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RESUMO

Neste trabalho foi desenvolvido um método para
medir a dureza de materiais metálicos. O aquecimento
foi feito através da dissipação de calor por efeito Jou
le no próprio corpo de prova, que funciona como resi£
tor elétrico. Foi utilizado um penetrador de diamante
com o formate de um paraboloide de revolução, que garan
te uma relação linear entre a carga aplicada e a profutT
didade de penetração. Foram realizados ensaias de dure"
za na faixa 25-600 C, em aços ABNT Hll e ABNT Hll modT
ficado ao niobio, com o registro simultâneo da força
aplicada, profundidade de penetração e temperatura.

ISTRODUÇÃO

0 interesse de medir a dureza de metais em a_l
tas temperaturas tem aceleração nas últimas décadas. Ã
dureza a quente dã uma boa indicação do pontencial ¿e
utilização de uma liga para aplicações em altas tempera
turas |1|. ^ ~

Vários refinamentos nos métodos de medir a dure
ca a quente tem sido feitos desde et primeiros trabiT
lhos de Brinell |2|, onde o corpo de prova é aquecido"5
temperatura desejada e ensaiado em um durómetro em que
tanto o penetrador quanto o suporte do corpo de prova
permanecem i temperatura ambiente, introduzindo erros
nos resultados obtidos. 0 aquecimento simultâneo do cotr
po de prova e do penetrador a uma mesma temperatrua v7
io resolver este problema, enquanto que a oxidaçao dõ"
corpo de prova é controlada através de vácuo |3| ou *t
oosfera inerte |4|. **"

Oe métodos usados por Garofalo |2|, Bens |3| ,
Bishop |4|, Domagala J3j a Semchyshen |6| consistam ba_
sicaments de um durômetro montado da modo qua o penttrX
dor c o suporta do corpo de prova ficas dentro da us p¥
queno forno, permitindo a realização dos ensaios sem a*
influencia da diferença da temperatura das partes envol_
vidas. Uma atmosfera inerte no forno ou vácuo garanta a"
proteção contra corrosão a um dispositivo de rotação do
corpo de prova permite a realização de vários ensaios.
Um termopar montado no suporte do corpo de prova p*>ss£
bilita monitorar a temperatura durante os ensaios» "~

0 método desenvolvido neste trabalho utiliza c£
mo seio de aquecimento a passagem da uma corrente ele
trica através do corpo de prova, sendo este aquecido*
por efeito Joule. Os testes foram realisados sem a uti
lização de vácuo ou atmosfera inerte acarretando umã
simplificação nos ensaios. Na* temperatura de teste co
mo é sabido, o corpo de prova está sujeito à sgressivT
dada da atmosfera, simulando as condições reais de uso
do material.

MATERIAIS E METODOLOGIA EXPERIMENTAL

O aço escolhido foi o ABNT Hll, por ser um *ço
para altas temperaturas de grande importancia na indus_
tria e ter sido alvo de recentes estudos |7¡ enfocando
a viabilidade da substituição do vanadio pelo niobio,
sua influência no tamanho de ¿rio e algumas proprieda
des mecânicas. ~"

Foram fundidas três ligas para este estudo, on
de 04"! de vanadio foi substituído total ou parcialmetí
te por 0.05Z de nióbio (Z em peso). A análise química
das ligas são mostradas na tabela 1.

Tabela 1. Composição das ligas (Z em peso)

LIGA

A

C

D

C

0,36

0,35

0,36

Si

1,19

1,19

1,20

Mo

1,19

1,13

1,14

Cr

4,80

4,82

4,83

Nb

-

0,05

0,05

V

0,4

-

0,2

N

0,016

0,015

0,010

A liga A corresponde ao aço ABNT Hll comercial
e as ligas C e 0 apresentam uma substituição total e
parcial do vanadio pelo niobio. 0 teor de nióbio com
base nos estudos de Jesus e Branco |8|.

As ligas foram fundidas em lingotes de aproxi
madamente 4,5 Kg, em forno de indução com atmosfera d«s
argônio, e homogenizedas também em atmosfera de argS
nio por 24 horas a 1200 C. Os lingotes foram forjadoT
com uma redução de ¡tea de cinco vezes ã temperaturas
entre 900 a 1100 C s as barras forjadas foram submeti
das a um recozimento isotérmico |9j. Os corpos de pr¿
va foram usinados, austenitizados a 980 C e temperados*
ao ar. Agós a tempera os mesmos sofreram duplo reveni
do â 560 C, obtenú? uma dureza na faixa 50-54 HXC
l«,10|.

0 durômetro utilizado nos ensaios foi um Wol
pert tipo Ultra-Testor que de maneira parecida com ">
que ocorre nos processos usuais de ensaio de dureza
(como por exemplo Brinell, Rockwell ou Vickers), tem
bem dispõe de um dispositivo da aplicação de carga quê*
pressiona o penetrador contra a superfície do material
a sar ensaiado. Contudo neste precesso, a carga não í
aplicada instantaneamente, mas progressivamente, crês
cante da zero até o máximo (0 - ZOOU), Foi utilizado'
um penetrador de diamante com o formato de um parabo
loida da revolução permitindo obter em materiais hom£
gánaos, uma ralação linear entre a carga aplicada em



cada instante no penetrauor <s a protundidade de penetra
cao correspondente, ou seja, um acréscimo de ca'-ga cons
tante por unidade de deslocamento 11..

