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RESUMO

Foran investigadas a sequer.cia de solidificação
e as microestruturas resultantes em aços carbono con
tendo O.4ZC e virios teores de Nb. Utilizaram-se adT
ções entre 1 e 51 ei peso de Nb para obter composições
hipo- e hiperestequióme trica* ea relação 1 formação do
carboneto de niobio. As observações metalogrãficas fo
vam interpretadas COB base nas varias reações de solT
dificação que podem ocorrer na região rica em ferro do
diagrama ternario Fe-Nb-C. As microestruturas das li_
gas hipoestequiométricas mostraram-se coerentes com
uma seqüência de solidificação começando pela formação
de dendritas primárias de 4, continuando com a reação
peritética 6 • t •* y seguida ou £«1* precipitação de Y
a partir do líquido ou pala reagao ternaria 6+L-»y+!íbC
e prosseguindo con a reação autetica L • y + NbC. 0
maior taor d* nióbú 1a liga hiperestequiomítrica pro
vocou o aparecimento da fase de Laves Fe2Üb e mudou o
processo de solidificação de maneira que a formação
das dendritas primárias t foi seguida diretamente por
duas reações artéticas, sendo a primeira binaria na
forma L •» y * NbC a a segunda ternaria na forma de
L * 6 • IbC • Fe2Mb.

nmtopudto

Em relação ã utilitaçio cada ves mais ampla do
niobio coao elemento da liga am aços, destacou-se re_
cautamente o M U afeito promissor sobra a resistência
ao desgaste, através da formação da carbonetos prima
rios ou eutéticos durante a solidificação. Mesta caso,
não há limitação pela baixa aolubilidade do niobio na
austenita, t uma alta fração volumétrica da carbonetos
poda ser atingida pala adição da carbono e de nióbio
em níveis relativamente elevados._

A presença da carbonéeos não dissolvidos duran
te o» tratamentos tandeos posteriora* é de importan
cia particular no caso dos aços ferramenta, cuja resiT
tência êo desgasta, embora afetada pala dureza da mã
tris martensítica, depende principalmente de um» eleva
da fração volumétrica total da carbonetos. Uma maior
atenção foi dada aos aço* rápidos onde o nióbio pod£
ria substituir, pelo menos parcialmente, os ele* ntos*
mais tradicionais como molibdínio, tungstênio ou vana-
dio [l]. Porém, modificações de composições comercia^
•ente estabelecidas, baseadas na adição de niobio, f£
raa propostas também no caso de aços para trabalho a
quente do tipo Hll ou H13 [2], e de aços para trabalho
a frio do cipo A6 [3].

Em relação aos aços rápidos, espera-se que o
nióbio seja o elemento de liga principal responsável
pela a formação dos carbonetos primários, liberando
elementos como Mo, H e V, todos eles com uma maior so
lubilidade dos seus carbonetos na austenita, para prõ
mover o endurecimento secundário e ajustar a tempera
bilidade. Assim, a morfología doscarbonetos de ni£
bío formados durante a.solidificação e a sua distri-
buirão na estrutura bruta de fusão tem sido objeto de
diversos estudos recentes [4-S], todos porem dando Sn
fase para as modificações introduzidas pelo nióbio em
composições químicas complexas, próprias aos aços c£
merciais do tipo M2. 0 presente trabalho, por outro
lado, apresenta um estudo de características mais fun
dementais, dando ênfase Sa reações de solidifica-.ao
em aços mais simples cuja composição químic* se apro
xima ao sistema ternario I'e-Nb-C. Com isso, os resuT
tados obtidos podem ser discutidos utilizando-se como
base uma projeção dos vales liquidus proposta em for_
ma hipotética per Hannerz e colaboradores [9]. Est7
diagrama é reproduzido na Figura 1, destacando-se
três reações ternarias: no ponto Ti (reação de transi^
ção L + Fe¿Nb •* 6 * NbC), no ponto T¡ (outra reação
da transição L • 6 • y * NbC) a no ponto E (reação eu
cética L + Y + NbC • Fs3C). ~

