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RESUMO

Foi estudada a segregação do niobio e do carbo
no no contorno do antigo grão austenitico (amostras
martensíticas) de um aço 0,4 X C / 0,03 Z Nb, homogeni-
zado a 1350°C por 1 hora, com o auxilio da microssonda
iónica (SIMS - espectroscopia de massa do ion secunda -
rio), empregando-se oxigênio como feixe primario.

Estudou-se, tamben, a segregação do niobio em
amostras Fe/0,58 Nb homogenizadas a 1300°C por 8 horas
e resfriadas em água, utilizando-se a microssonda ele -
tronica.

A partir dos resultados obtidos são discutidos
os possíveis mecanismos do niobio de atrasar a formação
da ferrita.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que o niobio em solução na austenita
retarda a formação da ferrita proeutetSide tanto no res
friamento continuo [1 1, como no tratamento isotérmico
[2 1. Também em trabalhos anteriores mostrou-se que o
niobio em solução na auitenita atrasava a formação da
per lita [3 ] * .<|ue estas alterações na decomposição da
austeaite alteravam as propriedades dos aços microliga-
dos com niobio [4 ] .

0 niobio podaria atrasar a nucleação da far -
rita (ou perlita) pon
a) Formação de un filas fino ¿^precipitados de Nb(C,N)
qua recobriila o contorno da grão austanltico. Esta
filma de precipitação sería *cst«nta coa • austenita no
inicio, produzindo uma interface coerente nos contornos
de grão, p que dificultaria a nucleação da ferrita. Con
0 passar do tempo, essas precipitados cresceriam ou coa
lescerisffl, transformando essa interface es incoerente 7
c assim permitindo a formação da fsrrlts [5 ] .
b) Segregação da niobio ou eossegregação carbono + nio-
bio no contorno do grão austenitico [ 6 ] , Isto poderia
diminuir a atividade [7] 1 1 difuslvídade [8 ] do car-
bono nesta região, dificultando a formação de núcleos
de ferrita. Também o nióbio poderia estabilizar o em-
brião d* ferrita, ou modificã-lo estruturalmente, redu-
zindo sua efetividade em nuclear grão» da ferrita.

Como ambas as hipóteses supõe a segregação do
niobio (cm solução ou na forma de Kb(C,N)) no contorno
do grão austenitico, foram realisadas algumas experiên-
cias para verificar esta segregação.

O níõbío também poda alterar a cinética de eres
cimento da ferrita « da perlita [9]e isto será díscutT
do futuramente em outro trabalho.

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

Primeiramente trabalhou-se com a liga FeNb58Mn
Oto - 1,25 Z em peso, Nb - 0,58 Z, Fe - balanço), a
qual possuía um teor de niobio muito acima do usual
em aços microligados. Empregou-se um alto teor de niõ-
bio para ser possível sua detenção na microssonda ele-
trônica, a qual fornece dados confiáveis para elemen -
tos com teores acima de 0,1 Z. Esta liga foi solubiljL_
zada a 1300°C, por 8 horas, em vácuo, e a seguir resfria-
da em água. O contorno de grão austenitico (subentenda
se contorno do antigo grão austenitico) foi revelado
pelo método de Kohn [10} e reativo de Bichet [11 1 .

Empregou-se também o aço 00,40 Z, Mn»l,0 Z e
Nb-0,03 Z (denominado em nosso trabalho de C41Nb3)
austenizado a 135O°C por 1 hora e temperado em água.
Essa temperatura (1350°C) é suficiente para colocar to
do o niobio em solução na austenita deste aço [12 ] .
Como o teor de nióbio estava abaixo do limite de dete£
ção da microssonda eletrônica empregou-se a microsson-
da iónica, a qual consegue analisar elementos com
concentração da ordem de ppb (partes por bilhão).

