo-
ram encapsuladas cm tubo de quartzo, com argônio puro a baixa prcs
são (140 torr). A solubilização foi realizada a 1350°C por 1 dia,
com resfriamento em água. Antes de serem niqueladas (vide item
8.2) removeu-sc a camada de óxidos, formada durante o resfriamento
em água, com a imersão por 5 minutos das amostras em solução dilin
da de ácido sulfürico.

d) Dureza da ferrita e da perlita obtidas com resfriamen
to contínuo (no dilatômetro)

Amostras cilíndricas dos aços C41, C41Nb3, C81 e C81Nb3
com 4 mn> ie diâmetro e 13 mm de comprimento foram tratadas segundo
o esqur.t apresentado na figura 8.26.

e) Dureza da ferrita e da perlita obtidas isotermicamen-
te (no banho de estanho)

0 procedimento seguido para se obter amostras parcial ou
tota>-ente transformadas foi o mesmo apresentado nos itens a) e b).

f) Curva de temperabilidade dos aços C80 e C80Nb3

Amostras cilíndricas con S mm de diâmetro e 35 mm de com
priroíMto foram solubilizadas a 13S0°C por 2 horas, a vácuo (IO'1*
torr), sendo em seguida resfriadas em água. Posteriormente, foram
austenitizadas a 1350°C, por 5 minutos, ao ar, e colocadas com uma
das extremidades em um recipiente com água (aproximadamente 10 mm
da amostra ficava submersa na água). Para que não houvesse influ-
ência do resfriamento sobre os resultados, as amostras foram colo-
cadas aos pares (1 de aço com niõbio e outra de aço sem niõbio).

Deve-se observar que este ensaio é apenas semelhante ao
Jominy, o qual não foi possível de ser realizado devido ao diâme-
tro das barras disponíveis (15 mm) ser menor que o necessá-
rio para aquele teste (26 mm).

g) Dureza martensítica

Amostras com S mm de diâmetro e 10 um de comprimento fo

ram austenitizadas a 1000 ou 132O°C por 10 minutos cm forno com
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atmosfera de argônio. sendo em seguida resfriadas em água. A se-
guir foram embutidas, cortadas ao meio (longitudinalmente), poli-
das e atacadas com nital. Mediu-se a macrodureza em 10 pontos di!>
tribuídos uniformemente em toda a amostra.

h) Corpos de prova para o ensaio de tração

0 aquecimento das amostras foi realizado por 30 minutos
em forno aberto, seguindo-se o resfriamento ao ar ou ar comprimido.

0 resfriamento foi realizado de maneira padronizada para que o mes
mo não causasse interferências nos resultados dos ensaios de tr£
ção.

i) Amostras para nicrossonda iônica

A amostra empregada (C41Nb3) no estudo da segregação de
elementos de contorno de grão austenítico foi solubilizada a 13S0°C
por 1 hora ca forno a vácuo, sendo em seguida resfriada cm água.

A amostra empregada (C80Nb3) para observação de segrega-
ção em interface pcrlita/austenita foi solubilizada a 13S0°C por
1 hora, em forno a vácuo e resfriada em água. Em seguida foi aus-
tenitizada a 13S0°C por 1 minuto e transformada isotermicamente a
600°C por 90 segundos.

A amostra empregada (C20Nb3) para a observação da segre-
gação em interface ferrita/austenita foi solubilizada a 11SO°C,
por 1 hora, cm forno a vácuo c resfriada cm água. A seguir foi
austenitizada a HS0°C, por 1 minuto e transformada isotermicamen-
te a 700°C por 3 minutos.

Todas as amostras apôs os tratamentos foram embutidas,
serradas ao meio, polidas, atacadas com nital, desembutidas e ana
usadas.

8.4.3. Determinação do espaçamento interlamelar da perlita

0 espaçamento interlamelar da perlita foi determinado cm
amostras parcialmente transformadas, medindo-se cm 10 regiões da
amostra o espaçamento interlamelar mínimo, que corresponde ao espa
çamento interlarocl.ir real da amostra (fig. 8.27) c tirando-sc a
média. A medido foi realizada diretamente sobre a tela do micros
copio eletrônico de varredura.
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8.5. Resumo

Na tabela VI11.12 encontra-se de forma resumida as dete£
minações realizadas nos aços e ligas Fe-Nb-Mn empregadas neste tra
balho.



MATERIAL

FeNb58Mn

FeNb25Mn

FcNb35

C21. C21Nb3

C41, C41Nb3

C81, C81Nb3

C20. C20Nb3

FORMATO DAS
BARRAS (mm)

GÍJ 1 0

4 5

4 s

4 5

4 5

ÇJ is
4 5

0 5

4 5

TRATAMENTO
TÉRMICO

a) Fig. 8.20

b) Fig. 8.21

Fig. 8.22

a) Fig. 8.26

b)

c) item 8.4.2.2.i

d) Fig. 8.26

a) Fig. 8.25

b) Fig. 8.26

a) item 8.4.2.2.Í

b) item 8.4.2.2.h

c) item 8.4.2.2.g

d) item 8.4.1

c) Fig. 8.22

DETERMINAÇÕES

a) Formação de precipitados
Fe-Nb-Mn

b) Segregação do Nb em contorno
de grão austenítico

Curva TTT da ferrita

a) Dureza da ferrita e perlita
com resfriamento contínuo

b) Fração volumétrica da ferrita

c) Segregação de Nb em contorno
de grão austenítico

d) Precipitação de NbC na ferri-
ta proeutetõide e na ferrita
da perlita

a) Curva TTT da perlita

b) Dureza da çerlita com resfria
mento continuo

a) Segregação de Nb em interface
«/•y

b) Ensaio de tração

c) Dureza martensitica

d) Tamanho do grão austenítico

e) Dureza da ferrita transforma-
da isotermicamente

EQUIPAMENTO

MEV

MEV

EST

DIL.DUR

IMA

ION
t

MET

DIL

DIL

ION

TRA

DUR

MOT

DUR

(Continua)



MATERIAL

C40,C40Nb3

C80,C80Nb3

FORMATO DAS
BARRAS (mm)

tf) 15
0 5

«i S

ÍÜ15
4 5

tf s
«J 5
«í 5
ti 5

«S 5

(f S

TRATAMENTO

TCRMIco

a] item 8.4.2.2.h

b) item 8.4.2.2.R

c) item 8.4.1

a) item 8.4.2.2.h

b) item 8.4.2.2.g

c) item 8.4.1

d) Fig. 8.24

e) item 8.4.2.2.f

f) item 8.4.2.2. i

g) Fig. 8.24

h) Fig. 8.24

DETERMINAÇÕES

a) Ensaio de tração

b) Dureza martensítica

c) Tamanho do grão austenítico

a) Ensaio de tração

b) Dureza martensltica

c) Tamanho do grão austenítico

d) Curva TTT da perlita

e) Ensaio de temperabilidade

f) Segregação de Nb em interface
v/perlita

g) Dureza da perlita transforma-
da isoterraicamente

h) EsDaçamento interlamelar da
perlita

EQUIPAMENTO

TRA

DUR

MOT

TRA

DUR

MOT

EST

DUR

ION

DUR

MEV

DIL » Dilatõmetro
DUR * Durõmetro
EST - Banho de estanho
IMA • Analisador de imagem

ION • Microssonda iõnica
MEV
MET

Microscópio eletrônico de varredura
Microscópio eletrônico de transmissão

MOT • Microscópio ótico
TRA * Equipamento para ensaio de tração

Tabela VI11.12 - Quadro das determinates realizadas nos diversos tipos de aços

c forro-':'as utilir.uins neste trabalho.
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CAPÍTULO IX

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V;sando uma apresentação mais simples, separou-sc os re-
sultados por itens.

9.1. Solubilidadc do niõbio na austenita na presença do Nh(C.N)

Os efeitos do niôbio nos aços como: refino
do grão austenítico1"3, atraso na reação austenita •• ferrita'1"10, cn
durecimento da ferrita por precipitação11"13 e atraso na recupera-
(,ãoe recristalização da austenita11*"19.estão relacionados com o
niôbio dissolvido na austenita e o niôbio na forma de Nb(C.N) (fa
rail ia dos carbonetos, nitretos carbonitretos de niõbio). Existem,
atualmente, equações que prevêem o limite de solubilidade do niõ-
bio nos aços, ou seja, o teor máximo de niôbio que pode ser dissol^
vido num aço.a uma certa temperatura, sem ocorrer a formação do
carboneto20"26, nitreto27 ou carbonitreto de niôbio28"29. Entre-
tanto, a partir desse limite, adicionando-se mais niôbio, uma fr£
ção do mesmo será empregada para formar o Nb(C,N), e o restante
dissolver-se-á na austenita (fig. 9.1). Para se calcular essa fra_
ção de niôbio dissolvido na austenita, na presença de Nb(C,N), fo-
ram desenvolvidos os métodos que serão apresentados a seguir.

9.1.1. Os sistemas Fe-C-Nb e Fe-N-Nb
9.1.1.1. Elaboração do modelo

Para se calcular a concentração de niôbio na austenita
cm presença de um composto de niôbio de fórmula genérica NbEx (por
ex.; NbN, NbC, NbC» g 7) utilizou-se a seguinte nomenclatura:

B • símbolo do niôbio
E * símbolo do carbono (nitrogênio)
BT • X em peso do niôbio total
ET • X em peso do carbono (nitrogênio) total
BE " l em peso do niôbio contido no carboneto (nitreto)
EE • \ em peso do carbono (nitrogênio) contido no carbonr

to (nitreto)
BAU • X em peso do niôbio dissolvido na nustenitn
EAU • X em peso do carbono (nitrogênio) dissolvido nu ;ius-

tenita



2?')

10» 10

NbT

Fig. 9.1 - Solubilidade do nióbio na austenita, com c sem
a formação do carboneto de nióbio.

Até o 1..S. :

ApÓs o L.S.:

Nb

Nby • Nl»c

L.S.: Limite de solubilidade do nióbio na
austenita.

Nb - % em peso do nióbio dissolvido n.-i austenita

Nb~ • i « peso do nióbio contido no NbC

NbT • t cm peso do nióbio contido no nço
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* WE • peso atômico do carbono (nitrogênio)
'KB « peso atômico do niõbio

pela reação de formação do precipitado ohtém-sc:

B • xE + BEX (9.a)

com o balanço de massa tem-se:

WB
BE « . EE (9.1)

x . WE

e ainda por conservação de massa:

BT - BE + BAU (9.2)

ET - EE • EAU (9.3)

c mais, pela equação de limite de solubilidade do precipitado:

ou

C/l II _ 1 0

log10[BAU] [EAU]X - a - ̂  - ALF(T)

(ALF(T))

BAU1 / x

(9.4)

Para um certo aço, com um precipitado conhecido, numa dada tempera
tura, sabe-se o valor de BT, ET, WB, x, WE c ALF(T), sendo que Bli,
EE, BAU e EAU são as incógnitas.

0 sistema de equações (9.1) a (9.4), apresenta n seguinte solução:
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ALF(T)
WB / 10 3 c "

BAU » BT I ET | (9.5)
V BAU1/X

a qual ê semelhante ã encontrada por Wadsworth30, e pode ser resold
vida numérica e graficamcnte. Para um precipitado do tipo BE, ou
seja, X"l, a equação (9.5) torna-se:

BAU2 -. ( BT - — . ET J BAU - — . 10 A L FÍ T) « o (9.6)
\ WE / WE

que é uma equação do 2* grau, com resolução analítica. Embora as
equações (9.5) c (9.6) tenham sido desenvolvidas para se calcular
a solubilidade do nióbio na presença do NbCx ou NbN , elas podem
ser aplicadas a qualquer outro tipo de precipitado.

9.1.1.2. Aplicação do modelo

Aplicando-se a equação (9.5) ao NbCQ g7 e usando a equa-
ção de Nordberg26 para se calcular o ALF(T), obtém-se:

BAU • BT - 8,9 ET -
BAU1'149

(9.7)

A equação (9.7) foi resolvida por computador (vide ane-
xo I), para vários teores de carbono e nióbio total, c na faixa de
temperatura de 800 a 13OO°C. sendo que os resultados são apresen-
tados nas figuras 9.2 a 9.4. A utilização destas figuras c bastan
te simples, e será explicada nos exemplos abaixo:

a) Calcular o teor de nióbio dissolvido na austenita (Nb ) de um
aço com 0.21C, O.OlOINh a 1100°C.
Pela figura 9.3 observa-sc que Nb * 0,01 OS (ou seja, todo o
nióbio do aço está dissolvido na austenita).

b) Para esse mesmo aço, calcular o limite de solubilidade do nió-
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10
10» * 4 • 10»

10

NbT

Figura 9.2 - Sohihi I idiulc do niohio na austenitn na prcscin;.i
do N b C 0 8 7 .
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NbC O.ÍT

NbY

Figura 9.3 - Solubi 1 id.idc do niõbio na austcnita na nresençn
doNbC() 8 ? .

lixcmplo de utilização
Aço 0.2* C a 1100°C

0 NbT * 0.0101 - Nb - 0,0101 (totalmente solúvel)

M Determinar o limite de solubilidade •» Nb • O

T
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bio îa austenita, na presença do NbC» »7 a 1100°C.
Pela figura 9.3, observa-se que este limite ê de 0.01B\.

c) Calcular o teor de nióbio dissolvido na austenita para o aço
0.21C; 0.8lNb a 1100°C.
Pela figura 9.3, observa-se que Nb • 0,0301.

Nas figuras 9.2 a 9.4 nota-se ainda um aspecto intercs_
sante: para aços cora altos teores de carbono (1.01C, por ex.), o
teor de nióbio dissolvido na austenita praticamente não se altera
con o teor total de nióbio do aço (na faixa de 0,001 a H N b ) . Is-
to porque para formar 103,4g de NbCQ g7 são necessários 93 g de
nióbio e 10,44 g de carbono (equação 9.1). Observa-se então que
para precipitar o NbCQ g? com 1 g de nióbio seriam necessários
0,1 g de carbono. Como um aço com 1.01C a 1000°C consegue dissol-
ver apenas 0,00161 Nb (fig. 9.3), o nióbio que for adicionado a
partir deste teor será utilizado praticamente apenas para formar
o NbQ 87, pois o aço ê rico em carbono. Quando o teor total de
nióbio neste aço atingir 11, o mesmo terá utilizado apenas 0.11
de carbono para formar o NbCQ «y (o aço ainda terá 0,91C cm solu-
ção na austenita). Entretanto, a medida que se diminui o teor de
carbono do aço, a solubilidade do nióbio na austenita vai se tor
nando cada vez mais dependente do teor total de nióbio do aço. l£
to porque diminuindo-se o teor de carbono dificulta-se a formação
do Nbp g? e, consequentemente.frações cada vez maiores de nióbio
vão se dissolver na austenita.

Para se calcular a solubilidade do nióbio da austenita
na presença do NbN, empregou-se a equação (9.S) e a de Mori27 para
o sistema Fe-N-Nb:

[Nb]y . [ N ] Y - \ cm peso T • Kelvin

obtendo-se:
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BAU - BT - 6.64
3.79)

(9.9)
BAU

(também poder-se-ia empregar as equações (9.6) e (9.8) para se cal_
cular o Nb com formação do NbN).

A equação (9.9) foi resolvida para vários teores de ni-
trogênio e nióbio e seus resultados são apresentados nas figuras
9.S a 9.7.

9.1.1.3. Comparação com resultados experimentais

Foram comparados os resultados experimentais (obtidos da
literatura) da solubilidade do nióbio na austenita na presença do
Nb(C.N). com os calculados teoricamente pelas equações (9.7)e (9.9).
Nos aços apresentados nas figuras 9.8 a 9.11, como a relação C/N
era alta (> 20). foi suposta a formação do NbCQ gy, e os resulta-
dos teóricos obtidos pela equação (9.8) apresentaram uma boa apro
ximação dos medidos experimentalmente.