Entre os poucos dados quantitativos que a lite
ratura oferece sobre o diagrama de equilíbrio tern?
rio Fe-Nb-C, destaca-se a presença de uma seção quase
-binaria entre o ferro a o carboneto de niobio. Esta
seção foi inicialmente encontrada ao longo da linha
estequioattrica Fe-NbC [lO], coa um ponto eutético Io
calizado aproximadamente ea 8.tf Nb, 1.1X C e 1310o?
(todas as composições químicas deate trabalho são es_
pecifiçadas em porcentagem ea peão). Posteriormente,
autores russos [li} confirmaram a presença da seção
quase-binária, porem ao longo de uma linha estcquíomé
trica Fc-MbCn a • com um ponto eu té tico localizado*
aproximadamente eu 7.11 Hb, 0.7X C c 1450<>C. Neste úl
timo trabalho, foi também confirmada a participação*
da ferrita 6 na reação eutêtica i. •* S * NbC, assina-
lando a ausência de uma reação peritética na seção
quaae-binária.

Na Figura 1, a região hachurada indica as pc£
síveis poiiçocs da seção quaae-binária, entre duas
linhas estequiométricas Fe-WbC^g e Fe-NbC. Obviaaen
te, o sentido da solidificarão áo longo da linha T~
T2 do diagrama hipotético nao está de acordo com a
presença de uma seção quase-binária. A Figura 1 oferç
cc ainda & localização das trit ligas experimentai!
estudadas nesta trabalho, bsseidas num teor previsto
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Figura 1. Localização da seção quase-biniria e das
três ligas experimentais, superposta a UM
projeção hipotética doa valca liquidus no
diagrama Fe-Nb-C proposta na literatura [9].

de carbono de O.Al C e utilizando adições de niobio
com o objetivo de obter uaa composição bipoestequióme
trica (liga Nb 1), uma composição estequiometrice (lT
ga Nb 3), e uma composição híperestequiométrica (liga
Mb 5 ) .

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

As ligas experiméntala foram preparadas am urn
forno de indução a vácuo a partir da um aço doct do
tipo 1010, adicionando-se grafite e ferronióbio cornar
ciaia como fontes de carbono e de niobio, respecti vi
mente. 0 vazamento dos lingotes da aproximadamente 5kg
ocorreu ao ar em 1ingotcira da farro fundido. A Tabela
1 apresenta as composições químicas obtidaa. Bota-se
que a liga Mb 3, devido ao aumento não previsto do seu
teor de carbono de 0.4 para 0.5X ficou com uma composi^
ção hipoestequiométrica.

Tabela 1. Composição química c ralação Mb/C daa ligas
experimenteis

LIGA

Mb 1

Mb 3

Nb 5

C

0.48

0.50

0.40

Mn

0.26

0.27

0.23

Si

0.19

0.24

0,18

P

0.008

0.021

s
0.022

0.026

0.021

Mb

1.08

3.25

5.0*

Mb/C

2.25

6.5

12.5

* Teor nominal

A extração química am 6n BC1 seguida da anáUee
dos resíduos por difreção da raios-X foi a técnica uti
liseda p«rajt identificação daa fases contando niSbioT
A localixação destas fases na mi croestrut ura bruta da
fusão foi facilitrda por mícroaníliec am microscópio
eletrônico de varredura. Finalmente, todas a$ observa
çõea matalogríficas foram feitas apóa ataque com nitaT
1%.

Nas tres ligas investigadas, a característica
principal da estrutura bruta de fusão consiste de den
dritas primárias, separadas por regiões eutiticas. A
presença de produtos de reações secundarias no inte
rior das dendritas e o surgimento de linhas correspqñ
dentes apenas ã ferrita e ao NbC em diagramas de di~
fração por raios-X, obtidas a partir das amostras me
talograficas, comprovaram que a microestrutura, ã tem
peraturaambiente, í formada por dendritas de ferrita"
a e regiões eutéticas de NbC e a. Observou-se também
que, com o aumento do teor de nióbio, aumenta-se a
fração volumétrica do eutético e diminui-se o número
e o tamanho das dendritas primárias.

