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RESUMO 
 

Utilizou-se o conceito de “aço matriz + NbC” para produzir ligas com a matriz 

do aço rápido M2 ( 0,5%C – 2%W – 3%Mo – 4,6%Cr – 1%V) e variadas frações 

volumétricas de carbonetos de nióbio. Adicionou-se 2,5 e 5% de nióbio e carbono 

estequiométrico para a obtenção de carbonetos NbC e titânio (0,1%) para 

modificação da morfologia dos carbonetos NbC. Os carbonetos NbC apresentaram-

se como carbonetos eutéticos com morfologia de escrita chinesa, como carbonetos 

primários com a morfologia de cruz de malta e como carbonetos eutéticos e 

primários com morfologia poligonal, estes últimos modificados com a adição de 

titânio. Após tratamento térmico de têmpera e revenimento para obtenção da 

máxima dureza, as ligas foram submetidas a ensaios de fadiga térmica (100 ciclos, 

650ºC), de abrasão (roda de borracha – 130N, 200rpm, 30min, hematita como 

abrasivo) e de deslizamento alternado (disco contra esfera – 70,6N, amplitude: 6mm, 

freqüência, 6 Hz, 2h) para estudar o efeito da fração volumétrica e da morfologia dos 

carbonetos frente a estas solicitações. As ligas com carbonetos com morfologia 

poligonal e menor fração volumétrica de carbonetos (comparando-se morfologias 

iguais) apresentaram o melhor desempenho sob fadiga térmica devido ao baixo 

valor do parâmetro C/Dm da microestrutura (continuidade de carbonetos/distância 

livre média entre carbonetos). Os corpos-de-prova foram caracterizados por meio de 

microscopia ótica e eletrônica de varredura para determinar os sítios de nucleação e 

caminhos de propagação das trincas. Nos ensaios em roda de borracha as ligas 

com carbonetos eutéticos divorciados com morfologia poligonal apresentaram maior 

resistência ao desgaste do que os aços contendo carbonetos eutéticos cooperativos. 

O aumento da fração volumétrica de carbonetos NbC teve um máximo na resistência 

a abrasão e depois uma queda devido a presença de carbonetos primários 

grosseiros que fraturaram na superfície ensaiada e foram arrancados aumentanto a 

perda de massa. Nos ensaios de deslizamento alternado não foi possível 

hierarquizar o comportamento das ligas. Os corpos-de-prova de abrasão e de 

deslizamento foram caracterizados por microscopia ótica e eletrônica de varredura 

para determinar os mecanismos de desgaste atuantes. Um aço rápido para cilindros 

de laminação a quente (2%C – 5%Cr – 5%Mo – 5%V) foi ensaiado sob condições 

idênticas às aplicadas às ligas estudadas, objetivando comparar desempenhos. O 
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aço rápido apresentou desempenho superior nos ensaios de abrasão e de 

deslizamento alternado (devido a alta fração volumétrica de carbonetos eutéticos) e 

inferior no ensaio de fadiga térmica (devido ao alto parâmetro C/Dm da 

microestrutura oriundo da alta fração volumétrica de carbonetos eutéticos). 

 

Palavras-chave: aço rápido, aço matriz + NbC, fadiga térmica, desgaste abrasivo, 

desgaste por deslizamento 
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ABSTRACT 
 

The concept of “matrix steel + NbC” was used to cast alloys with the M2 steel 

matrix (0,5%C – 2%W – 3%Mo – 4,6%Cr – 1%V) and different volume fractions of 

niobium carbides. Niobium (2,5 e 5%) and stoichiometric carbon were added to 

produce NbC carbides and titanium (0,1%) to modify de NbC carbides morphology. 

NbC presented three basic morphologies: Chinese script (coupled eutectic); primary 

carbides with cross morphology and polygonal primary and eutectic carbides 

(divorced eutectics). After heat treatment of quench and temper in order to obtain the 

maximum hardness, the alloys were submitted to thermal fatigue test (100 cycles, 

650ºC), dry rubber wheel abrasive wear test (130N, 200rpm, 30min, hematite as 

abrasive) and reciprocating sliding wear test (70,6N, amplitude: 6mm, frequency: 

6Hz, 2h). The alloys with polygonal NbC carbides and lower volume fractions of 

carbides (for the same morphology) showed the best behaviour due to their low 

“carbide continuity/carbide free path” ratio of the microstructure. The alloys were 

characterized by optical microscopy and SEM to investigate de cracks nucleation and 

propagation. In the dry rubber wheel tests, polygonal NbC eutectic carbides (divorced 

eutectics) showed better behaviour than Chinese script NbC eutectic carbides. High 

volume fractions of NbC carbides improved the abrasion resistance until a maximum 

and after that, the presence of big primary NbC carbides, lowered the abrasion 

resistance due to cracks in those big carbides. The results of the reciprocating sliding 

tests have not allowed to rank the performance of the alloys. Abrasion and sliding 

specimens were submitted to optical microscopy and SEM in order to evaluate the 

prevalent wear mechanisms. One high speed steel for hot rolling mill rolls (2%C – 

5%Cr – 5%Mo – 5%V) was tested under the same conditions that the alloys studied 

were tested in order to compare their performances. The high speed steel showed 

better performance in abrasion and reciprocating sliding wear due to the high volume 

fraction of coupled eutectic carbides and lower performance in thermal fatigue due to 

the high “carbide continuity/carbide free path” ratio of the microstructure than the 

alloys studied. 

 

Key-words: high speed steel, matrix steel + NbC, thermal fatigue, abrasive wear, 

sliding wear. 
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1 Introdução 
 

1.1 Histórico 
 

Ao longo dos últimos 15 anos, atividades sistemáticas na área de Materiais 

Metálicos Fundidos Resistentes ao Desgaste têm sido desenvolvidas pelo extinto 

Laboratório de Fundição da Divisão de Metalurgia, atual Laboratório de Metalurgia e 

Materiais Cerâmicos do Centro Tecnológico de Processos e Produtos, do IPT 

juntamente com o Departamento de Engenharia Mecânica da EPUSP, por meio do 

Laboratório de Fenômenos de Superfície, e com o Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da EPUSP. Relacionam-se, no âmbito destas atividades, 

projetos de pesquisa e desenvolvimento, teses e dissertações, publicação de 

artigos, seminários nacionais e cursos de pós-graduação. 

 Até meados da década de 1990, as atenções se concentraram sobre as 

famílias dos ferros fundidos brancos de alto cromo, aplicados à fundição de corpos 

moedores; a produção técnica deste período se materializou em dois projetos de 

P&D financiados pelo programa PADCT, uma tese de doutorado1 e um projeto de 

transferência de tecnologia para uma empresa do ramo de fundição. 

 A partir de então, o foco das atividades deslocou-se para a família de ferros 

fundidos brancos multicomponentes, com ênfase na solidificação e na formação da 

microestrutura bruta de fundição, daí decorrendo a realização de uma tese de 

doutorado2 e dois projetos de P&D financiados pela FAPESP. 

 Uma estreita cooperação com o Laboratório de Fenômenos de Superfície da 

EPUSP, o Laboratório de Tribologia e Materiais da Faculdade de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia e a Unidade de Cilindros da 

Villares Sidenor foi estabelecida voltada ao desenvolvimento de produtos e 

processos relacionados a cilindros de laminação, envolvendo, entre outras, a 

aplicação de uma vertente dos ferros fundidos brancos multicomponentes. Como 

parte desta cooperação o comportamento dos ferros fundidos brancos 

multicomponentes sob fadiga térmica e sob abrasão foram estudados originando 

duas dissertações de mestrado3,4 e o comportamento sob deslizamento originou 

uma tese de doutorado5. 
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 O presente trabalho é parte da continuidade destas atividades conjuntas e 

propõe uma alternativa aos projetos de ligas para cilindros de laminação a quente 

baseada no conceito de “aço matriz + carboneto NbC”. 

 Este conceito já foi explorado no IPT nos anos 70 do século passado para o 

desenvolvimento de uma nova classe de ligas destinadas à confecção de 

ferramentas de corte6; no entanto, o objetivo daquele trabalho visava aplicações 

envolvendo produtos semi-acabados conformados mecanicamente e as 

características e propriedades da microestrutura bruta de fundição não foram 

estudadas naquela época. 