No aço da figura 9.12, como a relação C/N era baixa (0,25)
foi suposta a formação do NbN. Para temperaturas entre 1000 e
1200°C a relação entre os resultados teóricos e experimentais foi
bastante próxima, porém a 1300°C houve uma diferença acentuada en
tre tais resultados. Observando-se a relação N/C no prccipitr.do
nota-se que até 1200°C o teor de nitrogênio era muito maior que o
do carbono, e realmente o precipitado formado era o NbN. Para
13OO°C os teores de nitrogênio e carbono do precipitado eram paTC
cidos, formando-se um precipitado do tipo NbC N , c, obviamente a
equação (9.9) não poderia mais ser aplicada. Concluiu-se entãoque
as equações funcionavam bem se o precipitado fosse o carboneto ou
o nitreto de nióbio; entretanto se o precipitado fosse o enrboni-
treto de nióbio em novo nodclo deveria ser desenvolvido pnra o sis
tema Fe-C-N-Nb.

9.1.2. 0 sistema Fe-C-N-Nb
9.1.2.1. Llaboração do modelo

Para se calcular a solubilidade do nióbio na austenita
na presença do carbonitreto de nióbio foi desenvolvido um algorit-
mo bastante simples e que emprega apenas a leitura das curvas npre
sentadas nas figuras 9.2 a 9.7. Seja, por exemplo, um aço com
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ligura 9.7 - Soiubil idadc do niobio na austenita na prcsem.it
do NbN.
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0,20lNb/0,06lC/0,015lN. Como o carbono apresenta-se em maior con
centração que o nitrogênio, ele é tomado como elemento inicial de
precipitação. Então, para 0,20lNb e 0.061C a 1000°C ter-se-ia pe
Ia figura 9.3, O,O24lNb dissolvido na austenita com a formação do
NbC0 g7. Esse teor de niãbio na austenita é então utilizado para
a precipitação do NbN. Para um aço com 0,024lNb e O.OIStNa 1000°C,
ter-sc-ia pela figura 9.6, 0,006lNb dissolvido nn austenita. Logo
para um aço 0,20lNb/0,06tC/0,D15lN a 1000°C, o teor de nióbio dis-
solvido na austenita seria de 0,0061, ou seja, 0,194lNb estaria
na forma de NbC N .

* y

9.1.2.2. Comparação com resultados experimentais

Os resultados obtidos pelo algoritmo proposto foram com-
parados com os obtidos experimentalmente por Mori27(figs. 9.13 a
9.16). Nestes casos foram testadas as duas seqüências de precipí^
tação: NbC» -- seguido de NbN (ON) e vice-versa (N-»C). Comparan
do-se as figuras 9.13 e 9.14 observa-se que para o mesmo teor de
nióbio e nitrogênio no aço, um aumento no teor de carbono levou a
uma maior proximidade entre os resultados experimentais c os teó-
ricos. Uma comparação entre as figuras 9.14 a 9.15 também torna
evidente que aumentando-se o teor de niãbio, para os mesmos níveis
de carbono e nitrogênio do aço. as curvas teóricas aproximam-se
mais das experimentais. De maneira geral o algoritmo proposto fo£
neceu dados bastante próximos dos obtidos experimentalmente por
Mori27, e poderá ser utilizado para se calcular a solubilidade do
nióbio na austenita na presença do carbonitreto de nióbio.

9.1.3. O sistema Fc-Nb-Mn

Segundo Koyama33, os elementos substitucionais do ferro
poderiam alterar a atividade do carbono, e com isso modificar n so
lubilidade do nióbio na austenita. O manganês c um caso típico, t
um elemento substitucional do ferro, e de uma maneira geral c o
elemento de liga que entra cm maior quantidade na composição dos
aços com médio e alto teor de carbono. E sabido que o manganês rc
duz a atividade do carbono3\o que aumenta a solubilidade do nióbio
da austenita, pois reduz o potencial de combinação <\o nióbio com
o carbono. Porém como não era conhecido o seu potencial de intcra_
ção com o niõbio, foram realizados algumas experiências com ligns
Fe-Nb-Mn, para melhor identificar este potencial. Utilizou-sc 2
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ligas Fe-Nb-Mn com diferentes teores de nióbio (FeNb58Mn c
FeNb25Mn) e una liga Fe-Nb (FeNb35). Apôs resfriamento lento
(ao forno), as três ligas apresentaram a mesma microestrutura: nu
aerosos precipitados em matriz ferrítica equiaxial (fig. 9.17). (A
diferença de granulação entre as três ligas, deve-se, provavelmcn
te ao fato das mesmas terem sido forjadas manualmente, sem o con
trole da deformação aplicada).

As observações destes precipitados no microscópio elctrô
nico de varredura indicou que os mesmos eram esféricos,com o diâmc
tro variando de 0,1 a 4 pm, e que ocorriam tanto no interior como
no contorno do grão ferrítico (figs. 9.18 e 9.19). A analise dos
mesmos indicou que (tab. IX.1):

a) Diminuindo-se os teores de nióbio e manganês na liga (FcNhSHMn
e FeNb25Mn) diminuia-sc os teores de nióbio e mailt>anês nos pre-
cipitados, sem, no entanto, alterar a relação Nb/Mn dos mesmos.

b) 0 manganês adicionado ã liga (FeNb25Mn e FeNb35) substitui
parcialmente o nióbio dos precipitados, porém sem alterar a so-
ma total Nb • Mn:

FeNb2S Mn -» Nb • Mn - 621
FeNb35 - Nb - 631

c) Na liga sem manganês (FeNb35) o enxofre (residual na liga) en-
contrava-se disperso na matriz, enquanto que nas ligas com man
ganes (FeNb58Mn e FeNb25Mn) o enxofre ocorria junto aos pre-
cipitados Fe-Nb-Mn. £ sabido que o nióbio não tem tendência de
formar sulfetos3** (vide figura 7.1, cap. 7), enquanto que para
o manganês esta tendência é bastante acentuada35 (vide tabela
IV.3, cap. 4). Como o manganês apresentou uma afinidade de com
binação com o niõbio, este deve ter servido de ligação entre o
enxofre e os precipitados de Fe-Nb-Mn. Não foi possível quant^
ficar separadamente o nióbio e o enxofre, devido ã proximidade
dos picos destes elementos na análise por energia dispersiva
(Nb - 2,18 eV e S * 2,32 cV. Vide tabela VIII.10, cap.8). De
qualquer forma como a quantidade de niõbio era aproximadamente
100 vezes maior que a de enxofre, deve-se esperar que o teor
Nb • S apresentado nas análises corresponda a um valor bem pró-
ximo do teor de nióbio.
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*H.

FcNi»S8Mn 50X FeNb58Mn 400X

FeNb25Mn SOX FeNb2SMn 400X

50X !;cNb35 4onx

Microcstrutura das ligas Fe-Nb-(Mn) após resfriamento
ao forno (100°C/hora). Todas as amostras foram at;icn
das com nital.
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1100X, MEV

região a da foto aci_
na, ampliada

5500X, MEV
nital Zt

Fig. 9.18 - Distribuição de precitados na liga FeNbS8Mn rcsfriada
lentamente. A analise (semi-quantitativa - HDS) das
partículas X e Y revelou a seguinte composição, cm am
bas: Nb =• SSI, Mn • 22t, Fe - 231.
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22O0X. MEV

ampliação da região a
da foto acima

5500X. MEV
nital 21

Fig. 9.19 - Distribuição de precipitados na liga FeNb58Mn, resfri;i
da ao forno. A análise (semi-quantitativa, EDS), imli
cou a seguinte composição das pnrtículns:
X: Nb » 53* Mn - 38* Fe • 9*
Y: Nb • 531, Mn * 22* Fe • 25*
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FeNbS8Mn

Nb

54

Mn

24

Nb/Mn

2.3

L I G A

FeNb25Mn

Nb

44

Mn

18

Nb/Mn

2.4

FeNb35

Nb

63

Mn

0

Nb/Mn

-

Tabela IX.1 - Composição (1 em peso) dos precipitados das ligas

Fe-Nb-Mn rcsfriadas ao forno (0 ferro c calculado

por balanço).

d) Os precipitados Fe-Nb da liga FeNb35 apresentaram um teor de

niõbio da ordem de 631, parecendo indicar que o composto forma-

do neste caso seria o Fe2Nbj, o qual possui de 60 a 621 de niõ

bio (vide fig. Z.I. cap. 2). Porém de acordo com o diagrama de

equilíbrio Fe-Nb36 (vide fig. 2.1, cap. 2), os precipitados d£

veriam apresentar a formula Fe2Nb, no qual a porcentagem de nió

bio em peso varia de 32 a 531. Essas diferenças na composição

devem ter ocorrido devido as analises realizadas serem apenas

seai-quantitativas. Só uma análise quantitativa é que realmen-

te definiria a composição exata dos precipitados, e a mesma não

foi realizada, pois o interesse das pesquisas era apenas o de

se observar a possibilidade de combinação entre o manganês e o

niõbio.

A substituição observada do niõbio pelo manganês. nos

precipitados Fe-Nb-(Mn) seria favorecida pela pequena diferença de

raio atômico37 (Mn • 1,36 A e Nb « 1,43 A) e de eletronegativida,

de 3 8 (Mn • 1,5 e Nb - 1,6) entre ambos, segundo o critério de

Hume-Rothery39. Observa-se ainda pelo diagrama Fe-Mn1*0 (fig.9.20)

que para temperaturas menores que 800°C consegue-se dissolver 21

de manganês na ferrita. Como as ligas empregadas continham menos

que 21 de manganês, este elemento deveria estar dissolvido n;i fer-

rita, se não fosse a presença do niõbio.

0 efeito do manganês, observado por Koyama33, de aumen-

tar a solubilidade do niõbio na austenita seria provocado por dois

fatores: redução da atividade do carbono, conforme observado por

aquele pesquisador33, e ainda a substituição do niõbio pelo mang^

nês nos carbonitretos de niõbio. Este segundo fator c sugerido

por analogia do efeito do manganês nos precipitados Fe-Nb.

Um estudo análogo ao que foi realizado nas ligas Fc-Nb-Mn

deveria ser realizado em ligas Fe-Nb-Ni na tentativa de explicar o
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aumento da solubilidade do niõbio na austenita na presença do ní-
quel, visto que o níquel aumenta a atividade do carbono33 (o que
deveria reduzir a solubilidade do niõbio na austenita).

9.2. Efeito do nióbio no crescimento do grão austenítico

0 crescimento do grão austenítico em aços con
0,20/0,40/0.801C. com e sem a adição de 0,03\Nb ê apresentado nas
figuras 9.21 a 9.23. Observa-se que em baixas temperaturas (900°C.
por ex.). o tempo de aquecimento afetou significativamente o ta-
manho do grão austenítico, tanto no aço com niõbio, como no aço
sem niõbio. No aço C20 o diâmetro do grão austenítico passou de
11 para S0 wm quando o tempo de aquecimento a 900°C foi aumentado
de 10 para 120 minutos. Entretanto para altas temperaturas, o tem
po de permanência na mesma não alterou significativamente o tama-
nho do grão austenítico. Para o aço C20, o diâmetro do grão auste
nítico passou de 300 para 350 um quando o tempo de aquecimento a 130U°C
foi ausentado de 10para 120 minutos. A partir dos dados das figuras
9.21 a 9.23 construiu-se a curva isocronal (para tempo igual a 1
hora) de crescimento do grão austenítico (fig. 9.24). Nesta figu-
ra observa-se que os aços com niõbio apresentaram sempre um menor
tamanho de grão austenítico, para todas as temperaturas de aqueci-
mento utilizadas.

A curva isocronal obtida para o aço C40Nb3 foi comparada
com as de aços semelhantes obtidos por outros pesquisadores2'31*111

(fig. 9.25). Nota-se que para aços com baixa temperatura final de
laminação (900°C, por ex.) não foi observada uma T^ (temperatura
crítica de crescimento do grão, ou seja, uma temperatura a partir
da qual o diâmetro do grão austenítico aumentaria drasticamente") .
Para aços com alta (125O°C. por ex.) TFL* (temperatura fin.il de
laminação) foi observada uma T£ a 1100°C. 0 motivo destas dife-
renças nas curvas de crescimento, deve-se provavelmente, aos dife-
rentes teores de nióbio dissolvidos na austenita, na TFL. Pelas
figuras 9.2 a 9.4 observa-se que o aço empregado por Coladas2 apre
sentava todo o niõbio cm solução na austenita na TFL, enquanto que
para o aço empregado neste trabalho a fração do niõbio dissolvido

•Na realidade esta temperatura refere-se â temperatura fin.il do
tratamento termomecânico empregado (laminação, forjamento, etc).
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na austenita seria de apenas 41 do teor total de nióbio no aço. Co
•o foi visto no capítulo 6, a cinetica de precipitação do Nb(C.N)
é bastante Tapida, mesmo a 900°C. Para um aço com 0.21C e 0,04lNb,
com 321 de deformação, a precipitação do Nb(C,N) é completada em
apenas Sminutos1"* (vide fig. 6.13, cap. 6). Mesmo admitindo-se
que todo o niõbio estivesse cm solução na austenita antes da lami-
naçâo a 900 C (isto ê possível, pois o tempo de incubação para
iniciar a precipitação do Nb(C.N) em austenita não deformada c da
ordem de IS minutos neste mesmo aço32 (vide fig. 6.11, cap. 6)), o
primeiro passe de Iaminação provocaria a precipitação total do
Nb(C,N). O tempo de manutenção do aço a 900°C, para os subsequen-
tes passos de laminação, só serviria para aumentar o diâmetro das
partículas de Nb(C.N) já precipitadas"2 (vide fig. 6.23, cap. 6) c
torná-las menos eficientes em "segurar" o contorno do grão austcn£
tico1»**3. Esta hipótese é reforçada com os resultados de Mori1*1

que trabalhando com aços de composição e TFL semelhantes aos cmpr£
gados neste trabalho, não observou uma T . Já nos aços laminados
em altas temperaturas (1300°C, por ex.), a precipitação das partí-
culas ocorreria durante o resfriamento,após a laminação final do
mesmo, ou seja, não haveria um coalescimento das partículas duran-
te a laminação. Assim, as partículas formadas nestes aços seriam
menores e mais eficientes em "segurar" o contorno de grão austení-
tico. Deve-se ainda observar que os aços com TFL > 1250°C apre-
sentaram uma 1 = 1100°C, ou seja, bastante inferior a TFL. Como
os aços deste trabalho apresentaram uma TFL • 900°C, a sua T c c deve
rá ser menor que 900°C. Como as experiências de crescimento de
grão só foram realizados em temperaturas superiores a 900°C, c po£
sívcl que este seja o motivo da não detecção da T .

Como o aço de Mori1*1 apresentava composição e TFL seme-
lhante ao C40Nb3, comparou-se mais detalhadamente a cinetica de
crescimento do grão austenítico entre eles (fig. 9.26). Obscrva-sc
pela forma e inclinação das curvas que os resultados são bastante
próximos, cxcctuando-sc o fato do tamanho do grão austenítico tios
aços de Mori1*1 ser um pouco menor que o dos aços deste trabalho,
pois o mesmo partiu de barras de aços com granulaçâo austenít ic.i
mais fina.