Enquanto as dendritas primárias e as regiões
eutéticas dominaram os aspectos gerais de todas as oi
croestruturas, foram também observadas importantes vã
riaçoes nos detalhes destes dois microconstituintesT
Notou-se que tanto a morfología das fases geradas por
reações secundarias no interior das dendritas como as
pectos particulares da estrutura eutêtica foram cot»
trolados, aparentemente, pela natureza hipo - ou hT
perestequiomitrica da liga. A seguir, será descrito*
primeiro a microestrutura das ligas hipoestequiométri
cas Nb 1 e Nb 3, apresentadas pelas micrograf ias das"
Figuras 2, 3 e 4. Depois, serão apresentadas as mí-
croestruturas hiperestequiomitricas correspondentes
*a figuras 5 e 6.

figura 2. Eatrutura bruta de fusão típica para ai li-
gas hipoestequionétricas. Liga Nb 1 en (a) c
liga Nb 3 em (b). Observa-se o eutétíco fej_
rita + NbC e diversos produtos de reações sê"
cundiría» no interior das dendritas prima-
rias. Aumento original 600 X.



Todos os aspectos característicos da estrutura
de solidificação das duas ligas Nb 1 e Nb 3 podes ser
observados na Figura 2. A semelhança entre as microgra_
fias desta figura sugere que anbas as ligas hipoeste-
quiométricas percorreram o mesmo caminho de solidifica
ção no diagrama ternario, ¿xistem três morfologías dT
ferentes para os produtos de reações secundárias no in
terior das dendritas. Duas delas, observadas na Figura
2 e vistas com melhor resoluçio na Figura 3, foram en
contradas em ambas as ligas Nb 1 e Nb 3. A terceira
morfología refere-se às partículas alinhadas bem no
centro das dendritas. Estas sao visíveis no lugar mar
cado pela seta na Figura 2(b) e parecem ser caracterís*
ticas da liga Nb 3 apenas. Melhores detalhes das partT
cuias alinhadas são apresentadas na Figura 4. Uma mi-
croanálise qualitativa com o microscopio eletrônico da
varredura comprovou a presença de niobio nesta fase,
sugerindo que se trata de partículas de NbC.

* presença de NbC no centro das dendritas se_
ria interessante porque indicaria que as dendritas
primárias de ferrita é foram transformadas em austeni^
ta y pela transformação peritêtica. Esta interpreta-
ção apoia-se em estudos sobre a solidificação de aços
rápidos [l2], onde a aparente segregação de elementos
estabilizadores da ferrita no centro das dendritas é
interpretada como um resultado natural da reação pe-
rititica 4 + L •* y. No fim desta reação precipitam
carbonéeos de liga na região central das dendritas
inicialmente ferríticas, devido ã baixa solubilidade
da nova fase y para os elementos de ligas formadores
de ferrita [l2]. Por outro lados, o líquido partici_
pando da reação peritêtica deve fornecer o carbono,
necessário para a formação dos carbonetos a partir
da ferrita i pobre em carbono. Foi observado também
[lí] que estes carbonetos, posteriormente, podem ser
dissolvidos de novo na austenita, o que explicaria o
surgimento das partículas alinhadas em algumas dendri
tas apenas.

Passemos agora para a liga hiperestequioaátri-
ca cuja estrutura de solidificação á representada pe_
Ia Figura 5. Uma comparação com as ligaa hipoeet*
quiométricas da Figura 2 ravala tres modificações prin
cipais. Primeiro, observa-se uma nova morfología para
os produtos de reações secundárias no interior das dan
dritas, apresentada com melhor detalhe na Figura 6(a)T
Bata nova morfología sugara uaa seqüência diferente da
solidificação para as dendritas primárias.

