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I t S P M O

Fore» estudados os carbonetos do aço DIM 1.2714 Modificado

pela adiçío de niôbio. Fora» utilizadas três temperaturas d*

«ustenitização (1200, 960 e ftfO°C), precedidas de U M hoaogeni-

saçio a 1200°C, e estudada a precipitação e» função do teapo de

revenido a 600°C.

Os precipitados fora» caracterizado» por fluorescincia de

Raios-X, difração de Raios-X e por aicroscopia eletrônica f*e

transmissão através de réplica de carbono.

Os resultados obtidos nas amostras temperadas a partir de

1200°C, mostram a presença do carbonato NbC e nas outras duas

condições de tempera os carbonetos M23Cg e NbC.

No revenido a 600°C há um ligeiro pico de dureza secundá-

ria associado com a precipitação do carboneto M-C~. A sequin -

cia de precipitação dos carbonetos durante o revenido por perlo

dos de até 8 horas para as amostras temperadas de 1200°C é:

NbC -*• (NbC + M-Cl •*• (NbC + M-C + M-C.), enquanto para as outras

duas condições de tempera é: (NbC + ^23
C6^ **" *NbC + M23C6 + M3~*

* (NbC + **23C6 * M 3 C * M7C3J •

Numa outra série de amostras, foram utilizadas três tempe

raturas de austenitização (1200, 960 e 860°c) sem homogenização

a 1200°C e revenidas a vSrias temperaturas. As aoostras temperadas

de 1200°C apresentara» dureza secundaria, as temperadas de 960 C

apresentaram apenas ama retenção na dureza, enquanto a 860 C

não mostrou nenhum efeito visível* Es" as observações são rela

ii



cionadas a presença de niõbio e vanSdio ea solução sSlida qu*

posteriornente se precipitam durante o revenido.
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A B S T R A C T

This work aimed at the study of the carbide precipitation

in a DIN 1.2714 steel, aodified by niobium. After homogenisa-

tion at 1200°C the steel vas subjected to three austenitizing

temperatures (1200, 960 and 860°C) and quenched. Then it vas
f

studied the precipitation behavior of the carbides on tempering '

at 600°C with respect to time.These precipitates were charac-

terized through the X-Ray fluorescence and diffraction and by

carbon extraction replica techniques for transmission election

microscope (TEM).

The results show the presence of NbC carbide in the

samples quenched from 1200 C. The M^-C, and also NbC carbides

were found in the samples quenched from the other two austenitiz-

ing temperatures.

For the three quenching conditions it was found a slight

secondary hardenning peak during to the tempering at 600°C and

this was associated to the precipitation of H.C. carbide. The

precipitation sequences» were for the samples quenched from

1200°C: (NbC)- (NbC + V^C) * (NbC -I- MjC + M?C3) and for the

other two» (NbC + M 2 3C 6) • (NbC + M 2 3C 6 + M 3 O • (NbC • M^Cg*

• M3C + M ? C 3 ) .

In a second set of experiments the homogenizing procedure

was omitted and the tempering was performed at different tempe

ratures. A secondary hardness peak was present for the samples

quenched from 1200°C, those quenched from 960°C only a hardness

iv



plateau* while those quenched from 860°C had no changes in

their behavior. This results are related to the presence of

vanadiuB and niobium in solid solution which precipitate during

tempering.
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1. INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

O estudo da adição ou substituição de elementos de liga por

nióbio já vem sendo realizado a anos (1-4). A sua adição em aços

diminui a solubilidade do carbono na austenita e altera a compo

tição química dos carbonetos precipitados, podendo assim alte-

rar as propriedades mecânicas do aço (1,4).

0 aço estudado, resulta da substituição parcial do molibdê

nio e vanádio do aço DIM 1.2714, onde para compensar a perda de

temperabiliãade «levido a diminuição dos teores de molibdênio e

vanããio, foram elevados os teores de cromo e silício(4). Este

aço é utilizado em matrizes de forjamento a quente, forjamento

por martelo e por pressão. Além disso, é também utilizado em

aplicações onde é necessário uma alta tenacidade aliada a uma

dureza de trabalho de aproximadamente 58 Re (5).

0 objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de técnicas

de fluorescência de Raios-X, difração de Raios-X e microscopia

eletrônica de transmissão através de réplica de carbono para o

estudo dos processos de revenimento dos aços. Em particular, es

tudou-se os processos de revenimento do aço DIN 1.2714 modifica-

do pela adição de niõbio, com ênfase na precipitação de carbone

tos.

No Capitulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica da

transformação martensltica, que no caso é a estrutura inicial

Mis importante, do processo de revenido, além do revenid© em

si, principalmente dos aços ligados, t mostrado ainda a forma-



ção de austenita retida, a solubilidade dos elementos de liga

nos carbonetos e a solubilidade dos carbonetos na austenita.

No Capitulo 3 são descritos os procedimentos experimentais,

com destaque para a analise dos precipitados extraídos eletro-

llticamente da matrix e a microscopia eletrônica de transmi£

são por réplica de carbono.

No Capitulo 4 são mostrados os resultados obtidos, ou se

ja: os carbonetos precipitados e a variação da microestrutura

no revenido a 600°C a partir de tempera em três temperaturas

diferentesi a variação de dureza com a temperatura e com o tem

po de revenido a 600 C e a recuperação e recristalizaçao da roa

triz com o tenpo de revenido, medida através de difração de Raios-X.

A discussão dos resultados e as conclusões foram feitas

com base na solubilidade dos carbonetos e nos tipos de carbone

tos precipitados.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



REVENIDO

Speich c Leslie (6} defines revenimento COMO sendo u» pro

cesso de aquecimento de aços martenslticos a elevadas temperatu

ras a fim de torná-los mais dúteis. O revenimento envolve segre

gação de carbono para os defeitos da rede e a precipitação de

carbonetos, deconposição da austenita retida, recuperação e re-
- »

cristalização da estrutura martensltica. Estas reações freqüen-

temente se sobrepõem e são influenciadas pela adição de elemen-

tos de liga.

Costuma-se dividir o revenimento em quatro estágios (7-11).

O primeiro estágio consiste na precipitação de carbonetos meta-

estãveis de transição. 0 segundo e terceiro estágios envolvem a

decomposição da austenita retida e a precipitação da cementita,

respectivamente. Em aços ligados, no revenimento a temperaturas

mais elevadas, há o fenômeno da dureza secundária, que se cos tu

ma chamar de quarto estágio. A segregação de carbono e a forma-

ção de aglomerados ("clusters") de carbono (chamado de envelhe-

cimento) podem ocorrer antes do primeiro estágio de revenido.

Geralmente, o revenimento nos aços é realizado apôs a têm

pera, onde visa-se obter uma estrutura inteiramente martenslti-

ca, entretanto, em muitos aços alguma austenita permanece reti-

da e carbonetos ligados não se solubilizam totalmente durante a

austenitização. Portanto no estudo do revenido, deve-se iniciar

por estas fases, o que será feito a seguir*



2.1 Hartensita

2.1.1 Características da transformação martensitica

A transformação martensitica pode ser considerada cavo

sendo uma mudança estrutural no estado sólido» que segundo

Cohen e Wayman (12) ê deslocadora < "desplacive"), adifusio-

nal e dominada na sua cinética e morfologia pela energia de

deformação proveniente de deslocamentos cizalhantes. Estas ca

racterlsticas são necessárias c suficientes para definir uma

transformação martensitica.

Numa transformação deslocadora, há uma mudança et ordena

da dos átomos que se movem de maneira organizada com relação

aos seus vizinhos, por isso, é algumas vezes dita reação "mi-

litar". Em geral, estes deslocamentos podem ser descritos co-

mo uma combinação de deformação homogênea e deslocamento des-

lizante ("shuffe") da rede.

A deformação ou deslocamento homogêneo da rede converte

uma rede de Bravais homogenearoente em outra por uma mudança

de coordenadas dos átomos, envolvendo qualquer rotação rígida

do corpo que for necessária para o acoplamento entre a região

transformada e a matriz adjacente. A deformação da rede .que

acompanha a variação da estrutura cúbica de face centrada (CFC)

em cúbica de corpo centrada (CCC) ou tetragonal de corpo cen-

trado (TCC) i chamada de distorção de Ba in e é mostrada na fi,

gura 2..T.

0 deslocamento deslizante da rede consiste numa mudança

coordenada dos átomos que não produz uma deformação homogê-



nea. A Figura 2.2 mostra de uma maneira simples, a diferença en

tre deslocamento homogêneo e deslizante da rede. Uma transfor-

mação de fase deslocadora pode geralmente compreender várias com

binações de deslocamentos homogêneo e deslizante, a transforma

ção martensítica é tipicamente dominada pela deformação homogi

nea, embora o deslocamento deslizante não seja excluido.

O deslocamento deslizante, que ocorre por escorregamento

ou macias, atua no sentido de acomodar as tensões geradas du-

rante a deformação. Se esta acomodação for por deformação elas

tica, a transformação martensítica será termoelástica (12,13).

(exibindo características de interface reversível), mas, nor -

malmente, a acomodação ocorre por escoamento plástico e não há

reversibilidade.

A energia de deformação pode decrescer se as regiões trans

formadas tiverem a forma de ripas ou placas e, particularmente,

se a interface dos planos invariantes forem os planos de hábi-

to (12).

Numa reação adifusional, os átomos não executam nenhum

movimento aleatório nem saltam através da interface interfãsi-

ca. Conseqüentemente, a fase transformada tem a mesma composi-

ção, ordem atômica e defeitos pontuais da fase anterior. * As

discordâncias executam movimentos conservatórios durante a rea

ção martensítica, portanto, sem ocorrer geração ou aniquilamen

to de defeitos pontuais.



2.1.2 Estrutura cristalina e cristalografia da M T -

sita

A martensita é uma solução sólida supersaturada d* carbo

no, con estruti-ra tetragonal de corpo centrado (TCC), una for

•a distorcida do ferro a, de estrutura cúbica de corpo centra

do (CCC), onde o carbono ocupa os interstícios octaêdricos.Sua

tetragonalidade é medida pela relaçio entre os eixos c/a. Se-

gundo Honeycombe (8) esta relaçio ê:

(c/a) = 1 + 0,045 % C em peso.

As condições de tempera podem produzir importantes efeî

tos no parâmetro de rede da martensita. Para que este parâme -

tro seja somente função da porcentagem de carbono, a tempera

tem de ser realizada a partir de uma única fase e a velocidade

de resfriamento tem de ser alta o suficiente para evitar a de-

composição difusional da austenita ou o auto-revenimento da mar

tensita (13).

2.1.3 Morfologia da martensita

A figura 2.3 mostra a faixa de carbono na martensita em

ripas e em placas nas ligas Fe-C. A definição dos tipos de mar

tensita foi realizada por Narder e Krauss (APUD 14), em 1967,ba

seado no exame, por microscopia ótica, de uma série de ligas

Fe-C temperadas. Outros investigadores (6), entretanto, encon-

traram uma mistura de morfologia de martensita em ligas Fe-C

com 0,3*C em peso. 0 efeito dos elementos de liga não foi ainda

sistematicamente estudado, mas elementos de liga que estabili-



zaat a austenita baixam a porcentagem de carbono para esta tran

sir*o

Nutting (15) procurou relacionar o tipo de martensita com

a energia de falha de empílhamento da austenita. Uma elevada

energia de falha de empilhamento (t 80x10* J/m ) favorece a

formação de martensita em ripas, uma energia intermediária

—3 —3 2(80x10 a 40x10 J/m ) favorece a formação de martensita ma-
I

ciada e com uma energia muito baixa há a predominância de mar- '

tensita em ripas, embora em ligas Cr-Ni,Mn e Cr-Mn foi observei

do um outro tipo de martensita de estrutura hexagonal imperfejl

ta (16).

A martensita em ripas ê usualmente C.C.C., entretanto em

aços com mais de 0,2%C a estrutura é T. C.C. (6). Sua subestru-

tura consiste cie uma alta densidade de discordâncias arranja-

das em cilulan, cada ripa de martensita i composta de muitas célu

Ias de discordâncias, com largura média de 250nm e densidade

de discordâncias estimada em 0,3 a 0,9x10 m/m (6), ripas ad

jacentes são alinhadas em pacotes constituídos de muitas ripas

paralelas. Pesquisas anteriores (8,17-19) mostram que ripas ad

jacentes podem ser separadas por contornos de baixo ou alto ân

guio, ou mesmo por relações cristalogrãficas de macias ou mui-

to próximas destas.