 Este trabalho aplicará as técnicas de ensaios de fadiga térmica3 e 

deslizamento5, desenvolvidas nos trabalhos citados anteriormente, e de abrasão, 

também desenvolvida em uma dissertação de mestrado7 dentro do presente grupo 

de pesquisa estabelecido, visando a avaliação do comportamento frente à fadiga 

térmica, deslizamento e abrasão de aços rápidos com adições de Nb para 

aplicações a conformação de “cascas” de cilindros de laminação. 

 

1.2 Cilindros de laminação a quente - materiais e degradação 
 

A tecnologia da laminação a quente de tiras de aço tem evoluído no sentido 

da melhoria da qualidade do produto laminado e do aumento da produtividade do 

trem de laminação, uma vez que a tendência dos maiores consumidores de produtos 

siderúrgicos planos (indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos) reside na 

crescente exigência dos níveis de qualidade dimensional e superficial das tiras de 

aço laminadas a quente; bem como neste setor, o mercado é caracterizado pela 

acirrada competição, produzindo-se grandes volumes com margens de lucro 

reduzidas, tornando assim vitais aspectos relativos à produtividade da indústria 

siderúrgica. A Figura 13 apresenta, de forma esquemática, uma linha de produção de 

tiras laminadas a quente.  
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Figura 1 - Esquema de uma linha de produção de tiras laminadas a quente3. 

 

Na produção de tiras a quente, qualidade e produtividade estão intimamente 

ligadas ao desempenho em serviço dos cilindros de laminação. A qualidade do 

produto laminado é determinada principalmente por sua forma, rugosidade e 

variação dimensional, as quais estão diretamente associadas à forma e à 

rugosidade dos cilindros de trabalho do trem acabador o qual via de regra, é 

constituído de seis ou sete cadeiras de laminadores quádruos. A Figura 28 apresenta 

uma comparação entre o grau de deterioração da superfície de um cilindro de 

laminação a quente feito de a) ferro fundido do tipo “Ni-hard” e b) aço rápido e o grau 

de defeitos na superfície da tira de aço baixo carbono laminada.  

 

  
(a) (b) 

Figura 2 - Efeito da degradação do cilindro na qualidade superficial da tira de um aço ultra-baixo 
carbono laminada a quente. a) superfície do cilindro deteriorando com a seqüência de laminação 
(ferro fundido do tipo “Ni-hard”) e b) cilindro de aço rápido8. 

 

A produtividade do trem acabador é parcialmente determinada pelo tempo de 

serviço ininterrupto que o cilindro de trabalho pode suportar. Neste tempo de serviço 

ininterrupto o cilindro de trabalho deve manter a qualidade do produto laminado 

acima de um nível mínimo estabelecido, considerando que os cilindros de trabalho 

são periodicamente retirados de serviço para recuperação de sua superfície, 

processo este que consiste na remoção, por usinagem, da camada superficial 

deteriorada pelo próprio uso. 
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Os cilindros de trabalho destinados a trens de laminação de tiras a quente 

são, em geral, componentes bi-metálicos constituídos de uma “casca” de liga 

resistente ao desgaste fundida por centrifugação (com espessura da ordem de 

60mm) e um núcleo predominantemente de ferro fundido nodular9,10. A Figura 3 

apresenta de forma esquemática um par de cilindros com uma tira de aço entre eles 

e a seção transversal do cilindro apresentado a “casca” e o núcleo do cilindro 

utilizado na laminação de tiras a quente. 

 

 
Figura 3 - Esquema de um par de cilindros utilizado na laminação de tiras a quente e sua seção 
transversal mostrando a “casca” e o núcleo. 
 

Nas últimas cadeiras são empregados cilindros com “casca” de ferro fundido 

cinzento nodular, similares aos ferros fundidos do tipo “Ni-Hard” (ASTM A-532). Os 

ferros fundidos do tipo “Ni-Hard” têm sido utilizado para este fim há mais de 40 anos, 

devido às suas boas características de resistência à adesão da chapa contra o 

cilindro. Nas três primeiras cadeiras, entretanto, o desenvolvimento de ligas para a 

“casca” dos cilindros tem sido intenso nos últimos 20 anos, culminando na aplicação 

de ligas do sistema Fe-C-Cr-W-Mo-V, denominadas ferros fundidos brancos 

multicomponentes11, ou também chamadas de aço rápido. O desenvolvimento 

destas ligas pode ser observado na Tabela 112, que apresenta a composição 

química, microestrutura, dureza e período no qual cada uma das ligas figurou  (ou 

figura) como “produto preferencial” nas indústrias siderúrgicas. 
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Tabela 1: Materiais da “casca” de cilindros de trabalho para laminação a quente de tiras. 

Material Composição 
(% em peso) Microestrutura Dureza 

(HSc) Período 

Ferro fundido 
indefinido 

(indefinite chill 
iron) 

C: 3,0 – 3,4 
Ni: 4 - 5 
Cr < 2 
Mo < 1 

Matriz bainítica 
Carboneto eutético M3C 

Grafita em grumo 
70/85 1950-1980 

Adamite 

C: 0,7 – 1,4 
Ni: 1,2 – 1,5 

Cr < 2 
Mo < 1 

Martensita revenida 45/60  
1950-1980 

 
Ferro fundido 

branco 
de alto cromo 

C: 1 - 3 
Ni: 1 - 2 

Cr: 10 - 25 
Mo: 1 – 3 

Matriz de martensita revenida 
Carboneto eutético M7C3 

70/90 1980-1990 

 
Ferro fundido 

branco 
multicomponente 

(Aço rápido) 

C: 1,5 – 2,5 
Cr: 4 - 7 
Mo: < 5 
V: 4 - 8 
W: < 5 

Matriz de martensita revenida 
Carbonetos eutéticos MC, 

M2C e M7C3 
80/90 

 
A partir de 

1990 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, a microestrutura da “casca” do 

cilindro é composta basicamente por carbonetos eutéticos em uma matriz bainítica 

ou martensítica revenida com carbonetos secundários. A evolução dos materiais 

para a “casca” dos cilindros para a laminação de tiras a quente foi sempre visando o 

aumento da resistência ao desgaste, que é a propriedade responsável pela 

manutenção da forma e estado da superfície do cilindro de trabalho quando em 

campanha12. O aumento da fração volumétrica de carbonetos eutéticos, 

principalmente o MC, na microestrutura dos aços rápidos aumenta a resistência ao 

desgaste. Na Tabela 2 apresentam-se os carbonetos eutéticos existentes nos 

materiais utilizados na fabricação da “casca” dos cilindros de laminação e suas 

respectivas durezas. A resistência ao desgaste do cilindro se eleva 

significativamente com a presença de carbonetos do tipo MC eutético distribuídos de 

forma fina e homogênea na matriz13. 

 
Tabela 2 - Dureza dos carbonetos do tipo eutético presentes nos materiais utilizados na fabricação da 
“casca” dos cilindros de laminação. 

Material Carboneto Dureza (HV) 
VC 300013 

MC 300013 
2800-30009 

M2C 200013 
Aço Rápido 

M6C 180013 
Ferro Fundido Branco de Alto 

Cromo M7C3 
1200-160013 
1100-18009 

Ferro Fundido Indefinido M3C 840-110013 
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Comparando-se a Tabela 1 e a Tabela 2, verifica-se que os materiais 

utilizados para a conformação da “casca” do cilindro têm evoluído no sentido do 

aumento da dureza dos carbonetos do tipo eutético. Este aumento tem sido 

realizado como meio de diminuir a degradação da superfície dos cilindros de 

trabalho durante a laminação de tiras a quente e assim atender a duas das principais 

preocupações da indústria, as quais são o aumento da produtividade e a melhora da 

qualidade superficial do laminado. 

As propriedades requeridas para os cilindros de laminação diferem em função 

do estágio da laminação em que se encontram14. O desgaste dos cilindros de 

trabalho é um processo complexo caracterizado pela ação simultânea de diversos 

fenômenos de degradação da superfície, tais como abrasão, oxidação, adesão e 

fadiga térmica9,14. Estão envolvidas interações microscópicas e dinâmicas na 

interface cilindro/material laminado, sendo praticamente impossível observá-las 

diretamente. Sabe-se, porém, que há certa prevalência de um ou dois modos de 

desgaste em cada cadeira ou conjunto de cadeiras do trem de laminação, 

dependendo principalmente da temperatura de laminação e da resistência mecânica 

do laminado3. 