Calculou-sc também a T c p pelo método de Gladman
1 (vido

cap. 3, item 3.4), para os aços deste trabalho. Tcm-sc que :
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(9.10)

Ro • raio médio do grão austenítico
z « fator de heterogeneidade
f - fração volumétrica do precipitado

rc * raio do precipitado acima do qual hâ o crescimento
do grão austenítico

0 valor de f pode ser calculado pela equação1*3:

f - volume precipitado
volume aço

(9.11)

ou

M

Maço*paço
(9.12)

onde:
M , M • massa do precipitado e do aço

p , p • densidade do precipitado e do aço

Para 100 g de aço ter-se-ia:

f -
100

aço (9.13)

Como

p - 7,86 g/cm3 para aço 1020 a 1080 (rcf. 44)

NbC 7'85 (rcf. 45)

tem-se que:
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ei
100

M • I era peso (9.14)

Pela Teação de formação do NbCQ R ? (que seria a fórmula provável

do carboneto de nióbio26 (vide cap. 6, item 6.1)),tem-se:

Nbc • 0.87C NbC0,87

Efetuando-se o balanço de massa obtém-se:

ou

M = 1 0 5> 4 4 Nb
P 93

(9.15)

M - 1,11 Nbc (9.16)

Nbc c o nióbio contido no carboneto de nióbio, pois:

NbT - Nbc • Nb

Nb.p - nióbio total do aço

Nb * nióbio dissolvido nn austenita

A partir das equações (9.14) e (9.16) obtem-sc:

í
.7

1,11 . 10 Nb

0 valor de Nbc pode ser obtido para cada aço, numa iliMiv

minada temperatura através da equação (9.17) e das figura:; '.Kl a

0.4 (que fornecem o valor de Nb ). Com o valor de Nhc cnlcnla-si-

f pela equação 9.18. Sabendo-se o valor de f, admitindo-sc Ro-Sw"
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(obtido, das figuras 9.21 a 9.23), e conhecendo-se o valor de z, po
de-se calcular o rc pela equação 9.10. 0 problema esta cm se
conhecer exatamente o valor de z, pois numa mesma amostra, i { va
riável, como pode ser comprovado pela figura 9.27. Escolheu-se cn
tão uma faixa de variação para z: entre 2 e /T, o que aliás é suge
rido por Gladman1 e Coladas2. A partir destes dados construiu-sc
os gráficos de r x temperatura para os aços C20Nb3, C40Nb3 c
C80Nb3 (figs. 9.28 a 9.30). Nestas mesmas figuras foram colocados
os valores do raio da partícula de carboneto de nióbio, medidos por
Coladas2 e Gladman1. A intersecção das curvas r e r fornece o
valor.da T , a qual é apresentada na tabela IX.2. Deve-se obser
var que muitos valores desta tabela foram obtidos por extrapolação.

AÇO

C20Nb3
C40Nb3
C80Nb3

Tcg
COLADAS2

900 -
900 •
900 •

• 1030
• 1050

- 1075

(°C)

GLADMAN1

800 -
825 -
825 -

970
980
1000

Tabela IX.2 - Temperatura crítica de crescimento do grão

austenítico (TCg), calculada pelo método
de Gladman1 , para os aços ao niobio deste
trabalho.

. análise da mesma indica que a hipótese anteriormente apresentada
estava correta, ou seja, a T seria menor que 900°C para os aços
deste trabalho. Observa-se ainda que este método de cálculo da
T é bastante impreciso, pois fornece uma faixa de temperatura
de até 200°C. Por outro lado, os resultados de Colndas2 indican-
do que para aços com alto teor de carbono (0,4 < C * 0.81C) a T
seria sempre de 1075°C, independente do teor de carbono ou nióbio
do aço, não foram confirmados por este trabalho. Concluiu-se en-
tão que nem sempre os resultados de Gladman1 ou Coladas2 podem ser
aplicados aos aços com médio e alto teor de carbono, objetivando o
cálculo da Tc . C necessário o desenvolvimento de um novo modelo,
mais elaborado, para prever o crescimento do grão austenítico cm
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10 min

Fig. 9.27 - Aço C20Nb3 aquecido a 900°C por diferentes períodos

de tempo e transformado parcialmente. Notn-sc ;i re-

de de ferrita procutetôidc (branco) no contorno do

antigo grão austenítico (agora mnrtcnsítico).
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aços ao nióbio, que leve em conta a temperatura final de tratamen-
to termamecânico, e talvez, também a deformação e a taxa de defor-
mação aplicada ao aço.

9.3. Efeito do niôbio na formação e nas propriedades da ferrita

9.3.1. Formação da ferrita

Na fig. 9.31 observa-se que o nióbio atrasa acentuadamen
te a formação da ferrita. Como a temperatura de austenitizaçaofoi
de 1200°C, pela figura 9.4 observa-se que todo o niôbio estava em
solução na austenita. Este resultado concorda com os de Webster1*
e Serin5 (vide figs. 4.10 c 4.11, Jap. 4). Os mecanismos pelo qual
o nióbio atrasa a formação da ferrita serão discutidos no item
9.5.

9.3.2. Dureza da ferrita transformada por resfriamento contí-
nuo

Na figura 9.32 observa-se a dureza da ferrita em aço com
e sem niôbio Tesfriados continuamente. Nota-se que no aço carbono
não houve variação da dureza com a temperatura de austenitização, o
que era de se esperar. Nestes aços o aumento inicial da dureza
com a elevação da taxa de resfriamento (10 para 50°C/min) foi devi
do a uma redução no tamanho de grão ferrítico. Para o resfriamen-
to a 10°C/min o grão ferrítico era suficientemente grande (100 um
de diâmetro) para não afetar a medida de dureza (a diagonal da im-
pressão na amostra era de no máximo 20 um). Entretanto para taxas
de resfriamento de 100°C/min c diâmetro do grão ferrítico c m de
30 a 40 ym, e sendo próximo do tamanho da impressão deve ter con-
tribuido para o aumento da dureza ferrítica (fig. 9.33). Uma expe
riência ilc confirmação fui realizada medindo-se a dureza ferrít ica
no centro c na periferia de uma amostra do aço C41N1>3 resfriado a
10°C/min. A media de 10 medidas foi: 12312 na periferia (onde os
grãos de ferrita eram maiores) e 143+3 no centro da amostra. 0 nu
mento da fração volumétrica de ferrita na região periférica da amos
tra deve ser devido à descarbonetação, visto que o mesmo mostrou-
se mais pronunciado em amostras austenitizadas em temperaturas mais
altas e resfriadas mais lentamente (fig. P.33). Outro aspecto in-
teressante que se observa na figura 9.33.a é que os grãos ntiMcn.T
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Tenp. oust. -

1200°C

Tamanho de grão
austenitico •
100 a 200 um

C21 700°C - 1 min nital C2lNb3 700°C - 1 min nital

\ ig. 9.31 - Início da formação da ferrita em aço 0,20t C/l,0\ Mn
sem e com a adição de 0,031 Nb. Nas micToijrafias ob
serva-se uma rcdc dc ferrita procutctoido (broncaT
no contorno do antigo grão austcnítico (agora marten
sltico).
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Resfriado a
100°C/min

faOX, n i t a l

.Camada de níquel

Resfriado a
10°C/min

00X, nital

lig. 9.S3 - Lícito da taxa de resfriamento no tamanho de grno
ferrítico do aço C41Nb3. No aço resfriado mais i.i
damente observa-sc uma diminuição da ferrita
tetóide.
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ticos (delineados pela ferrita alotriomorf*) próximos i superfície
da amostra são menores que os do centro da mesma. Isto se deve ao
efeito das ranhuras térmicas (thermal grooving) em restringir o mo
vimento do contorno do grão austenítico. descrito por Mullins1"6.

A adição de niõbio nos aços elevou a dureza ferrítica. o
que foi devido ã precipitação do Nb(C.N) na ferrita (fig. 9.34).
Deve-se observar que o valor de d,00 (espaçamento interplanar) cal_
culado foi 51 menor que o valor da literatura1*7 para o NbC puro

(2,11 e 2,23 A, respectivamente). Isto deve ter sido devido à foĵ
inação de NbCQ g? ao invés do NbC, o que segundo Storms'*8 diminui-
ria o parâmetro de rede (vide fig. 6.2, cap. 6). A hipótese do nĵ
trogênio formar um carbonitreto27, diminuindo o parâmetro de rede
fui afastada, pois este elemento apresentava-se em quantidades raí-
ninas nestes aços: 0,00011 (vide tab. VIII.4, cap. 8). Existe ain
da a hipótese do manganês substituir uma fração de átomos de nió-
bio do carboneto de nióbio, e com isso alterar seu parâmetro de rc
de. Esta hipótese provem, por analogia, da substituição do nió-
bio pelo manganês, em compostos Fe-Nb, apresentada no item 9.1.
Voltando à figura 9.32 observa-se que nos aços com nióbio. uma di-
minuição da taxa de resfriamento (ou seja,um resfriamento mais len-
to) provocou uma queda na dureza da ferrita, o que parece ser devi^
do ao coalescimento das partículas de Nb(C,N). Observa-se ainda
que aços ao niõbio austenitizados a 1250°C apresentaram uma maior
dureza ferrítica que os austenitizados a 1000°C. Pela figura 9.3S
observa-se que a 1000°C a solubilidade do nióbio n> austenita do
aço C41Nb3 seria de 0,0031 e que a 1250°C seria total (0,031). De-
ve-se ainda lembrar que antes de se iniciar o resfriamento contí-
nuo, as amostras foram mantidas por 10 minutos a 1000 c 125O°C (vî
de fig. 8.26, cap. 8). Como a precipitação do Nb(C.N) nestes aços,
ocorre a 1000°C e não ocorre a 1250°C, o tempo gasto para resfriá-
los de 1000 até 600°C foi maior na amostra austenitizada a 1QOO°C
(pois a mesma permaneceu 10 minutos nesta temperatura nntes dr ser
resfriada) (fig. 9.36). Escolheu-se a temperatura de 1000°C para
se iniciar a contagem do tempo de precipitação, pois segundo
Simoneau32, em austenita não deformada c para períodos de tempo «Ia
ordem de 50 minutos (que c o tempo máximo da fig. 9.36) a precipi-
tação do Nb(C,N) só seria significativa paTa temperaturas menores
que 1000°C (vide fig. 6.11, cap. 6). Escolheu-se 600°C como a
temperatura final de precipitação tendo em vista que nota tempera
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Caapo claro

Figura de d ifração

Fig. 9.34 - Precipitação do NbC na ferrita procutetóide.

Aço C41Nb3, austcnitizado a 12S0°C e rcsfriu

tio continuamente a 10°C/min.
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tura ja ocorreu, certamente, a precipitação do Nb(C.N) na austcni-
ta e nainterfase c/Y, e. provavelmente, na ferrita supersaturada.
A partir dos dados das figuras 9.32 e 9.56 construiu-se o gráfico
da figura 9.37. onde se relacionou o tempo de resfriamento da amos
tra entre 1000 e 600°C c a dureza da ferrita. Observa-se que dim!
nuindo-se o tempo de resfriamento aumenta-se a dureza da ferrata T
Pela figura 9.37 verifica-se que a precipitação do Nb(C.N) durante
o resfriamento contínuo e bastante rápida, pois um pequeno aumento
no tempo de resfriamento provoca uma queda brusca de dureza, o que
seria devido ao crescimento e coalescimento das partículas de
Nb(C.N). Isto esta de acordo com os resultados de Simoneau^, o
qual observou que um aço 0,2*C/0,06\Nb resfriado a 240°C/min,'aprç
sentava 601 de precipitação de Nb(C.N) (vide fig. 6.12. cap.6). De
ve-se ainda notar que os resultados obtidos na figura 9.32 confiT
maram resultados anteriores de Tanino12 e Grayl' para aços com
0.21C.

A microestrutura dos aços C41 e C41Nb3 foi sempre de fer
rita e perlita (figs. 9.38 a 9.40). Com o aumento da taxa de res-
friamento a ferrita de crescimento lateral e a ferrita do
Widmanstãtten começaram a substituir a ferrita alotriomorfa , e, a
ferrita idiomorfa foi substituída pela ferrita de Widmanstãtten
intragranular (vide anexo II). Para taxas de 200°C/min houve o
aparecimento de bainita no aço C41Nb3. Isto está coerente com os
resultados de Steinen3* que observou a substituição da ferrita-per
lita pela bainita-martensita em aços 0,5tC microligados com niobio,
austenitizados a altas temperaturas e resfriados rapidamente (vide
fig. 7.19^ cap. 7). Ocorre que era altas temperaturas (12S0°C, por
ex.) o niÓbio entra em solução na austenita. retardando a formação
da ierrita (fig. 9.31), e favorecendo a formação da bainita.

Nos aços C41 e C41Nb3 verificou-se também que um aumento
na taxa de resfriamento provocava uma diminuição acentuada da fra-
ção volumetrica de ferrita (fig. 9.41), o que está de acorco com
os resultados da literatura'» .-9. Observando-se a curva «U- resfria-
mento contínuo de um aço com 0.41C, austenitizado a 8S0°C e res-
friado lentamente (l°C/min) (fig. 9.42) verifica-se que o r.rcsmo
apresenta 501 de ferrita proeutetÔide. ou seja, o que c previsto
pelo diagrama de equilíbrio Fe-C (vide fig. 2.3. cap. 2). Va-
rem se o mesmo aço for resfriado rapidamente (500°C/min)
apresentara apenas 15* de ferrita, porque com o aumento da tá
xa de resfriamento, as temperaturas de formação da perlita sfto
atingidas mais rapidamerte. e a rnesm.i começa .-. cres-
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10OX C41Nb3
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loonx

Microestrutura dos aços C41 c C41Nb3 austcnitiindos ;i
1250°C e resfriados continuamente n 10°C/min. Ata(]Ui'
Nital.
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C41 100X C41 1000X

C41Nb3
100X C41Nb3 1000X

Fig. 9.40 - Microcstrutura dos aços C41 c C41Nb3 austenitizados .1

12S0°C e resfriados continuamente a 100oC/min. Ataque

Nital.
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listas estruturas referem-se ao centro daí. barras cujo

diâmetro é indicado n;j abeissa. Pode-se utilizar o diagrama co-

nhecendo-sc o diâmetro u as condições de resfriamento (ar, õlcoou

água) das barras ou a taxa de refriamento que as mesmas foram su-

jeitas a 7 5()°C. I'or ex., com resfriamento cm óleo, obter-sc-ia

estrutura totalmente martensita em barras de ate 10 mm de tüãme-

tro (a partir deste diâmetro começaria a formar também ;i bainital.

Por outro lado, uma barra resfriada a S00°C/min apresentaria uma

estrutura de ferrita (IS'.l, perlita (SS",) e bainita (SO*.).
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cer, interrompendo o crescimento do grão ferrítico. As diferenças
entre a'fração volumêtrica medida (fig. 9.41) e a fornecida pela
literatura (fig. 9.42), devera-se,certamente,às diferenças no tama
nho do grão austenítico. Os aços da figura 9.41 apresentavam um
diâmetro de grão austenítico da ordem de 1 mm, pois foram austeni-
tizados a 125O°C, enquanto que os da figura 9.42 foram austeniti-
zados a 85O°C e deveri apresentar um diâmetro da ordem de 20 \im.

9.3.3. Dureza da ferrita obtida isotermicamente

Na figura 9.4 3 observa-se que no aço carbono não houve
variação da dureza ferrítica com o tempo no tratamento isotermico,
como era de se esperar. A adição de niõbio no aço provocou um au
mento de dureza ferrítica, o que era mais acentuado ã medida que
se diminuía a temperatura de transformação, o que está de acordo
com os resultados de Brito13 (vide fig. 6.31, cap. 6). Isto se d£
ve ã diminuição do diâmetro dos precipitados formados na ferrita
com o abaixamento da temperatura50 (vide fig. 6.10, cap. 6). Tam-
bém observou-se que a medida que se aumentava o tempo de permanen
cia numa determinada temperatura, a dureza da ferrita diminuia, o
que deve ser devido ao coalescimento de precipitados de Nb(C,N).
A análise das amostras transformadas parcialmente (700°C - 10 nu,
nutos ou 600°C - 1 minuto) indicou que o aço carbono era constitu£
do de ferrita, carbonetos e martensita, enquanto que o aço ao niõ
bio apresentava apenas ferrita e martensita (fig. 9.43). Isto in-
dica que o niõbio atrasou acentuadamente a decomposição da austein
ta, visto que 1 minuto a 600°C, seria o suficiente para provocar
a formação de carbonetos cm um aço com 0.171C (fig. 9.44).

