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Com a competição crescente de processos alternativos de manufatura toma-se imperativo minimizar os custos
de produção de peças forjadas por matriz fechada. Neste trabalho è analisado o potencial dos aços de médio
carbono microligados ao vanádio para a produção de forjados em matriz fechada. Tais aços atingem os >>fveis re-
queridos de resistência mecânica por ocasião do esfriamento apôs forjamento, eliminando o tratamento térmico
subseqüente. Estes apresentam lambem boa resistência à fadiga e boa usinabilidade. As experiências iniciais
realizadas em escala industrial são aqui relatadas.

1. INTRODUÇÃO

Os desalios locnolóyicos associados à inclúslria de for-
jados em rnalriz fechada caracterizam-se pela sua multiplici-
dade pois vão desde a crescente competitividade corn pro-
cessos concorrentes, como fundição, a materiais alternati-
vos, tais como ligas de alumínio, fibras de vidro e de carbono,
chegando até à necessidade de atender novos mercados
onde são exigidos peças de maior resistência mecânica, de
mono/ peso e de preços inferiores (íig. 1)"'.

É bem conhecido o falo de que as propriedades mecSni-
cas, em particular a tenacidade, ductilidade e resistência à
fadiga de peças fundidas são inferiores à das peças forjadas.
Assim, os forjados consliluem-se, ou devem consliluir-se,
como primeira opção, onde se demande combinações do tipo

. J

A-!

Fig. t - Componentes típicos obtidos por foriamento om matriz lo-
cliutla.

alta relação: resistência mecânica/peso, combinado corn a
duclilidade e a tenacidade.

Por outro lado, as peças forjadas temperadas e revenl-
clas, normalmente empregadas em componentes sujeitos a
altas tensões e deformações, nSo podem ser superadas em
desempenho, conliabilidade, resistência à fadiga, quando
submetidas à cargas súbitas.

Entre estes dois extremos verilicamos que há, certa-
mente, espaço para aços forjados de alta resistência mecân-
ca cuja tenacidade e ductilidade possa ser algo inferior a dos
aços forjados temperados e revenldos, porém nitidamente
superiores à dos fundidos. Tais forjados, normalmente esfria-
dos sob condições controladas logo após a operação de for-
jamenlo, não s§o subseqüentemente tratados lermlcamenle.
Além da economia energética que Isso possa representar,
destaque-se também que elimina-se a necessidade do endi-
reitarnenlo e alívio de tensões, com seus respectivos pro-
blemas.

Os aços de baixo carbono microligados, conhecidos por
aços baixa liga alia resistência-BLAR, foram amplamente
estudados e documentados na literatura técnica nos úlllmos
vinte anos, aços estes microligados ao nióblo, vanádio e lilâ-
nio(2)l3), normalmente obtidos por LaminaçSo Controlada^.

Nos aços de médio carbono, aplicados as forjarlas de
matriz fechada, os mlcroligantes também vêm sendo mais
empregados recentemente. Em particular*''"5' relata suas ex-
periências com aços de médio carbono ao nióbio. Neste sen-
tido, estudos mais recentes têm demonstrado que nestes
aços o nióbio não apresenta grandes benefícios dado ao fato
de que, para as temperaturas e condições normais de aque-
cimento nas íorjarias, a solubilidade do nióbio é baixa.

Por outro lado, o carbonilrelo de vanádio V (C, N) en-
contra-se em solução naquelas temperaturas, e, por ocasião
da deformação e esfriamento subseqüente, estes estão pre-
sentes propiciando o endurecimento por precipitação, depen-
dendo da fração volumótrica e tamanho do precipita-
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Fig. 2 - flelsçfio entra L.E. o teor do
perlita. (Hei. 3)

Fig. 3 - tlalnçtlo onkg L.n. g icor da
perlila. (Het. 3)

Fig. 4 - nolnçfio milifí orwrgln (27J)
e loor rfe perliln. (net. 3)

do'5"7"0»9'.