A martensita em placas apresenta uma forma lenticular ,

com uma subestrutura constituída de macias muito finas com es-

paçamento de cerca de 5nm (6). Estas macias não se estendem

ate o contorno da placa, mas degeneram-se «ra discordâncias nas

proximidades do contorno. t,



A transformação martensltica ê caracterizada por um pla-

no de hábito de índices de Miller, usualmente não muito sim-

ples, e uma relação de orientação na qual os planos e direções

de empacotamento densos das duas estruturas são aproximadamen-

te paralelas entre si. Para os aços estas relações sio:

- aços de baixo carbono (12)

(lll)v «v // (011) ,
T « . ,

O plano de hábito é cerca de 5° afastado no plano {111}

- aços de médio carbono (12)

0,45°

3° [II[101]y 0,53

O plano de hábito é próximo do plano {225}

-aços de alto carbono (8)

Y

O plano de hábito é {259}



2.1.4 Cinética da transformação martensltica

A transformação martensltica é um processo normalmente

«itérmico, pois inicia-se numa temperatura definida, M., mas,pa

ra que a transformação continue, a temperatura tem que conti-

nuar baixando até M. ser alcançada, quando toda a reação esta

rã completa. Entretanto, hâ certos casos de transformação iso-

têrmica (8,12) cuja cinética depende da temperatura e do tempo.

A maioria dos elementos de liga que entram em solução só

lida na austenita baixam a temperatura M., com excessão do co-

balto e do alumínio (8). Dentre os elementos comumente pre-

sentes nos aços, o carbono e o nitrogênio tem a maior influ

ência. Andrews (APUD 14) desenvolveu duas fórmulas para a tem-

peratura M., que mostram o efeito dos elementos de liga M.(°C)=

=539-423C-30,4Mn-12,lCr-17,7Ni-7,5Mo

Mi <°C)=512-453C-16,9Ni+15Cr-9, 5MO+217 (C)
 2-7I,5 (C) (Mn)- 67,6 (C) (Cr),

em que a porcentagem máxima dos elementos de liga para aplica-

ção dest?3fórmula* é: 0,6%C, 4,9%Mn, 5%Cr, 5%Ni e 5,4tMo, silí-

cio, enxofre e fósforo não são significantes. Como pode ser vis

to pelas fórmulas acima, quanto maior o teor de carbono menor

é a temperatura M. e, por isso, e menor a taxa de decomposição

de martensita facilitando, portanto, a obtenção de martensita

não revenida (13). Como a transformação martensltica ocorre nu

ma larga faixa de temperatura, o grau de decomposição dos vá-

rios cristais de martensita i diferente, obtendo-se portanto

uma estrutura heterogênea, constatada por Edmonds et ai. (17)

em aços de baixa liga contendo vanãdio.
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Cálculos realizados (8) mostram valores tão altos d«

energia para a nucleação homogênea que praticamente a torna in

possível. Logo, a nucleação da martensita deve ocorrer hetero-

geneamente, em embriões pri-existentes, como mostrado por

Staudhammer et ai. (20) para um aço SAE 304 deformado» cuja ener

gia de ativação dependia da temperatura final do material abai

xo de M..

A transformação martensltica ê um processo tipicamente

controlado pela taxa de nucleação, pois a taxa de crescimento

é muito rápida, da ordem da velocidade do som no ma-

terial (21,22). A quantidade de martensita atérmica trans-

formada ê praticamente insensível ao tempo e â taxa de resfria

mento.

2.2 Austenita retida

Em aços temperáveis com mais de 0,55% C alguma austenita

usualmente permanece retida após a tempera (21,23), principal-

mente na presença de elementos como Ni, Mn, Cr e Si, quando po

de haver austenita retida em aços com teores de carbono tão bai

xo quanto 0,3% (7,24) e 0,2% (18,19). Este efeito i devido ao

abaixamento da temperatura Mi e Mf, provocada pela adição dos

elementos de liga. Esta austenita retida poderá decompor-se du

rante um novo aquecimento em ferrita mais carbonetos, ou duran

te um resfriamento abaixo da temperatura ambiente em martensi-

ta.

Metalografia, dilatometria e intensidade de saturação

nética são algumas técnicas usadas para determinar a quantida



de de austenita retida. Entretanto, estes métodos são impreci -

sos quando a porcentagem de austenita retida é menor do que 10%

(23) ou existe uma quantidade apreciável de carbonetos. A análi

se de austenita retida por dif ração de F-ios-X (23,25) ê a me

lhor destas técnicas para uma avaliação quantitativa. Entretan-

to, em aços de médio e baixo carbono, onde a austenita retida

se localiza entre as ripas de martensita, cotoo filmes finos, a

difração de Paios-X pode não detectá-la (26), ainda que medidas

bem cuidadosas (23) possam revelar teores de austenita retida

tão baixos quando 0,3%.

Geralmente, um resfriamento drástico resulta em menor quan

tidade de austenita retida do que um resfriamento mais lento,

desde que ambos sejam suficientes para formar martensita (21) .

Um aumento na temperatura de austenitizaçao também aumenta a

quantidade de austenita retida, como foi mostrado por Sastry e

Wood (27) em um aço AISI-4340. Parker (7) verificou que, para

um aço AISI-4330, com M. entre 325°C e 350°C, a quantidade de

austenita retida aumentava quando o processo de tempera era in-

terrompido a 200°C ou 250 C para um tratamento isotérmico,pois,

este tratamento possibilita um aumento na porcentagem de carbo-

no da austenita não transformada, assim, promovendo sua estabi-

lização. Nas temperaturas mais altas de tratamento isotérmi

co, a precipitação de cementita é inibida pelo silício e a par-

tição do carbono na austenita ê aumentada, obtenão-se grande quan

tidade de austenita retida (conforme figura 2.4).

Estudos em microscopia eletrônica de transmissão tem mos-

trado que filmes finos de austenita retida são encontrados nos

contornos das ripas (14,17-19,24,27-30) • dos pacotes da mar -
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tensita (17) e nos contornos de grão da aur. tenita anterior (27).

Medidas nas espessuras dos filmes de austenita retida (17) mos

tram que elas dependem da sua localização. A austenita retida

ainda pode ser encontrada sob a forma de blocos descontínuos

(24) nos aços maraging e ea outros aços ligados contendo alta

porcentagem de elementos fortemente estabilizadores da austenî

ta, tais como o níquel.

A presença de austenita retida em filmes uniformemente

distribuídos i vista como um fator positivo para o aumento da

tenacidade de aços temperados ou temperados e revenidos a bai-

xa temperatura (14,27).

2.3 Çarbonetos

Os çarbonetos precipitam-se durante os diversos estágios

dos processos de fabricação e tratamentos térmicos dos aços.E£

te fenômeno pode causar profundas modificações nas proprieda -

des destes materiais. 0 conhecimento da estrutura, composição

e morfologia dos çarbonetos, permite uma melhor compreensão da

sua influência nas propriedades mecânicas (31).

Nos aços, çarbonetos puros geralmente não ocorrem, pois

existem muitos elementos solubilizados. Assim, costuma-se deno

miná-los por uma fórmula geral, por exemplo: M23 C~, MgC, onde

M é qualquer metal presente no carboneto. Freqüentemente, os

çarbonetos são estáveis numa apreciável faixa de composiç. >,ou

seja, eles não são estequiometricos, e esta fôrma..* geral deve

ser vista como representando certos tipos de estruturas, mais
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feto ma.

do que uma composição química especifica.

2.3.1 Carbonetos no aço

-M 3C

Este ê um carboneto rico em ferro, COB uva estrutura or-

torrôrobica, tendo 16 átomos por célula unitária (32*33). O ar-

ranjo dos átomos na célula e a sua formação na austenita e na

ferrita foram discutidos por Andrews (34,35). Freqüentemente,

referem-s-» a este carboneto como F«3C, embora possa ter em so-

lução considerável quantidades de outros elementos.

O Fe3C e o Mn^C são isomorfos e completamente misclveis,

sendo que a quantidade de manganês no M3C ê limitada somente pela

porcentagem de Mn no aço e a partição do elemento entre o car-

boneto e a ferrita. O coeficiente de partição, isto é, a rela-

ção entre a porcentagem de manganês na cementita e na ferrita

é cerca de 11 entre as temperaturas de 600°C a 700°C (36).

0 níquel e o cobalto também se dissolvem consideravelmen

te no carboneto M,C, entretanto nenhum destes elementos tf*gran

de afinidade pelo carbono e ambos particionam-se preferencial-

mente na ferrita. O coeficiente de partição a 700°C é cerca de

0,3 para o níquel e 0,2 para o cobalto (36).

O silício, embora não se tenham dados sobre sua solubiU

dade, altera a cinética de precipitação (7,28) e a morfologia

da cementita (37).

O cromo também é muito solúvel no M.C, • mais de 1/5 dos

átomos de ferro podem ser substituídos (36). A sua solubilida-
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de atônica na sub-rede metálica, obtida por Shaw e Quarrel (32)»

é de 0,2 que é muito próximo dos 18% oi peso obtido por Kuo

CAPUD 36). A solubilidade atômica do molibdênio na sub-rede me

tilica do N3C pode atingir «ti uma fração de 0,04 (36), e Yu «

Mcüahon (i8) observaram que num aço 2,25 Cr-llto-0,2C, 0,2% em

peso de Mo se dissolve no M,C. Tungstênio tem baixa solubilida

de. O vanidio tem uma solubilidade atômica na sub-rede metáU

ca de até uma fração de cerca de 0,1 no (Pe, V)jC e de ate cer

ca de 0,17 no (Fe,Cr,V)3C (32).

-*7 C3

M7Cj é um carboneto rico em cremo de estrutura hexagonal

com 80 átomos por célula unitária (32,33), cuja razão entre

os átomos metálicos e os de carbono pode variar de 2,28 a 2,56

(33).

O ferro tem alta solubilidade no M?C3, podendo inclusive

ser o metal de maior proporção, a sua solubilidade atômica na

sub-rede metálica pode atingir até uma fração de 0,6 (36). O

manganês § solúvel no M7C3, tendo inclusive um carboneto iso

morfo. A solubilidade atômica do molibdênio e vanãdio na sub-

rede metálica pode atingir a ti uma fração de cerca de 0,055(36)

e 0,16(32) respectivamente. A solubilidade atômica do tungstê-

nio na sub-rede metálica pode atingir um mã>i*o de 0,2% at.

num aço com 2,8% em peso de tf (39). Trabalhos com superligas a

base de níquel indicam que M,C- pode manter o níquel em solu

ção, mas nos aços o níquel parece incapaz de estar em solução

(36), embora favoreça a formação deste carboneto (39).
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Dyson e Andrews (33) estudando un aço ao manganês, molib

dênio e cromo, durante o revenido, verificaram qut a composi-

çio do carboneto M?C3 era (Mnft^2 MoQ l Fex ? Cr4 9>C3. Estu

dos em aços ao cromo e vanidio (9,32) encontraram o carboneto

M7C3 com a comrcsiçio (F«o ^ crQ 36 V ^ ) ^ .

" «23 C6

M??Cft em aços sem molibdênio ou tungstênio ê um carbone-

to rico em cremo, possui uma estrutura cúbica complexa, conten

do 116 átomos por células (32). Nestes carbonetos a solubilida

de do ferro na sub-rede metálica pode atingir até uma fração

de 0,4 (36). Manganês é altamente solúvel tendo inclusive um

carboneto isomorfo do H--C,.

Em aços contendo molibdênio ou tungstênio, o ^23
Ce pode

ocorrer sem que haja cromo. Em aços com cromo e molibdênio, ov.

tungstênio, a composiçlo do carboneto pode variar entre Cr-̂ Cg

e Fc2iMo2C6' o u Fe21W2C6 **°** ° c o e f i c i« nte de partição do

molibdênio para o carboneto M.jC* e a ferrita é aproximadamen-

te 60, embora as condições de equilíbrio provavelmente não te-

nham sido alcançadas (36). A solubilidade do vanádio na sub-re

de metálica pode atingir até una fração de 0,2 (36). 0 n^jCg

pode ainda dissolver níquel (41).

Este carboneto diminui a resistência S corrosão e causa

fragilidade a temperatura ambiente de aços inoxidáveis austeni^

ticos (41) e a sua precipitação não é um meio efetivo de obter

-se resistência a alta temperatura devido as partículas serem

grandes e crescerem rapidamente.



16

-v
O MgC é um carboneto ternário de ferro contendo molibdê-

nio ou tungstênio, embora haja apreciável solubilidade de ou-

tros elementos (36). Sua estrutura é cúbica complexa tendo 96

átomos metálicos e 16 átomos de carbono (42,43), sua composi -

ção varia de A^B^C a A^B^C (42,44) (onde A são os átomos de

ferro e B são os átomos de molibdênio) . O M,C é também conheci

do coro carboneto n e sua estequiometria pode variar até uma

composição provável de M.C em aços Cr-Mo (43) e M4 gC(Fe2 4

Mo2 4 C) em aços ao molibdênio (42). O MfiC pode ter crorao e va

nãdio em solução na sub-rede metálica até uma fração de 0,3 e

0,1 respectivamente (36).