A microssonda eletrônica utilizada foi a Cambri_
ge S4-10, com unidade LINK jara análise por energia
dispersiva, e o feixe eletrônico empregado possuía um
diâmetro da ordem de Z\m. Utilizou-se a microssonda
iónica da AKL, empregando-se o oxigênio como o_feixe -
primário. Neste equipamento,Ions da oxigênio são acele_
rados por uma diferença de potencial de 5 a 20 kV e~
focalizados sobre a amostra, arrancando tons da mesma.
Toda essa mistura iónica é analisada por um espectróme
tro de massa, sendo a análise denominada J'Espectros ~
copia de massa dos Ions secundário»". 0 diámetro do
faixa eletrônico empregado foi da ordem de 5um.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO D08 RESULTADOS

Liga reMb58Mn
"• figura 1 observa-se que a amostra era const¿

tulda da grão ferr1ticos alongados, • que estes eram
o>..ito maiores que o» grãos austenlticot anteriores.
A análise por mícrwtonda eletrônica revelou qua o
niobio estsva segregado no contorno do grão austeniti-
co (figura 2), a que haviam partículas não dissolvi -
das de Fe-Nb-)fa,Como o contorno do antigo grão auste-
nitico era uma região coberta por óxido de ferro, e
como o nióbio tem una tendência maior de formar oxido
do que ficar no seu estado elementar [13], analisou-se
U M região da amostra onde só havia uma camada de Oxi-
do e comparou-se o teor de nióbio da mesma com o de
uma cavada livre de óxido. Constatou-se que o teor
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a) Grão ferritico alongado
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b) Contorno do antigo grao austenitico

Fig. 1 - Microestrutura da liga FeNb58Mn apôs o
ataque Kohn + Bechet
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nidio de niobio na camada livre de Óxido era da mesma
orden de grandeza do que o teor de niobio na região -
oxidada (figura 2) . Logo¿ a segregação observada do
niobio no contorno de grão austenitico foi real e não
devido à presença de óxidos naquela região. Deve-se ob
servar que esta analise apenas indicou que o niõbíõ
estava segregado no contorno do grão austenitico, po-
rca sem saber em que forma (dissolvido ou como preci-
pitados FeNbMn), visto que foram encontrados precipita
dos FeNbMn no interior do grão austenitico. ~

Na figura 3 observa-se a região analisada da
amostra do aço C41Nb3 (estrutura martensitica) pela
microssonda iónica e na figura 4 os resultados da var-
redura de Nb, NbO e C. A vantagem de se utilizar o
NbO no lugar de nióbio, é que como o feixe primário é
de oxigênio, o niobio ocorre em maior quantidade na
forma de óxido e por isso o sinal de NbO i mais forte.
A análise da figura 4 indica que o carbono e o nióbio
estavam distribuidos homogéneamente pela matriz, sem
apresentar segregação no contorno de grão austenitico,
P*lojnenos dentro de uma região maior que 5ym, que era
o diâmetro do feixe iónico. Os picos de niobio e car-
bono que aparecem no interior do grão austenitico de-
vem corresponder a partículas de Nb (C,N) não dissolvi^
dos durante o aquecimento da amostra. Esses resultados
são compatíveis com os obtidos por Thomas [ u ] e Ohn»
f i [15]. Thomas [14] observou a presença de grandeT
precipitados C800_a 1600 A de diâmetro) de Nb(C,N)
no contorno de grão austenitico em aços com 0,08 %C e
O.llZNb. Thomas [14] classificou estes precipitados -
de grandes,, em comparação aos pequenos precipitados
(.20 a 50 A de diâmetro) de Nb(C.N) distribuídos homo-
géneamente por toda a estrutura do aço. Porém,aumentan
do-se a taxa de resfriamento ou diminuindo-se o teor"
de nióbio no aço, estes precipitados grandes não eram
mais observados. Ohmori [15] trabalhando com aço
0,2Kt observou que para altas temperaturas de austeni^
tização (1130 ) , o boro estava distribuido homogénea-
mente na matriz. Com a redução da temperatura de aus-
tenititação para 930 C_ele verificou a segregação do
boro no contorno do grão austanltico, com formação
da partículas da Fe», (B,C ) , a/ou BN.