2. ASPECTOS MICROESTRUTURAIS DOS AÇOS
DE MÉDIO CARBONO E MICROLIGADOS
AO VANÁDIO

Em trabalho clássico de GLADMAN e PICKERING"1»,
relativo à relação eslrutura/propriedade mecânica de aços de
médio carbono, loi verilicado a validade das equações asso-
ciadas a:

- limile de Escoamenlo (0,2%).

<rE (Mpa) = 15,5 [f£," (2,3 + 3,0 (% Mn) 4- 1,13 d"1") •(• (1
- l^" ) - (11,6 +0,25 So"1") + 4,1 (%Si) + 27 ,6 (V%N) I

- Limile de Hesislõncia:

<7R(Mpa) = 15,5 (í^" (16.0 + T\, 2 V % N + 1,18 d"'") +
(1 - l|t") (16,7 + 0,23 So"1") + 6,3 (% Si))

- Temperatura de Transição (para energia de 27J).
T(°C) + ra(-46- 11,5 d"1") -\-V-fa)'(-335-i-5,GSo-'"
- 13,3 p-1" •(• 3,46 x 10't) + -10,7 (% Si) -t- 762 V % N

onde:

P
So
l
%N

fração volumétrica da lerrila
lamanlio de grão da ferrita (mm)
tamanho da colônia da perlüa (mm)
espaçamento médio inlerlamelar da perlila (mm)
espessura média da cementila da perlita (mm)
teor de nitrogênio "livre" em solução sóüda

Aqueles aulores realizaram estes ensaios em quarenta
aços direntes, sendo que C = 0,4; 0,6 e 0,0%, Mn = 0,85 e
1,4%; Si = 0,3 e 0,9%; N = 0,007 e 0,017%. As análises
metaíográlicas (oram conduzidas sobre amostras normaliza-
das ou após serem resinadas ao ar o a partir de t 100"C.

A figura 2 ilustra os componenles associados ao Hmile
de escoamenlo, varlancJo-se o teor de perlila, segundo aque-
les aulores. Nola-se o efeilo acentuado do teor de perlila bem
como da contribuição do lamanlio de grão.

A figura 3 üuslra a relação entre o teor cie perlila o o li-
mile de resistência.

A flrjura A ilustra o relação entre o loor do porliln o n toin-
petalura de transição ao Impado para 27J.

Por oulro lado, é impotiante observar que naquelas
equações não se leva em conla a contribuição do endureci-
mento por precipitação causado pela presença do V (C, N), n
qual pode ser avaliada através da dilerença entre os valores
observados experimentalmente e os calculados por aquelas
equações. De lato, WTHTTAKEFV1" verificou que no caso do
aços de médio carbono mlcroligados ao vanâdio (0,00 a
0,13%) havia um aumento da lemperatura de IransIçSo B 27J
na relação de 0,3 a 0,5 C para cada f Mpa de aumento verifi-
cado no limite de escoamenlo, com propriedades tfplcas: 700
< LR < 1000 Mpa; 500 < LE < 700 Mpa; 200 < BJ IN
< 350" "<l?>.

As figuras 5 e 6 apresentam a microeslrulura Ifploa

F/Q 5 - Mirrogwtin rfR apo no vnmSriio. (Esfriado ao ar cnlmn) (100*)
(Hei. 13)



desles aços respectivamente esfriados ao ar calmo e ar lor-
çado'l:". Destaque-se a presença de lerrita pró-eulelóide não
só no contorno de grão. Na lígura 7 observamos os precipi-
tados de vanádio na ferrila pró-eutelóide e na figura 8 na fer-
rila da periila para o aço eslriado ao ar calmo, e na figura 9 no
caso de aço eslriado ao ar forçado.

A ligura 10 apresenla um diagrama TTT típico para esles
aços"3'.

Aqui é importante salienlar o fato de que para muilas pe-
ças lorjadas, lais como vlrabrequins e bielas não se verificou
os requisitos críticos quanto à tenacidade, de onde os aços.,
microligados ao vanádio são especialmente adequados1'"1'1151. •
Igualmente deve-se salientar que, de acordo com o tamanho
da peça e do larugo de particla deve-se adequar a composi-
ção química, através do carbono equivalente, como ilustra a
figura 11, objelivando-se a dureza final requerida (partidno-se
de um aquecimento de 1200/1300°C e esfriando ao ar).