Uma pequena unidade de aquecimento, que pode
ser deslocada através do giro de uma manivela, foi mon
tada no duronietro tomo podo ser visto na figura 1. Esta
unidade de aquecimento tem a finalidade básica de acomo
dar o corpo de prova. Figura 3. Corpo de prova com dimensões de 92,0 X 10,5

X 3,0 mm.

Os terminais estão isolados ¿as laterais atra
vis de laminas isolantes de amianto. A medida da tempe
ratura é feita através de um termopar introduzido lat¥
raltrjnte e fixo em um suporte que na > sofre deslocamen
to, de modo a permitir uma medida de temperatura ao Ia
do do ponto onde se pretende determinar a dureza, como
mostrado nas figuras 1 e 2. A corrente de alta ampera
gem que passa pelo corpo de prova é fornecida por um
transformador de corrente de 1,0 KVA, alimentado por
um transformador de tensão variável com salda de
0 - 240V. A temperatura desejada é conseguida em fun
ção da tensão fornecida ao transformador de corrente."

A figura 4 mostra uma visio completa da monta
gem onde: a) fonte de tensão variável, b) transforma
dor de corrente, c) durómetro com a unidade de aqueci
mentó montada no lugar da mesa, d) módulo de controle
e acionamento do durômetro, tendo em cima um termôme
tro digital e uma impressrra para registro da tempera*
tura e e) registrador gráfico X - Y para registro da
carga aplicada e profundidade de penetração.

Figura í. Unidade de aquecimento montada no durÔmetro.

Através da deslocamento da unidade de aqueci
mentó é possível a realização de varias ensaios em um
Único corpo de prova que funciona, como ja mencionado
como resistencia que se aquece por fcfeito Joule. 0 cojr
po de prova é fixado nos terminais elétricos por meio
de parafusos e apoiado em um bloco de cerâmica como nu3S_
trado na figura 2.

Figura 2. Detalhes da unidade de aquecimento mostrando
os terminais elétricos, o bloco de cerâmica,
o corpo de prova e o termopar.

A figura 3 mostra o corpo de prova que tem dí_

mensôes de 92,0 X 10,5 X 3,0 mm. Os orifícios de fix¿

çio sao ovalados para evitar empenamento durante o a

quecimento.

Figura 4. Visão geral do equipamento.

A operação do equipamento é feita da seguinte
maneira: 1) o corpo de prova e o termopar são^ ajusta
dos nos lugares apropriados (Fig.2), 2) através da oa
nivela (Fig.l), o corpo de prova é posicionado para"
ser primeiramente indentado em uma de suas extremid«_
des, 3) acionamento do motor do fuso para levantamento"
da mesa até que o corpo it prova fique bem próximo 4o
penetrador para este se aquecer durante o aquecimento
do corpo de prova, reduzindo a variação da temperatura
durante o ensaio, 4) « temperatura de ensaio é escolhi^
da através da tensão fornecida ac transformador de cor
rente, e lida através do termtpar¿ 5) após a estabilT
zação da temperatura o durômetro é acionado seguindo
os estágios s a) acionamento do motor do fuso para lit
vantamento da mesa, b) encosto do penetrador no corpo
de prova, c) aplicação da carga e registro do diagr£
ma força aplicada versus profundidade de penetração,
d) retirada da carga e retorno do penetrador e f) aci¿



Tabela 2. Dureza e temperatura das li&as A, C e D.

Liga A

T (°C)

25,0 - 0 ,0

105,9 - 0 , 8

203 ,5 .- 1,9

301 ,8 Í 8,2

40u ,3 Í 9 ,4

448,7 t 9 ,4

498,6 • 2 ,8

556,2 • 7 ,3

604,7 • 5 ,8

H ( V i c k e r s )

539 ,0 i 13 ,6

526 ,2 '. 7 ,9

511,0 + 6,2

496,3 ; 13,5

471,6 + 9,5

449,3 t 8,7

3 9 1 , y i 7 , 3

271,2 • 12,1

159,1 ' 12,9

Liga C

T (°C)

25,0 t 0,0

102,7 ± 1,3

201,3 ± 1,0

291,9 ± 4,4

391,2 ± 2,7

452,3 ± 6,3

497 ,0 í 9 ,1

554,7 í 7 ,4

594,3 í 8,2

648 ,5 t 4 , 9

H (Vickers)

554,8 ± 9,7

503,6 ± 6,3

472,8 ± 12,7

432,5 ± 4,7

423,3 ± 12,4

394,1 ± 7,4

377,9 ± 9,8

342,7 ± 6,3

206,5 ± 11,9

144,6 + 9,3

Liga D

T (°C)

25,0 ± 0,0

101,6 ± 1,7

206,5 ± 2,6

300,7 ± 4,0

407,8 + 2,1

457,1 ± 6,3

505,0 ± 9,5

547,2 ± 10,1

615,7 ± 12,3

H (Vickers)

527,7 ± 10,9

511,2 ± 14,4

478,7 ± 11,2

457,7 ± 4,6

430,5 ± 6,7

397,2 ± 9,2

302,0 + 13,0

273,6 ± 11,2

173,5 ± 4,3

namento do motor J.i ÍUSD p.it.i n-tonin Jc mesa.
N'o instante em que se inicia a aplicação da

carga, através dt sinal, c- alionada a impressora para
registro da temperatura, interrompendo o registro no
instante em que se inicia a retirada da carga, obtendo
-se a variação da temperatura durante o ensaio.