Nas primeiras cadeiras dos trens de laminação de tiras a quente a 

degradação da superfície envolve principalmente os fenômenos de fadiga térmica9,14 

e de oxidação15. A combinação entre fadiga térmica e tensões mecânicas inerentes 

ao processo de laminação a quente faz com que seja formada uma rede de trincas 

sub-superficiais e que estas se estendam e se ramifiquem progressivamente durante 

a laminação, conduzindo a uma deterioração catastrófica do cilindro no qual grandes 

segmentos da sua superfície contendo a camada de óxido formada durante a 

laminação e parte de material do cilindro sejam arrancados9. O arrancamento de 

pedaços da superfície é conhecido como “banding”, e degrada a superfície do 

cilindro de tal forma que se torna inapropriada a continuação da campanha de 

laminação do cilindro9. A Figura 4 apresenta uma visão macroscópica do “banding” 

na superfície de trabalho de um cilindro de laminação e a Figura 5 uma ilustração 

esquemática da formação do “banding”. 
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Figura 4 - Cilindro de laminação a quente com ocorrência de “banding”. 
 

 
Figura 5 - Ilustração esquemática da formação do “banding”16. 
 

Nas últimas cadeiras os fenômenos de desgaste predominantes são a adesão 

e a abrasão. A adesão ocorre quando o movimento relativo entre a chapa e a 

superfície do cilindro é zero, ou seja no plano neutro gerando micro-soldagem da 

chapa com o cilindro de trabalho9, ocorrendo com maior freqüência  nos passes de 

maiores reduções14. A abrasão pode ser a dois ou três corpos, considerando a 

presença de debrisi de óxidos de alta dureza (Fe2O3), provenientes da chapa 

laminada ou da superfície do cilindro14. Como os aços para cilindros de laminação a 

quente são aços fortemente ligados apresentando em sua microestrutura, além da 

matriz, predominantemente martensítica, uma ampla gama de carbonetos ricos em 

                                                           
i A tradução para debris pode ser entulho, restos ou detrito. Neste texto a palavra será usada em sua versão 
inglesa. 
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ferro, cromo, vanádio, nióbio, titânio, etc, é razoável supor, que tanto a natureza 

quanto a coesão dos óxidos formados com o substrato sejam distintas, ocasionando 

diferentes comportamentos tribológicos5. 
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2 Revisão bibliográfica 
 

 Na revisão bibliográfica será apresentado o estado da arte sobre fadiga 

térmica, deslizamento, abrasão e projeto de ligas aplicados aos materiais para 

conformação da “casca” de cilindros de laminação. 

 Serão apresentados os aspectos gerais dos modos de degradação de 

cilindros para laminação de tiras a quente e o efeito da microestrutura sobre os 

mesmos. 

 
2.1 Fadiga Térmica 
 

2.1.1 Fadiga térmica em cilindros para laminação de tiras a quente 

 

Durante a campanha de laminação de tiras a quente os cilindros de trabalho 

são submetidos a aquecimentos e resfriamentos cíclicos que proporcionam tensões 

térmicas na superfície do cilindro. A literatura apresenta a região submetida a 

tensões térmicas como sendo inferior a 1% do raio do cilindro17,18. 

O aquecimento dos cilindros de trabalho decorre de três processos: do 

contato com a tira laminada17,18,19, da deformação plástica aplicada à tira19 e do atrito 

entre o cilindro e a tira19: a tira entra no trem desbastador com temperatura em torno 

de 1250ºC17 e, nas primeiras cadeiras do trem acabador, com temperatura em torno 

de 1100ºC. A Figura 6 apresenta o comportamento típico da temperatura na 

superfície dos cilindros durante o contato com a chapa no trem acabador. A 

temperatura na superfície do cilindro aumenta rapidamente quando é estabelecido o 

contato entre o cilindro e a chapa (ponto A) e tende a valores (ponto B) que são 

altamente dependentes da posição da cadeira no trem de laminação. O pico de 

temperatura é muito mais alto nas primeiras cadeiras devido ao tempo de contato 

entre o cilindro e a chapa serem maiores. Nas primeiras cadeiras, a tira tem maior 

espessura e menor comprimento do que nas últimas cadeiras, sendo assim, a 

velocidade da tira é menor nestas cadeiras, aumentando o tempo de contato e 

conseqüentemente a temperatura do cilindro. Como conseqüências da redução da 

espessura da tira à medida que ela avança no trem de laminação, a superfície de 

troca térmica da chapa aumenta e a temperatura da tira diminui, reduzindo assim o 
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gradiente térmico entre a chapa e a superfície do cilindro. Com o avanço da tira no 

trem de laminação, verifica-se também uma perda de energia térmica acentuada em 

função dos mecanismos de troca térmica por convecção e irradiaçãoii com o 

ambiente 17. 

 

 
Figura 6 - Variação da temperatura na superfície dos cilindros de trabalho no trem acabador de tiras 
laminadas a quente. Adaptado da referência 17. 

Fi: cadeira de 
laminação 

 

O aquecimento da superfície do cilindro produz três conseqüências 

importantes: a dilatação térmica dos cilindros, alterando a forma do seu perfil e 

conseqüentemente a dinâmica do processo de laminação3; um gradiente térmico 

acentuado ao longo do raio dos cilindros3,5; e a deterioração das características 

mecânicas do material da “casca” dos cilindros. 

Para reduzir os efeitos do aquecimento sobre os cilindros de trabalho eles são 

refrigerados por meio de jatos de água durante o período em que sua superfície está 

fora do arco de contato com a tira laminada19, como mostra a Figura 717. Se a 

refrigeração for deficiente pode permitir uma maior taxa de aquecimento do cilindro, 

e, por conseqüência, um aumento na temperatura superficial com as sucessivas 

revoluções, acentuando a redução da resistência do material da casca5. Ao 

contrário, se a refrigeração for excessiva a camada superficial do cilindro pode estar 

submetida a gradientes térmicos maiores. 

 

                                                           
ii A perda por irradiação ocorre principalmente no trem desbastador, enquanto que a convecção atua com maior 
eficiência no trem acabador. 
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Figura 7 - Tensões térmicas na superfície do cilindro de trabalho. Adaptado da referência 17. 
 

A Figura 7 apresenta, esquematicamente, as tensões térmicas que são 

desenvolvidas durante a laminação. Durante o contato com a chapa, a superfície do 

cilindro sofre tensão de compressão e, logo em seguida, é submetida a tensão de 

tração, pois as camadas sob a superfície atuam como barreiras contra a sua livre 

deformação elástica decorrente tanto da expansão volumétrica no aquecimento 

como da contração volumétrica no resfriamento18,20. 

A Figura 8 apresenta o aspecto típico da malha de trincas térmicas, na 

superfície de cilindro de trabalho de aço rápido9. 

 

 
Figura 8 - Malha de trincas térmicas na superfície de cilindro de trabalho de aço rápido9. 
 

2.1.2 Efeito da microestrutura e das propriedades sobre a fadiga térmica 

 

A seleção e a otimização da microestrutura dos materiais utilizados na 

conformação da “casca” do cilindro de trabalho para laminação a quente são de 
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fundamental importância para determinação do comportamento do material quando 

sob solicitações de fadiga térmica3,8,17,18,20,21.  

 As propriedades mecânicas que afetam a resistência à fadiga térmica nos 

materiais de cilindros são o limite de escoamento em compressão a altas 

temperaturas e em tração à temperatura ambiente devido a deformação plástica ser 

principalmente desenvolvida sob compressão em altas temperaturas e a falha por 

fadiga ocorrer sob tração8. O limite de escoamento em compressão pode ser 

avaliado através da variação da dureza com a temperatura. Por este ponto de vista, 

infere-se que uma maior resistência mecânica do material conduz a uma resistência 

a deformação plástica maior, aumentando assim a vida em fadiga térmica8. 