9.4. Efeito do nióbio na formarão e nas propriedades da perlita

9.4.1. Curva TTT

Observa-se na figura 9.45 uma concordância bastante boa
entre a curva TTT obtida para o aço C81 com a fornecida pela lite-
ratura52, indicando que a técnica utilizada neste trabalho forne-
ceu dados compatíveis com os existentes na literatura. 0 aço da
literatura52 apresentou tempos para o início da decomposição da
austenita menores que os obtidos neste trabalho, o que devr ter s^
do devido ao menor tamanho de grão austenítico do primeiro (40 r
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•Vide Anexo 111, para pontos experimentais da curva ITT

Fig. 9.4S - Transformação isotcrmica do aço C8I.
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1000 ti», respectivamente). Diainuindo-se o tamanho de grão austc-
nítico aumenta-se a área de contorno de (rio austenítico, c como a
perlita nucleia nesta região, sua nucleaçío £ facilitada, ocorren-
do em menor tempo. Observa-se também na figura 9.4S que o aço dcs
te trabalho apresentou uma menor temperatura Aej(temperatura de eqin
líbrio da reação v t perlita), o que deve ser devido ao seu maior
teor de manganês, pois este elemento abaixa a temperatura cutetói-
deS3 (fig. 9.46).

Comparando-se agora as curvas TTT levantadas para os
aços C81 e C81Nb3, austenitizados a 900°C. observa-se que elas não
apresentaram diferenças significativas (fig. 9.47). exceto ;• de
que o niôbio elevou ligeiramente a temperatura A c J. Como esses

aços foram austenitizados a 900°C, pela figura 9.35 verifica-se que
praticamente todo o nióbio deveria estar na forma de Nb(C.N). Con
clui-se então que o nióbio na forma de Nb(C.N) não alterava signi-
ficativamente a cinética da reação y •• perlita. Como o nióbio não
alterou a cinética de decomposição da austenita para a temperatura
de 900°C, realizou-se novas experiências, utilizando-se temperatu-
ra de austenitização de 1350°C, o que pela figura 9.3S, seria sufi
ciente para solubilizar todo o niobio. Observou-se então que o
tempo para o início da reação y •*• perlita aumentava de 10 vezes,
quando se adicionava niobio no aço (fig. 9.48) para toda a faixa
de temperatura medida (575 a 650°C). Segundo Bain5"1, os fatores
que atrasariam a decomposição difusional da austenita seriam:

a) Homogeneidade da austenita
b) Granulação grosseira da austenita
c) Elementos de liga dissolvidos(exceto cobalto)

Como os aços eram bastante homogêneos e apresentavam o mesmo taraa
nho de grão austenítico, o único fator que poderia ter atrasado a
reação seria o nióbio dissolvido na austenita. lista hipótese é rv
forçada pelo fato de que o nióbio na forma de Nb(C.N) (fig. !>.'17)
não provocou atrasos na reação y •* perlita. Os mecanismos pelos
quais o nióbio altera a reação y -*• perlita serão discutidos no
item 9.5.

9.4.2. Dureza da perlita transformada isoterraicamente

Na figura 9.49 observa-se que n dureza d» perlita ou da
bainita diminui com o aumento da temperatura «'e trnnsformaçiio. Is
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encontram-se no Anexo III.
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to era de se esperar, pois segundo Zener5S. com o aumento da tcmp£
ratura de transformação haveria o aumento do espaçamento interla-
melar da perlita, segundo a equação:

2 o^P T F

So = • — (9.19)
AHy AT

onde:
So » espaçamento inteTlamelar (espessura de 1 lamcla de

cementita + 1 lameIa de ferrita)
Tg x temperatura eutetóide (A.)

o Y P • energia interfacial entre a austenita e a perlita

&HV * variação da entalpia entre a austenita c a perlita,
por unidade de volume

AT = super-resfriamento (T£-T), onde T é a temperatura
da reação y -» perlita.

E, com o aumento do espaçamento interlamelar haveria uma diminui-
ção de dureza. A observação das amostras utilizadas na figura 9.49
indicou que para temperaturas menores de 5S0°C havia a formação
de bainita superior (fíg. 9.SO}, a qual nucleia no contorno »lo
grão austenítico56. A descontinuidade da curva de dureza ob-
servada na faixa de temperatura de SOO - 550°C, corresponde no
"nariz" da curva TTT (figs. 9.4S e 9.47), onde há uma transição da
estrutura perlítica para a bainítica. Na região bainítica da figu
ra 9.49, verifica-se que a dureza aumentou com a diminuir "o da tetòpevíi
tura de transformação, o que está de acordo com os resultados de
Pickering57. Um dado interessante que observa na figura 9.49 c
que os aços com e sem niõbio apresentaram a mesma dureza perlíticn
para uma determinada temperatura de transformação. Para melhor
compreender este efeito mediu-se o espaçamento interlamclar (So)cm
aços com e sem niõbio transformados isotermicamente (fig. 9.SI).
Nesta medida utilizou-se a perlita "fresca" (fresh pcnrlitc), ou
seja, a obtida por transformação parcial (fig. 9.S2). Comparou-se
o valor de So do aço carbono (C80) com os obtidos por outros pes-
quisadores58'59, observando-se uma grande proximidade entre cies,
o que indica que a técnica utilizada fornecia resultados compai ívris
cornos da literatura. Ababtodc 600°C não foi possível medir o So devi-
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2000X , MEV
nital
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sooox . MI:V

Fig. 9.50 - Bainita r.ucleada em contorno do antigo grão austeníti
co. Aço C80Nb3 austenitiiado a 13S0°C c transformado
a 5S0°C por 10 minutos.
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ig. 9.51 - Espaçamento interlamelar em função da temperatura do
transformação de aços 0.81C com c sem adição de niólno.
As amostras foram atacadas com nital 2t. As curvas tloRrá
fico acima foram obtidas por regressão linear (y • b«mx):
Aço C80: r - 0.97 m «-0,05043 b « 40.8SS7
Aço C80Nb3: r - 0,93 m --0,03430 b - 25.SO44

r « coeficiente de correlação
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i ig. 9.52 - I'crlitas obtidas por transformação parcial do aço
C80Nb3 a 650°C por 7 minutos. Na foto superior
observa-se o aparecimento de ura núcleo Jr pcrlit.j,
c na inferior a interface perlita/martensita de
um núcleo maior. Imagem invenida (cement itÍI V
clara, ferrita c escura).
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do à degeneração da perlita (degenerate pearlite)60 (fig. 9.53).

tando â .figura 9.51 observa-se que a adição de niôbio resultou num

aumento do espaçamento intcrlamelar. Como o niôbio c um elemento

estabilizador da ferrita61*, ele deve aumentar a temperatura eute-

tôide (fig. 9.4b), o que diminuiria a relação { — 1 (fig. 9.54),

diminuindo o So, segundo a equação (9.19). Porém voltando-sc

ã figura 9,5] , observa-se que ocorreu o contrário, ou seja, o niô-

bio aumentou-o So. Extrapolando-se as retas da fig. 9.51 ate a

abeissa, onde So tomar-se-ia infinito, calculou-se a temperatura

eutetâide (Açj), observando-se que ela era de 720°C no aço sem niô

bio e 745°C no aço com niôbio, indicando que o niôbio elevou a

temperatura A e j . Verificou-se ainda que a temperatura encontrada

para o aço C80 (720°C) era menor que a do sistema Fe-C (727°C), o

que deve ser devido à presença do manganês53 nos aços deste traba

lho. A temperatura de 720°C foi a mesma encontrada por Ridley63 e

Pellissiers8 para aços equivalentes. Como o niôbio não deve alte-

rar a mudança de entalpia por unidade de volume6** (AH ) , concluiu-

se então, pela análise da equação de Zener55 que o mesmo aumenta-

ria a energia interfacial entre a austenita e a perlita (o^P). Re

sultados semelhantes (aumento da energia interfacial Y/perlita)

foram encontrados por Al-Salman6" com a adição de silício na liga

Fc-C.

Conclui-se então que o atraso provocado pelo niôbio na

reação y •* perlita (fig. 9.48) seria provocada pelo aumento na encr

gia interfacial austenita/perlita, o que está de acordo com as leis

de Russcl65 para o crescimento de alotriomorfos. Segundo RussclfS

o tempo de incubação para a nucleação de alotriomorfos seria de

(vide item 4.1, cap. 4):

T - a

'Embora o niôbio seja um elemento estabilizador da ferrita, sej'.un
do De Ardo62, adições de ate 0,20t Nb no sistema Fe-C, ^causariam
o abaixamento da temperatura A3, isto é, o campo austenítico cx-
pandir-se-ia pela adição de até_0, 2lNbe n pnrt ir daí começaria a
contrair-sc.de maneira análoga n observada nos sistemas Fe-Cr ou
Fe-V. Então, em pequenas quantidades (0,2t) o niôbio seria um os
tabilizador da austenita.capartir daí passaria n ser um estnbili~
zador da ferrita. Entretanto, De Ardo*2 apcnns cita essa inform^
ção em seu trabalho, sem mostrar o diagrama l;r-Nli com as caracte-
rísticas por ele descritas.
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Fig. 9.S3 - Perlita "degenerada" obtida coro transformação ;i M)0°i:

por 10 minutos, em aços com c sem nióbio. Im.-igcm jnvi-v

tida.
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a « 2 para alotriomorfo incoerente

. a - 1 para alotriomorfo coerente

a • fator de proporcionalidade

T • tempo de incubaçio

0
Y P - energia interfacial perlita/austenita

(utilizou-se alotriomorfos coerentes e incoerentes para descrever

a nucleação da perlita, pois segundo Dippenaar e Honeycombe 6 6, ha-

veria estas duas possibilidades. Vide item S.I, cap. 5 ) . Pela equri

ção (9.20) observa-se que um aumento na energia interfacial provo-

ca U D aumento no tempo de incubação, o que é coerente, pois o nió-

bio em solução na austenita, atrasa a reação y •* perlita (fig.9.48).

Estas observações têm ainda respaldo nos trabalhos de outros pes-

quisadores, os quais observaram que nem sempre um elemento estabi-

lizador da austenita (ferrita) aumenta (diminui) o espaçamento in

terlamelar (tab. IX.3).

Elemento

Si

Mn

Ni

Co

Cr

Nu

Estabilizador

a

Y

Tf

Y

a

a

Efeito no So

•

t

*

Referência

Al-Salman6*

Ridley63-PellissierS8

Ridley63- Pellissicr58

Brown67

Pellissier58

Ridley63

Este trabalho

Tabela IX.3 - Efeito dos elementos de liga no espaçamento intcrla-

melar da perlita.

Porém se o niõbio aumenta o espaçamento interlamclar da

perlita, porque não há alteração na durezn da mesma ? Par.n respon

der a esta pergunta relacionou-se a dureza da perlita com sou cspfi

çammto intcrlamelar (fig. 9.55), observando-se que para um mesmo

valor de So, o aço com niõbio apresentava uma durez» ligeiramente

maior. Este aumento de dureza foi identificado ser devido à precj

pitação do carboneto de nióbio na ferrita da perlii;i (fi>:- !».*<•).
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ferrita da perlíta. Aço C41Nb3, austenitizado ;i
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analogamente ao que foi presenciado por Dunlop68 para o carboneto

de vanádio. Concluiu-se então que o niõbio provocava dois efeitos

antagônicos cm relação â dureza da perlita: aumentava o espaçamen-

to interlamclar, (o que diminuía a dureza) e provocava a precipita^

ção do Nb(C,N) na ferrita da perlita (o que aumentava a dureza).

Como esses efeitos eram opostos e de pouca intensidade, os mesmos

concelaram-se, não alterando a dureza perlítica.

9.4.3. Dureza da perlita obtida por resfriamento contínuo

Na figura 9.57 observa-se que em todos os aços houve um

aumento da dureza da perlita com a elevação da taxa de resfriamen-

to. Isto deve-se a diminuição do espaçamento interlamelar, pois a

medida que se aumenta a taxa de resfriamento, diminui-se a temper^

tura de transformação i •* perlita. Por exemplo, para 10°C/min a

temperatura de início da reação seria de 710°C, enquanto que para

500°C/min seria de (>80°C (fig. 9.58). Com a diminuição do espaça-

mento interlamelar haveria a diminuição da dureza (fig. 9.55). A

medida do espaçamento interlamelar (So) é, entretanto, uma tarefa

bastante difícil de ser realizada em amostras resfriadas continua-

mente, pois os nódulos de perlita são nucleados em temperaturas dî

ferentes, e consequentemente, apresentam valores distintos de So.

Além disso, o So varia cm um mesmo nódulo de perlita, pois o mesmo

é formado numa faixa de temperatura. De qualquer maneira, o aumen

to da dureza em todos os aços. com a elevação da taxa de resfria-

mento, só pode ser explicado pela variação de So, visto que o tama_

nho da colônia perlítica não influiu no resultado da medida.

A adição de niõbio no aço com 0.41C elevou sua dureza

perlítica em ate 50 VIIN (50 pontos na escala Vickcrs), sendo que

o aumento de ilurczn foi maior para maiores temperaturas de nustciiit Í7.;rç5o (fij1,.

i»..S7). Lsse comportamento foi semelhante ao observado na ferri-

ta para o mesmo aço (fig. 9.32), c como a medida de microdurezanão

foi influenciada pelo tamanho da colônia perlítica, esse aumento

de dureza provocado pelo niõbio poderia ser explicado pelo: endure

cimento da cementita pelo nióbio ou endurecimento d.i ferrita da

perlita pela precipitação do Nb(C.N). A primeira hipótese parece

inviável pois segundo Stuckens70«7l não há possibilidade de forma-

ção de uma cementita substitucional (isto c, saindo alguns átomos

de ferro e entrando outros de nióbio), devido às grandes diferen-

ças de raio atômico37 (le * 1,29 A e Nb = 1,43 A a 1000°O c consi
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| derações termodinâmicas desfavoráveis. A segunda hipótese foi com

provada pois observou-se a precipitação do Nb(C.N) tanto na ferri-

i ta proeutetõide (fig. 9.34) como na ferrita da perlita (fig. 9.S6).

A adição de nióbio no aço com 0.81C não alterou a dureza

, da perlita. Essa diferença de comportamento entre os aços com 0,8

e 0.41C pode ser explicada da seguinte maneira: se a transformação

> -» perlita fosse realizada em condições de equilíbrio, o teor de

carbono da perlita, segundo o diagrama Fe-C72 (vide fig. 2.3, cap.

2) seria de 0,771 (na realidade um pouco menor devido ao efeito do

manganês de abaixar a composição eutetóide - fig. 9.46). Logo, se

o aço com 0.41C fosse transformado nas condições de equilíbrio a

fração volumétrica de perlita seria de aproximadamente SO*.. Porem

como a transformação ocorreu fora das condições de equilíbrio, a

formação da ferrita foi parcialmente suprimida pela formação de

perlita (fig. 9.42), e a fração volumétrica da perlita oscilou cn

tre 94 e iiyt, dependendo da taxa de resfriamento empregada (fig.

9.41). Houve então a formação de perlita "diluída"73 (ou seja, de

perlita com teor de carbono menor que 0,771). Se o aço continha

0.41C e se o mesmo transformou-se totalmente em perlita, esta per-

lita conterá 0,4tC. Obviamente uma perlita com menor teor de car-

bono apresentará uma menor fração volumétrica de cementita e com

isso sua dureza será menor.

Supondo que a estrutura do aço seja totalmente perlítica,

a fração volumétrica da cementita pode ser calculada pelas equa-

ções:

CT - C • Cr (9.21)
1 Cl V-

Cc - 6.67 . fc (9.22)

onde:

C - 0.02 (1 - f ) (9.23)

Cj • \ carbono total

C " \ carbono na ferrita da perlita

Cc • V carbono na cementita da perlita

fc * fração volumétrica da cementita da perlita

(1- fc)« " " " ferrita

6,67 e 0,02 • teor de carbono na ferrita o na cementita(obtj^
do da figura 2.3, cap. 2) para temperatura de
723°C.
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Através das equações 9.21 a 9.23 obtém-se:

CT - 0.02
f - -J . (9.24)

6.65

Para CT - 0,4 -• f£ = 0,057 ou 5,7*

CT » 0.8 - fc « 0,117 ou 11,7\

Observa-se então que elevando-se o teor de carbono da perlita de

0,4 para 0,61, sua fração volumetrica de cementita passa de 5,7 a

11.71. Isto explica a diferença de dureza da perlita entre o aço

C41 e C81 austenitizados ã mesma temperatura e resfriados com

igual taxa de resfriamento. Porém ainda persiste uma dúvida: por

que os aços com 0,4tC apresentaram um aumento de dureza com a adi-

ção de nióbio, e os com 0.81C não ? Verificando-se as figuras 9.57

e 9.32 observa-se qur> para o aço com 0,4tC a dureza da ferrita com

precipitação de Nb(C,N) é próxima da dureza da perlita em aço sem

niobio (aproximadamente 200 VHN). Assim a precipitação de nióbio

na ferrita da perlita destes aços contribuiria para aumentar a du-

reza da perlita. Nos aços com 0.81C a dureza da perlita (sem adi-

ção de nióbio) já é quase o dobro da dureza da ferrita com Nb(C.N).