Cm segundo, deataca-aa a forma mala eeferoidise
da da estrutura eutática na liga Mb 5. Este aspect?
aparece nelhor na Figura 6(b) que representa apañas um
exemplo de muitas regiões totalmente esferoidísadas e
encontradas tanto aa seções transversais cot» em s¿
ções longitudinais do lingote.

Finalmente, a em terceiro, observa-se na Figu
ra 5 o surgimento da uma nova faae, encontrada aa pe-
quenas quantidades nas regiões enfáticas, Além disso,
ela aparece apenas ca regiões onde, pela sua localisa
ção dentro da estrutura eutática, deve ter ocorrido <>
fia da solidificação^ U M aácroanálise qualitativa acu
sou a presença de nióbio nestas partículas, as quais
foraa tentativamente identificadas como a fase interme
tálica Fe2Nb. Esta interpretação baseia-se nos resuT
dos da extração química ea 6n RC1 que dissolve a ma-
triz de ferrita e a ceaentita [14], deixando nos res£
duos os carbonetos e as fases interaetálicas de Nb. Ã
análise destes resíduos por difração de raios-X acurou
a presença de pequenas quantidades da Fe2Nb no caso
da lí|a Nb 5, enquanto os resíduos das ligaa hipoest¿
quioaetricas apresentaraa apenas a fase NbC,

(a) _ __ (b)
'*_ Figura 3, Produtos de reações secundárias no interior

das dendritas da liga Nb 3. Os detalhes mos
erados en (a) e (b) correspondem às morfolo
gias apresentadas na Figura 2(a). Aumento
original 4000 X.

(a) (b)
Figura 4. Partículas alinhadas no centro das dendri.

tas primárias da liga Nb 3. Estas partícu
laa contém niobio e deven ser NbC. Aumento
original 100 X, microscopíajitíca, em (a)
e 2000 X, microscopía eletrônica en (b).

Figura 5. Estrutura bruta de fusão típica para a liga
hipereatcquiométrica Nb 5. Observa-se um
produto secundário diferente no interior
das dendritas, e uma nova fase (de aparen
cia mais escura) dentro das regiões eutátT
cas. Aumento original 370 X. ~



Figura 6. Detalhes característicos da estrutura bruta
òe fusão para a liga hiperestequiomítrica
fíb 5. Interior da dendrita primaría em (a),
região esferoidizada do eutetico ferrita +
NbC em (b). Aumento original 600 X.

DISCUSSÃO

A estrutura bruta de fusão ? freqüentemente com
plexa em ligas ferrosas devido ã ocorrência das tranT
formações alotrópicas 5 -> y •+ a. Por isso, a análise
térmica do processo de solidificação a partir do esta_
do líquido até o último instante da solidificação, em
combinação com o resfriamento rápido de amostras par
cialmente solidificadas para exame metalogrãfico, cons
tituem a técnica experimental recomendada para identi-
ficação definitiva das várias reações que podem parti
cipar do processo [l5] . Esta técnica já foi implementa'
da no laboratório de um dos autores [7] e deve servir"
futuramente como método de análise para confirmar o»
resultados deste trabalho. Porém, as observações meta
lográficas apresentadas até agora já permitem preveF
a provável seqüência de solidificação de ligas hipo- e
hiperestequiométricas no sistema Fe-Nb-C, estabelcceii
do-se uma projeção dos vales liquidus mais realística
do que aquela reproduzida na Figura 1. Sua previsão é
apresentada na Figura 7 que, para fins de melhor clare
za, mostra os caminhos de solidificação para duas lT
gas apenas. ~

De acordo com^a Figura 7 e considerando a sua
região hipoestequiométrica, as ligas com um teor de
carbono na faixa de 0.5Z C começam a solidificação com
a formação de dendritas 5. A reação peri tétíca S + L • y
começa quando c líquido alcança a «.uaposição A e 'ermi
na em uma das duas situações a seguir, cuja ocorrência"
depende das solubilidades do niobio e do carbono no
ferro e da composição global da liga. No caso indicado
na Figura 7, a ferrita í acaba quando o líquido atin
ge o ponto B. Em seguida, a solidificação procede pela"
formação e crescimento de dendritas y até o momento ea
que o líquido chega ã composição do ponto C, iniciand£
-se agora a reação eutética L •+ y * NbC. ~