 Belzunce et al.17 avaliaram a resistência a tração a temperatura ambiente, a 

resistência a compressão a temperatura ambiente e a 500ºC e a tenacidade a fratura 

a temperatura ambiente de um ferro fundido indefinido, um ferro fundido branco de 

alto cromo e de um aço rápido. Dos dados da Tabela 3 verifica-se que dentre estes 

três materiais o aço rápido é o que possui as melhores propriedades mecânicas 

necessárias para as primeiras cadeiras do trem acabador na laminação de tiras a 

quente, ou seja, as propriedades necessárias para uma boa resistência a fadiga 

térmica. 

 
Tabela 3 - Propriedades mecânicas dos materiais para cilindros de laminação a quente17. 

Material Resistência a 
tração a Tamb 

(MPa) 

Resistência a 
compressão a 

Tamb (MPa) 

Resistência a 
compressão a 
500ºC (MPa) 

Tenacidade a 
fratura – KIc 
(MPa√m) 

Ferro fundido 
indefinido 400-500 2000-2500 - 20-28 

Ferro fundido 
branco alto cromo 700-800 1700-2200 - 20-28 

Aço rápido 800-1000 2700-3000 2450-2550 26-30 
 

 A Figura 9 apresenta a variação da vida em fadiga térmica para dois materiais 

utilizados na fabricação da “casca” de cilindros para laminação a quente (ferro 

fundido do tipo “Ni-hard” e aço rápido) em função da máxima temperatura de ensaio. 

A vida útil em fadiga térmica reduz-se com o aumento da temperatura devido ao 

aumento nas tensões térmicas aplicadas aos corpos-de-prova8. 
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Figura 9 - Variação da vida em fadiga térmica com a temperatura em materiais para cilindros de 
laminação. Adaptado da referência 8. 
 

 Comparando-se a Figura 6 e a Figura 9, pode-se observar que os cilindros de 

laminação utilizados nas primeiras cadeiras do trem acabador, os quais são 

submetidos a maiores temperaturas superficiais, têm maior suscetibilidade a fadiga 

térmica do que os utilizados nas cadeiras intermediárias e finais, como citado no 

item 1.2. 

 No estudo das causas das falhas por fadiga térmica dos cilindros de 

laminação a quente, a avaliação da influência da microestrutura é de suma 

importância, visando a avaliação da rede de trincas térmicas produzida durante os 

ciclos de aquecimento/resfriamento que o cilindro sofre na campanha de laminação. 

Um dos meios de avaliar a microestrutura dos cilindros de laminação que passaram 

por uma ou mais campanhas é através da extração de uma amostra destes o que 

ocasionaria no sucateamento de um cilindro de laminação ainda propício a novas 

campanhas. Assim, outros métodos de avaliação foram desenvolvidos pela 

comunidade científica e serão utilizados neste trabalho. Em relação aos ensaios de 

fadiga térmica, os resultados expressam correlações entre características 

quantitativas das trincas térmicas, como profundidade e densidade, e características 

qualitativas da microestrutura, como tipo e morfologia dos carbonetos eutéticos 3. 

 Os sítios preferenciais para a nucleação de trincas são em concentradores de 

tensão, como os carbonetos eutéticos3,8,18, as inclusões21 e a interface 

carboneto/matriz3. No entanto, a ausência destes sítios preferenciais não elimina a 

nucleação de trincas que pode ocorrer também na matriz3. Além disso, a nucleação 

das trincas não ocorre exclusivamente na superfície das amostras; Silva3 observou 

trincas nucleadas em carbonetos eutéticos sub-superficiais. Os carbonetos atuam 
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como sítios preferenciais para a nucleação de trincas pois possuem baixa 

ductilidade e também um coeficiente de expansão térmica bem menor que o da 

matriz8,20, o coeficiente de expansão térmica do carboneto está entre 5 e 8 x 10-6 K-1 

e o da matriz é de 13 x 10-6 K-1 20.  

A nucleação de trincas ocorre devido as macro-tensões e micro-tensões que 

são desenvolvidas durante o ciclo térmico3. As macro-tensões são resultantes do 

movimento de contração e expansão da superfície3,18,20 e as micro-tensões resultam 

da diferença entre o coeficiente de expansão térmica da matriz e dos carbonetos 3,20. 

 Os carbonetos eutéticos além de serem sítios preferenciais para a nucleação 

de trincas, constituem também o caminho de menor energia para a propagação da 

trinca3,18,20. A Figura 10 apresenta de forma esquemática o modo de propagação das 

trincas3. A nucleação ocorre em concentradores de tensão superficiais e formam-se, 

então, trincas em carbonetos sub-superficiais (decoesão da interface 

carboneto/matriz e/ou clivagem do carboneto). A propagação da trinca principal 

ocorre em direção ao carboneto sub-superficial trincado conduzindo a formação de 

novas trincas em outros carbonetos. 

 

 
Figura 10 - Representação esquemática do modo de propagação da trinca3. 
 

 A Figura 11(a) apresenta o esquema de um corpo-de-prova sendo ensaiado a 

100 ciclos. A zona plástica está próxima à superfície e é muito maior do que a zona 

plástica mostrada na Figura 11(b) representando ensaio a 500 ciclos. A propagação 

da trinca nos primeiros 100 ciclos é caracterizada pela propagação instável da trinca 

que é controlada pela tenacidade a fratura do material; de 100 a 500 ciclos, a 

propagação da trinca é controlada pela amplitude da tensão. Este comportamento 

da zona plástica ajuda a entender porque o fator da/dN (velocidade de propagação 

da trinca) é maior para os primeiros ciclos de ensaio3. 
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haja a propagação das trincas. Assim a influência da microestrutura na taxa de 

propagação média nos 100 primeiros ciclos é melhor explicada pela distribuição do 

que pela fração volumétrica dos carbonetos. Verifica-se que quanto maior a 

distância característica entre os carbonetos, maior a tenacidade a fratura, no 

entanto, a distância livre média entre os carbonetos (distância característica), não 

apresenta uma correlação consistente com a taxa de propagação média da trinca. A 

taxa de crescimento da trinca é influenciada pelo melhor caminho de propagação 

que é a região interdendrítica, onde os carbonetos eutéticos se concentram, neste 

caso, a continuidade dos carbonetos é quem tem papel fundamental. Ao combinar 

os parâmetros Dm (distância livre média entre carbonetos) e C (continuidade dos 

carbonetos) encontra-se uma boa correlação com a taxa de propagação da trinca 

(verifica-se que quanto maior a razão C/Dm, maior é a taxa de propagação da 

trinca)3. 

 

2.2 Deslizamento 
 

Neste item será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o desgaste por 

deslizamento. Inicialmente será apresentado no item 2.2.1 os aspectos gerais do 

desgaste por deslizamento. No item 2.2.2 será apresentada a aplicação destes 

mecanismos ao estudo do desgaste de cilindros de laminação para tiras a quente. E 

por fim, no item 2.2.3 será apresentado a influência dos aspectos microestruturais 

dos materiais utilizados. 

 

2.2.1 Aspectos gerais do desgaste por deslizamento 

 

O desgaste por deslizamento ocorre quando duas superfícies sólidas 

deslizam uma sobre a outra. Muitas vezes o termo desgaste adesivo é utilizado para 

descrever o desgaste por deslizamento, no entanto, este é somente um dos vários 

processos físico-químicos envolvidos neste tipo de desgaste22. Limitar o desgaste 

por deslizamento simplesmente ao desgaste adesivo incide em uma limitação do 

mecanismo de remoção do material à formação de uma junta adesiva e posterior 

fratura desta junta23. 

 Para comparar a severidade de desgaste em diferentes sistemas, utiliza-se o 

coeficiente de desgaste K , que é a constante da equação de Archard (equação 1). 
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O coeficiente de desgaste K  é adimensional e tem valor menor que uma unidade. A 

equação de Archard relaciona o volume de desgaste por unidade de distância (Q  - 

taxa de desgaste) com a carga normal aplicada (W ) e a dureza da superfície do 

material mais mole (H ). 

k

 

H
KWQ =          Equação 1 

 

 Apesar da importância fundamental do coeficiente de desgaste adimensional 

K  para comparar a severidade de desgaste em diferentes sistemas, para 

aplicações de engenharia, a relação HK / é muito mais útil. Esta relação é dada 

pelo símbolo k  e é chamada de coeficiente de desgaste dimensional. As unidades 

de k  são [mm3.(N.m)-1], e representam o volume de material removido por desgaste 

[mm3] pela unidade de distância de deslizamento [m], pela unidade da carga normal 

aplicada [N]. A medição de desgaste utilizando-se  auxilia na comparação de taxas 

de desgaste para diferentes classes de materiais22. Neste trabalho os resultados dos 

ensaios de desgaste serão apresentados utilizando o coeficiente de desgaste 

dimensional, k . 