O silício, também se solubiliza no carboneto MfiC, Iocali

zando-se na sub-rede metálica (43).

- M2C

M-C é um carboneto rico em molibdênio de estrutura hexa-

gonal (41,44,45). Cromo e vanidio tem considerável solubilida-

de neste carboneto, a solubilidade do vanádio r.a sub-rede meta

lica pode atingir até uma fração de cerca de 0,3 e para o cro-

mo esta razão é maior (36). 0 ferro é solúvel (42) apresentan-

do uma solubilidad i atômica na sub-rede metálica de até uma

fração de cerca de 0,2 (36). O niõbio e o tántalo também são

solúveis no M2C estabilizando-o (46)*

O carboneto M C pode ser generalizado como H-.X (47), on-

de X indica uma mistura de átomos intersticiais, devido a gran

de quantidade de nitrogênio dissolvido, embora, tanto o nitro-
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gênio como o silício inibam sua formação (44). Em aços comple-

xos este composto ê melhor representado como (Cr,Mo,V)2 (C,N)

(36).

Andrews e Hughes (APUD 36) mostraram que a relação axial

(c/a) da estrutura hexagonal do MjX ê sensível ao tipo de ato-

mo intersticial. Se X for um itomo de carbono a relação c/a

varia entre 1,56 « 1,60, enquanto que se X for um itoao de ni-

trogênio a relação c/a varia entre 1,60 e 1,62.

~ Ma Cb

«aCb é um carboneto rico em molibdênio, tem estrutura or

torrômbica, com cerca de 12 vezes o volume da cementita (36) .

Sua composição i Fe_ .'toC (48). Este carboneto, ocorre em aços

ao molibdênio numa seqüência de precipitação entre o MOjC e o

M6C.

- MC

Esta formula é comumente utilizada para carbonetos de es,

trutura cúbica de face centrada do tipo do NaCl(10,32,36) como

V^Cj, NbC e TiC. 0 carboneto de vanádio ê basicamente VC, mas

os limites de composição se estendem até V^C3 pela formação de

defeitos da rede. 0 NbC também existe na mesma faixa de compo-

sição (36,49).

0 niõblo (50) e o tãntalo parecem ser bastante solúveis

no carboneto de vanádio e quando presentes estabilizam este

carboneto (46). O ferro, cromo e molibdênio também são solü -



veis. £stes elementos juntos podem alcançar uma solubilidade

atômica na sub-rede metálica de ate una fração de 0,15 (36). O

H n e K também apresentam certa solubil idade.

O nitrogênio é altamente solúvel no NbC (51), formando

compostos do tipo NbX. 0 vanidio (52) e o tinta Io (46) são so-

lúveis no NbC. O carboneto de niõbio i muito estivei e a 1300°C,

em um aço altamente ligado foi o único encontrado (53),

- MoC e NC

Este carboneto» são distintos dos carbonetos MC mostra

dos acima porque tem estrutura hexagonal. Eles são encontrados

em ligas ferro-carbono-molibdênio e ferro-carbono-tungstênio

respectivamente, entretanto, não são normalmente encontrados

nos aços ligados porque outras fases são estabilizadas pelos de

mais elementos de liga (36).

2.3.2 Solubilidade na austenita

Os elementos dissolvidos na austenita tem pouca influên-

cia nas suas propriedades e no controle do tamanho de grão(21).

A precipitação de carbonetos, apesar de reduzir a quantidade

de carbono e de outros elementos de liga presentes na austeni-

ta, pode restringir o crescimento do grão austenltico, como ,

por exemplo, ocorre com a precipitação de NbC (41,54).

0 tipo de carboneto presente na austenita iri depender

do tratamento térmico, composição dos aços e composição dos pre

cipitados (41,55-58). Diagramas de equilíbrio de fases dos sis
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temas Fe-Mo-C (48,56), Fe-Cr-C (56) e Fe-V-C (56) mostra» a

grande variação dos tipos de carbonetos precipitados na auste-

nita em função da composição do aço e da temperatura. A figura

2.5 mostra a variação da solubilidade do carbonitreto de niôbio

Hb(C N 1 _ y ) 0 8 7 para diferentes valores de y a 1273K.

O produto de solubilidade de alguns carbonetos e nitre -

tos» na austenita é mostrado na figura 2.6. O carboneto de va-

nãdio é o mais solúvel enquanto que o de niôbio é o menos solú

vel. A solubilidade do NbC na austenita, entretanto, ê sufici-

ente para permitir sua solubilização na faixa de 1200 C a

1300°C.

A solubilidade do carboneto de vanádio (58) e dos carbo-

netos e nitretos de niôbio (49,57,59) foram extensivamente es-

tudados. A figura 2.7 mostra o produto de solubilidade do car-

boneto e nitreto de niôbio na austenita obtido por diversos in

vestigadores. Os resultados da literatura para o nitreto de nié

bio apresentam um espalhamento apreciável, enquanto que para

os carbonetos os resultados são bem consistentes. A figura 2.8

mostra a solubilidade do NbC-, a-,f calculada por Sharma et ai*

(49), na austenita entre as temperaturas de 950°C e 1250°C.

Koyama et al.(APUD 49) determinaram experimentalmente o

efeito do Mn, Ni, Si e Cr na solubilidade do carboneto e nitre

to de niôbio na austenita, estes dados são mostrados na tabela

2.1. Teoricamente, estes elementos, supondo que não se dissol-

vam no carboneto ou carbonitreto de niôbio, irão afetar a solu

bilidade somente através do efeito na atividade do C, N e Nb.

A equação abaixo mostra o efeito dos elementos de liga no pro-
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duto de solubilidade do carboneto de niõbio (49)

- {log [%Nb] l*C]) - (cjlog [%NBj[%c] - {log [%Nb] l*C])HmO - (cj •

230,3

onde: c^ e e^. são os parâmetros de interação do elemento M

com o carbono e o niõbio respectivamente, e A-, e A^ são os pe-

sos atônicos do ferro e do elemento M, respectivamente.

As tabelas 2.2 e 2.3 mostram estes parâmetros de intera-

ção.



TABELA 2.1 - Produto de solubilidade do NbC e NbN na austenita (APUD

49)

Produto de

log j>Nb][%N]

l o g [%Nb] [%N]
log C « N b l M
l o g [%Nb][%N]
log (%Nb][%c]
l o g [%Nb|Qscj
l o g [%Mb][%cl
log [%íto][%c)

E Q U A Ç Ã O

- 8500A + 2,89 + (1085A-0,68) [%Mn] - (48/T + 0,032) [tt*l]2

- 8500A + 2,89 -(1900A - 1,103) [%Si]
- 8500A + 2,89 + (1290A - 0,77) [%Cr] - (51/T + 0,034) [%Cr]a

- 8500A + 2,89 +(694 A - 0.44) [%Ni] - (29A - 0,0178) [%Ni]*
- 7970A + 3,31 +(1371A - 0,90)) L%MnJ - (75A - 0,0504) [%Mn]2

- 7970A + 3,31 - ( 735A - 0,34b) [%Si]
- 7970A + 3,31 +Ü.113A - 0,691) L%Cr] - (38A - 0,0228) [%Cr] 2

- 7970A + 3,31 +( 148A - 0,0904) [^Ni] + (8,5A - 0,0068) [%MiJa

Faixa de
Temperatura

1373 K
a

1523 K

1323 K
a

1423 K
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MTABELA 2 . . - Parâmetros de interação e c (49)

Parâmetro

«?

4s-
MO

ec

V a lor

- 5070/T

4,84 +

7,02 -

0,69 +

9,86 -

7370/T

21880/T

4600A

17870/T

TABELA 2.3 - Parâmetros de interação (49)

Parâmetro

Mn
eNb

eNb

eC r

eNb

£ N i

£Kb

41

V a

203,57

-44,91

140,8

21,24

0

l o r

- 305033/T

+ 77265/T

- 216,135/T

- 40510/T

/O*

* Assunido zero na ausência de dados.
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2.4 Aspectos microestruturais do revenido

2.4.1 Segregação de carbono e envelhecimento

Em aços com temperatura Mi acima da ambiente, durante o

resfriamento de tempera, os átomos de carbono podem redistribuir

-se e formar carbonetos (7,28,47). Este processo í chamado de

auto-revenimento da martensita. No revenimento a baixas tempera

turas, também ocorre a redistribuição dos átomos de carbono,que

segregam, para interstícios próximos das discordâncias, contor

nos das macias (52) e parede das células da martensita em ripas

(6).

Em aços com estrutura de martensita em ripas, coro menos

de 0,2%C, Speich (APUD 6) calculou que cerca de 90% do carbono

segrega para os defeitos da rede. Acima de 0,2%C, estes sítios

tornam-se saturados e os átomos de carbono permanecem na rede

"livre de defeitos", Ê interessante notar que 0,2%C é também on

de começa-se a detectar a tetragonalidade da martensita (6),por

tanto a segregação de carbono para os defeitos da rede pode ser

uma explicação para a ausência da tetragonalidade da martensita.

Em aços cun martensita em placas e sub-estrutura de macias,

existe uma grande densidade de discordâncias que favorecem a se-

gregação de carbono e, inclusive, a formação de aglomerados de

carbono (6).

Estudos de difração de Raíos-X (60-62), efeito de Mflssbauer

(61,63,64) e microscopia eletrônica de transmissão (61,65) mos

traram que em aços com temperatura Mi abaixo da ambiente, ocor-

re a formação de aglomerados de carbono mesmo numa temperatura
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próxima da ambiente. A formação destes aglomerados ocorre e»

dois estágios, como mostra a curva esquematica da variação da

resistividade elétrica com o tempo ou temperatura, figura 2.9 .

No }? estágio» hã um pequeno decréscimo na resistividade

Apj, devido a pequenos movimentos de alguns átomos em sítios de

alta energia ou devido a transformação isotérmica de pequenas

quantidades de austenita retida (63).

i

No 29 estágio, há um aumento na resistividade devido a

formação de aglomerados de carbono. Nesta formação, os átomos

de carbono difundem-se intersticialmente formando grupos de dois

a quatro átomos (63) nos interstícios octaêdricos de orientação

C (61). A força motriz para este processo é a redução da ener -

gia de deformação devido a distorção da rede causada pelos áto-

mos intersticiais (63).

Os pequenos aglomerados coalescem, originando uma estrutu

ra modulada, com regiões ricas e outras pobres em carbono (65).

Estes aglomerados são interpretados como sendo carbonetos tetra

gonais, coerentes e de transição, Fe^C (61,63,64) ou como regiões

de alta concentração de carbono (61,65). Embora a distorção pró

xima dos aglomerados seja alta, o caminho livre entre eles é maior,

reduzindo a distorção total e, assim, decrescendo a resistivida

de.

A formação de aglomerados de carbono e o desenvolvimento

de uma estrutura modulada são insensíveis ã morfologia da mar-

tens! ta. Por outro lado, a segregação de carbono i controlada

por defeitos e, portanto, sensível a morfologia da martensita .

Embora a interação entre estes processos precis* d* mais estu-

do, a segregação de carbono pode ocorrer apôs a formação da es-
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trutura modulada (.61).

2.4.2 Precipitação de carbonetos metaestiveis

(19 estagio de revenido)

Os aços com mais de 0,2tC, quando revenidos numa faixa de

temperatura de aproximadamente 100 a 2G0°C começam a precipitar

carbonetos metaestãveis. «tos aços com menos de 0,2%C a precipi-

tação nesta faixa de temperatura (6) é inibida, pois, como men-

cionado anteriormente, quase todo o carbono está nos sítios das

discordâncias e, portanto, com baixa energia, por isso a força

motriz para a precipitação é muito pequena (6). Nestas condições,

a precipitação é normalmente precedida do aniquilamento de algu

mas discordâncias pelo processo de recuperação. Como exemplo,po

de-se citar que a precipitação a 150°C em aços com carbono abaî

xo de 0,18% é muito reduzida enquanto que a 60 C foi detec-

tada precipitação no ferro a "livre de defeitos" (6). Mesmo as-

sim, a precipitação de carbonetos foi observada em aços com

0,017%C a 150°C (66) e num aço com 0,17*P e 0,ll%C a 125°C (67) .

Embora muitos trabalhos (65,68) tenham observado como pri

meiro carboneto a precipitar o carboneto ortorrômbico n-Fe2C ,

a maioria dos trabalhos (6,15,40,66,67) obteve o carboneto hexa

gonal e, com a composição variando de Fe2 2C a Fe2 4C (64).'

