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SUMARIO
Corpos de prova Charpy do aço Niocor 2 resfriados ao

ar a partir de várias temperaturas de austcnitização foram
carregados até a fratura a -196 °C, a fim de garantir uma
falha exclusivamente por clivugem. Os tamanhos de facetas
de clivugcm foram determinados e correlacionados com a gra
nulometria e outros aspectos microestruturais do aço. Os
resultados indicam que o tamanho médio dessas facetas dinú
nui a medida que o tamanho de grão decresce. Para o caso
onde a microestrutura se apresenta acicular, o tamanho das
facetas passa a ser controlado por aspectos subestruturais
do produto da transformação y+a.

SUMMARY
Convetional Charpy specimens of Niocor 2 steel cooled

in air from various austenitizing temperaturos were frac-
tured at -196 °C so as to insure failure by cleavage. The
cleavage facet size distribution was determined and then
correlated with the grain size and other aspects of the
microstructure. The results indicate that the average facet
size can be increased through a coarsening of the micro-
structure. For the case where the v-»o transformation pro»
ducts are predominately acicular, the facet size is shown
to depend on substructure! aspects primarily the lath packet
size.
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1. Introdução
Em estudos anteriores [1-3] o comportamento na fratu

ra do aço Niocor 2 foi investigado através de ensaios dinâ-
micos e quasc-estáticos. Sendo um aço patinável, o aço
Niocor 2 vem sendo utilizado na construçío de pontes metá-
licas. Processos tie soldagen utilizados na fabricação de
estruturas metálicas resultam em alterações na microestru-
tura do aço nas regiões termicamente afetadas. Estas alte-
rações por sua vez acarretam mudanças no comportamento na
fratura do material naquelas regiões, o que pode comprome-
ter a integridade do componente soldado ou até da própria
estrutura.

0 objetivo do presente trabalho é relacionar aspec-
tos pertinentes a microestrutura com os tamanhos das face
tas de clivagem do aço Niocor 2 em ensaios realizados em
temperaturas referentes ao patamar inferior da curva de
transição dútil-frágil. Para tal fim, corpos de prova
Charpy foram resfriados ao ar a partir de diferentes tem-
peraturas de austenitização, a fim de obter várias micro-
estruturas semelhantes às que se desenvolvem em zonas termi_
camente afetadas pelo calor durante os processos de solda-
gem. Em seguida os corpos de prova foram carregados em bai-
xa temperatura, a fim de garantir uma falha exclusivamente
por clivagem. A distribuição estatística do tamanho das fa
cetas de clivagem obtida para cada microestrutura envolvji
da no estudo está apresentada e discutida em termos do ts
manho de grão e outros aspectos microestruturais do aço.

2. Matorial o procedimento experimental
A composição química em porcentagem em peso da cha-

pa do aço Niocor 2 (laminado a quonte) forneciia pela Com-
panhia Sidcrúrgicu Nacional (CSN) é apresentada a seguir:

C Mn P S Si Cu Ni Cr Nb
0,15 1,24 0,014 0,025 0,25 0,24 0,02 0,48 0,16

Foram retirados corpo* de prova Charpy no sentido
da laminaçao com o entalhe usinado ao longo da espessura da
chapa. As temperaturas de 920, 1100 • 1250*C foram escolhi



das para realizar o tratamento de austenitizaçao. Desta ma
neira obteve-se quatro microestruturas distintas que, se-
gundo anotações das referências [1-3], são denominadas AO,
Al, A2 e A3, onde a letra A refere-se ao aço Niocor 2 de
composição química indicada e os números 0, 1, 2 e 3 indi-
cam o material nas condições de recebido e austenitizado
nas temperaturas 920, 1100 e 1250 °C, respectivamente. A-
pós os tratamentos térmicos os corpos de prova foram carre
gados a -196 °C até a fratura numa máquina Instron a uma
velocidade de 1 mm/min.

As microestruturas foram analisadas por metalografia
ótica convencional e a análise fractográfica realizada em
microscópio eletrônico de varredura.

3. Resultados e discussio
Fractografias tfwicas dos corpos de prova ensaiados

são apresentadas na '?*jra 1 para as várias microestrutu-

Fig. 1. Superfícies de fratura de (a) AO, (b) Al,
(C) A2 e (d) A3.