Assim, o efeito precipitação do Nb(C.N) na ferrita da perlita se-

ria "encoberto" pela própria dureza da perlita, e não seria nota-

do. Deve-se ainda observar que nos aços 0.41C a fração volumctri-

ca de ferrita da perlita c maior que nos aços com 0.81C (equação

9.24) e com isso os primeiros são mais sensíveis ao endurecimento

por precipitação na ferrita. Ainda na figura 9.57 observa-se que

a faixa de dureza dos aços C81 e C81Nb3 foi a mesma observada no

tratamento isotermico dos aços C80 e C80Nb3 (fig. 9.49), indicando

uma coerência nos resultados obtidos.

Com relação à fração volumétrica da perlita, observou-sc

que para temperatura de austenitização de 1000°C, o nióbio não pro

vocava alterações na mesma (fijj. Í1.41) e que para tcmperaturíis de aust£

nitização maiores (12.S0°C) havia uma tendência do nióbio em aumen-

tar ligeiramente n fração volumétrica da perlita. Isto deve ser

devido ao atraso na formação da ferrita pelo nióbio em solução na

austenita para altas temperaturas de austenitização (125O°C), fa-
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zcndo com que a perlita suprima a formação da ferrita. Para baixas

temperaturas de austcnitização (1000°C) o niobio estaria majorita-

riamente na forma de Nb(C,N) (901 como Nb(C.N) e 101.dissolvido na

austenita segundo a figura 9.35) e não alteraria a fração volume-

trica da perlita. Os resultados da figura 9.41 aparentemente di-

vergem dos obtidos por outros pesquisadores31.71*"75, que observaram uma

redução na fração volumetrica da pcrlita com a adição de niobio no aço. Ocorre,

entretanto, que os açosao niobio daqueles pesquisadores apresentavam

um menor tamanho de grão austenítico do que os aços sem niobio (vi_

de figs. 7.19. 7.21 e tabs. VII.1 e VII.2, cap. 7). Esse menor

grão austenítico, deve ter favorecido a nucleação da ferrita, au-

mentando a fração volumétrica da mesma. Para altas temperaturas

de austenitização (1300°C, ex.), quando o tamanho do grão austení-

tico era o mesmo para os aços com e sem niobio, Frodl71* e Steinen31

observaram que a fração volumétrica de ferrita era igual cm ambos

os aços. Isto confirma a hipótese de que o efeito por cies obser-

vado era indireto, ou seja, o niobio reduzia a fração volumétrica

da perlita pela restrição de crescimento do grão austenítico, favo

recendo a formação de ferrita. Como os aços com e sem niobio dcs_

te trabalho, foram solubilizados a 13S0°C (vide fig. 8.26, cap 8),

os mesmos apresentavam o mesmo tamanho de grão austenítico, não

ocorrendo o efeito de redução da fração volumetrica da perlita pe

Ia adição de niobio no aço, devido a redução do grão austenítico.

9.4.4. Efeito do niobio na tcmperabilidade dos aços com 0,8»("

Embora o niobio não tenha afetado a microdureza da pcrlj.

ta no aço com 0.81C, seu efeito em retardar a reação perlítica pro

vocou um aumento significativo da tcmperabilidade (fig. D.59), não

alterando, entretanto.a dureza martensítica. Posteriormente verificou-

se que o niobio praticamente não alterava a dureza martensítica cm

aços com o teor de carbono variando de 0,2 a 0,81 c temperaturas df

austcnitiiação de 1P00 ou 132O°C (fig. 9.60). Houve um ligeiro au

mento na dureza martensítica dos aços com e sem niobio ítustenit \ZÍ\_

dos a 1000°C. devido ao menor tamanho de grão austenítico, compar^

tivamente aos nços austenitizados a 12S0°C.

0 efeito do niobio na temperabilidade dos aços depende

de dois fatores: tamanho do grão austenítico c fração do niobio

dissolvido mi nustenita. Como a adição de niobio no aço provoca
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um "refino" do grão austenítico (na realidade o nióbio impede o

crescimento do mesmo), isto desloca a curva TTT para tempos mais

curtos, diminuindo a temperabilidade. Por outro lado o nióbio em

solução na austenita retarda 1 decomposição difusional da austeni-

ta, deslocando a curva TTT para tempos mais longos, e conseqüente

mente aumentando a temperabilidade. Então o resultado final da

adição de nióbio no aço dependerá de um balanço entre esses dois

efeitos, o que tem provocado uma certa confusão entre os resulta-

dos de diversos pesquisadores79*80. Segundo Nolasco79 o nióbio dî

minuiria a temperabilidade dos aços com 0.81C para temperaturas de

austenitização de até 1200°C. devido à precipitação do Nb(C,N)(fig.

9.61). Ocorre que Nolasco79 comparou a temperabilidade de um aço

carbono microligado com nióbio com outro aço de baixa liga, de compo

sição completamente diferente. As próprias curvas de Nolasco79

(fig. 9.61) indicar um aumento na temperabil idade, com o aumento da

temperatura de austenitização, para o aço coin nióbio. Outra suposição incorreta

de Nolasco79, foi a de que até 1200°C o nióbio estaria na forma de

Nb(C.N), favorecendo a nucleação da perlita e diminuindo a tempera

bilidade do aço. Ocorre que alguns pesquisadores utilizam as equa

ções de limite de solubilidade do nióbio na austenita, como por

exemplo, a de Nordberg26 (vide equação 2.3, cap. 2), admitindo que

o nióbio só entraria cm solução na austenita a partir da temperatu

ra fornecida por estas equações. Este conceito, às vezes emprega-

do, é errôneo, pois como foi verificado no item 9.1, a medida que

se eleva a temperatura de austenitização, uma fração cada vez maior

do nióbio total do aço vai entrando em solução na austenita, até

ocorrer a solubilização total do mesmo, numa determinada temperatu

ra, a qual pode ser calculada pelas equações de limite de solubil^

dade*6.

Recentemente VieiTa80 observou que a adição de nióbio cm

um aço com 0,4'C, austenitizado a 860°C causava uma diminuição da

temperabilidade (fig. 0.62). Ocorre que nesta temperatura o nió-

bio está na forma <le Nb(C,N) e o efeito do mesmo é o de restringir

o crescimento do grão austenítico, o que favorece a nucleação d;

ferrita c perlita c diminui a temperabilidade. Na figura 9.62 oh

terva-sc que aumentando bastante o teor de nióbio (0,2%, por ex.),

há uma diminuição mais acentuada da temperabilidade. Isto deve

ocorrer pois o niólúo cm altas concentrações (além de seu limite

de solubilidade) forma partículas grosseiras, que não são dissolv^
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•das no aquecimento que precede a laminação do aço, funcionando co
•o substrato para nucleação da austen* u, o que reduz o tamanho de
grão austenítico e diminui a temper' -1idade.

Concluiu-se então que < rtlôbio pode aumentar, diminuir
ou não alterar a temperabilidi<*# dos aços, em função do tratamento
térmico ou termomecânico qi . o mesmo tenha sofrido. Os principais
efeitos do niôbio em alt". ./ a temperabilidade seriara:

1) 0 niõbio em soluça na austenita retarda a decomposição difusio
nal da austenita, aumentando a temperabilidade.

2) Quando o niâbio precipita sob a forma de finas partículas de
o

Nb(C.N) (10 a 100 A de diâmetro), estes impedem o crescimento
do grão austenítico, diminuindo a temperabilidade.

3) As partículas grosseiras de Nb(C,N), não dissolvidas durante a
austenitização que precede o tratamento termomecãnico, serviriam
de substrato para a nucleação da austenita, diminuindo o tama_
nho de grão austenítico e também a temperabilidade.

4) Haveria ainda um efeito marginal do niôbio, particularmente no-
tado nos aços com alto teor deste elemento (> 0,11). Ao formar
seu carbonitreto, o niôbio retiraria carbono da austenita, dimi-
nuindo a dureza martensítica e também a temperabilidade. pois a
medida que se diminui o teor de carbono do aço, forma-se ferri-
ta mais facilmente (supondo-se um aço hipocutetoide). liste efc|
to seria apenas marginal, pois para precipitar O.HNh na forma
de NbC0 fi7 são necessários aproximadamente 0.0HC, devido ao
carbono ser bem mais leve que o niôbio (vide reação 9.b).

9.S. Mecanismos de atuação do niôbio na formação da ferrita c da
pcrlitn

Como a formação da ferrita ou da perlita ocorre por difu
são, envolvendo nucleação e crescimento, tentou-se analisar os efcM
tos que o niôbio teria separadamente em cada uma destas etapas se
gundo as teorias existentes*:

•Deve-se observar que estas teorias não foram desenvolvidas especi
ficamente para o niólijo, e sim para outros elementos de liga oü
classes de elementos de liga (estabilizadores da ferrita, formado
res dd carbon it reto.
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9.S.l. Nucleação

O nióbio poderia atrasar a nucleação da ferrita (ou per-
lita) por:

a) Formação de um filme fino de precipitados de Nb(C.N) que reco-
briria o contorno de grão austenítico. Esse filme de precipita^
ção seria coerente com a austenita no início, produzindo uma in
terface coerente e de baixa energia81*82 nos contornos de grão,
o que dificultaria a nucleação da ferrita. Com o passar do tem
po, esses precipitados cresceriam ou coalesccriam, transforman-
do essa interface em incoerente, e assim permitindo a formação
da ferrita83.

b) Segregação de nióbio ou cossegregação carbono • nióbio no con-
torno do grão austenítico81*, Isto poderia diminuir a solubili-
dade 3 3• B S" 8 7, atividade88"90 ou difusividade91"92 do carbono
na austenita, dificultando a nucleação da ferrita. Também o
nióbio poderia estabilizar o embrião da ferrita, ou modificá-lo
estruturalmente, reduzindo sua efetividade em nuclear grãos de
ferrita81*.

Como ambas as hipóteses supõe a segregação do nióbio (em
solução ou na forma de Nb(C,N))no contorno do grão austenítico, fo
ram realizadas algumas experiências para verificar esta segregação.
Primeiramente trabalhou-sc com a liga FeNbS8Mn, a qual possuía
O.S81Nb, ou seja, um teor muito acima do usual em aços microliga-
dos. Empregou-se um alto teor de nióbio para ser possível sua de
teção na microssonda eletrônica, a qual fornece dados confiáveis
para elementos com teores acima de 0,11. Esta liga foi solubilizn
da (vide fig. 8.21. cap. 8) e o contorno de grão austenítico foi
revelado pelo método de Kohn93-Béchet91*. Na fig. 9.63 observa-se
que a amostra era constituída de grãos ferríticos alongados, e que
estes eram muito maiores que os grãos austeníticos anteriores. A
análise por microssonda eletrônica revelou que o nióbio estava se
gregado no contorno do antigo grão austenítico (fig. 9.64 c Í).6S),
e que haviam partículas não dissolvidas de Fe-Nb. Uma das desvan-
tagens de se utilizar o método de Kohn é que na superfície da amoj»
tra formam-se partículas de oxido de ferro, as quais confundem-se
com as de Fe-Nb, como pode ser observado na figura 9.63.C. Como o
contorno do grão austenítico (subentenda-se contorno do antigo
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Fig. 9.64 - Segregação de niôbio nos contornos de grãos austeníti-

cos da liga FeNb58Mn. Ataque de Kohn • Bcchet.
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grão austcnltico) era uma região coberta por oxido de ferro, e co
mo o nióbio tem una tendência maior a formar oxido do que ficar no
seu estado elementar9*, analisou-se uma região da amostra onds só
havia uma camada de oxido (fig. 9.66) e comparou-se o'teor de nió-
bio da mesma com o de uma camada livre de oxido. Constatou-se que
o teor médio de nióbio na camada livre de oxido era da mesma ordem
de grandeza do que o teor de nióbio na região oxidada (fig. 9.6S).
Logo, a segregação observada do nióbio no contorno de grão austení
tico foi "real" e não devido ã presença de óxidos naquela região.
Deve-se observar que esta análise apenas indicou que o nióbio esta
va segregado no contorno do grão austenítico, porém sem saber cm
que forma (dissolvido ou como FeNbMn*). Esses resultados concordam
com os de Thomas10, que observou a presença de grandes precipita-
dos (800 a 1600 j( de diâmetro) de Nb(C.N) no contorno de grão a us
tenitico cmaçi com 0.081C c O.UiNb. Thomas10 classificou estes pre
cipitados de / «ndes, em comparação aos pequenos precipitados (20
a 50 A de di*r'.ro) de Nb(C,N) distribuídos homogeneamente por to-
da a estrutKt* do aço. Porém aumentando-se a taxa de resfriamento
ou diminuini< -ÍC o teor de nióbio no aço, estes precipitados gran
des não ÍOJX: mais observados por Thomas10. Com os resultados de
Thomas10 e . » deste trabalho o que se concluiu é que o nióbio. cm
altas concet.trações em aços (além do seu limite de solubilidade) ,
precipita n; forma de compostos (Nb(C.N), FeNby, etc.) no contorno
de grão austenítico, devido is condições mais favoráveis de nuclc£
ção neste local. Porém, com estes dados, não se poderia afirmar que
o nióbio em solução na austenita estaria preferencialmente segre-
gado no contorno de grão austenítico. Para se verificar esta hipó
tese utilizou-se o aço C41Nb3 (C»0,401 Nb=0,03l) austenitizado a
1350°C (temperatura suficiente para colocar o nióbio cm solução na
austenita (fig. 9.35)). Como o teor de nióbio estava abaixo da
faixa de deteção da nicrossonda eletrônica, empregou-se a micros-
sonda iônica, a qual consegue analisar elementos com concentração
da ordem de ppb (partes por bilhão). Na figura 9.67 observa-se a
região analisada da amostra (estrutura martensítica) e na figura

'Embora a liga FcNbS8Mn contivesse manganês, não foi possível de-
tectareste elemento na superfície onde se realizou o ataque de
Kohn-Bcchct. Isto porque, durante o aquecimento da amostra poli-
da a 1300°C e 1P-* toriJ, ocorre a evaporação do mesmo (a 10-Horr**
a temperatura de evaporação do manganês ê de 1074©C e a 10"3 torr
ede 1222OC)36. tm vista disso, nao se pode observar se o mangam
neS cossecrepíiri;! com o nióbio no contorno iio nrnr, •-,,,,;»„„ r, ; ,.„



150X,Kohn • Bcchet

9.66 - Amostra FcNbS8Mn após homogeneização a 1300°C,
por 8 horas a 10" torr, seguida por resfria-
mento cm água. Observa-se na parte superior
da mesma a camada de oxido de ferro que nãc
foi retirada com o polimento. £ nesta camada
que foi feita a análise do teor de niéhio,
apresentada na figura 9.65.
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F.I.

F.I.

Nital

300X

•F.I.