Dirand e Afquir (69) estudando um aço sllico-manganês com 0,6%C,

por difração de Raios-X, verificaram que o carboneto n-Fe2C nu-

cleia após a nucleação do carboneto e. A presença de considerá-

vel quantidade de elementos fortes formadores de carbonetos, po

de diminuir a atividade do carbono suficientemente para inibir

a formação do carboneto e, principalmente quando a porcentagem
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de carbono no aço ê relativamente beixa C361.

A relação de orientaçio entre a matriz e o carboneto

n-Fe2C (65) ê:

[ooij n// [100] a" e (110) n// (1011 o"

onãet a" indica martensita de baixo carbono con relação axial

c/a - 1,008.

E a do carboneto e (70) é:

(lOll) / / ( 1 0 1 1 - e (00011 / / ( 0 1 1 ) .c a e ei

[n ío] e / / £ioo]a. [Tioi]c / / [oio]^ e [iToi]c// [oo]]o.

Embora nanhuma evidência direta tenha sido obtida, a micros

copia eletrônica de transrâssão fornece indícios de que o carbo

neto e, nucleia diretamente dos carbonetos Fe.C (ou aglomerados

de carbono) (63). A nucleação do carboneto e, de forma dendriti_

ca, também foi observada nas discordâncias (15,70) e nas macias

ou ripas de martensita (15).

2.4.3 - Decomposição da austenita retida

(29 estágio de revenimento)

A decomposição da austenita retida, em ferrita e carbone-

tos, inicia-se em torno de 200°C c para aços altamente ligados

pode ocorrer até na temperatura de 550 C, como para o aço rápido

M-50 (44). Nagakura et ai. iô_; viram que esta transformação,em

torno de 200°C, ocorre na interface austenita/martensita e em

temperaturas mais altas ocorre também no interior da austenita,

formando aglomerados de carbono, que posteriormente transformam -

seem cementita, carbonetos ligados (44), ou no carboneto mono-
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clínico Fe5C2 chamado de carboneto de HS^g.tou X) (71).

A decomposição parcial dos filmes de austenita retida em

cementita, e a posterior transformação, induzida por deformação,

da austenita restante, que se torna mecanicamente instável de-

vido a perda de carbono na formação da ceraentita i o mecanismo

proposto por Horn eRitchie (72) para a fragilização de revenido.

A presença de impurezas como P, Sb e Sn aumentam o grau de fra

gilidade de revenido (73). 0 aumento na porcentagem de silício,

estabiliza o carboneto c (7,66,67), retarda a formação da cemen

tida e, consequentemente, aumenta a estabilidade térmica e mecâ

nica da austenita retida, fazendo com que a fragilização ocorra

em temperaturas mais elevadas (72).

Quando pequenas proporções de austenita retida estão pre-

sentes nos aços, sua transformação acarreta um aumento nas di-

mensões, que pode ser prejudicial no caso de peças com grande

precisão dimensional (21).

2.4.4 Precipitação da cementitã

(39 estágio do revenimento)

No início do 39 estágio do revenimento alguns investigado

res (6,64,65,69,71) encontraram em certos aços de alto carbono,

o carboneto de HSgg, fase metaestãvel e intermediária entre o

carboneto e ea cementita (6,69). Em aços de baixo carbono não se

sabe da ocorrência do carboneto de HSgg no revenimento, pois o

seu modelo de difração é bem parecido com o da cementita e não

se obteve nenhum dado sobre o efeito de Môssbauer.
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Cementita (Fe3C, ortorrônbica) forma-s* quando o maioria

dos aços é rcvenido entre 200 e 7Q0°C. A temperatura de 2Q0°C

c, entretanto, muito aproximada e depende de uai número de fato

res COMO: composição, porcentagem de impurezas, trst— nto tér-

mico anterior, taxa de resfriamento e tempo de revenimento (41).

Além disso, no caso de aços altamente ligados, a cementita po-

de não ser observada (36,44).

A forma inicial da cementita precipitada no revenimento

em temperaturas mais baixas ê de agulhas (€) ou dendrltica (9,

10). Os sítios de nucleação são freqüentemente, a baixas tempe

raturas, os contornos das ripas de martensita e a altas tempe-

raturas o contorno de grão da ferrita (6). Wells (APOD €) mos-

trou que num aço com 24% Mi e 0,5%C a relação de orientação en

tre a cementita e a matriz ê:

(ooi)pe c // ui2) a. , [oio]p0 c

Com o aumento da temperatura de revenimento, a cementita

gradualmente vai esferoidizando-se a fim de reduzir a energia

superficial (6,40,74). A presença de elementos de liga retar-

da o crescimento e a esferoidização da cementita pela redução

do coeficiente de difusão do carbono (9,10,74). A 700°C a es-

trutura final consiste de cementita esferoidizada numa matriz

recristalizada de ferro a.
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2.4.5 Recuperação e recristalização d* matriz

£ difícil estabelecer quando a recuperação de defeitos es

truturais começa durante o reveninento da martensita nas certa-

nente torna-se importante acima de 400 C (6). A variaçio estru-

tural que ocorre não envolve movimento de contornos de alto ân-

gulo. Durante a recuperaçio, hi a eliminação de defeitos e agio

merados de defeitos de pente, aniquilaaento e rearranjo de dis-

cordâncias, poligonização ou formação de subgrãos e o crescimen

to dos subgrãos (6,15,75). Apôs a recuperação obtem-se uma es-

trutura acicular finamente granulada.

A recristalização ocorre aproximadamente entre 600 e 700°C

(6). Ela ocorre mais rapidamente em aços de baixo carbono do

que em aços 1 içados ou de alto carbono, pois a precipitação de

carbonetos (10,75) ou a segregação de carbono nas discordancies

(6,15) dificulta» o movimento dos contornos. A estrutura obtida

após a recristalização consiste de carbonetos espalhados nos

grãos de ferrita. Apôs a recristalização o crescimento dos car-

bonetos e dos grãos de ferrita são os únicos processos cinéti-

cos que continuam (6).

2.4.6 Dureza secundária (49 estágio do revenimento)
•

Em aços carbono temperados, há um progressivo amolecimen-

to acompanhado por um aumento na dutilidade quando revenidos en

tre 100 e 700°C. A variação da dureza até 100°C i muito pequena

porque a maior parte da segregação de carbono ocorreu durante a

tempera, entretanto, algumas vezes existe um pequeno aumento de

Jureza (6,61,76,70), provocado pelo aumento da segregação de car
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bono nas díscordâncias (6), formação d« aglomerados de carbono

(61,76) ou precipitação do carboneto c (701.

Em aços de alto carbono entre 150 e 2S0°C hi UM decrésci

mo na dureza devido a precipitação do carboneto e (6). A preci

pitaçio de cementita, entre 300 e 400°C, causa i m grande que-

da de dureza, provavelmente devido a retirada de carbono de so

luçãb solida (47). A recuperação e a recristalização da «atriz,

a altas temperaturas, diminui a dureza (77). A figura 2.10 mos

tra a variação da dureza no revenimento da martensita em ligas

Fe-C.

A adição de elementos não formadores de carbonetos, tais

como, níquel e silício (78), não causam grandes modificações

na seqüência de revenimento, o principal efeito ê o de alterar

a cinética de transformação dos vários estágios (15,36,79). Po

rém, se elementos fortes formadores de carbonetos, tais cemo

Ti, No, V ou W são adicionados ao aço, na faixa de temperatura

de 500 a 750°C (80), há um aumento da dureza que se aproxima

da do aço temperado (dureza secundária), COMO mostrado na figu

ra 2.11.

O aumento da dureza é resultante da substituição das par

ticulas grosseiras de cementita, que se dissolvem, por uma fi-

na dispersão de carbonetos ligados (15), tais COMO V^C^, MOJC

e W-C (1). Em ligas com vários elementos formadores de carbo-

netos, uma série de precipitados ligados podem se formar. O

principal fator que determina quais são estes carbonetos é a

concentração dos elementos de liga, que i mais importante do

que as energias de formação dos carbonetos (IS).
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Geralmente, os carbonetos que causam dureza secundária nu

cleiam inicialmente como finos precipitados coerentes (40), nas

discordancies resultantes da reação martens!tica (6,10,81). O

pequeno tamanho • a fina dispersão dos carbonetos, quando compa

r*ào9 com as partículas de Fe^C, são resultantes das pequenas

distâncias que os elementos de liga substitucionais podem se dl

fundir (6).

A forma com que a curva de dureza varia com o tempo de re

venimento durante o quarto estágio pode smx explicada como sen-

do devida ãs tensões, que crescem com o aumento de tamanho dos

precipitados coerentes. Com o aumento do campo de tensões, a du

reza e a resistência ao movimento das discordancies cresce. En-

tretanto, quando a tensão local da rede torna-se muito grande ,

as partículas perdem sua coerência, os campos de tensões acabam

e a dureza cai rapidamente (46).

O cromo retarda o amolecimento do aço (33), mas causa pou

ca ou nenhuma dureza secundária (6,9), porque o carbonato

coalesce rapidamente a 55O°C em contraste com carbonetos mais es

táveis, como o Ho.C (6). A cementita pode transformar-se em

M,C3 tanto por nucleação in situ (9,40,47, 62) como por nuclea-

çao separada (9,36,47). Pickering (APUD 36), Nutting (15) e Dy-

son e Andrews (33) sugerem que o tipo de nucleação seja função

da porcentagem de cromo no aço, podendo inclusive ocorrer os

dois tipos simultaneamente (36).

Andrews e Hughes (APUD 36) obtiveram evidências da forma-

ção de uma fase hexagonal N2X num aço com 12% Cr. Irvine et ai.

(47) propusera* que a formação deste composto í responsável por

retardar o amolscimento neste aço. Adições de elementos de li -
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ga, que se dissolvem no carbonitreto, aumentam o efeito na dure

za e estabilizam-no nuaa maior faixa de temperatura.

Adições de aolibdénio podem causar a formação do carbone-

to MO-C, que i responsável pela dureza secundária nestes aços

(36,40,83). Esta transformação ocorre por nucleação separada

nos sitios das discordancies (36,40). Mo pico de dureza, as agu

lhas de Ho-C tem um tamanho típico de lQnm de comprimento e cer

ca l,5m de diâmetro (6).

O vanádio é um dos elementos de liga que aais contribui

para a dureza secundária e, mesmo ea pequenas quantidades (0,01%),

pode causar ua apreciável aumento na dureza (10). Dependendo da

composição e do tempo de reveniaento, a dureza máxiaa ê obtida

entre 550 e 650°C, onde coexiste» P«3C e V4C3 (10). Acredita-se

que a dureza secundária seja devido a precipitação do V.C» nas

discordância* (9,10,36). O carbonato de vanádio, no pico de du-

reza secundária, tem a forma de pequenas placas, com tamanho t£

pico de 10nm de diâmetro e lna de espessura (6).

Pequenas adições de outros elementos de liga também podem

contribuir para a dureza secundária. Ca particular, pequenas con

centrações (menores que 0,1%) de fortes formadores de carbone -

tos, como o niõbio (6), aumentam substancialmente o pico de du-

reza e diminuea o amolecimento nas temperaturas mais elevadas .

Estos efeitos são devido a precipitação dè uma fina dispersão

de NbC no revenimento (6,75). Entretanto, devido a grande esta-

bilidade do NbC, temperaturas aais altas de austenitização são

necessárias para que este carbonato precipite durante o reveni-

aento (47).
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A substituição da cementita grosseira por una fina disper

são de carbonetos ligados além de causar dureza secundária au-

menta* a tenacidade do aço (€).

2.4.7 SeqOência de precipitação co» o tempo de revê-

nido

0 tempo necessário para se atingir um determinado está-

gio de revenimento ê função da temperatura e dos elementos de

liga presentes. O tipo de elemento de liga influencia no tempo

necessário para atingir o pico de dureza e o seu nível, enquan-

to a sua concentração afeta somente o nível de dureza (84).

Em um aço ligado, com o aumento do tempo de revenido numa

temperatura elevada, pode ocorrer a transformação de carbonetos

ligados em outros carbonetos mais estáveis (36), de acordo com

os elementos de liga presentes.

Em aços ao croroo, durante o revenido, a ceroentita enrique

ce-se de cremo antes de se transformar em M_C, (32,36), ou em

M?C3 e MjX (36,47) em aços com 12%Cr e 0,02tN, que com o aumen

to «3o tempo de revenido transformam-se in situ em M-^, (36,82,

85).

A figura 2.12 mostra a variação da dureza com o tempo de

revenido para um aço ao cromo. A seqflência de precipitação du-

rante o revenido, pode ser resumida, como mostrado abaixo (15,

47).