Em trabalhos interioras observou-ie qua so o
niobio an solução na_austenita i que aaria aficianta
a» retardar a formação da farrita [2] ou da perlita-
[3]. Como para iolubilizar pequenas quantidades da
niobio (0,03X, por.axamplo) são necessárias fita*
tamparsturas (1160 C para um aço coa 0,2ZC a 1240 C pa
ra um aço com 0.4XC, segundo a equação de Nordberg
[ l6] ) , í da se esparar qua não haja_iagregação signifi-
cativa da niobio no contorno da grão austenitico nas -
tar temperaturas. Quando o aço a austanitizado am
temperatura» menores qua as da solubilização, o mesmo
torna-se super-saturedo a dava começar a precipitar -
na forma da Nb(C,N) no contorno de grão austanltico ou
an qualquer outro defeito cristalográfico da estrutu
ra, v i i to que essas regiões são mais favoráveis ã nu ~
citação de novas fases. Após a austenitização o aço é
resfriado para baixas temperaturas, ocorrendo a forma-
ção de ferrite e/ou perlita. Assim se o aço contiver
partículas de Nb(C,N) precipitadas no contorno de grão
austenitico, estas funcionarão como substrato para a
nucleaçãojia ferrita ou parlita, e não ocorrerá atraso
na formação das mesmas. Por outro lado se o nióbio e¿
tivar todo na forma de solução sólida, mesmo que home?
geneamente distribuido pela matriz (isto a, sem apre -
sentar segregação no contorno de grão austenitico), a
fração presenten© contorno de grao austenttico retar-
daria a nucleação da ferrita ou perlita pelo ausento
da energia interfacial y/a ou y/perlita, ou pela redu
ção da difusividade do carbono, visto que o AQv nao
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Fig. 3 - Varredura com feixe iónico (F.I.) na amostra
C41Nb3 (martens!tica), atacada com nital
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deve ser influenciado pela microadição de niobio. Isto
pode ser visualizado pela equação de Russel [l7]:

onde:

Ve -
D
a
a
AG

b
b

D AGb

v

(1)

tempo de incubação, para o crescimento
de alotriomorfos
fator de proporcionalidade

energía interfacial Y/O OU v/perlita
por unidade de Irea
coeficiente de difusão do carbono
1 para alotrionorfo coerente
2 para ilotriomorfo incoerente
variação de energia livre que ocorre
na formação de um volume unitário de
ferrita ou perlíta a partir de uma ma-
triz de austetiita supersaturada
2 para alotriomorfo coerente
3 para alotriomorfo incoerente

0 niobio poderia também reduzir a energia do
contorno de grão (<*CG), P°í* * energia livre para a
formação de um núcleo em um contorno de grão (AG) I d£
da por [lS]:

AG - K, AG + K,1 v 2 K3 "CG (2)

NbO

Vbrratfuro os N», NbO 0 C Mi
omootre morfonofflco (C4IN63)
per mlsrttiontft tónico.
CO - Confort» 4o onflfo f r íe

outionífieo.

onde:

K l > K 2

CONCLUSÕES

sao cons tante s

Em altas temperaturas de austenitização (acima
de 1200 C), suficientes para solubilizar todo o niobio
doa aços miv.roligados, o niobio nao apresenta segrega^
ção significativa no contorno de grão austenttico. Po-
rtkt a medida que se aumenta o teor de niobio ou dímí -
nui-se a tenperatura de austenitização o niobio segre-
ga no contorno de grão austenítico, e precipita na for
ma da composto (NbCC,N), FeNb, etc, dependendo da coar
posição da liga ferrosa).
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