ras envolvidas neste trabalho. Essas fractografias revelam
uma predominância de fratura por clivagem para as condições
microestruturais Aü, Al, A2 e A3, devido â baixa temperatu-
ra do ensaio. Entretanto, pode-se constatar que o tamanho
das facetas de clivagem varia em função da condição micro*
estrutural do aço. Na figura 2. então, apresenta-se a dis-
tribuição estatística do tamanho dessas facetas para cada
microestrutura envolvida no estudo. Utilizando-se os histo
gramas dessa figura, o valor médio da faceta foi estimado
em 9,63, 7,47. 19,7 e 9,42 u, para os aços AO, Al, A2 e A3,
respectivamente. Essa variação significativa no tamanho das
facetas de clivagem pode ser explicada na base das modifi-
cações na microestrutura acarretadas pelos tratamentos ter
micos. Na figura 3 são apresentadas as microestruturas cor
respondentes aos diferentes tratamentos térmicos bem como
a do aço na condição de como recebido. Pode-se observar um
acentuado refino de grão no aço Al em comparação a AO. E
no aço A2, percebe-se um crescimento de grão em comparação
com as condições AO e Al, sendo que sua microestrutura c
constituída ainda de ferrita poligonal e perlita ligeira-
mente esboroada. Para o aço A3 é constatada a presença de
uma estrutura de aspecto acicular constituída de ripas, po£
sivelmente bainíticas, e carbonetos segregados entre as me£
mas.

Procurando revelar os contornos de grão pré-austení-
ticos, foi aplicada a técnica metalogrífica descrita na re
ferência [4] e em seguida estimado o tamanho médio de grão
austenítico 3A, exceto para o material na condição de como
recebido ao qual a técnica não se aplica. Os valores obti-
dos para o aço nas condições Al, A2 e A3 sãolltl, 21t5 ,198
tS7\i, respectivamente. Esses números parecem confirmar a
dependência do tamanho de grão ferritico 3p, caso este se
apresente poligonal, sobre 3., uaa vez que, conforme a fi-
gura 3, os grãos ferrlticos se apresentam maiores para A2
em relação a Al. Ba termos numéricos 3 p é estimado em 12
*2, 6*1 e 8*2 ti part as condições AO, Al • A2, respectiva
mente. Considerando-se as estimativas feitas para o tama-
nho médio das facetas de clivagea 3g, nota-se que o mesmo
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Fig. 2. Histogramas do tamanho da* facetas da c l iva
gem, (a) AO, (b) A l , (c) A* o (d) A3.



tig. 3. Microestruturas de (a) AO, (b) Al.
(c) A2 e (d) A3.

se apresenta «aior a medida que 9p aumenta. Na verdade 3 C

c da ordcm de Op no caso de AO e Al, indicando quo a cli-
vagem se propaga pela seção inteira do grão ferrítico. Quan
to ao aço A2, observa-se que 3~ se situa em torno de duas
vezes o tamanho de grão ferrítico, o que sugere que a cli-
vagem se estenda de maneira continua por uma área aproxi-
madamente igual ã seção média dos grãos pré-austeníticos.

Por outro lado no caso de A3 onde a microestrutura se
apresenta acicular, a mesma é caracterizada não apenas pelo
tamanho de grão pré-austenítico mas também pelo tamanho
das ripas e dos pacotes de ripas [5]. Esses pacotes por
sua vez se agrupam em feixes cujo tamanho médio se situa
na faixa de 62±14 p. No que se refere ao tamanho das fa-
cetas de clivagem, este mostrou ser bem inferior ao cor-
respondente ã estrutura A2 apesar do crescimento exagera-
do do tamanho de grão austenltico que acompanha o aumento
da temperatura de austenitização de 1100 para 1250 9C. Is
to significa que 3 C em estruturas aciculares ê definido
por aspectos da subestrutura mais provavelmente o tamanho



dos pacotes de ripas. Em um aço bainítico de baixa liga,
Kotilainen [6] mostrou que 3g ê de fato equivalente ao
tamanho médio dos pacotes de bainita acicular. 0 valor
de 9,42 u encontrado para <L em A3 é bem inferior ao ta
manho de feixe de pacotes estimado em 62*14 u e portanto
parece confirmar as conclusões de Xotilainen. Entretanto
é preciso uma definição precisa do tamanho dos pacotes do
aço na condição A3, possibilitando, assim, relacionar o
mesmo ao valor do tamanho médio das facetas de clivagem.

Os valores da tenacidade KJc, determinados através
de conceitos da mecânica de fratura linear elástica, fo
ram 37,63; 34.35; 30,11 e 25,87 MPam 1/2 para as condi-
ções AO, Al, A2 e A3 respectivamente. Tais valores não
parecem estar relacionados diretamente aos tamanhos das
facetas de clivagem, visto que outros parâmetros micro-
estruturais, tais como, grau de acicularidade do produ-
to de transformação y •*«, limite de escoamento do mate-
rial e a resistência intrinsica da microestrutura à cli.
vagem influem na magnitude de K» .

4. Conclusões
Em estruturas do aço Niocor 2 onde a ferrita se a-

prescnta poligonal, o tamanho das facetas de clivagem 3ç
cresce a medida que o tamanho de grão austenítico aumen-
ta. Com exceção de A2, 3 C ê equivalente ao tamanho de grão
da ferrita.

Por outro lado em estruturas predominantemente acicu
lares o tamanho dessas facetas passa a ser determinado por
aspectos da subestrutura principalmente o tamanho de paco-
tes de ripas.
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