Pe3C * * M23C6
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Kuo (APUD 36) mostrou que, em ligas ferro carbono-molibdê

a seqüência de precipitação de carbonetos durante o revenî

do é função da razão entre átomos de raolibdênio e carbono. Para

Ho/C entre 20 e 25 a seqtiência i: Fe3C Mo 2C MçC e MoC, se

for naior do que 25 o carboneto MoC não se torna. Entre 6 e 20

a seqüência ê: Fe.C, MOjC, Mj-C^, II C^, MgC e MoC, se for me-

nor do que 6 o carboneto M,C não se forma e o carboneto MoC for

na-se a partir dos carbonetos de transição, abaixo de 1,5 MOjC

não se forma, se for igual a 1 MoC forma-se diretamente da cemen

titã e se a razão cair para a cerca de 0,7 a seqüência de prec£

pitação ê Fe.C, M23
C6 e MoC-

A figura 2.12 mostra a variação da dureza coa o tempo de

revenido em um aço ao molibdênio e a figura 2.13 mostra o efei-

to da porcentagem de molibdênio na precipitação de carbonetos

durante o revenido em função do tempo e temperatura, os aços tem

cerca de 0,12% de C.

0 revenimento de aços ao vanâdio ou nióbio é facilmente

descrito, pois a cementita transforma-se em carbonetos MC, V4C3

ou NbC, não ocorrendo nenhuma outra transformação durante o re-

venimento destes aços (32,82).

A figura 2.12 mostra a variação da dureza com o tempo de

revenido para um aço ao vanádio.

Em aços com vários elementos formadores de carboneto, a

seqüência de transformação dos carbonetos ê difícil de predi-

zer-se. Smith (APUD 36) investigando o revenimento de aços Cr-

Mo-V concluiu que:
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(1) M?C^ pode formar se a porcentagem de Cr é alta o bas

tante.coro relação aos outros elementos e em seguida

precipita o M-^C^:

(ii) A presença de Mo pode resultar na formação de M-j:.

sem que M,C, precipite.

. (iii) Em aços com alta porcentagem de Mo a seqüência M,C •*•

Mo2C •»• M&Ck •*• MgC ocorre, mas um ou ambos os carbo-

netos intermediários podem não ocorrer para certas ;

composições.

(iv) A precipitação de V.C. sempre ocorre diretamente da

martensita revenida e não está associada com quaJL

quer precipitação prévia.

(v). Mo-C é estabilizado pelo vanãdio.

Apesar dos carbonetos MC serem muito estáveis e provavel-

mente não se dissolveram durante o revenido (32,44,82), Carruthers

e Collins (86) encontraram o carboneto MC sendo gradualmente subs_

tituldo pelo M-C num aço Cr-Mo-V.
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FIGURA 2.1 - Distorção proposta por Bain para a trans

formação martensítica em ligas ferro-

sas (12).

DESLOCAMENTO
HOMOGÊNEO

o

(o)
DESLOCAMENTO DESLIZANTE

FIGURA 2.2 - Ilustração esquematica dO3 deslocamen-

tos homogêneo e deslizante de rede (12).
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FIGURA 2.3 - Variação do t i p o de martensita com o

teor de carbono (14) .
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FIGURA 2.4 - Variação da porcentagem de austenita

retida com a porcentagem de silício no

aço AISI 4330 para diversos tratamen

tos térmicos (71.
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FIGURA 2.5 - Variação da solubilidade do carboneto

de niobio Nb(C N, ) Q „._ para diferen

tes valores de y a 1273K (49).

1400 BOO 1000 eooro

FIGURA 2.6 - Produto de solubilidade de alguns car

bonetos e nitretos na austenita (41).
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FIGURA 2.7 - Produto de solubilidade do carboneto e

nitreto de nióbio obtido por diversos

investigadores.

T. CM USO Bf W»

FIGURA 2.8 - Solubilidade do NbCQ fl7 na austenita

(49).



g
kl

REGIME

u-x-
REGIME

— H—

ENVELHECIMENTO CA MARTENSITA

REGIME
— HE —

REVENIOO OA
MARTENSITA

MUDANÇA DE
INCLINAÇÃO

40

TEMPO OU TEMPERATURA

FIGURA 2.9 - Curva esquemática da variação da resist^

vidade elétrica com o tempo/temperatura

de envelhecimento identificando os regi-

mes que ocorrem durante o envelhecimento

e revenido da martensita (61).

300
5E6HE34ÇÍÒ OE

- C A R 9 0 N 0

[ l7*C«Ó«|

~ÍSS Soo 835

E$rtR0IO

«õ 200 ySS ÍSS 5oo 835 &> -loo

TEMPERATURA *C

FIGURA 2.10 * Variação da dureza no revenimento da mar

tensita em ligas Fe-C (6).



41

60

20
~2ÕÕ 400 600

TEMPERATURA

FTGURA 2.11 - Dureza secunda

ria em aços de 0,1 a 0,5%C

com adição de Mo, Ti, V e Cr

(6).
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Figura 2.13 - Efeito da porcentagem de molibdênio

na precipitação de carbonetos durari

te o revenido em função do tempo e

temperatura, em aços com cerca de

0,12%C. (36).
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 Material utilizado

O Material utilizado neste trabalho foi u» aço DIN 1.2714

modificado pela adição de niôbio e cedido pela, Eletroaetal S.A.

na forma de um tarugo forjado a quente. A composição em peso é

mostrada na tabela 3.1. As amostras fora» cortadas nas dimen-

sões de 10xl5x20nm.

TABELA 3.1 - Composição química do aco.

c

0,576

Si

0,68

Mn

0,75

cr

1,07

MO

0,21

Ni

1,59

V

0,07

Nb

0,07

P

0,018

S

0,005

3.2 Tratamentos térmicos

Foram realizados os tratamentos térmicos de tempera em

óleo e revenido a 600 C.

A tempera era precedida por uma solubilização a 1200°C se

guida de uma austenitizaçao nas temperaturas de 960 ou 860°C. 0

procedimento adotado foi o seguinte: a amostra, com um termopar

Cromel-Alumel na superfície era colocada num forno tubular a.

1200 - 2°C após 30 minutos, em temperatura, a amostra era trans

ferida para outro forno a 960 - 2°C ou 860 - 2°C, narcava-se mais

30 minutos e resfriava-se em óleo. Uma série de amostras, tam-

bém foram rosfriadas, em óleo, diretamente da temperatura de so

lubilização. Portanto, a tempera foi realizada em três tempera-

turas diferentes de austenitizaçao, ou seja, 1200, 960 e 360°C.
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O objetivo da solubilizaçlo era o de ter-se o nsesno tamanho de

grão es todas as amostras.

Após a tempera as amostras eram revertidas a 600 - 7°C

por 15, 30, 60, 120, 240 ou 480 minutos. O resfriamento, apôs o

revenido, foi en água para evitar qualquer precipitação apôs o

revenido.

Numa outra série de amostras foram realizados os trata -

rcentos térmicos de tempera a 1200, 960 ou 860°C, seguidos de re

venido. As amostras durante a tempera eram austenitizaoas duran

te 30 minutos, en temperatura, e s seguir resfriadas em óleo.Os

roveniáos eram duplos de duas horas, em temperatura, cada, se-

guido de resfriamento ao ar. As temperaturas de revenido foram

de 100, 200, 300, 400, SOO, 600 e 700°C. Para identificação das

amostras foi usado o código mostrado nas tabelas 3.2 e 3.3.

TABELA 3.2 - Código das amostras temperadas e revê

nidas a 600°C

Temperatura
de tes^pera

PC)

1200

1200-960

1200-660

Tecço de revenido a 600cC (minutos)

0

C

C-B

C-A

15

C-15

C-B15

C-A15

30

C-30

C-B30

C-/30

60

C-60

C-B60

C-A60

120

C-120

C-B120

C-A120

240

C-240

C-B240

C-A240

480

C-480

C-3480

C-A480



TABELA 3.3 - Código das amostras temperadas e reveni

das a várias temperaturas.

Teqperatura
de tênpcra

t°C)

1200

960

860

Ttenperatura de revenido (revenido duplo) <°C)

0

C

B

A

100

C-l

B-l

A-1

200

C-2

B-2

A-2

300

C-3

B-3

A-3

400

C-4

B-4

A-4

soo

C-5

&-5

A-5

600

C-6

B-6

A-6

700

C-7

B-7

A-7

3.3 Metalografia

As amostras foram lixadas e polidas até pasta de diamante

de lpn , conforme procedimento convencional.

A amostra no estado como recebido foi observada no micros-

cópio ótico, sem ataque químico, afim de observar as inclusões.

Utilizou-se um ataque com nital 2% (2% de ácido nitrico em ál-

cool etilico) para a observação das microestruturas.

Para a observação dos carbonotos também foi utilizado o re

aoente de Murakami: 10g de íerricianeto de potássio (K3Fe(CN56)/

lOg de hidróxido de sódio (KaOH) e 100 ml de água destiiaau. O

ataque é realizado entre as temperaturas de 50 e 80 C. Este rea-

gente colore de marrom os carbonetos M^C^, M7C3, Fe2MoC e MOjC

e delineia em preto o carboneto M,C (48, 87).

A determinação do tamanho de grão austenitico foi feita pe

Io método de interseção de linhas, utilizando-se 50 linhas por



I amostra, que eram previamente atacadas com o reagente composto de:

6g de ácido plcrico, 3ml de ácido clorídrico, 100ml de éter etí-

I lico, 100ml de ãgua destilada e 30ml de agente molhante (no caso,
i

. uetergente "ODD" neutro}.

O tempo de ataque foi de 4 minutos e antes da observação foi

realizado um leve repolimento.

3.4 Determinação da austenita retida por difração de

' Raios-X
i

As amostras temperadas foram lixadas e polidas ate alumina

Y (0,05um) segundo o procedimento convencional. A seguir, estas

', amostras foram analisadas por difração de Raios-X para identifi-

car as fases presentes. A radiação utilizada foi a do Cu-Ka e em

pregou-se um monocromador de fluoreto de li tio (LiF) para aurren

tar a resolução do aparelho.

3.5 Determinação da recuperação e recristalização da

matriz por difração de Raios-X

As amostras foram lixadas e polidas até alumina y (0,05ym) ,

sendo que ao passar-se de uma pasta de poli men to para outra de

granulometria r.anor as amostras eram atacadas com nital 2%. Este pro

cedimento visou diminuir as tensões geradas durante o polimento,

A seguir, as amostras eram analisadas por difração de Raios-X

utilizando uma radiação Cu-Ka, monocromador de fluoreto de lltio

(LiF) e uma velocidade de varredura de 1 /minuto. A difração de

Raios-X foi realizada entre os ângulos 20 de 43 a 47 e 80 a 84°,

que correspondem as raias dos planos {110} e {211} da martensita

ou ferrita, com intensidades relativas de 100 e 30% respectiva -
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mente. Foi medida a largura na metade da altura das raias.

Adotando que a forma aproximada das raias é dada pela e-

quação y = (K2 + x 2)" 1 (88) tem-se:

fl = B — B
pcs medido inst.

Onde: B é um parâmetro relacionado com a deformação e o tanta
c s *•*

nho dos grãos (ou subgrãos) e portanto com a recuperação e re-

cristalização. 8 ,.. ê a largura na metade da altura da raia

e 6. . i o espalhamento devido ao aparelho, que no caso, foi

adotado como sendo a largura na metade da altura da raia de uma

amostra recozida a 680 C, durante 15 horas.

3.6 Análise dos precipitados por extração eletrolltica

Na amostra como recebida, a extração eletrolltica dos pre

cipitados foi realizada por duas técnicas diferentes, a firo de

verificar a reprodutibilidade e validade das técnicas.

A primeira consiste de uma eletrõlise com densidade de cor

rente constante, utilizando um eletrólito de 15% de citrato de

sódio e 1% de tiocianato de potássio em solução aquosa. A densi_

dade de corrente foi de 5,2mA/cm e uma diferença de potencial

de IV. O catodo é de aço inoxidável austenltico. o pH da solu-

ção foi mantido constante em 7 - 0,5 pela adição de HC1, evitan

do-se a formação de compostos indesejáveis. Após a eletrõlise

os precipitados são lavados, separados por centrifugação e se-

cos em estufa a 50°C.
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A segunda técnica consiste de uma eletrôlise com densida-

de de corrente constante, utilizando um eletrõlito de 5% de ãci

do clorídrico em água. A densidade de corrente foi de 15 a 20

mA/cm e o pH ê mantido abaixo de 1,5 pela adição de HCl. O ca-

todo, o processo de lavagem e secagem ê idêntico ao apresentado

para a primeira técnica.

Na maioria das amostras foi utilizado o método de eletrô-

lise numa solução aquosa de 5% de HCl por ser mais simples e ne

cessitar de menos controle. Pesando-se as amostras antes e de-

pois da extração e os precipitados, obtem-se a porcentagem em

peso '"'os precipitaãos. Uma análise sobre estes dados, e deta-

lhes sobre a extração eletrolltica são apresentados num relató-

rio interno (89).