9.67 -

Nital

Varredura com feixe iònico (F.I.) cm amostra do

aço C41NH5 (martensítica) para se observar a

distribuição do carbono, niõbio e manganês.
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9.68 a análise de todos os seus elementos (na região de carbono c
nióbio e escala foi ampliada de 300X, pois esses elementos emitiam
um sinal muito fraco). Posteriormente selecionou-se os picos de
C.Nb.NbO e f%i,varrendo-se a amostra e registrando-se a -concentração
de cada uma destas substâncias (fig. 9.69 e 9.70). A vantagem de
se utilizar o NbO no lugar do nióbio, c que como o feixe primário
é de oxigênio, o niõbio ocorre em maior quantidade na forma de óx_i
do e por isso o sinal do NbO ê mais forte. A analise das figuras
9.69 e 9.70 indica que o carbono e o nióbio estavam distribuídos
homogeneamente pela matriz, sem apresentar segregação no contorno
de grão austenítico. o manganês aprcscntou-se hetcrogeneamentc distribuído
indicando que o tratamento de solubilização empregado (1 hora a
1350°C) havia sido insuficiente para distribuí-lo uniformemente pe
Ia matriz. Ainda assim não se observou a segregação do manganês
no contorno de grão austenítico. Logo. o efeito do niõbio cm re-
tardar a nucleação da ferrita ou da perlita, não seria devido ã
sua segregação no contorno do grão austenítico, e sim ao seu efei_
to de aumentar a energia incerfacial Y/B OU y/perlita, conforme
o discutido no item anterior (equação 9.20).Haveria também a possibiH
dade do nióbio diminuir a difusividade do carbono, o que aumenta-
ria ainda mais o tempo de nucleação, pois segundo Russel65:

oa

t • a (9.25)
D

onde:

i • tempo de incubação, para o crescimento de alotrionurr

tos

a « energia intcrfaciai y/a ou a/perlita
D * coeficiente de difusão do carbono
a = 1 para alotriomorfo coerente
a • 2 para alotriomorfo incoerente

9.5.2. Crescimento

9.5.2.1. Teorias sobre os efeitos dos elementos ac li-
ga no crescimento da ferrita e da peTlita.

t sabido que o nióbio atrasa o crescimento da ferrita5,
<• observou-sc também que o nióbio atrasa o crescimento da perlitu
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X300 X1 X300

Fig. 9.68 - Análise de todos os elementos da amostra C41Nb3 por microssonda iônica.
o
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Nb

NbO

I I R . 9 . 6 9 - V a r r e d u r a d e N b , NbO e Mn cm a m o s t r a m a r t c n s í t i c i i
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Fig. 9.70 - Varredura de carbono em amostra martensítica (C41Nb3)
CG - contorno do antigo grão austenítico.
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(a 600°C a perlita iniciou sua formação con 5 s e terminou cm 20 s

(At * 15 s) para o aço sen niôbio, e no aço com niõbio os tempos

para início e fim de formação da perlita foram de 150 s e 300 s. ou

seja, um At * 150 s). Isto está coerente com as equações de

Zener55 e Boiling60 para o crescimento de perlita, pois segundo

dados daqueles pesquisadores55'60 a velocidade de avanço da inter-

face perlita/austenita seria inversamente proporcional ao espaça-

mento interlaraelar (S o):

GO"
onde:

V = velocidade de avanço da interface perlita/austcnita

a.K. = constantes

Como o niõbio causa um aumento no espaçamento interlamelar (fig.

9.51) é de se esperar que ele retarde o crescimento da perlita.

' De acordo com as teorias existentes o niõbio* poderia

. apresentar os seguintes efeitos na formação da ferrita ou perlita:

a) Para-equilíbio97»98. Haveria apenas a partição do carbono cn-

I tre a austenita e a fase 9 (6 " ferrita ou cementita). Este se

ria o único caso em que o niõbio não atrasaria a reação auste-

I nita -* 6.

I b) Orto-equilíbrio97*102. Haveria a partição do niõbio entre 6/aus-

tenita. Como o niõbio apresenta uma dífusividade no ferro mui-

• to menor que a do carbono103"105 (vide fig. 4.33, cap. 4), se

f houvesse partição do mesmo a cinética de crescimento de p seria

mais lenta na liga Fe-C-Nb do que na liga Fe-C.

c) Segregação1 06"109 ("pile-up") de Nb na interface Y/B, causando

I uma redução na atividade do carbono, e como conseqüência uiui

nui<ão da velocidade de crescimento de 6.

'Obviamente essas teorias não foram desenvolvidas especificamente
para o nióbio, mas para outros elementos de liga ou classes dv
•'"'•"•fnt An '*rn f«"**ahil tzadores da ferrita. formadores de car



374

d) Efeito de arrasto de soluto109"110 ("solute drag effect") pela
interface Y/B. Ao mover-se a interface Y/B coletaria átomos de
nióbio, o que diminuiria sua velocidade de avanço.

e) Precipitação de Nb(C.N) na inter fase1 > l-US V/B ("interphase pre
cipitation") o que dificultaria o movimento dessa interfase e
retardaria o crescimento de 6.

f) Combinação dos mecanismos acima descritos.

9.5.2.2. Reação austenita •*• ferrita

Para se analisar os mecanismos pelos quais o niobio Tedu
ziria a velocidade de crescimento da ferrita, realizou-se a varre-
dura do carbono e do niobio em amostras parcialmente transforma-
das (fig. 9.71 e 9.72). Na figura (9.73) observa-se que ao se for
mar a ferrita existe uma rejeição de carbono para a austenita,
o que era de se esperar, enquanto que o niobio concentrou-se na
ferrita. Os picos de niobio que aparecem na região martensíticade
vem corresponder ã partículas de Nb(C.N) precipitadas na austenita,

durante o tratamento isot erraico da amostra.
Como a largura da faixa de ferrita proeutetóide era aproxima-

damente igual ao diâmetro do feixe iônico (figs. 9.74a) fica di-
fícil de saber se houve apenas segregação do nióbio na interface
Y/O OU se houve partição do nióbio entre o e Y (fig* 9.74b) .
0 que no entanto parece mais provável pela análise da figura 9.73
é que realmente ocorreu a partição do nióbio entre a ferrita c a
austenita. Mas por que o nióbio estaria segregado na ferrita ? Ana
lisando os diagramas Fe-X, observa-se que eles podem ser classificados
em 3 categorias básicas (fig. 9.75). Definindo-se o coeficicntedc
partição K como:

° (9.26)

S

Observa-se pela figura 9.75 que os elementos do grupo (a) apresen-
tariam K < 1, os do grupo ($) apresentariam K > 1 e os do gru-
po (?) apresentariam K « 1. 0 sistema Fe-Nb apresenta K > 1 (vî
de fig. 2.2, cap. 2), portanto c de se esperar que a concentração



7SX Nital

Nital

Fig. 9.71 - Varredura com feixe iônico (F.I.) em amostra do aço
C20Nb3 parcialmente transformada (ferrita • marten-
sita) para se observar a distribuição do carbono c
do nióbio.
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Fig. 9.72 - Análise de todos os elementos da amostra C20Nb3 por microssonda iônica,
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FiR. 9.73 - Varredura de C c Nb em amostra parcialmente transfor-
mada (fcrrita • martcnsít») do aço C20Nb3.
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(o)

Fig. «).74 - a) Comparação entre o diâmetro do feixe iônico
a larp.ura da faixa de ferrita proeutetóide ).

- l{ - 20 ura)

b)
j {

Ufeito possível da segregação parecer como parti-

ção, dovido ao fato do diâmetro do feixe iônico (dj)

5cr próxíno â largura da faixa de ferrita proeutetô|

de (l.f).



o.
X

371)

a
3

C. CY % ELEMENTO X

©

Ca % ELEMENTO X

ELEMENTO X

F g. 9.7S - Tipos básicos de diagramas de equilíbrio Fe-X

K(Ti) - *£•
v ,

C " Concentração do elemento X na fprritn, ni tpmppr:i
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do niôbio seja maior na ferrita do que na austenita. 0 carbono
apresenta K < 1. portanto ê de se esperar que concentra-se mais
na austenita. Esta hipótese é reforçada pelo fato de que

j Aaronson9'"100 observou que elementos co»o Si, Cr. Mo" c Al, não
apresentava* partição na ferrita. Analisando-se os diagramas deŝ

j tes elementos ligados com ferro116, observa-se que os mesmos apre
sentam K • 1. Aaronson99"100 também observou que elementos como

| Mn, Ni e Pt concentravam-se na austenita e a analise dos diagramas
de equilíbrio desses elementos ligados com o ferro117 indica que

. os mesmos apresentam K < 1. 0 que ocorre é que todos elementos

' devem apresentar partição durante a formação da ferrita, acima de
uma certa temperatura. Entretanto, para elementos com K = 1, ha-
veria dificuldade em se detectar esta partição, pois as concen-
trações dos mesmos na ferrita e na austenita seriam muito próxi-
mas. A medida que se abaixasse a temperatura da transformação
T -» o, a força motriz para que a mesma ocorresse aumentaria tanto
que abaixo de uma certa temperatura não haveria mais tempo para a
partição do elemento substitucional. Ou seja, a transformação
ocorreria por paraequilíbrio.

9.5.2.3. Reação austenita •*• perlita

Segundo Picklesimer1]B o manganês retardaria a reação
Y -» perlita, devido a sua partição entre a austenita e a cementita,
formando um carboneto do tipo (Fe.Mn)jC. Al-Salman*1* também obscr
vou que durante a formação da perlita em aços com manganês c cro
mo havia a partição destes elementos entre a ferrita c a cementita,
e que ambos concentravam-se na cementita (vide figs. 5.10 e 5.11,
cap. S). Al Salman119 verificou ainda que o silício concentrava-
se na ferrita durante a formação da perlita (vide fig. S.12, cap.
5). Como se observa pelos resultados de Picklesimer11Be Al Salman61*»119,
a análise da partição de um elemento na reação Y -» perlíta í bem
riais complexa que na reação y -• o, pois na formação da perlita a
partição ocorrerá entre 3 fases: austenita-ferrita-cementita.

Para se analisar o efeito do niébio na reação y •* perli-
ta, utilizou-se amostras do aço C80Nb3 parcialmente transformadas
(figs. 9.76 e 9.77). A varredura do carbono ao longo de interfa-
ces Y -» perlita indicou que o mesmo era segregado para a austenitn
durante a formação da perlita (fig. 9.78). Para o niébio notou-sc
uma discreta concentração do mesmo na região da perlita, principal^
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F.I.

F.I.

7SX Nital

F.I.

300X Nital

Fig. 9.7(> - Varredura com feixe iònico (F.I.) cm amostra do aço
C80Nb3 parcialmente transformada (perlita + martcn-
sita) para se observar a distribuição do carbono
c do niobio.
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! : 9.77 - Análise de todos os elementos da amostra C80Nb3 por microssonda iônica.
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Jig. P.78 - Vafrc*iturn do C em amostra parcialmente transformada
(pcrlitn • martensita) do aço C80Nb3.
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mente na região próxima à interface Y/per lit a (fig. 9.79). De

quer maneira os dados da figura 9.79 nào são muito conclusivos, in

dicando que poderiam estar ocorrendo 3 mecanismos: segregação (pile

-up) do niôbio na interface y/perlita, partição do niôbio na inter_

face >/perlita, ou combinação destes dois mecanismos (segregação •

partição). Segundo Stuckens70«7l não haveria a possibilidade da

formação de uma cemcntita substitucional de niobio (do tipo

(Fe.Nb)jC), e como verificou-se anteriormente que o niobio segrcgii

va na ferrita durante a reação Y + a, é de se esperar que o niôbio

fique segregado na ferrita da perlita durante a reação y -» perlita.

Deve-se observar que estes resultados sobre a segrega-
ção e partição do niobio em interfaces Y/Y. Y/« e -y/pcrlita
são apenas preliminares e deverão ser mais explorados no futuro.
Com relação ã técnica empregada, este trabalho mostrou a viabilida
de de se utilizar a microssonda iônica no estudo da segregação de
elementos de ligas em interfaces, o que era realizado anteriormen
te só com espectroscopia Auger120»121.

9.6. Efeito do niobio nas propriedades mecânicas dos aços com mé-

dio e alto teor de carbono

Para se estudar o efeito do niobio nas propriedades mecâ

nicas dos aços com 0,2; 0,4 e 0,8tC utilizou-se três condições dis

tintas de tratamentos térmicos.

Na primeira série de ensaios os aços foram forjados a

900°C e resfriados ao ar. Estes aços eram constituídos de ferrita

poligonal e perlita (fig. 9.80). Com a adição de niobio houve uma

redução no tamanho do grão austenítico e um ligeiro aumento da du-

reza (fig. 9.81). Também notou-se um pequeno aumento (20 MPa) no

limite de escoamento e no limite de resistência destes aços devido

ã adição de niôbio, sem no entanto reduzir a dutilidade (medida

através do alongaoento e da estricçâo).

A segunda série de ensaios foi realizada nos mesmos aços,
só que apôs o forjamento, submetidos a um aquecimento a 1250°C por
30 minutos, com posterior resfriamento ao ar. Esta temperatura c
suficiente para solubili:ar, praticamente, todo o niôbio nestes
aços (vide fig. 9.3S). fcscolheu-sc 30 minutos com o tempo de aquecimento das
amostras, pois segundo Prodi71* o mesmo seria suficiente para que todo o nió-
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C20Nb3

C40 C40Nb3

C80Nb3

Microestrutura dos aços apôs forjamento a 900°C. Todas
as fotos com 300X, atacadas com nital 2t.
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bio entrasse em solução na austenita* 0 intuito deste ensaio era
ò de observar os efeitos do nióbio em solução na austenita, na eŝ
trutura e propriedades dos aços. Pela figura 9.82, nota-se que a
ferrita poligonal (a única existente no ensaio anterior - fig. 9.80)
do aço C20 foi parcialmente substituída pela ferrita de crescimento Ia
teral (side growth ferrite)* e pela ferrita de Widmanstãtten in-
tragTanular. No aço C20Nb3 a estrutura de ferrita poligonal e per
lita foi substituída pela ferrita acicular, com a perlita em form:i
de cordões entre as ripas de ferrita. O tamanho do grão austeníti_
co no aço com nióbio mostrou-se menor que o do aço carbono, embora
ambos tenham crescido muito com o aquecimento a 125O°C, indicando
que nesta temperatura o nióbio perde o seu poder de "segurar" o
contorno de grão austenítico, fato jã evidenciado no item 9.2 deŝ
te capítulo. Nos aços com 0,4lC (fig. 9.83) verificou-se que hou
ve uma redução na fração volumetrica da ferrita comparativamente
aos aços da primeira série (fig. 9.80). Também a ferrita poligo-
nal dos aços da primeira série foi parcialmente substituída pela
ferrita de crescimento lateral e pela de Widmanstatten intragranular.
Para os aços eutetóidcs (fig. 9.84) ê difícil de se verificar dife
renças de estruturas utilizando-se apenas a microscopia ótica. Ami
lisando-se agora a figura 9.85 observa-se que o nióbio aumentou cm
média 80 MPa o limite de escoamento e cm 50 MPa o limite de resis-
tência destes aços, o que está de acordo com os resultados de
Brownrigg75, Steinen31 e FTodl7* (vide figs. 7.17, 7.19 e 7.21,
cap. 7) para aços com 0,3 a 0,5tC. 0 aumento na resistência mecâ-
nica e na dureza provocado pelo nióbio deve ter sido devido â:

- redução do tamanho de grão austenítico (efeito apenas marginal
neste caso)

- endurecimento da ferrita proeutetóide e ferrita da perlita pela
precipitação do Nb(C,N) (vide figs. 9.32. 9.34 e 9.43).

- atraso na decomposição difusional da austenita com a formação de
produtos mais "duros" (substituição da ferrita pela perlita c riu
perlita pela bainita. viile figs. 9.31,.9.48 e 9.49).

Deve-se observar que embora o nióbio tenha aumentado a
resistência mecânica dos aços, houve também uma pequena perda de
dutilidado do» mesmos. Quanto às diferenças no tamanho de grão

•Vido Anexo 1! para a
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C20 BOX C2O 3OOX

Microcstrutum dos aços após aquecimento a 125O°C por

30 minutos e resfriamento ao ar; Ataque nit.il 21.