Por outro lado, a resistência a (adiga à torção e à flexão
são essenciais em vários componenles forjados na indústria
automobilística e tratoríslica. O limite de resistência é um pa-
râmetro de projeto importante pois encontra-se associado ao
limite de fadiga na forma de LF a 1/2 LR nos aços forjados e
tratados lermicamenle. Ensaios conduzidos nos aços micro-
ligados ao vanádio'12' tem demonstrado semelhante relação,
mesmo com teores crescentes de enxofre (aproximadamente
0,07%).

Embora o cuslo básico de componentes forjados de
aços de médio carbono microligados ao vanádio possa ser
reduzido através da eliminação do tratamento térmico, pode-
se verificar vantagens adicionais signiíicalivas na redução de
custos através da melhor usinabilídade destes aços, os quais
conduzem ao menor desgaste da ferramenta quando compa-
rados com os aços convencionais temperados e revenidos

Fig. 6 — Micrograiia dn aço ao vanádio. (Esfriado ao ar lorçado)
(W0x){naf. 13)

de semelhante nfvel de resistência mecânica, como ilustrado
na figura 12.

Estes benefícios (oram observados tanto nas operações
do lornearnenlo como nas de íuração, atribuídos à microes-
trulura do tipo lerrita/perlita presentes nestes aços, compara-
do com a ferrila/carbonelos revenldos, presente nos aços
convencionais tratados termicamenle. Benefício adicional po-
de ser obtido através do teor mais elevado de enxofre, tole-
rado nestes aços.

Finalmente é preciso salientar que os aços de médio
carbono microligados ao vanádio apresentam boa conlorma-
bilidade a quente'1 *', comparável a dos aços convencionais,
sendo que nas temperaturas normais de aquecimento para
fo.rjamento (1200/1300°C), quer em fornos convencionais,
quer em lornos de aquecimento por indução'18', verilicamos
que todo V (C, N) enconlra-se em solução sólida na austenl-
ta, portanto disponível para endurecimento por precipitação.

Duranle as operações subseqüentes de delormação a
quente verifica-se que a recristalização conduz ao refina-
mento da mlcroestrulura. No entanto, nas temperaturas con-
vencionais de término de forjamento, (1050 a 1200°C), ob-
serva-se que a energia de ativação para a recrislalização
como para o crescimento de grão é elevado, pois o vanádio
ainda enconlra-se em solução na auslenila e não se verificou
quantidades apreciáveis de precipitados induzidos por de-
lormação que possam restringir a mobilidade dos contornos
de grão'12', conduzindo assim, a microeslruturas ainda gros-
seiras, como ilustrado na ligura 13. À medida em que é redu-
zida a temperatura de acabamento, abaixo de 950"C, verifi-

Flg. O — Microgralin eletrônica do V (C.N) na lerrlla dn porlltn os/rlado
ao ar cal/no. (WOOOx) (Ilet. 13)

Fig. 7 - Micrograiia eletrônica do V (C.N) na lerrita, eslriado ao ar
calmo. (5000*) (Hei. 13)

Fig. 9 - Micrograiia eletrônica do V(C.N) na lerrita, esfriado ao ar for-
çado- (5000x) (Rei. 13) Temperatura de ausleniiaçSo 1200
C 10 minutos (com 0,10% V)



ca-se o abaíxamenlo da energia de alivaçüio para recrislala-
ção, refinando assim a estrutura, como ilustra a figura 14. In-
felizmente esta prálica de abalxamento da lemperalura final
de acabamento nem sempre â possível em certas forjarins.
Allernalivamente pode-se lançar mão do controle de veloci-
dade de esfriamenlo na faixa 800-600X (vide fig. 10), verifi-
cando-se uma proporção de 10 BHN/1000"C/min<lr'l, na faixa
270 a 330 BHN, valores estes verificados em seções de até
aproximadamente 100 mm de espessura. Esles aumentos de
dureza são oriundos da diminuição do lamanho de grão aus-
tenftico, depressão da lemperatura de início de transformação
7 -y « e a refinamenfo do tamanho do precipitado de V (C,
N). Por outro lado, se a velocidadede esfriamento for muito
elevada propicia-se a formação da balnita, a precipitação in-
completa do V (C, N), conduzindo inclusive ao abaixamento
da resistência mecânica. Assim, lorna-se necessária ade-
quar a composição química às condições de processamenlo
disponíveis na forjaria11'1'1'61.