Para conhecer os compostos presentes nos precipitados, eles

são analisados por difração de Raios-X utilizando-se a radiação

Cu-Ka, monocromador de fluoreto de litio, com um potencial de

40KV e uma intensidade de corrente no tubo de 15mA.

3.7 Análise dos precipitados por fluorescência de Raios-X

Nos precipitados das amostras como temperadas, foram fei-

tas análises de nióbio, molibdônio, ferro e cromo. Não foi pos-

sível analisar vanádio por fluorescência de Raios-X devido ã sua

baixa detectabilidade.

A preparação das amostras consiste em fundir-se uma mis tu

ra de tetraborato de sódio anidro (Na-B^O^) e precipitados a

1000°C durante aproximadamente 15 minutos, para haver homogeni-

zação, num cadinho de platina com 5% de ouro e a seguir resfriar
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lentamente, evitando que ocorra choque térmico e quebre a Dasti

lha formada.

Os padrões de niõbio (89) e molibdênio foram preparados a

partir dos õitidos Nb-O e MoO- respectivamente. Para o ferro e

cromo não foiam feitos padrões. A prsparação dos padrões segue

o mesmo procedimento das amostras. Este método visa evitar o efeito

da matriz na análise por fluorescência de Raios-X.

Foi utilizado tubo de ouro, e foram realizadas 3 conta-

gens de 20 segundos cada por elemento. Foram analisados, por

fluorescência de Raios-X as radiações Kcx do Nb, Mo, Cr e Fe.

3.8 Preparação de réplica de carbono para microscopia

eletrônica de transmissão

As amostras lixadas e polidas até pasta de diamante de

0,25pm, conforme procedimento convencional são levemente ataca-

das com nital 2%. A seguir deposita-se carbono num evaporador

com intensidade de corrente nos eletrodos de grafite de 55 a 60A

e um vácuo melhor que 10 torr.

O tempo de evaporação foi de 5 a 15 segundos. O controle

da espessura de camada era feito através de um papel de filtro

colocado no interior da campanula do evaporador.

A camada de carbono aderente ã amostra era retirada em

uma solução aquosa de 5% de HC1, conforme o procedimento utili-

zado para extração eletrolítica de carbonetos, item 3.6. As ré-

plicas de carbono eram analisadas em um microscópio eletrônico

de transmissão Jeol Jem 100B com uma tensão de aceleração de
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100KV. A constante da camera foi determinada utilizando a difra

ção do ouro.

3.9 Ensaio de dureza

Os testes de dureza foram feitos na escala Vickers, '-m uma

máquina Heckert, utilizando-se uma carga de 10 Kg (HV 10). Os re

sultados são uma média de três pontos por amostra.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 Tamanho de grão austenitico

0 tamanho de grão austenitico para as amostras solubiliza

das a 1200°C foi de 271 - 21 um. As figuras 4.1a-c mostram os

tamanhos de grão austenltico destas amostras, pode-se notar que

a granulometria apresenta uma distribuição irregular.

Para as amostras B e A, figuras 4.2a e b os tamanhos de grão

austenitico foram de 12,4 - 0,5 pm e 8,9 - 0,3 pn, respectiva -

mente.

4.2 Microestruturas

0 aço apresentou uma quantidade relativamente pequena de in

clusões, sendo a maior parte do tipo sulfeto (figura 4.3). Na

condição de como recebido, a microestrutura ê constituída de uma

matriz de ferrita com carbonetos dispersos, conforme mostrado

na figura 4.4.

A microestrutura apôs tempera, para quaisquer das três condjL

ções, é constituída de martensita em ripas e em placas, e peque

nas quantidades de ferrita alotriomorfa nos contornos de grão ,

figuras 4.5a-c. A amostra C {figura 4.5a) também mostra indica-

ção de macias na austenita.

As amostras com o mesmo tempo de revenido resultaram em mi-

croestruturas idênticas, em microscopia ótica, de modo que são

mostradas nas figuras 4.6a-f somente as microestruturas corres-

pondentes ao revenido das amostras temperadas a partir de 1200-

960°C.
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Estas micrografias mostram que, cora o aumento do tempo de

revenido, hâ um aumento na quantidade de ferrita do tamanho e

e quantidade de carbonetos.

As figuras 4.7a-c mostram carbonetos eutêticos/ formados

provavelmente durante a elaboração do aço, (nas amostras C-B30,

C-240 e C-A480 respectivamente). Analisando estes carbonetos

através de dispersão de energia (EDAX) encontrou-se os elemen -

tos ferro e crorno com 97,2 e 2,5% de contagens respectivamente.

Estas análises podem ser mascaradas pelo efeito da matriz e pe-

los outros elementos que não foram detectados. A figura 4.8 mos_

tra os carbonetos da amostra recozida.

4.3 Determinação da austenita retida por difração

de Raios-X

A análise das amostras temperadas por difração de Raios-X

só apresentou martensita ou ferrita, constatou-se a presença de

uma ligeira textura, pois as intensidades das raias variavam com

a posição da amostra.

4.4 Determinação da recuperação e recristalização

da martensita

A figura 4.9 mostra o processo de recuperação e recrista-

lização da martensita analisado por difração de Raios-X, para a

raia correspondente aos planos {110} da martensita ou ferrita, que

apresentam a maior intensidade (100%). Como o comportamento das

curvas de recuperação e recristalização foram iguais para as

raias correspondente aos planos {110} e {211}, só serão mostra-

das as curvas para a maior intensidade (100%).
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8inst' ( í t e m 3-5i» o u 8 da amostra recozida foi de 0,25o

para a intensidade de 100%. Até aproximadamente 30 minutos de

revenido a 600°C, hâ uma queda acentuada de 6 e, apôs este

tempo, apenas uma ligeira queda durante o resto do tempo de re-

venido. Este comportamento sugere que a maior parte dos proces_

sos de recuperação e recristalização ocorrem nos primeiros 30

minutos de revenido.

Dentre as amostras temperadas, a amostra C-B apresentou

riação.

a maior variação de 8 e a amostra C-A apresentou a menor va-

4.5 Ensaios de dureza

A figura 4.10 mostra as curvas de dureza x temperatura de

revenido para as amostras temperadas sem a solubilização a

1200°C. A dureza das amostras temperadas variam diretamente com

a temperatura de tempera.

O comportamento das amostras revenidas foi influenciado

pela temperatura de austenitização. As amostras revenidas a

partir da tempera de 1200 C apresentaram dureza secundária na

faixa de temperatura de 300 a 500°C. Nas amostras revenidas a

partir da tempera de 960°C houve apenas uma pequena retenção

de dureza entre as temperaturas de 400 e 500 C e nas amostras

revenidas a partir da tempera de 860°C a dureza cai continua -

mente.

Na faixa de temperatura de revonido de 100 a 300 C, nas

amostras temperadas a partir de 1200 e 960 C, as durezas foram

aproximadamente iguais, enquanto que nas amostras revenidas a

partir da tempera a 860 C as durezas foram menores. As durezas
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das amostras revenidas acima de 5QQ°c tendem a se aproximar e,

nas amostras B-7 e A-7, as durezas foram iguais, enquanto a amos

tra C-7 teve dureza maior.

A figura 4.11, mostra as curvas de dureza x tempo de revê

nido a 600°C para as amostras temperadas após solubilizaçao a

1200°C. Como na figura 4.10, a dureza de tempera variou direta -

mente com a temperatura de tempera. Neste caso, o tratamento tér

mico de tempera não teve grande influência no comportamento das

amostras revenidas.

As amostras, nas três condições de austenitizaçao apresen

taram um ligeiro pico de dureza secundária no revenido. Para a

amostra temperada de 1200-960 C o pico de dureza secundária ocor_

reu com duas horas de revenido e para as outras amostras ocor-

reu cora quatro horas, embora as amostras revenidas apôs tempera

de 12O0-96O°C e 120C-860°C tenham apresentado o mesmo comporta-

mento, com a dureza aumentando apôs 30 minutos de revenido. Du-

rante os primeiros 60 minutos de revenido as amostras tempera-

das a partir de 1200°C apresentaram dureza maior do que a das ou-

tras amostras, que foram aproximadamente iguais.

Ê interessante notar que o tamanho de grão austenitico a-

par̂ tntemente, não influenciou na dureza das amostras temperadas,

pois as amostras C-B e B tem aproximadamente a mesma dureza, o

que também ocorre com as amostras C-A e A .
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4.6 Análise dos precipitados

Nas amostras como temperadas, foram realizadas no mínimo

três extrações para determinar a variação da porcentagem em pe

so dos precipitados. A tabela 4.1 mostra estes resultacos.

TABELA 4.1 - Variação das porcentagens em peso dos preci

pitados nas amostras temperadas.

Amostra

C

C-B

C-A

t em

1

0

0

peso

,01

,95

,96

dos

a

a

a

precipitados

1,12

1,07

1,05

Variação % do

9,

11,

8,

peso

8

2

6

A figura 4.12 mostra a variação da porcentagem em peso

dos precipitados com o tempo de revenido a 600 C. 0 erro na ob

tenção das porcentagens em peso dos precipitados durante o re-

venido, para certas amostras, foi muito grande e, portanto, a

figura 4.12 é uma média das porcentagens em paso dos precipita

dos para as três condições de tempera. A porcentagem em peso

dos precipitados cresce acentuadair.ente até aproximadamente 2

horas, permanecendo estável para ter.pos mais longos.

A Tabela 4.2 mostra os carbonetos precipitados durante o

revenido a 600°C, obtidos por difração de Raios-X. A seqüência

de precipitação para as amostras revenidas a partir da tempera

de 1200°C e de 12OO-96O°C foram iguais. No entanto, as amos-

tras revenidas a partir da tempera de 1200-860 C apresentaram



TABELA 4.2 - Seqüência de precipitação de carbonetos durante revênido a

600°C determinada por Raios-X

Temperatura de
tempera ( C)

1200

1200 -

- 960

1200-
- 860

Tempo de revertido (minutos)
0

NbC

NbC

NbC

M23C6

15

KbC

M3C

NbC

M 3 C

NbC

M 23 C 6

30

NbC
M3C

NbC

M 3 C

NbC

M 23 C 6

60

NbC

M3C

NbC

M3C

NbC

M3C

M 23 C 6

120

NbC

M3C

NbC

M 3 C

Hf3

NbC

M3C

rt7c3

M 23 C 6

240

NbC

M3C

* 7 C 3

NbC

M3C

"A
NbC

M3C

M 7 C 3

M 2 3 C 6

480

KbC

M3C

NbC

M3C

M 7 C 3

NbC

M3C

M7C3

^23 C 6

0
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para todos o*; tempos de revenido o carboneto H*JC£ « nenhuma ee

mentita nos px'ir.eiros 30 minutos de revcnimento.

A amostra como recebida, pelas duas técnicas de extração

eletrolltica dos precipitados, apresentou os carbonetos: NbC ,

e M_C. A porcentagem em peso dos precipitados foi de

9,26 - 0,36%. Não foi detectada nenhuna inclusão, embora elas te

nham sido observadas por exame metalografico de amostras sem ata_

que (figura 4.3).

Nos precipitados das amostras como temperadas foi feita

análise por fluorescência de Raios-X dos elementos niõbio, mo-

libdênio, ferro e crorno, figuras 4.13 e 4.14. As análises de nió

bio e molibdênio foram obtidas em porcentagem em peso, enquanto

que as análises de cromo e ferro, devido a ausência de padrão,

foram obtidas em contagens por grama do precipitado.

Os precipitados extraídos da amostra C-B têm maior porcen

tagem de molibdênio e cromo que a encontrada nos precipitados

extraídos da amostra C-A. A porcentagem de ferro é maior nos pre

cipitados da amostra C-A e praticamente igual nas outras duas

amostras. A amostra C foi a que apresentou menor porcentagem de

Nb, Cr e Mo.

Cálculos teóricos da solubilidade do niõbio na austenita,

a partir da equação de Koyama et ai.(APUD 49), fornecem uma por

centagem de niõbio precipitado como NbC de: 0,0557%; 0,0677% e

0,0691% para as amostras C, C-B e C-A respectivamente.

A quantidade de nióbio precipitado na amostra Hf 0,04 -

0,002%, foi menor que a calculada, enquanto as quantidades de-

terminadadas nas amostras C-B, 0,067 - 0,004%, e C-A, 0,068
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0,0031, foram iguais dentro do erro experimental.