Considerando-se a quantidade pequena de dendri
tas a formadas na liga Nb 1 antes do início da reação"
peritética, nota-se que a microe*trutura observada nas
ta liga está de acordo com o caminho de solidificação*
proposto anteriormente. Neste caso, reações no estado
sólido posterior ao fim da solidificação seriam respoii
sáveis pela formação das partículas no interior das*
dendritas apresentadas na Figura 2 (a),

Figura 7. Projeção aproximada dos vales liquidus pro
posta para a região rica em ferro do diagra
na Fe-Nb-C. Os caminhos de solidificação
apresentados para ligas hipo - e hipereste
quiométricas estão de acordo com as observa
ções metalugráficas. ~

A segunda situação ocorre quando, ao fim da
reação peritética binaria, o líquido alcança o ponto
T. Neste momento, o interior das dendritas primárias
continua sob forma de ferrita í. A reação de transi
ção no ponto T, J + l • y + NbC, consumira ou toda ã"
fase 6 ou todo o líquido, dependendo da composição
química global da liga. No primeiro,caso, a solidifi
cação continua ao longo da linha TE2 pela reação eu
tática L -• y + NbC. 0 segundo caao, obviamente, repre
senta o fim da solidificação no ponto T.

0 estado da liga parcialmente solidificada no
momento ea que a composição do líquido atinge o ponto
T 2 apresentado de forma esquemática na Figura 8, s»s

Figura 8. Modelo esquemático da reação Í U - » r • W»C
que ocorra quando o líquido atinge o ponto
T da Figura 7.



trando uma dendrita primaria apenas parcialmente trans
formada em y pela reacio peritética e circundada pelo"
liquido. A reação ternaria 6 • L -» y * NbC pode ocor-
rer ou pelo recuo da interface 6/y para o interior da
dendrita, ou pelo avanço da interface y/h. O primeiro
caso exige a difusão de carbono do liquido para, a in-
terface i/y, atravessando y e combinando com o niobio
da ferrita 5 para formar NbC na interface. Esta reação
corresponde aquela mencionada anteriormente e utiliza
da por Kraft, Goldstein e colaboradores [l2, 13] para"
justificar o aparecimento de carbonetos de liga no cen
tro das dendritas em aços rápidos. No segundo caso"
(avanço da interface y/L), o niobio dissolvido em 6 de_
ve atravessar a camada austenítica em direção oposto,
promovendo uma supersaturação do líquido suficiente p£
ra a precipitação de NbC na interface Y/L. Obviamente,
u difusão mais rápida do carbono favorece a ocorrência
da reação ternaria de transição na interface 6/>.

A presença de partículas alinhadas de NbC no
centro das dendritas da liga Nb 3 supere que o caminho
de solidificação desta liga passou de fato pelo ponto
de transição T do diagrama ternario. Parece bem pro->*£
vel, também, que o ponto de transição foi atingido
aoos a reação peritética 6 • L -* y e não após uma re£
çao eutética L •* S + NbC, uma vez que os outros produ
tos de reações secundárias no interior das dendritas*
se apresentaram de maneira igual nas ligas Nb 1e Nb 3.
Por isso, localizou-se o ponto T, na Figura 7, bem per
to da seção quase-binãria. ~

Considerando agora a região hiperestequiométri-
ca da Figura 7, nota-se que a presença da seção quase-
-binaria, dividindo o diagrama em duas partes, exige
uma seqüência de solidificação bem diferente daquela
proposta para as ligas hipoestequiomêtricas. Neste ca
ao, a formação inicial de dendritas 4 i seguida dire-
tamente por uma reação eutetica que se inicia no ponto
D do diagrama. A ausência da reação peritética signify
ca que as dendritas 5 devem transformar-se através dê"
reações de estado sólido, portanto após o fim da soli
dificação. Isso explica a morfología diferente dos pro
dutos secundários no interior das dendritas da liga*
Nb 5, uma vez que estes produtos foram gerados pela
transformação de 4 e não pela transformação da y como
no caso das ligas Nb 1 e Nb 3.