C40 80X C40 300X

C40Nb3 80X C40M>3 300X

Fig. 9.83 - Microestrutura dos aços apôs aquecimento a J25O°C por

30 minutos, seguido de resfriamento ao ar. Ataque ni-
t n 1 "• l ' ' ' '
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C80 80X C80 300X

C80Nb3
^ l

80X C80Nb3 30 OX

í;ig. 9.84 - Microostrutura dos aços após aquecimento a 125O°C por

30 minutos, seguido de resfriamento ao ar. Ataque in
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TRATAMENTO: I23O°C POR 30min. RESFRIAOO AO AR.
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iK. i'.fiS - lifeito ilo nióhio nas propriedades mecânicas dos aços
apôs um aquecimento a 12S0°C por 30 minutos, seguido
tie resfriamento ao ar. '__



393

austenítico entre os diversos aços (C40 e C20, por ex.). nada se
pode afirmar, pois como não se controlou as variáveis do processo
de laminação, as intensidades e taxas de deformação aplicadas nas
diferentes barras foram distintas, e isto deve ter afetado o poste
rior crescimento do grão austenítico.

A terceira série de ensaios foi realizada nos mesmos aços
d? primeira serie, só que após o forjamento os aços foram submeti-
dos a um aquecimento a 1250°C por 30 minutos e resfriados com ar
comprimido. Pela figura 9.86 observa-se que a estrutura destes
aços é semelhante aos da segunda série, com a diferença que nos
aços com 0.41C se observa uma menor fração volumétrica na ferrita
devido ao aumento da taxa de resfriamento, conforme já explicado na
figura 9.41. Estes resultados estão de acordo com os de Steinen31,
que observou uma redução na fração volumétrica da ferrita cm aços
0,5lC quando o resfriamento ao ar era substituído pelo com ar com-
primido (vide fig. 7.19, cap. 7). Steinen31 também verificou que o
niobio substituía a ferrita-perlita pela bainita-martensita, o que
provocava um aumento no limite de escoamento do aço. Observando-se
agora a fig. 9.87 verifica-se que o niobio provocou um aumento
de até 100 MPa no limite de escoamento c de até 60 MPa no limite ele
resistência, com uma pequena redução de dutilidade. Nota-se tam-
bém nesta figura um aumento significativo na dureza dos aços pela
adição do niobio, c que, ambos os aços (com e sem niobio) apresen
tavam um grande tamanho de grão austenítico. Os efeitos do niobio
de aumentar a resistência mecânica são os mesmos discutidos para a
segunda série, só que mais pronunciados devido ã maior taxa de reŝ
friamento empregada.

A partir dos resultados das figuras 9.81, 9.85 c 9.87
construiu-se os gráficos das figuras 9.88 a 9.90, visando a iden
tificação dos efeitos que os diversos tratamentos térmicos teriam
nas propriedades mecânicas dos aços. Nos aços com 0,20°.C (fig.
9.88), o aumento da temperatura final de tratamento térmico (TFTT)
ou da taxa de resfriamento levou a um aumento drástico no tamanho
do grão austenítico nos aços com e sem niobio, e também a uma pc_r
da de dutilidade,provavelmente devido ao aumento da fração volumé-
trica de perlita c mudanças na morfologia ferrítica,(fi»s. 9.30, 9.82
c <>.8(i )• Ko aço sem niobio o aumento da TFT1 ou da taxa de res-
friamento levou a uma diminuição da resistência mecânica dos mes-
mos devido ao aumento do tamanho de grão austenítico. No aço com
niõhio o aumento da TFTT ou da taxa de resfriamento não alterou a
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Fig. 9.86 - Microestrutura dos aços após aquecimento a 1250°C por
30 minutos, seguido de resfriamento com ar comprimido.
Todas as fotos com 80X e atacadas com nital 2%.
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resistência dos mesmos, parecendo indicar que o aumento do tamanho
de grão austenítico foi compensado pelo endurecimento por precipi-
tação do Nb(C.N) na ferrita e pelas modificações estruturais (subs;
tituição da ferrita poligonal pela ferrita acicular).'

Nos aços com 0.41C (fig. 9.89) o aumento da TFTT ou da
taxa de resfriamento provocou um aumento no tamanho de grão auste-
nítico e na dureza devido a alterações estruturais (substituição
observada da ferrita poligonal pela ferrita de placas laterais, p£
Ia ferrita de Widmanstátten intragranular e pela perlita; c pro-
vável redução no espaçamento interlamclar da perlita). Estas alte
rações provocaram um discreto aumento de resistência mecânica no
aço sem niõbio, e um aumento considerável (até ISO MPa) no aço com
niõbio. Deve-se observar que neste último houve também o endurecei
mento da ferrita por precipitação do Nb(C,N). Este ganho de resis^
tência mecânica foi conseguido, entretanto, com uma grande redução
da dutilidade (os valores de estricção e alongamento reduzirara-se à
metade quando a TFTT foi aumentada de 900 para 1250°C) o que deve
ser devido ao aunento da fração volunétrica de perlita do aço57. Verifi-
cou-se também que o aço ao niõbio após forjamento a 900°C c resfria
mento ao ar sat isf;uiaaqualidade R da norma inglesa BS-970 (vide
tab. Vil.3, cap. 7) para aços microligados.

0 comportamento dos aços com 0.81C (fig. 9.90) com os trata
mento5 térmicos empregados foi análogo ao dos aços com 0.41C, aci-
ma discutidos. Houve uma elevação de até 300 MPa na resistência
mecânica com a elevação da TFTT c da taxa de resfriamento, porem
com uma perda quasr total de dutilidade. Deve-se observar que n
aço com nióbio após forjamento a 900°C e resfriamento ao ar apre-
sentava propriedades mecânicas melhores que a do Niobrás-200 (vide
tab. VII.6, cap. 7).

Resumindo-se pode-se dizer que o niõbio aumenta a resis-
tência mecânica dos aços com médio e alto teor de caTbono por:

a) precipitação do Nb(C,N) na ferrita proeutetõide e na ferrita da
perlita.
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b) refino do grão austcnítico.

c) atraso na decomposição da austenita, con conseqüentes altera-
ções de estrutura (substituição da ferrita poligonal pela feriu
ta acicular, da pcrlita pela bainita, por ex.).

Todos estes efeitos estão associados com a dissolução do

nióbio na austenita c, nos casos a) e b) com sua posterior prccip_i

tação como Nb(C.N) durante o resfriamento dos aços. Entretanto co

mo nos aços com médio c alto teor de carbono a temperatura de solu

bilização do niõbio é alta (1220°C para o aço com 0.41C e 1330°C

para o aço com 0.81C, ambos com O.OSINb), durante a solubilização

dos mesmos ocorre um drástico crescimento do grão austenítico (al_

cançando diâmetros da ordem de 100 a 500 um), o que compromete a sua te

nacidade (vide equação 7.4, cap. 7). Seria então recomendado que após a solubi-

lização do niõbio,fosse imediatamente realizado o tratamento termome-

cânico, que objetivaria a redução do tamanho do grão austenítico e

das partículas de Nb(C.N) precipitados, tomando-se o cuidado de se

utilizar taxas de formação suficientemente altas para não provocar

o coalescimento precoce das partículas de Nb(C,N) (vide item 6.4,

cap. 6). Com isso o aço aliaria ã sua alta resistência mecânica,

uma boa tenacidade.

9.7. Relações Composiçào-Tratamento Termomecânico-Estrutura-Pro-

priedades dos aços coro médio e alto carbono micTOligarios com

Nb

As recentes aplicações de vanádio121* •J25 o do nió-
5io79 ,126-1 27 e|n .,ç0S C0M mêdio e alto carbono utilizados em barras para con
creto de alta resistência, componentes forjados para indústria au
tomotiva e trilhos para ferrovias, têm sido praticamente baseadas
no empirismo, pois os efeitos que estes elementos teriam nas cstrui
turas e propriedades destes aços não são ainda bem determinados.

Partindo-se então de dados disponíveis na literatu-

ras .ss.63,6* . u : t\ ? t ,1. "i e dos resultados obtidos neste traba-

lho, construiu-se uma tabela simplificada, relacionando a composi-

ção química,o tratamento termomecãnico , a estrutura e as propriedn

des dos aços com médio c alto teor de carbono microligados com nió

bio (tab. IX.4), Lmbor.i o diâmetro do grão austenítico não seja
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una variável do processo, ele c diretamente relacionado com as

variáveis do tratamento termomecânico (temperatura, tempo, defor-

mação, taxa de deformação, etc) e por isso foi utilizado para ex-

pressar esse conjunto de variáveis. A utilização desta tabela é,

por ex., a seguinte: adicionando-se manganês no aço, aumenta-se

seu espaçamento intcrlamclar; diminuindo-se a taxa de resfriamen-

to diminue-se a dureza da ferrita. ou seja, para cada parâmetro

de estrutura (fQ, d , $ , etc) estão associados 2 parâmetros de '

processo (* e T.R.) e dois de composição química (adição de mang£

nês e de nióbio). Para se saber qual o efeito que um parâmetro de

estrutura teria nas propriedades utiliza-se a 2- parte da ia

bela; por ex: uma diminuição da fração voluractrica da ferrita

(fa) acarretaria um aumento na dureza do aço, no limite de escoa

mento e no limite de resistência, diminuindo entretanto a tenacida

de.

Deve-se observar que.na real idade,as relações Composi-

ção-Processo-Estrutura- Propriedades são mais complexas, pois cm

aços microligados existem efeitos de interação entre elementos (Mn

e Nb, por ex.), que provocam alterações nas estruturas dos aços c

consequentemente em suas propriedades mecânicas. Em aços indus-

triais haveria ainda o efeito do silício e o do nitrogênio dissol-

vido na austenita, que aumentam a resistência mecânica, porém com

redução da tenacidade. Quanto ao efeito do nióbio é importante S£

ber em que forma o mesmo se encontra (como Nb(C.N) ou dissolvido

na austenita), pois dependendo dela os efeitos do niobio so

bre um parâmetro de estrutura poderiam ser antagônicos.

De qualquer forma esta é uma primeira tentativa de estu-

dar, ainda que de maneira qualitativa, as relações entre Composi-

ção-Proccsso-Estrutura e Propriedades dos aços com médio e alto

teor de carbono microligados com niõbio. Partindo-se dessa primeî

ra análise poder-se-ã pensar no "Desenvolvimento de Aços"

microligados com nióbio de uma maneira mais racional, apro-

veitando-se todos os benefícios que este elemento de liga poderia dar

no sentido de otimizar as propriedades mecânicas dos aços, com a

redução do seu custo de obtenção.
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CAPITULO X

CONCLUSÕES

As conclusões obtidas neste trabalho foram assim agrupa-
das:

10.1. Solubilidade do nióhio na austenita

- Os resultados de solubilidade do nióbio na austenita
na presença do Nb(C,N)^ * , obtidos a partir de modelos teóricos
desenvolvidos, apresentaram uma boa concordância com os dados expe
rimentais obtidos na literatura.

- 0 manganês apresentou uma afinidade de combinação qujf
mica com o nióbio, substituindo-o parcialmente nos precipita^
dos Fe-Nb de ligas Fe-Nb-(Mn). Assim o aumento da solubilidade do
nióbio na austenita decorrente da adição de manganês no aço, seria
devido ao efeito, já conhecido, do manganês diminuir a atividade
do carbono, e também,provavelmente,devido ã substituição do nióbio
pelo manganês no Nb(C.N).

10.2. Efeito do nióbio no tamanho do grão austenítico

- A adição de O . i m ^ N b em aços com 0,2 - 0,4 e , ,
forjados a 900°C, levou a uma redução de 20 a SOI no DG-y .

- Durante o reaquecimento entre 900 e 1300°C, o cresci-
mento do grão austeníto nos aços com e sem nióbio foi bastante
acelerado nos primeiros 10 minutos, crescendo muito lentamente
após esse período, ou seja, para tempos de aquecimento maiores que
10 minutos o DGy era praticamente só função da temperatura.

(1) Nb£C,N) - família dos nitretos, carbonetos c corbonitretos do
nióbio.

(2) As porcentagens referidas são sempre cm peso.
(3) Todos os aços continham também 11 Mn.
(4) DG> - diâmetro do grão austenítico.
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- Apôs 1 hora de reaquecimento entre temperaturas de 900
e 1300°C os aços com nióbio apresentaram metade do DGY dos aços
sen nióbio.

- Nosaços com nióbio não se observou uma TCg na faixa de
de 900 a 1300°C, indicando que a mesma seria menor que 900°C. liste
baixo valor para a TCg foi relacionado com a baixa temperatura fi_
nal de laminação desses aços (900°C)•

10.3. Efeito do nióbio na formação e propriedades da ferrita

- A adição de 0,03lNb em um aço com 0.21C, austenitizado
a 1200°C (todo o nióbio em solução na austenita) , aumentou o tempo
para o início da formação da ferrita em 20 vezes, durante a sua
transformação isotérmica na faixa de 700 a 800°C.

- A adição de 0,03ÍNb em um aço com 0.41C, austenitizado
a 1250°C (todo o nióbio em solução na austenita), aumentou cm até
S0 VHN^ ' a dureza da ferrita obtida por resfriamento contínuo com
taxas de 10 a 100°C/rain. Este aumento de dureza foi tanto mais pro
nunciado quanto maior a taxa de resfriamento, sendo associado à
precipitação verificada do Nb(C.N) na ferrita. No aço sem nióbio
não houve alteração na dureza da ferrita com o aumento da taxa de
resfriamento.

- Com o aumento da taxa de resfriamento de 10 para 100°c/
min. a fração volumétrica da ferrita proeutetoide em aço com 0.41C

reduziu-se de 15 para S\, aproximadamente, independentemente iloâ o
conter ou não nióbio.

- A adição de 0,03lNb em um aço com 0.201C, austenitira-
do a 12S0°C, elevou cm ate 50 VHN a dureza da ferrita obtida iso-
termicamente a 600 e 700°C, Esse aumento foi mais pronunciado p;i-

(5) Tcg- temperatura crítica de crescimento de grão, ou seja, um;»
temperatura a partir da qual o DGY aumentaria drasticamente de
vido ã dissolução ou coalcscimento das partículas de Nb(C,N).~

(6) VHN - pontos de dureza na escala Vickcrs.
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ra menores tempos e temperaturas do tratamento isotérmico. Para o
aço sem nióbio a dureza permaneceu em 150 VHN, independentementedo
tratamento isotérmico empregado.

10.4. Efeito do nióbio na formação e propriedades da perlitn

- A adição de 0,03lNb em um aço com 0.81C. austenitizado

a 900°C (praticamente todo o nióbio como Nb(C.N)), não alterou a sun

curva TTT, embora tenha elevado ligeiramente a temperatura A . .

- A adição de 0,03tNb em um aço com 0.81C austenitizado
a 1350°C (todo nióbio em solução na austenita) retardou considera-
velmente (tempos 10 vezes maiores) o início da formação da perlita.
Com este resultado e o anterior concluiu-se que o nióbio só atra-
saria a formação da perlita se estivesse em solução na austenita.

- A adição de 0,03lNb em um aço 0,8\C, austenitizado a
1350°C, não alterou a dureza da perlita ou da bainita obtidas iso-
termicamente entre 400 c 650°C. A não alteração da dureza da per-
lita resultou do cancelamento de dois efeitos antagônicos provoca-
dos pelo nióbio: aumento do espaçamento interlamelar da perlita
(reduzindo a dureza) e precipitação do NbC na ferrita da perlita
(aumentando a dureza).

- O aumento do espaçamento interlamelar da perlita foi
associado ao aumento da energia interfacial austcnita/pcrlita pro-
vocado pelo nióbio em solução na austenita.

- A adição de 0,03ÍNb em um aço com 0,8lC austenit iz.ulo
a 12S0°C (651 do nióbio total em solução na austenita) c rcsfríntlo
continuamente entre 10 e 100°C/min não alterou a dureza da perli-
ta. Entretanto houve um igual aumento na dureza pcrlítica do ocos
com sem nióbio com a elevação da taxa de resfriamento.