3. OBJETIVOS DO PRESENTE TRABALHO

Com base nas informações acima disponíveis objetiva-
se no presente trabalho, relatar os primeiros resultados obti-
dos com o desenvolvimento de aços do médio carbono mi-
croligados ao vanádio, dentro das condições operacionais vi-
gentes na forjaria da Siíco S.A.

4. ENSAIOS REALIZADOS E
RESULTADOS EXPERIMENTAIS

(1) Material: a análise química do aço microligado ao V,
experimental, é apresentado na figura 15. Os tarugos (oram
obtidos a partir da laminação de lingotes apresentando a di-
mensão inicial de Od 38.1 mm para biela e Od 90.0 mm para
eixo dianteiro.

(2) Condições Experimentais: o larugo decapnrío mecn-
nicnmenle foi aquecido em forno a óleo, com a temperatura
Inicial de forjamenlo de 1250"C, no caso do eixo e sondo
usado aquecimento Indutivo para biela, 1240"C.

O eixo foi forjado utilizando-se um marlelo de ar compri-
mido, 40 t x m e no caso da biela empregou-se uma prensa
hidráulica de 1300 I.

O resfriamento usado em ambos os casos (oi f\o ar cal-
mo.

Para as peças em estudo, durante o processo de con-
formação a quente, foram levantadas as informações asso-
biadas ao lempo e temperatura, nas diferentes fases do for-
jamenlo, em seções especificamente definidas, associadas a
deformações extremas.

As amostras para análises melalográficas bem corno
ensaios mecânicos convencionais correspondem as seções
anteriormente ciladas.

(3) Resullados Oblidos: a figura 16 iluslra uma seqüfln-
cia típica de deformações e temperaturas em função do lem-
po para o caso do eixo e a figura 17 correspondente para a
biela forjada.

A figura 10 iluslra n soção transversal no ponto central
do eixo dianteiro e a correspondente distribuição de durezas.
No caso da biela, a ligura 19 mostra a variação da dureza nn
região da almn da biela.

Os ensaios mecAnicos utilizando o aço microligado no
V, bem como o SAE 1046, temperado e revenido, são rela-
cionados na ligura 20, para o eixo dianteiro.

As microestruturas associadas, a seção ilustrada na fi-
gura 10, para vafores extremos de durezas, encontram-se na
figura 21, no caso do eixo dianteiro, e na figura 22 paro a
biela.

5. DISCUSSÃO

Observando os valores da figura 20 d possível nolar que

10'h

Fig. 10 - Diagrama TTT para aço ao V.
(Rei. 13)

Fig. I 1 — Relnctlo entre Citibono Eqi/I-
vglonle e Dureza paru aço ao
V, empregado p.m ditorontos
pnçns iorjnrlas (llol. IS)

Fig. 12 — Oosqasln de Ii?rrani8"ta! paro o
BçoVanMio IWOS o TODMtO
(tin 19). (Hal. 1í>)

Fig. 13 - Mlcrogralia da aço ao vanfiriio. Temperatura fínnl rio forja
monto W70C.(nní. 13)

Fig. /'I - MicrograUa dn aço no vnnAdlo. Tmnpgrahira final do
imnlo 930 C. flnl. 13)



as propriedades mecânicas obtidas no aço microligndo ao V,
encontram-se dentro da faixa dos valores indicados na lite-
ratura[11J<">, como apresenlado anteriormente. Nota-se em
particular o aumento do limite de escoamento e do limite de
resistência desle material quando comparado com o SAE
1046 beneficiado. Por outro lado verifica-se reduções no
alongamento, eslricção e resistência ao impacto.