4.7 Analise dos carbonetos por microscopia eletrônica de

transmissão

j A figura 4.15a mostra o campo claro da amostra C, onde só

foi identificado um tipo de morfologia. Nas amostras C-B e C-A

hâ ura aumento nc tamanho dos precipitados como ê mos-

; trado na figura 4.15b, campo claro da amostra C-A.

Coro 15 minutos de revenido a 600 C são visíveis pelo me-

nos dois tipos de morfologia, uma alongada e outra aproximada -

mente esférica (por exemplo, amostra C-15, figura 4.16). Com o

aumento do tempo de revenido, para as 3 condições de tempera,os

precipitados coalecem, e estes dois tipos de morfologia ficam

mais evidentes, como mostrado nas figuras 4.17 a 4.21. Entretan

to, não foi possível associar nenhum tipo de carboneto com as

morfologias.

Os carbonetos precipitados durante o revenido estão ali-

nhados, provavelmente entre as ripas de martensita, e mesmo com

8 horas de revenido eles permanecem alinhados, figura 4.22 (amos_

tra C-480).

A tabela 4.3 mostra os resultados da difração de elétrons

obtida por microscopia eletrônica de transmissão. Não foi possí̂

vel determinar-se nenhuma orientação preferencial dos precipita^

dos, pois o pequeno tamanho dos carbonetos e a técnica utiliza-

da de réplica de carbono, que ao retirar-se o carbono deposita-

do da amostra pode provocar pequenos deslocamentos dos precipi-
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todos, favorece a obtenção de difraçao de anéis (90), como ocor

rou na maioria das amostras.



TABELA 4.3 - Precipitação de carbonetos durante revenido a 600 C de-
terminada por microscopia eletrônica de transmissão.

Tenperatura
de tênçera (°C)

1200

1200-

960

1200-
860

Tempo de revenido (minutos)

0

NbC

NbC

M 2 3 C 6

15

M3C

M7C3

HjC

M 23 C 6

30

»f

M 7 C 3

"3°

60

**
Nbc

MjC*

M3C

M 2 3 C 6 * *

120

M3C

" ^ 3

M3C

M 2 3 C 6

M 3 C

" 2 3 ^ * *

240

M3C

^ 3

M23C6**

M3C

^ 3

4 80

**
NbC

M3C

^ C 3
NbC**

M3C

M 7 c 3

NbC**

M3C

" ^ 3
M 2 3 C 6 * *

* Pouca certeza nesta determinação

** Superposição de raias

o
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lOOum

(a)

(b)

(c)

Figura 4.1 - Tamanho de grão austenl t ico (a) amos-

tra C, (b) anostra C-B e (b) amostra C-A .
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20 «m
^ 1

(b)

FIGURA 4.2 - Tamanho de grão austenítico (a) amostra

B e (b) amootra A.
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FIGURA 4.3 - Inclusão tipo sulfeto.

20 «m

FIGURA 4.4 - Microestrutura da amostra

como recebida.
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(a)

(b)

(c)

FIGU3A 4.5 - Microestrutura das amostras temperadas

(a) amostra C, (b) amostra C-B e (c) a-

mostra C-A.
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(b)
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(c)

FIGURA 4,6 - Microestrutura das amostras temperadas

a partir de 1200-960°C e revertidas a

600°C,(a) amostra C-B15 ,(b) amostra

C-B 30 e (c) amostra C-B60.
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(d)

(f)

FIGURA 4.6 - Continuação.

(d) amostra C-B120 (e), amostra C-B240

e (f) amostra C-B480.
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FIGURA 4.7 - Micrografia do carboneto eutético (ce-

mentita) ra) amostra C-B30, (b) amos -

tra C-240 e (c) amostra C-A48O.
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10 *»

FIGURA 4.8 - Micrografia dos carbonetos da amostra

recozida.

k p 1700 »C
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«o WC 3*0

K M M M«CMIOO

S40 MUTOS

FIGURA 4.9 - Curvas mostrando o processo de recupe-

ração e recristalização da nartensita

analisado por difração de Raios-X.
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FIGURA 4.10 - Varia-
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FIGURA 4.12 -
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Variação da porcentagem em peso dos pre

cipitados com o tempo de revenido a

600°C.
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FIGURA 4.13 - Análise por fluorescincia de Raios-X dos

elementos nióbio e molibdênio das amos_

trás como temperadas.
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FIGURA 4.14 - Análise por fluorescencia de Raios-X dos

elementos ferro e cromo das amostras co-

mo temperadas.
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FIGURA 4 . 1 5
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(b)

Campo claro obtido por mícroscopia ele-

trônica de transmissão através de répli-

ca de carbono (a) r-urcstra C e (b) amostra C-A.
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FIGURA 4.16 - Campo claro obtido
por microscopia eletrônica de
transmissão através de répli-
ca de carbono da amostra C-15.

FIGURA 4.17 - Caitpo claro obtido por
microscopia eletrônica de trans -
missão através de réplica de car-
bono da amostra C-A30.

i , .>- " -.' ••^ií. -ft.*

Ca) (b)

FIGURA - 4.18- Campo c la ro obtido por microscopic e le t rônica de

transmissão a t ravés de rép l i ca de carbono (a) amos

t r a C-A60 e (b) mesma região com maior aumento.
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FIGURA 4.19 - Campo claro obtido por microscopia el<í

trônica de transmissão através de re-

plica de carbono da amostra C-B120.

(a) ' (b)

FIGURA 4.20 - Campo claro obtido por microscopia ele

trônica de transmissão através de re-

plica de carbono, (a) amostra C-B240 e

(b) amostra C-240.
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^ ü 5

(a)

(b)

(c)

.0.5«m

FIGURA 4.21 - Campo claro obtido por microscopia eletrô

nica de transmissão através de réplica de

carbono, (a) amo«tra C-480, (b) amostra

C-B480 e (c) amostra C-A480.
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FIGURA 4.22 - Campo claro obtido por microscopia eletrô

nica de transmissão através de réplica de

carbono da amostra C-480, mostrando os ca£

bonetos alinhados.
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5. DISCUSSÃO

5.1 Análise de carbonetos

O carboneto eutético da figura 4.7a-c ê provavelmente ce

mentita, que, segundo o diagrama ternSrio Fe-Cr-C, mostrado

na figura 5.4, pode se formar com aproximadamente 4,2» de car

bono, 31 de cromo e 92,8% de ferro a 1155°C. O teor obtido pe

Io diagrama é muito maior do que a composição do aço, mas os

outros elementos de liga presentes no aço devem alterar o dia

grama de equilíbrio e, portanto, podem tornar o carboneto es*

tãvel para um menor teor de cromo. Além disso, durante a solî

dificação pode haver segregação de carbono e cremo, conforme

mostrado pela análise de dispersão de energia (EDAX) para o

cromo. Embora a temperatura de solubilização (1200 C) seja su

ficiente para a fusão do carboneto, a figura 5.2 mostra este

carboneto na amostra B, onde a temperatura de austenitização

de 960 C é insuficiente para fuiHt-lo, indicando que a cemen-

tita eutética não se forma no tratamento térmico.

A figura 4.12 mostra um acentuado aumento na porcenta-

gem em peso dos precipitados até aproximadamente duas horas

de revenido a 600°C devido, principalmente, ã precipitação da

cementita. Apôs duas horas de revenido, a porcentagem em peso

dos precipitados permanece aproximadamente constante, sugerin

do que praticamente não existem mudanças na quantidade total

de carbono precipitado, mas tão somente uma substituição cios

carbonetos jS existentes, a transformação da cementita em

M?C3.
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Durante a tempera, com a diminuição da temperatura de

austenitização, há a precipitação do carboneto ̂ 22
C€' q u e f o i

detectado por microscopia eletrônica de transmissão na amos-

tra C-B e na amostra C-A, onde devido a maior quantidade pre-

cipitada também pode ser detectado por difraçao de Raios-X.

Por difraçao de elétrons é difícil diferenciar o carboneto

M23C6 d o M6 C' P° i s a^bos tem estruturas cúbicas (C.F.C. e dia

| manter respectivamente) e parâmetro de rede muito próximas (91).

Além disso, pode ocorrer dupla difraçao causando o aparecimen

, to de planos que não deveriam difratar na estrutura de diaman

te (91). Entretanto, estes dois carbonetos podem ser diferen-

, ciados por difraçao de Raios-X, pois algumas difrações da es-

trutura CFC não ocorrera na estrutura do diamante.

A formação de ̂ 23
C6 a 9^° c e s t* áe acordo com a tempe-

ratura de solubilização deste carboneto obtida por Bridge

et ai. (44) de 993°C num aço rápido M-50.

Apesar dos diagramas de equilíbrio de ligas Fe-Mo-C e

Fe-Cr-C a 950°C ( 2) mostraram que o carboneto **23
C6 n a o ^eve.

ria formar-se com os teores de Cr, Mo e C presentes no aço, a

; adição de outros elementos de liga pode alterar estes diagra-

mas (36). Importante notar que a precipitação de ̂ 22
C6 a tem~

i peraturas elevadas não é um meio efetivo de se obter resistên

! cia mecânica pois as partículas são grandes e crescem rapida-

j mente (41). Além disso, a precipitação deste carboneto reduz

! a quantidade de carbono disponível para a precipitação de car

bonetos durante o revenimento.
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Smith (APUD 36) estudando aços Cr/Mo/V durante o reverti

do mostrou, como visto no Capitulo 2, que; pode haver forma-

ção de M_C3 se a porcentagem de cromo i alta o bastante com re

lação aos outros elementos e, alem disso, o carboneto M-C. po

de se transformar em M,3Cg. Porem, as análises de difração de

Raios-X e microscopia eletrônica de transmissão sugerem que o

tempo de revenido não foi suficiente para ocorrer a precipita

ção de M_3C, pois nas amostras revenidas a partir de tempera

de 1200-960°C só se detectou M-3C- por microscopia eletrônica

de transmissão, nas amostras revenidas a partir de tempera de

1200-860 C não houve aumento nas raias obtidas por difração

de Raios-X e nas amostras revenidas a partir de tempera de

1200°C não se detectou M^Cg.

A análise de difração de Raios-X te** um limite mínimo de

detectabilidade normalmente em torno de 5% em peso. A análise

por microscopia eletrônica de transmissão detecta pequenas par

tlculas, embora para uma análise representativa do conjunto se

ja necessário um estudo extensivo, que não foi possível neste

trabalho. As limitações das duas técnicas podem explicar as

diferenças encontradas nas tabelas 4.2 e 4.3.

A análise por difração de Raios-X, tabela 4.2, não de-

tectou cementita nas amostras C-A15 e 30 sugerida que o carbo

neto M23Cg inibe a formação de cementita. De fato, outros pes

quisadores já observaram que carbonetos ligados inibem a for-

mação de cementita (36,44). Embora, devido a pequena quantida

de, a análise por difração de Raios-X não tenha detectado a

presença de cementita, microscopia eletrônica de transmissão,
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tabela 4.3, mostra a sua presença nas amostras C-A15 e 30.Nas

amostras revenidas a partir de tempera de 1200-960 C não foi

possível notar este efeito, pois a quantidade de M23C6 *orm*

da é pequana.

Analisando as tabelas 4.2 e 4.3 e os problemas ineren -

tes âs técnicas utilizadas» discutidos anteriormente, a se-

qüência de precipitação de carbonetos do aço DIN 1.2714 modi-

ficado pela adição de r.iôbio e revenico a 600°C pode ser resu

mida pela tabela 5.1.

Alguns carbonetos das figuras 4.18 a 21 apresentam "ha-

los" ou camadas externas mais transparentes aos elétrons, que

podem ser resultantes, segundo Seal e Honeycombe (9), de um

processo de dissolução, ou tambón pese ser uma evidência de

transformação in situ. Estes "halos", neste estudo, parecem

indicar a transformação in situ da cer.entita em M7C3. pois, a

figura 5.3a-d mostra respectivarente o campo claro, o campo

escuro obtido pelo anel mais intr=rr.c ãa cementita, a difração

de anéis da cementita e do carbcr.eco &-jC2 e a ampliação do cam

po claro mostrando a nucleação ôe pequenoa carbonetos in situ

na amostra C-B480.
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TABELA 5.1 - Seqüência de precipitação de carbonetos du

rante o revenido a 600°C.

TEMPERATURA
DE

TEMPERAI "Q

TEMPO DE REVENIDO A 600 *C (minutos)

4 30 60 120 240 460

1200

1200

-960

////////Abe

I/////AÉ
XXXXX

•Í7

i NbC

X XXX M ,Ç X X XX / X

/////////AaC,
, / /

1200-
-860

X X X X Nbc
V X X X X M VC / ^ S V X X

V/y MrC / / / /

Nas amostras temperadas foram analisados por fluorescên

cia de Raios-X ferro, crorno, molibdênio e niôbio presentes nos

precipitados, figuras 4.13 e 4.14, sendo que para o niõbio

ainda foram realizados cálculos teóricos.