Uma segunda diferença aparece na própria natu-
reza da reagão eutetica que passa a ser L -*• 5 • NbC em
ves da reação L •* y * NbC a qual ocorre nas ligas hipo_
estequiométricas. Assim, a ferrita 4 substitui •_ au7
tenita na distribuição inicial das fases do autãticoT
Esta substituição poderia explicar a diferença observa
da na fona do eut ético entrt as ligas hípoes tapuios?
tricas (mais lamelar) e a liga hiperestequiomstrice
(mais esferoidizada).

finalmente, o caminho da solidificação indicado
na Figura 7 gara ligas hipere*tequiomítricas oferte*
U M explicação direta para o aparecimento da fase
Fe2Nb que deve participar da reação eutitica ternaria
L •* 4 + NbC + 7t2Nb no ponto Ei * que, na opção esc£
lhida para o diagrama da Figura 7, significa o fia ái
solidificação. De fato, a opção do ponto Ei no diagra
ms, juntamente com o aparecimento, Figura 5, de partT
cuias de uma nova fase localizada jias últimas bolsas*
de líquido, reforça a identificação destas partículas
como sendo da fase Fe2Nb.

CONCLUSÕES

Foi avaliado o efeito do niobio na formação da
estrutura bruta de fusão em agos com médio teor de car
bono. As observações metalograficas foram interprets
das com base nas possíveis reações de solidificação
que podem ocorrer no sistema ternario Fe-Nb-C. D*st¿

cam-se as seguintes conclusões:
- As reações de solidificação, e com isso a estrutura

bruta de fusão, dependem principalmente da natureza
hipo - ou hiperestequióme trica da liga.

- Parece que, no caso da liga hiperestequiométrica,
urna reacio L •* 4 • NbC favoreceu uma morfología es_
feroidisada do eutltico. ~

- Construiu-se uma projeção mais realística dos vales
liquidus para a região rica em ferro do diagrama
ternario Fe-Nb-C, com a qual explicam-se as microes_
truturas observadas.

REFERENCIAS

[l] Keown, S.R., Kudielka, E. e Heisterkaap, F.,
tetáis Technol. 7, SO (1980).

[2J Philip, T.V., Met.-progr. 117, 52 (1980).
[3] Philip, T.V.e Dietrich, D.W., US Patent 3.901.690
/ (1975).
[4J Souza, M.H.C., Falleiros, I.G.S., Barbosa, C.A.

e Mori, F.Y., Metalurgia ABM 38, 19 (1982). '
[5] Cescon, T. e Papaleo, R., Metalurgia ABM 38, 221

(1982).
[6] Cescon, T., Metalurgia ABM 39, 141 (1983).
[7] Makray, E.T., Bresciani Filho, E. e Nazar, A.M.

M., Metalurgia ABM 39, 665 (1983).
[s] Carneiro, T. e Cescon, T., Metalurgia ABM 40, 79
I (1984).

[9] Hannerz, N.E., Lindborg, U. e Lehtinen, B., J.
Iron Steel Inst. 206, 68 (1968).

[10] Cuna, J.P. e Kolar, D., J. Less-Comm. Met. 29,
33 (1972).

[li] Shurin, A.K., Dmitrieva, G.P. e Lítvin, E.G.,
Metallof izika 71, 23 (1978).

[12] Barkalow, R.H., Kraft, R.W. e Goldstein, J.I.,
Metal!. Trans, y, 919 (1972).

[13] McLaughlin, J., Kraft, R.W. e Goldstein, J.I.,
Metall. Trans. A, 8A, 1787 (1977).

[14] Koch, W., Metallkundliche Analyse, Verlag Stahl-
cisen, Dusseldorf (1965), p. 21.

[15] A Cuide to the Solidification of Steels, Jern-
konterct, Estocolmo (1977).