No entanto analisando as equações de Gladman e Pic-
kering'10! acima mencionados observa-se que é possível ob-
ter urna melhoria na temperatura de transição ao impacto
através da diminuição do tamanho de grão de (errila bem co-
mo do tamanho da colônia da perlila, da redução do espaça-
mento médio interlamelar da perlita e da diminuição da es-

pessura média da cementila na perlila, através do abaixa-
menlo da temperatura final de íorjamento e/ou da velocidade
de resfriamento da peça após conformação mecânica a
quente. A verificação prática, para o caso especflico, destas
correlações encontra-se em execução.

É imporlanle nolar lambem que a relação LE/LR para o
aço microligado ao V é semelhante ao encontrado, em mate-
riais de aplicação análoga, esta relação é ^ 0.60/0.70.

Os ensaios tradicionalmente empregados para eixos
dianteiros são os do tipo de bancada, simulando condições

"dinâmicas próximas as encontradas na sua aplicação final, e
encontram-se em andamento.

C.omparando-se a figura 21 com a ligura 13 observa-se
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Fig. 15 Análise química do aço microli-
gado ao vanAdio,

Flg. 16 - l-voluç/ío da dolonnaçSo e da
temperatura em hinçíío do tem-
po para o eixo dianteiro na se-
çúoA,

17 - Evolução da deformação e da
temperatura em hmçSo do tem-
po para a biela na seçSoA'.
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Fig. 19 - Distribuição de dureza (HB) na
seçSoA .
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18 - Distribuição do dureza (HB) na
seçSo A.

Fig. SO - Propriedades mecânicas na SS-
çSo A para aço microligndo ao
Ve aço SAE 1046 (T+R).

Fig. 21 - Microeslnitura do aço microligndo ao V para o eixo dianteiro
na seçáo a. (mAxima/míninw duroza) (100x) (ataque nital)

Flg. 22 - Microestmlura do aço microligado ao Vpara a biela na seçAo
A', (niáxlma/mfnima duieza) (lOOxj (ataque nital)



grande semelhança, isto é, uma estrutura grosseira caracte-
rística de processos de lorjamenlo, cuja temperatura final de
acabamento é ainda superior a 950 "C. Por outro lado a ligura
22 ilustra a possibilidade de obter uma microeslrulura mais
refinada através do ajuste cios parâmetros, temperatura final
de forjamenlo e taxa de reslríamento; e com distribuição uni-
forme de durezas dado o patamar extenso na curva TTT, pa-
ra este tipo de aço, conforme verificado na figura 10.

6. CONCLUSÃO

Verificou-se que o aço microligado ao V tem um com-
portamento equivalente no que concerne a (orjabilidade nas
condições normais empregadas em forjarias de matriz fecha-
da, quo empregam aços de médio carbono.

Os limites de escoamento e resistência sSo maiores nos
aços microligados ao V, quando comparados aos aços de
médio carbono, beneficiados. Por outro iado o alongamento, a
eslricçâo e a resistência ao impacto sSo Inferiores, nestes
ensaios iniciais, devido ao tamanho de gra"o (errflico, bem
como colônia de perlila elevadas, os quais podem ser ado-
quados alravós do ajuste das varióvels lormomecânicas,
temperatura final e acabamento e taxa de reslriamenlo após
forjamenlo. No caso do emprego de equipamentos mais mo-
dernos é possível adicionar à variável deformação elevada a
baixas temperaturas proporcionando um refinamento do V (C,
N), induzida por deformação.

O emprego de aços microligados, mesmo contando com
as limitações operacionais existentes em lorjarias conven-
cionais, permite através de controle de algumas das variá-
veis lermomecânicas, obler propriedades mecânicas equi-
valentes no produto final, tomando-se como base o aço mé-
dio carbono beneficiado:

Como extensão é possível obler uma redução no custo
final da peça loijnda aliavés dn eliminação dos tratamentos
Ifjrmir.os convencionais. Acroscenle-so o into do quo as po-
ças obllrlns na coiwliçflo fio bruto tia /c"/" disponsnm ondi-
reilamenlo final.
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