Girando a manivela u cjrpo de prova e colocado
em nova posic-.o, repetindo-se a operação nesta ou oii
tra temperatura.

RESULTADOS

Cinco curvas típicas da força aplicada versuâ
profundidade de penetração, registradas durante a rea_
lizaçao de ensaios a uma mesma temperatura estão mos_
tradas na figura 5.

obtida desta forma ê a dureza Wolpert que é converti^
da em dureza Vickers pela fórmula 1.

HV - HW x 1000 (D

onde: HV é a dureza Vickers
HW é a dureza Wolpert

Para cada temperatura, como já mostrado, foram
realizados cinco ensaios de dureza, cujas médias sao
apresentadas na tabela 2, para as ligas A, C e D. Nes_
ta tabela estão mostrados as temperaturas em que os
testes foram realizado , para cada liga, com seus re£
pectivos desvios padrões. Este desvio é causado por
uma variação da temperatura durante a realização dos
tes.2s. De maneira análoga, as durezas já convertidas
para Vickers estão também mostradas com seus respect^
vos desvios padrões.

A figura 6 mostra as curvas dureza versus tern
peratura obtidas da tabela 2 para as ligas A, C e D 7
denomir.idai de aços Hll-A, Hll-C e Hll-D respectiva
mente. Nesta figura permite também uma comparação en
tre os três aços ensaiados, onde pouca variação entre
os mesmos pode ser observada.
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400.0
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Figura 5. Força aplicada versus profundidade de pe_
netração, para uma temperatura.

A dureza para uma temperatura é obtida d4 ín
clinação da curva (Fig.5), onde os valcre9 obtidos f£
ram determinados através da inclinação da reta, obtida
por regressão linear aplicada em 10 pontos. A dureza

-fl— AÇO Hll-A

-A— AW Hlf-C

M0.0 -O--AÇ0HM-0

lOO.i

B.O 160.0 179.0 400.0 B8B.0 MO.O

Figura 6. Dureza versus temperaturas, aços
H-ll-A, Hll-C e Hll-D,



Uma comparação entre a curva dureza versus tern
peratura do aço SAE Hll, extraída do Metals Handbook
(9) e as curvas dureza máxima e dureza mínima extraí
das Ua tabela 2 (convertida para dureza Rockwell C) do
aço Hll-A I mostrada na figura 7.
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Figura 7. Curvas comparativas dos aços Hll-A ( max. e

min.) e SAE Hll (referencia |9;).

CONCLUSÕES

0 açc ABNT Hll modificado ao niobio, substituí^
ção parcial do vanadio pelo niobio, apresentou compo7
tamento similar ao do aço tradicional, aço ABNT Hll.
Essa substituição é de grande importância pois o ni£
bio é encontrado em abundância no Brasil enquanto que
o vanadio é um elemento importado.

0 sistema é confiável como pode ser visto na fi
jura 7. ~*

Uma melhoria no sistema pode ser feita através
da colocação de um controlador eletrônico de temperatu
ra. ~

REFERÊNCIAS

|l| Dieter, C.E., Mechanical Metallurgy,

|2

2nd.
1976, pp.

ed.,
400Ed. McGraw-Hill Kogakushi, Tokyo,

-402.
Garofalo, F., Kalenock. P.R. and Smith, G.,

"Hardness of various steels at elevated tem
peratures", Transactions of Che A.S.M., vol.
45, 1953, pp. 377-396.

|3| Bens, F.P., "Hardneft testing of metals and
alloys at elevated temperatures", Transactions
of the A.S.M., vol. 38, 1947, pp. 505-516.

|4| Bishop, E.C. and Cohen, M., "Hardness testing of
high spaeJ steel at high temperatures", Metal
Progress, march 1943, pp. 413-442.

|5| Doraagala, R-F. and Johnson, W.R., "Simple testei
for hardness of hot materials", Metal Progress,
vol. 60, 1951, pp. 72-73.

|6| Semchyshen, M. and Torgerson, C.S., "Apparatus
for determining the hardness of metait at tempe,
ratures up to 3000 or", Transaction of tha A.sT
M., vol. 50, 1958. pp. 830-83?. ~

|7| Jesus, B.G. e Branco, J.R.T., "Substituição do v±
nádío pelo niobio em um aço para trabalho ã"
quente - influência no tamanho de grão austen£
tico e algumas propriedades mecánicas''^ Anais
do XXXVIII Congresso Anual da Associação Brasi
leira de Metais, ABM, Recife, Fe., 1983.