- A adição de 0,03lNb em um aço com 0,8lC austenitirado
aumentou sua tcmpcrabilidadc, i

na decomposição difusional da austenita.
a 1350°C, aumentou sua tcmpcrabilidadc, devido no atraso provocado

- A adição de 0,03lNb em aços com o teor de carbono va-
riando de 0,2 a 0.. 8 % C não alterou as suas diirpi7.fi s> mirt <Mi;Tt i«-i-



10.S. Mecanismos de atuação do niõbio na formação da fcrrita c d»

perlita

- 0 niõbio, em altas concentrações nos aços ou cm ligas

Fe-Nb (além de seu limite de solubilidade) , prccipitou-sc na forma

de compostos (Fe-Nb, Nb(C,N))no contorno de grão austenítico devi-

do às condições mais favoráveis de nucleação neste local.

- Entretanto o niõbio em solução na austenita, distri-

buiu-se homogeneamente pela matriz, sem apresentar segregação no

contorno de grão austenítico, como se pensava anteriormente, lam-

bem o carbono em solução na austenita não segregou no contorno de

grão austenítico.

- 0 atraso na nucleação da ferrita ou perlita, provocado

pelo niõbio em solução na austenita, estaria associado ao aumento

provocado pelo mesmo na energia interfacial austcnita/ferrita ou

austenita/perlita ou devido ã redução da difusividade do carbono.

- Observações com microssonda iônica, cm amostras par-

cialmente transformadas, indicaram que o niõbio concentrava-se na

ferrita durante o crescimento da mesma; esta partição do niõbio cn

tre a ferrita e a austenita seria a responsável pelo atraso no cres

cimento da ferrita em aços com niÕbio.

- No crescimento da perlita observou-se UMa ligeira con

centração de niõbio na mesma, principalmente nas regiões próximas

ã interface austenita/perlita, sugerindo que o atraso observado no

crescimento da perlita estaria associado ã partição do niõbio en-

tre a perlita e a austenita, ou â segregação do mesmo na interface

austenita/perlita, ou ainda, â ocorrência simultânea destes dois

mecanismos.

10.6. Efeito do niõbio nas propriedades mecânicas dos aços com mé-

dio c alto teor de carbono

- O niõbio, solubilizado na austenitn, acrescentou cm

até ISO MPa a resistência mecânica dos aços, resfriadas ao ar, com

carbono variando de 0,21 a 0,8lC, o que seria devido :»:



I I "

I
I . Refino do grão austenitico.

I . Endurecimento da ferrita proeutetóide e da fcrrita

da perlita pela precipitação do Nb(C.N).

I . Atraso na decomposição difusional da austenita, com

formação de produtos mais "duros" (substituição da

I ferrita pela perlita ou da perlita pela bainita

por ex.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

- Esse aumento de dureza foi conseguido com uma ligeira

redução da dutilidade dos aços, medida através da estricção c do

alongamento.

- 0 desenvolvimento de aços con médio e alto teor de ca_r

bono microligados com nióbio no que diz respeito à composição quí-

mica, tratamento termomecânico e aplicações, deve ser feito de uma

maneira bastante criteriosa, pois o nióbio afeta a estrutura (diâ

metro do grão austenitico, morfologia da ferrita e da perlita, etc)

e propriedades (dureza, resistência mecânica, temperabi1 idade,etc)

destes aços de uma maneira bastante complexa. Isto porque a ação

do nióbio está relacionada com sua distribuição (dissolvido na nus

tenita ou na forma de Nb(C,N)), e dependendo da mesma os efeitos

por ele provocados podem ser até antagônicos. Ainda o niôbio in-

terage com os outros elementos de liga (Mn, Si, etc) de uma manei-

ra ainda não bem determinada, provocando também alterações nas pro

priedades dos aços. Essa falta de entendimento dos mecanismos de

ação do nióbio, leva certas vezes, ã obtenção de produtos com qua-

lidade inferior aos aços convencionais sem nióbio.
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I
SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES

I Solubilidade do niõbio na austenita

I - Desenvolvimento de uma equação ou algoritmo, de fácil aplicação,

que calcule a solubilidade do niõbio na austenita na presença do

• Nb(C.N), levando em conta o efeito de todos elementos de IÍRU

™ (C, N, Si, Mn, Cr. etc).

V - Estudo da afinidade de combinação química entre o niõbio c o ní-

quel, o silício e o crorao, da mpneira análoga ao que foi feito

| para o manganês neste trabalho, a fim de se entender melhor o

efeito desses elementos de liga na solubilidade do nióbio na aus

I tenita.

Efeito do niõbio no tamanho do grão austenítico

'

•

- Estudo dos efeitos do niõbio no tamanho de grão austenítico de

aços com médio e alto teor de carbono, laminados em diferentes

temperaturas e com vários teores de niõbio, procurando-se encon-

trar uma equação que possa prever com uma certa precisão a TCg

(temperatura crítica de crescimento de grão austenítico).

• - Estudo da cinética de precipitação, coalescimcnto c dissolução

do Nb(C.N) cm aços com médio e alto teor de carbono, e sua in-

M fluencia na TCg.

™ Efeito do niõbio na estrutura e propriedades dos aços com medi o c

alto teor de carbono

- Determinação das curvas CCT (resfriamento contínuo) e ITT (trans,

• formação isotérmica) de aços com diferentes teores de niõbio c

manganês, austcnitizados cm diferentes temperaturas.

- Estudo dos efeitos das partículas de Nb(C,N) na nuclcaçâo da ícr

• rita procutetõidc c da perlita.
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Estudo dos efeitos do nióbio na estrutura e propriedades da bai-
nita.

Continuação dos estudos sobre a partição e segregação do niõbio

em interfaces austenita/ferrita e austenita/cementita.

Estudo dos cfcitosda concentração do nióbio na estrutura c nas

propriedades mecânicas de aços laminados ou forjados cm diferen-

tes temperaturas.

Aplicações tecnológicas

- Fazer um levantamento, a nível nacional, de todos os fabricantes

de aços com médio e alto teor de carbono, e de todos os poten-

ciais utilizadores destes aços, com vistas ao desenvolvimento de

aços microligados com nióbio, específicos para cada tipo de apli

cação, com alta resistência mecânica, boa tenacidade e obtidos

a custo mínimo.
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TH1VELLIER, D. et alii - "Trempabilité et microsctructure d'acicrs
au bore faiblenent allies", Mem. Sci. Revue Met., France, Oct.
1978". p. 559.

THOMAS. M.H. Ç M1CHAL. C M . - "The influence of niobium and Nb(C.N)
precipitation on the formation of proeutectoid ferrite in low
alloy steels". Int. conf. on solid-solid phase transformations.
Carnegie Mellow Univ., Pittsburgh, Pensylvania. Sep. 1981.

TURNBULL, D. - "Theory of cellular precipitation". Acta. Met.,
vol. 3, Jan. 1955, p. 55.

TURNBULL, D. - "Phase changes", in: Solid State Physics. SEITZ, P.
6 TURNBULL, D., Eds., vol. 3, Academic Press, New York, 1956,
p, 225.

TURNBULL, D. Ç FISHER, J.C. - "Rate of nucleation in condensed
systems". J. Chem. Physics, vol. 17, n» 1, Jan. 1949, p. 71.

UHRENIUS, B. - "A compendium of ternary iron-base phase diagrams",
in: Hardenability concepts with applications to steels. DOANE,
D.V. 5 KIRKALDY. J.S.. Eds., AIME, Warrendale, PA, 1978, p. 28.

UZLOV, I.G. et alii - "Microalloying of medium carbon steels with
vanadium and titanium". Metals Science and Heat Treatment,
vol. 20, Sep.-Oct. 1978, p. 789.

VIEIRA, R.R. et alii - "Efeito do niôbio no crescimento do grão
austenítico e na temperabilidade dos aços para construção mecâ-
nica", in: Anais do 38» Congresso Anual da ABM, vol. 2, Julho
de 1983, São Paulo, SP, p. 251.

WADSWORTH, J. et alii - "The influence of stoichiomctry upon carb^
de precipitation". Metal Science, Oct. 1976, p. 342.

WALTER, G.H. - "Spectrum of applications for micronlloycd steels",
in; Microalloying 75, Proc. Conf., Union Carbide Corp., New
York. 1977, p. 622.



437

WATANABE, H. et alii - "Precipitation kinetics of niobium carbo-
nitfide in austenite of high-strength low-alloy steels", in:
The hot deformation of austenite. BALLANCE, J.B., Ed., AIME,
New York, 1976, p. 140.

WEBSTER. D. (, WOODHEAD. J.H. - "Effect of 0.031 niobium on the fcr
rite grain size of mild steel". JISI, Dec. 1964, p. 987.

WEISS. I. 5 JONAS, J.J. - "Interaction between recrystalization
and precipitation during the high temperature deformation of
HSLA steels". Met. Trans., vol. 10A, Jul. 1979, p. 831.

WEISS, I. $ JONAS, J.J. - "Dynamic precipitation and coarsening
of niobium carbonitrides during the hot compression of HSLA
steels". Met. Trans., vol. 11A, Mar. 1980, p. 403.

WERT, C. - "Precipitation from solid solutions of C and N in
o-iron". J. Appl. Phys., vol. 20, Oct. 1949, p. 943.

WERT, C. 6 ZENER, C. - "Interference of growing spherical precipi-
tate particles". J. Appl. Phys., vol. 21, Jan. 1950, p. 5.

WHITTAKHR, D. - "Microalloyed medium carbon steels for forging".
Metallurgia, Apr. 1979, p. 27S,

ZELDOVICH, J.B. - Acta Physicochim., URSS, vol. 18, 1943, p. 1.
Citado em: RUSSEL. K.C. - "Linked flux analysis of nuclcation
in condensed phases". Acta Met., vol. 16, 1968, p. 761.

ZENER, C. "Kinetics of decomposition of austenite". Trans. Met.
Soc. of AIME, vol. 167, 1946, p. 150

ZENER, C. - Citado em: SMITH, C.S. - "Grains, phases and interlaces:
An interpretation of microstructure". Trans. AIME, vol. 175,
1948, p. IS.

ZENER, C. - "Theory of growth of spherical prccipitarcs from soliil
solution". J. Appl. Phys., vol. 20, Oct. 1949, p. 950.



438

ANEXO I

Programa para o cálculo da solubilidade do nióbio na
austenita ou na ferrita na presença de NbC ou NbN.



ANLXO I - PROGRAMA PARA CALCULO DA SOLUBILIDADE DO NlOBIO NA
AUSTENITA OU NA FERRITA NA PRESENÇA DE NbN OU NbC

C-— INICIO DO PROGRAMA

DOUBLE PRECISION BT(20),BE(2O),BAU(20),PAS.BTL,EE(2O).TETA.
• ALF.BAS,C1,T.C2,C3,ET,C5,C4

IR-2 3
IN-2 4

C — LEITURA DAS CONSTANTES

READ(IR,1)N.TOL.BAS,C1,C2,C3,C4,C5,T1,T2,T3

1 FORMAT(11G)

C — LEITURA DOS BTS

READ(IR,2)(BT(I).I-1,N)
2 FORMAT(9G/10G)
C — INÍCIO DO PROGRAMA

WRITE(IW.21)
21 FORMAT(/4OX'NBE NA AUSTENITA'/40X.16('-t)./)

TYPE 10
10 FORMAT(IX.'TECLE N SE NITRETO, OU C SE CARBONETO»)

ACCEPT U.E
11 FORMAT (Al)

WRITE(IW.19)E
19 FORMAT (MSX'E-'.Al)
22 READ(IR,23,END-100)ET
23 FORMAT(G)

WRITE(IW.24)ET
24 FORMAT(///,42X.'ET- ',F6.4t/,42X.10('-'))

DO SO T-T1.T2.T3

C — CÁLCULO DE ALFA E BTL

ALF-BAS*#(C1/T*C2)*C3)
BTL«ALF/ET##C5
WRITE(IW,25)T.ALF.BTL

25 FORMAT(///27%,'!' ',F5.0,3X,'ALF- •,E11.4,4X.(BTL- \U11.4,//)

C — CÁLCULO DE BAU A PARTIR DE BT

DO 40 I-l.N
PAS1-ET*TOL
BAU(I?-BT(I)
IF(BT(I).LE.BTL)GO TO 40
EE(I)-0

C--- PROCURA DO EE NO INTERVALO ENTRE O E ET

PAS-PAS1
DO 27 4-1,14

26 EE(I)*EE(1)*PAS
TETA-C4*EE(I)*ALF/(ET-EE(I))**CS
IF(TETA.LT.BT(I))GO TO 26



XF(EE(I).LE.ET)GO TO 39

C — - PROCURA DO EE QUE £ MUITO PRÓXIMO DE ET

PAS-PASl'0.1
EE(I)-ET-PAS1
DO 35 K-1.14

29 IF(EE(I).GE.(ET-PAS))GO TO 30
EE(I)-EE(I)*PAS
TETA-C4*EE(I)*ALF/(ET-EE(I))**C5
IF(TETA.LT.BT(I))GO TO 29

30 EE(I)-EE(I)-PAS
PAS-PAS*0.1

3S CONTINUE

39 BE(I)-C4*EE(I)
BAUCI)-BT(I)-BE(I)

40 CONTINUE

C--- IMPRESSÃO DAS COORDENADAS DA TABELA DO GRÁFICO

WRITE(IW,41)(BT(I).1-1,N/2)
WRIT£(IW,42)(BAU(I),I»l,N/2)
WRITE(IW,41)(BT(I),I-(N/2*1),N)
WRITE(IW,42)(BAU(I),I-(N/2+l),N)

41 F0RMAT(2X.'BT : ',15(E11.5.2X))
42 FORMAT(2X.'BAU: # ,15(E11.5,2X),/)
50 CONTINUE

GO TO 22
100 STOP

END
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA

Calcular a solubilidade do niôbio na austenita, na pre-

sença do NbCQ g7> As temperaturas desejadas são 800, 900, 100 e

1100°C.

Segundo item 1.7, (Cap. I) as equações seriam:

8,9 C +
C (Ct - C c )

0 '
B

ct - cy • cc • 10

Bt - By • Bc T - °C

onde

C , C e C seriam as i do carbono; total, na austenita c no
l T C

carboneto
Bt, B e B c seriam as X do niõbio; total, na austenita c no

carboneto

Passando para o programa de computador teremos:

Como o programa serve para carboneto e nitreto, o carbo-
no ou o nitrogênio foram substituídos, genericamente, pela letra E

8.9

cc
Ct
a

- C4
- EE
- ET
• ALF

0.87

Bt
B
c

\
1

• C5
« BT
• BE
- BAU

- 7520 - Cl

T - T
273 - C2

3,11 - C3

10 - HAS

(neste caso E, significa carbono. Logo ET c igual ao carbono total)

Tj. T2, T 3 - 800, 1100, 100 (800 a 1100, de 100 em 100)

TOL • precisão do programa. Este programa procura o UV. entre 0 (zc
ro) e ET. Logo 0 < TOL < 1. Para TOL "0 , 1 , por exemplo. o
intervalo entre 0 e ET fica dividido em 10 pnrtes.
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ANEXO II

Diferentes morfologias da fcrrita



ANEXO II

Diferentes morfologias da ferrita

a) Alotriomorfos de contorno de grão

CG

b) Ferrita de crescimento lateral

c) Ferrita de Widnanstatten

CG

cr,

d) lerrita itliomorfa (equiaxial,

formado no interior do grão

austenítico)

e) Ferrita de Widmnnstattcn in-

tragranular (formada no inte

rior do grão austenítico)

Vários grãos
cquiaxiaís de
ferrita

fj lerrita massiva (ou fer-

rita poligonal)

1'crri ta
alot riomnrfa

Ripas \\v fervi Ia
g ) Fcrritii Í I C Í C U - c0),, »rr1ii.-i enli

l a r as ripas

O b s . : A n o m e n c l a t u r a u t i l i z a d a foi ret i r a d a d os t r a h a l h o s
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ANEXO III

Dados experimentais das curvas TTT obtidas



44S

o

8
0n

I/»

a
S

ih

II-
s

8 o
o
0

oo 8 8
O») VHniVtl3dN31



700

600

500

ar.

300

200

TEMP. AUST.*900*C

* * AUSTENITA
F * FERRITâ
C * CAR80NET0

\

I «in (hero

10 100 1000 10000 TEMPO (*)