 

2.2.1.1 Mecanismos de desgaste atuantes no desgaste por deslizamento 

 

 Segundo com Zum Gahr28 os danos causados à superfície no desgaste por 

deslizamento são produzidos pela adesão, reação triboquímica e fadiga superficial. 

Segundo Hutchings22 os mecanismos presentes no desgaste por deslizamento 

podem ser pela deformação plástica ou pelo desgaste por oxidação. Desta forma, 

serão apresentados os mecanismos presentes quando há deformação plástica 

(inclui-se fadiga superficial), reação triboquímica (também chamada de desgaste por 

oxidação) e adesão. 

 

a) deformação plástica 

 

 São propostos diferentes mecanismos para o desgaste por deslizamento 

severo de metais. Todos eles envolvem deformação plástica, mas diferem no 
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detalhe do processo pelo qual os materiais são removidos. Não é fácil discriminar, 

sem se equivocar, qual o possível mecanismo que está operando em cada caso 

particular, mas uma observação crítica da superfície desgastada e dos debris de 

desgaste podem fornecer informações úteis a este respeito22. 

 Segundo Rigney, diversos experimentos mostraram que o deslizamento de 

metais produz grandes deformações plásticas por cisalhamento na interface de 

deslizamento e grandes gradientes de deformação perto da superfície do material24. 

 Hutchings apresenta uma nomenclatura comum que vem sendo adotada por 

vários pesquisadores para as regiões com diferentes deformações, a qual é 

apresentada na Figura 1222.  

 

 
Figura 12 - Representação esquemática mostrando como a severidade de deformação plástica é 
distribuída abaixo da superfície metálica desgastada no regime de desgaste severo. Adaptado da 
referência 22 (Rice e Wayne apud Huchings). 
 

A Figura 12 apresenta esquematicamente a distribuição de deformação 

plástica abaixo da superfície metálica. Na zona 1, o material permanece sem 

deformação. A zona 2 contém material deformado plasticamente, com tensões 

plásticas de cisalhamento aumentando em direção à superfície. Próximo aos limites 

das zonas 2 e 3 pode ser encontrado uma reorientação e refinamento dos grãos. O 

material próximo à superfície, na zona 3, freqüentemente tem estrutura diferente da 

zona 2, com grãos muito pequenos e contendo componentes que não estavam 

presentes no material original, como por exemplo o material transferido do contra-

corpo e óxidos. Alguns pesquisadores têm sugerido que a zona 3 pode ser sub-
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dividida, com material vindo de fora sendo incorporado somente na camada externa 

da zona, enquanto a região mais próxima da zona 2 contém somente material com 

grão muito fino e composição original do material22. Abdel-Aal identifica a zona 2 

como uma camada de transição, uma camada incubadora para a formação de 

partículas de desgaste25.  

Muitos tribologistas explicam que a formação de debris se inicia com a 

delaminação24. A teoria da delaminação, publicada em 1973, é um modelo de 

desgaste por deslizamento baseado em fadiga que envolve a nucleação e 

propagação de trincas subsuperficiais que formam placas que eventualmente se 

destacam da superfície de desgaste como partículas de desgaste23. Segundo 

Hutchings, estas trincas originam-se dentro de um material deformado plasticamente 

abaixo da superfície, e talvez, a partir de vazios causados pelo cisalhamento de 

inclusões22. A Figura 1328 apresenta esquematicamente a formação de debris devido 

a delaminação. 

 

 
Figura 13 - Representação esquemática da formação de debris devido a delaminação. (a) 
aplainamento da superfície deformada ou com arrancamento de material; (b) acúmulo de deformação 
abaixo da superfície; (c) início da trinca sub-superficial (delaminação); (d) formação de partículas de 
desgaste – debris28. 
 

 Apesar de muitas tentativas estarem sendo feitas para modelar o desgaste 

por deslizamento dos metais como um processo de fadiga, a validade destes 

modelos ainda não está bem consolidada. Têm sido propostos modelos onde há a 

propagação de trincas subsuperficiais devido à força de cisalhamento cíclica 
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(elástica), enquanto outros assumem que as asperezas são removidas como 

resultado de uma fadiga de baixo ciclo (deformação plástica macroscópica). Há 

evidências experimentais da existência de trincas de fadiga subsuperficiais sob 

algumas condições de deslizamento em alguns materiais, mas não há um acordo 

sobre onde o mecanismo de fadiga de alto ciclo passa a ser o controlador da 

nucleação e da propagação das trincas22. 

 

b) reação triboquímica/desgaste por oxidação 

 

 O desgaste por oxidação, ou reação triboquímica, é uma forma de desgaste 

que ocorre em condições de deslizamento teoricamente não lubrificadas. Durante o 

deslizamento as interfaces em contato têm aumento da temperatura devido ao calor 

liberado pelo atrito entre os corpos26. Para os aços estas temperaturas podem 

chegar a 700ºC quando a velocidade entre as interfaces é da ordem de 1 m/s. O 

crescimento do filme de óxido suprime os mecanismos de desgaste dominados pela 

deformação plástica porque reduz a resistência ao cisalhamento da interface e 

conseqüentemente as grandes tensões de deformação necessárias as estes 

mecanismos. No desgaste por oxidação, os debris são removidos da camada 

oxidada. A Figura 1428 apresenta de forma esquemática o desgaste por reação 

triboquímica. 

 

  
Figura 14: Representação esquemática do desgaste por reação triboquímica: (a) formação de ilhas 
de óxidos, (b) e (c) crescimento das ilhas de óxidos e (d) destruição do óxido primário (formação de 
debris) e formação de novos óxidos28. 
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c) adesão 

 

 A ligação adesiva entre dois corpos é favorecida pela deformação plástica 

aliada à limpeza (ausência de lubrificação) das superfícies em contato. As asperezas 

em contato formam juntas adesivas que aumentam por deformação plástica com a 

continuação do movimento de deslizamento. Eventualmente, o cisalhamento plástico 

das junções ocorre dentro de um ou de outro material base, ou de ambos se a 

ligação da interface for forte. A ruptura destas junções faz com que o material seja 

transferido de uma superfície à outra, o que não necessariamente o transforma  em 

partículas de desgaste28. 

Os termos Scuffing e Scoring são sinônimos para a descrição das 

conseqüências do desgaste por adesão sendo o primeiro utilizado no Reino Unido e 

o segundo nos EUA. Estes referem-se a um dano localizado na superfície associado 

à soldagem das superfícies em deslizamento. Estes termos também são utilizados 

para descrever a quebra do lubrificante, geralmente em velocidades altas de 

deslizamento e podem também implicar no “riscamento” das superfícies por 

partículas abrasivas22. 

Galling representa um modo mais severo de scuffing, devido à soldagem 

local, sendo associado a um dano mais grosseiro na superfície. A palavra 

geralmente se refere a uma deterioração da superfície resultante do desgaste por 

deslizamento, não lubrificado e em baixas velocidades, caracterizado por uma 

superfície severamente grosseira e com ocorrência de transferência ou mudança de 

lugar de grandes fragmentos de materiais. Galling pode ocorrer também em 

sistemas teoricamente lubrificados, quando o filme lubrificante se quebra e pode ser 

seguido por um “agarramento” (seizure) das superfícies, resutando na falha total do 

sistema em deslizamento22. 

 

2.2.2 Desgaste por deslizamento em cilindros para laminação de tiras a quente 

 

Ao entrar em uma determinada cadeira de laminação, o material a ser 

laminado é mordido pelo cilindro e uma dada porção do material laminado passa a 

ter contato com o cilindro na forma de um arco de circunferência (arco de contato). 