A diferença entre as concentrações experimental e teõri

ca de niôbio na amostra C possivelmente resulta da presença

de diversos elementos de liga em solução e da influência des-

tes sobre o produto de solubilidade do NbC. A 1200°C, a ma<or

parte do molibdênio e do cromo estão na solução (conforme fi-

guras 4.13 e 4.14) e provavelmente todo o vanádio (41). Este*

três elementos podem alterar o produto da solubilidade do NbC

modificando as atividades químicas do niôbio e do carbono(49)

ou entrando na rede cristalina do NbC, em particular o vaná-
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dio que ê solúvel no NbC (52). Logo, o efeito destes elemen-

tos na precipitação do niôbio deve ser muito maior a 1200°C

que nas temperaturas de austenitização raai.- baixas. Um outro

fator que também pode influir ê a estequiometria do carbone-

to, que foi considerada como sendo NbC, apesar deste carbone

to ser normalmente deficiente em carbono (49,59). Evidente -

mente, as perdas durante o processo de extração serão sempre

uma possível causa de erro experimental. No entanto, este er

ro talvez seja muito pequeno porque os resultados experimen-

tais das amostras C-B e C-A não apresentaram esta discrepân-

cia.

Os carbonetos presentes na amostra C são o NbC e a ce-

ment ita (M3O eutética e, embora o NbC possa ter em solução pe-

quenas quantidades de croroo, molibdênio e ferro, provavelmen

te a maior parte destes elementos, analisados por fluorescên

cia de Raios-X, esteja em solução no M.C. O M^C eutético é

um carboneto rico em ferro e cromo, figura 5.1 e confirmado

pela análise por dispersão de energia. Embora o molibdênio

não tenha sido detectado pela análise por dispersão,Wbodhead

e Quarrel (36) mostraram que o carboneto M^C pode também ter

molibdênio em solução.

Com a diminuição da temperatura de austenitização para

960°C (amostra C-B) há um aumento do teor de molibdênio e cro

mo, e o teor de ferro permanece constante nos precipitados ,

figuras 4.13 e 4.14. Esta variação é atribuída a precipita -

ção do carboneto M.^Cg a ao carboneto eutético mencionado an

teriormente. O c&rboneto M-,C,, embora não tenha sido detec-
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tado por di fração de Raios-X, foi observado por raicroscopia

eletrônica de transmissão e sua composição pode variar entre

Cr2_Cg e
 Fe2iMo2C6 ^40)* E s t e s carbonetos, devido a tempera-

tura elevada (960°C), devem enriquecer-se de elementos de li

ga, como foi observado, durante o revenido, onde o aumento

do tempo ou da temperatura aumenta a concentração de elemen-

tos de liga nos carbonetos (32,36,82).

A 860°C, numa menor temperatura da austenitização e aná

lise dos precipitados por fluorescência de Raios-X mostra um

aumento do teor de ferro e uma diminuição dos teores de cro-

mo e molibdênio com relação a amostra C-B, figuras 4.13 e

4.14, que é provavelmente devido a que numa temperatura mais

baixa o M-3C,- deva ser rico em ferro e mais pobre em elemen-

tos de liga.

5.2 Processo de Revenimento

As curvas de recuperação e recristalizaçao, figura 4.9,

e de dureza, figura 4.11, apresentam o ir.esmo tipo de compor-

tamento nos primeiros 30 minutos de revenido a 600°C, ambas

indicando que a maior parte dos processos de recuperação e

recristalizaçao ocorrem neste período (77).

Nas amostras temperadas, a de maior B__, isto S, a maior
CS

largura do pico de difração l? Raios-X na metade de altura

(conforme seções 3.5 e 4.4), fo. a amostra C-B. O alargamen-

to do pico ou das linhas de difração de Raios-X está relacio

nado com diversos fatores, cujos principais são (93,94) uma

mciior defornaçlo da rede, uma maior falha de empilhamento e
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um menor tamanho da subestrutura (por exemplo,células ou grãos).

Porém, hã necessidade de um maior estudo para saber-se porque

a amostra C-B apresentou maior &c%. Vale notar que, todos os

fatores mencionados anteriormente favorecem uma maior densida

de de def«»iLos> (em particular, discordância), portanto, auraen

tando o número de sítios favoráveis a precipitação (95).

Entretanto, os picos de difração de Raios-X não são exa

2 2 —1
tamente os obtidos pela equação y = (K +x ) , e variam de

amostra para amostra e portanto, ao assumir-se esta equa-

ção estã-se sujeito a erros.

O aumento de carbono e elementos de li 7a em solução e

do tamanho de grão austenltico, causados pelo aumento da tem-

peratura de austenitização, irão provocar apôs tempera um au-

mento na dureza da martensita e uma maior quantidade de auáte

nita retida. Não foi possível determinar a quantidade de aus-

tenita retida, entretanto, o aumento da dureza com o aumento

da temperatura de tempera, figuras 4.10 e 4.11, sugere que a

austenit* retida não influi na dureza, provavelmente, devido a

sua pequena quantidade.

O aumento no tamanho de grão, aumenta a temperabilidade

e diminui o limite de escoamento, como mostrado pela equação

de Hall-Petch (96): o^ * o* + K/D1^2: onde <J é a tensão de
0 1 o

escoamento, a^ é a tensão necessária para mover dissordân-

cias ao longo do plano de deslizamento, K é uma constante ine

rente do material e D é o diâmetro efetivo do grão de material.

0 aumento da temperabilidade • a diminuição do limite de esco

amento, com relação a dureza atuam de maneira inversa, entre-
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tanto* nas amostres C-B « B e C-A e A que tem a mesma dureza

dentro do erro experimental, não foi notado nenhum destes e-

f ei tos provavelmente devido a variação ser muito pequena pa-

ra avaliar-se pelo teste de dureza realizado, ou porque o ta

nanho de grão austenltico tenha pouco efeito neste tipo de

aço.

Na faixa de temperatura de 100 a 300°C, figura 4.10, a

maior quantidade de carbono e elementos de liga em solução

sólida retarda o amolecimento das amostras temperadas a par-

tir de 1200 e 960 C, fazendo com que a dureza nestas amos -

trás seja maior do que nas amostras temperadas a partir de

860°C.

Nas amostras temperadas de 1200°C, provavelmente todo

vanádio e 0,03 - 0,002% de niõbio, seção 4.6, permanecem em

solução após a tempera e, durante o revenido entre as tempe-

raturas de 300 a 500 C, se precipitam como (Nb,V) (C,N) oca-

sionando dureza secundária. Entretanto, na tempera de 960°C

a quantidade era solução e suficiente para causar retenção na

dureza, enquanto a 860°C não existe nenhum efeito visível.E£

tes resultados estão de acordo com Irvine et ai. (47), que

mostram que o Nb só causa dureza secundária se forem utiliza

das altas temperaturas de austenitização. Esta observação su

gere, juntamente com o pequeno tamanho de grão da amostra B

(12,3 - 0,5ym), que a melhor temperatura de tempera destes

aços deve ser e-ti torno de 960°C.

Carbonetos (partículas de 2a. fase) grandes, duros e

largamente espaçados tendem a aumentar a taxa de recristali-
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zação, entretanto, carbonetos finamente dispersos, como os

que causam dureza secundária, tendem a inibir fortemente a re

cristalização (93,97) mantendo a dureza. Estes finos carbone-

tos, em temperaturas mais altas, coalescem, e a reoristaliza-

ção torna-se mais intensa, fazendo com que a dureza caia, en

dendo a se aproximar da dureza das amostras onde a recristali

zação já ocorreu. Este fato é observado nas amostras tempera-

das e revenidas t 500, 600 e 700°C, figura 4.10.

A figura 4.11 mostra uma acentuada queda na dureza nos

primeiros 30 minutos de revenido a 600°C, neste período ocor-

reu a maior parte dos processos de recuperação e recristaliza

ção, a precipitação da cementita, tabelas 4.2 e 4.3, e prova-

velmente a precipitação de Nb e V que estavam em solução du-

rante a tempera. A precipitação de Nb e V, retarda a recupera

ção e a recristalização e mantém a dureza, como visto nasamos_

trás C-15 e C-30, cuja dureza é maior do que nas outras amos-

tras com o mesmo tempo de revenido.

A obtenção do mesmo valor para o parâmetro de Larson-

Miller; T (K) x|20+log t(horas)|(98,99) para o revenimento du

pio de 2 horas a 400°C (amostra onde ocorre dureza secundária

provocada pela precipitação de Nb e V, figura 4.10) e o reve-

nimento de menos de 15 minutos a 600 C é consistente com a pre_

cipitação de Nb e V nos primeiros 30 minutos de revenido a

600°C.

As amostras temperadas e revenidas a 600°C apresentam

um ligeiro pico de dureza sedundãria, como mostrado na figura

4.11, associado com a precipitação do carboneto M^C^ que re-
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tarda o aniolecimento ou apresenta um ligeiro pico de dureza

secundária (6,9,33,84). A análise dos carbonetos por difra

ção de Raios-X, tabela 4.2, mostra que o M-C- ocorre com 2

horas de revenido, entretanto a análise por microscopia ele

trônica de transmissão, tabela 4.3, detectou M,C, nas amos-

trás C-B15 e 30, C-60 e C-A60, indicando que a precipitação

de M?C3 ocorre com menos de 2 horas de revenimento a 600°C

e que nas amostras revenidas a partir de tempera de 1200-

960°C, devido ao maior B-_, seção 4.4, provavelmente ocor-

reu com menor tempo e, portanto, o pequeno pico de dureza se

cundãria, figura 4.11, nestas amostras ocorre antes do que

nas amostras revenidas a partir de tempera de 1200 e 1200 -

860°C.
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1. As técnicas utilizadas neste trabalho (difração e fluo

reecência de Raios-X e microscopia eletrônica de transmissão)

se complementam e fornecem r*ados sobre a caracterização estru-

tural e química dos precipitados» sua quantidade, distribuição

e morfologia, conforme mostrado por Andrews e Hughes (101). Es

ta caracterização ê necessária para melhor compreender as va-

: riações nas propriedades do aço.

2. A maior parte dos processos de recuperação e recristaM

^ zação ocorrera nos primeiros 30 minutos de revenido a 600 C.

3. A maior dureza das amostras temperadas das maiores tem-

peraturas de austenitizaçao ê provocada pelo auroenLo de carbo-

no e elementos de liga em solução.

4. O aumento do tamanho de grão austenltico não afetou a

dureza das amostras temperadas, pois as amostras C-B e B e C-A

e A apresentaram a mesma dureza dentro do erro experimental.

5. 0 aumento da temperatura de austenitizaçao e, conseqüen

-* temente, do Nb e V em solução causa dureza secundária no reve-

nido entre 300 e 500°C, quando as amostras são temperadas de

1200°C e tão somente retém a dureza nas amostras temperadas de

960°C. Nenhum efeito foi observado nas amostras temperadas de

860°C, quando todo o niõbio e, provavelmente, a maior parte do

vanádio se encontram precipitados.
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6. A precipitação de M?C3 durante o revenído a 600 C causa

um pequeno pico de dureza secundária.

| 7. A análise por fluorescencia de RaiO3-X e os cálculos te

óricos da quantidade de nióbio precipitado nas amostras C-B e

C-A apresentaram o mesmo resultado dentro do erro experimental»

entretanto, na amostra C houve diferença nas duas análises,que

pode estar associada a solubilidade dos elementos de liga no

I carboneto de niõbio (não considerada no cálculo teórico), haja

j visto que a 1200°C há una maior quantidade de elementos de li-

ga em solução do que nas outras temperaturas.

t

\ 8. A redução da temperatura de austenitizaçao provoca a

i precipitação do carboneto M-^C, e, desta maneira, reduz a quart

; tidade de carbono disponível para a precipitação de carbonetos

l durante o revenimento .

9. O carboneto M23Cg precipitado durante a tempera de 1200

: -860°C aparentemente inibiu a precipitação da cementita duran-

l te o revenido a 600°C pois a quantidade de cementita nas amos
i

: trás C-A15 c 30 é muito pequena, só sendo detectada por micros

i copia eletrônica de transmissão.

10. Nas amostras revenidas a 600°C a partir da tempera de

1200°C, a seqüência de precipitação é NbC - (NbC • M^C) •*•

(NbC + MjC + M 7C 3).

i
• 11. Mas amostras revenidas a 600°C a partir de tempera de

1200-960°C e 1200-860°C, a seqüência de precipitação é (NbC +

j M23C6) * (NbC * M23C6 + M 3 C ) * <NbC * M23C6 * M3 C * '
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12. Foram observados indíc ios da transformação in s i t u da

ceinentita em M?C3.
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