No início do processo, uma tira com espessura inicial  é mordida pelos cilindros de ih
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raio R  e é puxada, por atrito, em direção ao plano neutro (plano transversal à tira, 

no qual a velocidade entre a tira e o cilindro é nula). A espessura da tira é reduzida 

para  (espessura final da tira), quando esta passa da entrada para a saída da 

cadeira de laminação

f

nv

h

=

                              

5. Como o fluxo de massa é constante ao longo do processo, 

isto é, não há acúmulo, há um aumento na velocidade da tira de  (velocidade 

inicial) para  (velocidade final)

iv

fv

fv=

5,27. Considerando que a deformação lateral é 

desprezível, a continuidade somente é mantida se o produto da espessura pela 

velocidade for constante em todos os pontos ao longo do arco de contato. Como 

apresentado na equação 2 onde v  é a velocidade em uma posição intermediária 

aos pontos extremos e  é a espessura neste mesmo ponto intermediário

n

nh 5. 

 

fnii hhhv ...         Equação 2 

 

 A velocidade periférica no cilindro de trabalho em uma determinada cadeira é 

teoricamente constanteiii enquanto que a velocidade superficial do material sendo 

laminado aumenta, conforme ele passa do início para o fim da mordida. No início da 

mordida a velocidade periférica do cilindro é maior que a velocidade da tira e na 

saída a velocidade da tira passa a ser maior que a velocidade periférica do cilindro. 

Desta forma, há uma posição no arco de contato, onde as velocidades da tira e do 

cilindro se igualam, fazendo com que não haja deslizamento neste ponto. Esta 

posição é denominada como ponto/plano neutro5,27. A posição do plano neutro é 

dependente de vários fatores incluindo o coeficiente de atrito ao longo do arco de 

contato, as tensões trativas na tira laminada na entrada e na saída do arco de 

contato e o diâmetro do cilindro de trabalho. Diminuindo-se o coeficiente de atrito, 

reduzindo-se o diâmetro do cilindro de trabalho, aumentando-se a tensão na entrada 

e diminuindo-se a tensão na saída, verifica-se a tendência da movimentação do 

plano neutro em direção ao plano de saída diminuindo-se assim o efeito do desgaste 

por deslizamento27. 

 O sentido da força de atrito também varia na superfície do cilindro sobre o 

arco de contato. Entre a entrada e o ponto neutro, a força de atrito atua a favor da 

                             
iii Cilindros superior e inferior com o mesmo raio (há pequenas diferenças na prática) e os motores do laminador 
operam com mesma freqüência (lembrar que estes são acionados por corrente contínua). 
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direção de laminação da tira, enquanto na região entre o ponto neutro e a saída a 

força de atrito se opõe ao sentido da laminação5. A Figura 15 apresenta 

esquematicamente a direção e o sentido das forças de atrito e a distribuição de 

pressão ao longo do comprimento do arco de contato27. 

 

 
Figura 15 - Representação esquemática da direção e sentido das forças de atrito e distribuição de 
pressão ao longo do comprimento do arco de contato. Adaptado da referência 27. 
 

 O movimento relativo entre os cilindros e a tira caracteriza um movimento de 

deslizamento alternado entre estas superfícies. Portanto, pelo menos um dos tipos 

de desgaste atuantes sobre a superfície do cilindro é o desgaste por deslizamento5. 

O desgaste por deslizamento na laminação, o qual a literatura28 chama 

freqüentemente de desgaste por rolamento-deslizamento, consiste no contato entre 

as superfícies de dois sólidos e é caracterizado por um movimento de rotação 

superposto a um movimento de translação. Os eixos de contato de ambos os corpos 

são paralelos a área de contato e os vetores velocidade têm direções idênticas mas 

diferentes magnitudes. Geralmente os pares rolamento-deslizamento estão 

separados por um filme lubrificante, o que faz com que em condições ideais não 

haja desgaste.  

Quando o desgaste ocorre, este é geralmente devido a combinação da carga 

compressiva na laminação com o deslizamento entre o cilindro e a tira ao longo do 
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arco de contato, especialmente pela presença da camada de óxidos na superfície da 

tira e/ou do cilindro17. A camada de óxidos, que pode ser benéfica ou maléfica 

durante a laminação, é composta em geral de três sub-camadas: uma camada 

externa de Fe2O3, uma camada intermediária de Fe3O4 e uma camada interna de 

FeO17,29, apresentando durezas a temperatura ambiente 1000, 450 e 350HV 

respectivamente17. A Figura 16 apresenta de forma esquemática a posição das três 

camadas de óxidos. A 950ºC 90% da camada de óxidos é composta de Fe0, 8% de 

Fe3O4 e 2% de Fe2O3
29. 

 

 
Figura 16 - Representação esquemática das três camadas de óxidos. Seta indicando o sentido da 
extração de calor em uma placa de aço sendo laminada a quente. Adaptado da referência 29. 

 

 A espessura destas camadas é função da temperatura da chapa como 

apresentado na Figura 17, e da composição do aço17. Nas primeiras cadeiras do 

trem desbastador (R1, R2, 1250 – 1150ºC) há uma quantidade substancial de Fe2O3, 

enquanto nas últimas cadeiras do trem acabador (F4, ...,  F7, 950 – 850ºC) 

predomina a camada de FeO. 

 

 
Figura 17 - Variação da camada de óxidos na tira em função da temperatura da superfície. Adaptado 
da referência 17. 
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 Apesar do Fe2O3 ser a fase óxida mais estável em temperaturas acima de 

1250ºC, como pode ser observado na Figura 17, outros autores identificaram a 

presença de Fe2O3 em temperaturas bem inferiores. Vergne et al.31, oxidaram a 

superfície de uma amostra de ferro fundido utilizado na fabricação da casca de 

cilindros de laminação de tiras a quente a 900ºC por 24 horas e realizaram análise 

de raios-X nesta superfície identificando picos de Fe2O3, ou de compostos como o 

FeO.Cr2O3 ou (FeO6.CrO4)2O3. Hanlon e Rainforth30 apresentaram resultado de 

análise realizada na superfície de um aço rápido produzido por Spray Cast ensaiado 

em pino contra disco a 300ºC. A análise de raios-X na superfície desgastada 

apresentou a predominância de Fe2O3 e algum ferro metálico. Além disso, alguns 

picos pequenos sugeriram a presença de uma pequena fração volumétrica de 

Fe3O4. 

 Em certas condições de laminação, a lubrificação pode não existir ou 

simplesmente estar falha conduzindo ao contato direto entre os pares sob 

rolamento-deslizamento, ou seja, causando desgaste. A Figura 18 apresenta de 

forma esquemática os danos causados à superfície durante o contato rolamento-

deslizamento sem ou com má lubrificação. A Figura 18(a) apresenta deformação 

plástica e cisalhamento; a Figura 18(b) apresenta trincas originadas na superfície; a 

Figura 18(c) apresenta impressões causadas por partículas duras; a Figura 18(d) e a 

Figura 18(e) apresentam  trincas devido a elementos microestruturais como 

precipitados ou contornos de grão fragilizados; e a Figura 18(f) apresenta trincas das 

camadas com reações triboquímicas28. 

 

 
Figura 18 - Mecanismos de deterioração da superfície durante o deslizamento sem ou com 
insuficiente lubrificação. (a) deformação plástica e cisalhamento; (b) trinca originada na superfície; (c) 
impressão por partícula dura; (d) e (e) trincas devido a elementos microestruturais como segundas 
fases ou contornos de grão; e (f) trinca na camada da reação triboquímica28. 
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 Durante a laminação a quente a camada de óxidos é de fundamental 

importância para que a chapa/tira seja mordida pelos cilindros. Se não houver o 

contato óxido-óxido, ocorrerá scuffing que é o mecanismo de desgaste característico 

do contato metal-óxido e se ocorrer o contato metal-metal no plano de entrada 

(Figura 15) haverá deslizamento entre a chapa e os cilindros não ocorrendo a 

mordida. A mordida é possibilitada pelo atrito gerado entre a placa e os cilindros, o 

qual também é o responsável pelo desgaste dos cilindros por mecanismos de 

adesão e abrasão31. 

 É interessante, portanto, entender a formação e o crescimento da camada de 

óxidos nos cilindros de laminação para trabalho a quente para otimizar os 

parâmetros do processo e qualidade do produto final31. A Figura 19(a) apresenta a 

evolução do coeficiente de atrito em função do tempo em um ensaio de pino contra 

disco onde o pino é aquecido até 950ºC. A Figura 19(b) apresenta a evolução da 

temperatura superficial do pino em função do tempo calculada por modelos 

numéricos31. 

 

 
(a) (b) 

Figura 19 - a) evolução do coeficiente de atrito em função do tempo em um ensaio de pino contra 
disco; b) evolução da temperatura superficial do pino calculada por modelo numérico em função do 
tempo31. 
 

No estágio 1, Figura 19(a), ocorre o contato metal-óxido (pino-disco), sendo o 

pino de ferro fundido (inicialmente a temperatura ambiente) e o disco num aço AISI 

1018 pré-oxidado a 950ºC. O coeficiente de atrito aumenta quando a temperatura da 

superfície do pino alcança 500ºC, ou seja, quando ocorre a oxidação do pino. No 

estágio 2, o coeficiente de atrito volta a diminuir. Neste momento, a camada de 

óxidos passa a agir como lubrificante. A análise das superfícies em contato neste 

estágio permite verificar a transferência de material do pino para o disco e a 

compactação destes óxidos sem deformação plástica do pino e nem do disco. A 
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formação de debris é conseqüência do fenômeno de atrito que precede a adesão, e 

que é facilitado pelo cisalhamento e abrasão. A compactação dos debris resulta na 

diminuição da pressão de contato e conseqüentemente na redução do coeficiente de 

atrito. A temperatura calculada do pino neste momento alcança 700ºC. No estágio 3, 

o coeficiente de atrito aumenta. O tribossistema inicia a transferência dos óxidos de 

ferro formados na superfície do disco para o pino. Quando o contato químico e 

mecânico é estabelecido, a temperatura da superfície do pino está constante a uma 

temperatura estimada por cálculos de 950ºC. No estágio 4, um regime estacionário 

do coeficiente de atrito se inicia. As fases oxidadas no pino não são reveladas e o 

fenômeno de transferência ocorre muito mais rápido31. 

 Em ensaios realizados em um tribômetro no qual uma tira é laminada 

passando de uma bobina para outra a temperatura ambiente, Määttä et al.32 

verificaram a ocorrência de adesão em todos os aços rápidos por eles ensaiados 

(obtidos por metalurgia do pó) sendo que a tira laminada era de aço inoxidável 

austenítico. Eles verificaram também a mesma variação no coeficiente de atrito 

apresentada por Vergne et al.31 e apresentaram de forma esquemática o fenômeno 

que ocorre quando o óxido age como lubrificante, este esquema é apresentado na  

Figura 2032. A maior parte do tempo o coeficiente de atrito é alto, tendo decréscimos 

por curtos períodos. Este fenômeno é explicado pelo comportamento de lubrificante 

sólido do aço inoxidável que se acumula na superfície do aço ferramenta. Este 

acúmulo acontece antes do ponto de contato (a), o debri é então colocado dentro do 

contato (b), o debri que passa entre as superfícies age como um lubrificante sólido 

(c) e parte dele pode ficar aderido à tira. 

 

 
Figura 20 - Representação esquemática do comportamento dos debris de desgaste colocados dentro 
do contato, (a) debris acumulados na superfície da amostra, (b) debris colocados dentro do contato, 
(c) as superfícies são separadas e os debris agem como lubrificante sólido, (d) a amostra passa o 
debri e parte dele adere à tira32. 
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O fenômeno de adesão ocorre freqüentemente durante a laminação a quente 

de aços inoxidáveis ferríticos33 e austeníticos32, produzindo defeitos na superfície do 

produto laminado e a deterioração da superfície do cilindro. O fenômeno de adesão 

também é fortemente dependente das condições da laminação a quente como a 

temperatura, a tensão de contato e a taxa de deslizamento no arco de contato, 

sendo também bastante influenciado pelo material dos cilindros de laminação33. 

 

2.2.3 Efeito da microestrutura sobre o desgaste por deslizamento 

 

A microestrutura do material utilizado na conformação da “casca” do cilindro 

de laminação a quente, tem grande influência sobre a resistência ao desgaste por 

deslizamento28,34. A elevada fração volumétrica de partículas duras acima de um 

tamanho críticoiv, pode impedir a formação de camadas protetoras de óxidos e atuar 

como abrasivo na área de contato. Assim, a forma ideal para os carbonetos em um 

material sujeito a deslizamento seria a forma esférica para os carbonetos maiores ou 

carbonetos muito pequenos28. 

Os carbonetos dos tipos M7C3 e M2C praticamente não oxidam influenciando 

de forma negativa a compactação e homogeneidade da camada de óxido, enquanto 

os carbonetos do tipo MC apresentam severa oxidação35. Desta forma a presença 

de carbonetos do tipo MC teriam influencia positiva na resistência ao desgaste por 

deslizamento que está fortemente relacionada com a presença de um filme de 

óxidos que age como lubrificante. No entanto, há uma outra linha na literatura que 

diz ser mais interessante manter carbonetos do tipo M7C3 na microestrutura do que 

carbonetos do tipo MC devido aos primeiros terem dureza mais próxima à da matriz, 

mantendo assim a superfície do cilindro com melhor acabamento superficial (menor 

rugosidade)34.  

A Figura 2135 apresenta de forma esquemática a influência do tamanho da 

camada de óxidos e da microdureza da matriz na qualidade superficial dos cilindros 

de trabalho para laminação a quente, este modelo esquemático foi feito com base 

em observações microestruturais das superfícies desgastadas e oxidadas após 

ensaio de disco-contra-disco em altas temperaturas. A camada de óxidos deveria 

ser maior para o ferro fundido indefinido do que para o aço rápido, devido a maior 

resistência a oxidação deste último, no entanto, devido a baixa resistência a altas 
                                                           
iv A literatura não apresenta um tamanho 
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temperaturas do ferro fundido indefinido, somente uma pequena área da matriz 

oxidada permanece na superfície do material, a camada de óxidos não compensa o 

elevado desgaste da matriz. 

 

   
Baixa dureza a quente da 

matriz 
Baixa resistência a oxidação da 

matriz 
Ferro Fundido Indefinido 

Alta dureza a quente da matriz 
Alta resistência a oxidação da 

matriz 
Aço Rápido 

Boa dureza a quente da matriz 
Baixa resistência a oxidação da 

matriz 
Ferro Fundido Branco Alto Cromo 

Figura 21 - Modelo esquemático da influência da extensão da camada de óxidos e da microdureza da 
matriz na qualidade superficial dos materiais para “casca” dos cilindros de laminação para tiras a 
quente. Adaptado da referência 35. 

 

 Segundo Jin et al.33 a literatura associa o início da adesão a regiões com 

partículas duras, como carbonetos. No entanto, eles realizaram ensaios de disco-

contra-disco a altas temperaturas em amostras pré-riscadas (simulando riscos de 

abrasão) e verificaram que o acúmulo de partículas aderidas ocorreu principalmente 

nas regiões riscadas. A Figura 22, apresenta um diagrama esquemático mostrando 

o acúmulo de material em um aço inoxidável ferrítico. 

 

Figura 22 - Diagrama esquemático mostrando o processo de acúmulo de material aderido a um aço 
inoxidável ferrítico. Adaptado da referência 33. 
 

 A presença de carbonetos do tipo MC é apresentada como um fator positivo 

por ser bastante oxidante35 e ao mesmo tempo como fator negativo por aumentar a 

rugosidade da superfície devido a sua alta dureza34. Deste modo verifica-se que a 

influência das segundas fases nos mecanismos de desgaste por deslizamento não 

está bem estabelecida na literatura sendo necessários mais dados para a avaliação 

da sua influência. 
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2.3 Abrasão 
 

Neste item serão abordados os aspectos gerais do desgaste abrasivo 

considerando algumas variáveis como carga e tamanho do abrasivo no item 2.3.1. 

No item 2.3.2 será apresentada a forma na qual o desgaste abrasivo acontece 

durante a laminação. E finalmente, no item 2.3.3 será apresentado efeito da 

microestrutura dos materiais utilizados na conformação da “casca” dos cilindros de 

laminação sobre este tipo de degradação dos cilindros. 

 

2.3.1 Considerações Gerais 

 

Peterson e Winer apud Zum Gahr28 definem o desgaste abrasivo como o 

deslocamento de material causado pela presença de partículas duras, entre ou 

fixada, em uma ou ambas as superfícies em movimento relativo, ou pela presença 

de protuberâncias duras em uma ou ambas as superfícies em movimento. 

A literatura não apresenta um consenso sobre as classificações dos tipos de 

abrasão23,36,37,38. A abrasão pode ser a dois ou três corpos36. Segundo Blau23, na 

abrasão a dois corpos a partícula abrasiva está fixada na superfície oposta a que 

está sendo desgastada, enquanto na abrasão a três corpos os grãos abrasivos 

estão livres para “cair” e mudarem seus ângulos de penetração na superfície.  

Trezona37 sugere que os termos “desgaste abrasivo a dois corpos” e 

“desgaste abrasivo a três corpos” sejam modificados para “desgaste abrasivo por 

deslizamento da partícula” (grooving) e “desgaste abrasivo por rolamento da 

partícula” (rolling), respectivamente, devido a interpretações contraditórias destes 

termos encontradas na literatura. O primeiro seria um processo de desgaste no qual 

a mesma região da partícula abrasiva ou protuberância estaria em contato com a 

superfície desgastada durante todo o processo. E o segundo é um processo no qual 

a região da partícula em contato com a superfície desgastada muda continuamente, 

sendo caracterizadas por grande deformação, múltiplas impressões e pouca ou 

nenhuma direcionalidade. 

Para Hawk et al38, o desgaste abrasivo pode ser dividido em dois regimes: 

alta ou baixa tensão. O desgaste por alta tensão ou grinding ocorre quando as 

partículas abrasivas estão comprimidas entre duas superfícies e é caracterizada por 

impressões e riscos na superfície desgastada, fratura e pulverização das partículas 
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abrasivas. No desgaste com baixa tensão ou por riscamento as partículas abrasivas 

entram em contato e se movem pela superfície de desgaste. 

Este trabalho não tem por objetivo se posicionar quanto a classificação do 

desgaste abrasivo. Os diversos termos serão, no entanto, utilizados de forma que 

fique claro ao leitor qual o tipo de desgaste está sendo considerado. O que será de 

grande importância neste trabalho é o conhecimento dos regimes e dos mecanismos 

envolvidos no desgaste abrasivo. O regime pode ser severo ou moderado e os 

mecanismos podem ser formação de sulcos, formação de borda, corte, micro-fadiga 

e micro-trinca. 

 

2.3.1.1 Regime de desgaste abrasivo 

 

Uma maneira usual de definir o regime de desgaste é através da relação 

, onde  é a dureza do abrasivo e HHa / aH H  é a dureza do material. Conforme 

apresentado na Figura 2328 há três inclinações para a curva de desgaste abrasivo 

em função da relação . Para valores de HHa / 1/ <HHa  o regime de desgaste é 

moderado e para valores de  o regime é considerado severo, sendo a 

faixa de 1  a região de transição entre estes dois regimes. Os valores 

apresentados são para materiais homogêneos e para os materiais heterogêneos 

(com a presença de segundas fases) a região de transição é de 

2,1/ >HHa

2,10, << H/Ha

5,1/9,0 << HHa . 
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Figura 23 - Desgaste abrasivo em função da relação “dureza da partícula abrasiva / dureza do 
material desgastado”. Adaptado da referência 28. 

 

 Albertin et al.39 afirmaram que a severidade do sistema não depende somente 

da relação , mas é função de um conjunto de parâmetros que compreende a 

angularidade e tamanho da partícula abrasiva, como as partículas se movem além, é 

claro, da relação . Para eles altos valores para a relação  são 

necessários mas não suficientes para garantir corte

HHa /

HHa /

HHa /

HHa /

H

 e conseqüentemente altas taxas 

de desgaste. É preciso haver a junção entre a ocorrência de altos valores de  

e evidências de corte na superfície desgastada para caracterizar o sistema como 

severo. Para baixos valores de  as taxas de desgaste são baixas mesmo com 

a presença de microtrincas. Deste modo, apesar da importância da definição de um 

valor para a relação  para determinação da severidade de desgaste, só este 

valor não basta e é necessário analisar também o mecanismo de desgaste a que a 

superfície foi submetida. 

Ha /

HHa /

 

2.3.1.2 Mecanismos de desgaste abrasivo 

 

Como já foi citado no início deste item os mecanismos de desgaste abrasivo 

podem levar a formação de sulcos, formação de borda, microcorte, microfadiga e 

microtrincamento. Devido a complexidade da abrasão, um único mecanismo 

dificilmente é responsável por toda a abrasão sofrida por um determinado sistema. 
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No entanto, há uma tendência maior aos materiais dúcteis estarem sujeitos aos 

mecanismos de formação de sulcos, formação de borda, corte e micro-fadiga e aos 

materiais frágeis estarem sujeitos ao mecanismo de microtrincamento40. 

 A Figura 2441 apresenta os mecanismos de (a) microssulcamento, (b) 

formação de proa e (c) microcorte observados em microscopia eletrônica de 

varredura.  

O microssulcamento é o processo de deslocamento de material para os lados 

da ranhura. Acontece para cargas baixas e não resulta em perda real de material. 

Devido a deformação sofrida o material é endurecido e se posteriores riscos 

ocorrerem nesta superfície encruada pode resultar em microfadiga40. 

A formação de proa, que é um caso particular do microssulcamento, acontece 

na frente da ponta do abrasivo quando a quantidade total de material deslocada da 

ranhura é maior que a quantidade de material deslocada para os lados. Assim como 

o microssulcamento, a formação de proa está no regime de desgaste moderado40. 

 

 
Figura 24 - Mecanismos de desgate observados em microscopia eletrônica de varredura. (a) 
microsulcamento; (b) formação de borda; (c) microcorte. Adaptado da referência 42. 
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 Para os materiais dúcteis o único mecanismo que está no regime severo de 

desgaste é o microcorte. No microcorte há a remoção de material, na forma de 

cavacos, pela ponta do abrasivo. Pode continuar havendo remoção de material para 

as laterais dos sulcos mas em menores quantidades40. A transição de 

microssulcamento para microcorte é determinada pela forma e ângulo dos 

abrasivos, aspecto que não serão abordados neste trabalho.  

 O microtrincamento que é predominante em materiais frágeis, como já foi 

citado, acontece quando a força aplicada pelo grão abrasivo sobre a superfície do 

material sendo desgastado excede a tenacidade a fratura deste material40. 

 

2.3.1.3 Tamanho do abrasivo 

 

Nathan e Jones apud Ramos7 realizaram ensaios de desgaste abrasivo a dois 

corpos em quatro materiais com partículas abrasivas variando entre 35 e 710µm. 

Conforme apresentado na Figura 25 o tamanho da partícula abrasiva tem uma 

grande influência no volume de desgaste quando menor que 100µm, acima deste 

tamanho o volume de desgaste passa a ser praticamente constante. Este resultado 

foi observado para o bronze, o cobre e o aço, para o alumínio a afirmação de que a 

taxa de desgaste é praticamente constante (se eleva menos) acima de um 

determinado tamanho de abrasivo não foi observada. Esta tendência é mais forte 

para o bronze e o cobre. Para o aço a afirmação desta tendência a estabilização 

acima de um tamanho crítico de granulometria do abrasivo é duvidosa, pois há 

somente um ponto abaixo de 100µm e este apresenta um volume de desgaste muito 

próximo ao primeiro ponto acima de 100µm. Como o ponto para desgaste zero “não-

existe” porque é um ponto “sem desgaste” e “sem granulometria do abrasivo” a parte 

da curva entre zero e o primeiro ponto não deve ser considerada para afirmar esta 

tendência. 
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Figura 25 - Influência do tamanho da partícula abrasiva na perda de massa do alumínio, bronze, 
cobre e aço. Carga de 2kg e velocidade de 0,5m/s7 . 
 

Misra e Finnie42 confirmaram os resultados apresentados por Nathan e Jones 

apud Ramos7 para o cobre, conforme apresentado na Figura 26. Misra e Finnie 

verificaram que a tendência ao desgaste atingir uma taxa de desgaste praticamente 

constante é válida também para ensaios de abrasão a três corpos e erosão. 

 

 
Figura 26 - Taxa de desgaste em função do tamanho da partícula abrasiva (SiC) para amostras de 
cobre sobre erosão, abrasão a dois corpos e abrasão a três corpos. Adaptado da referência 42. 
 

 Bernardes4 realizou ensaios de pino contra lixa utilizando lixas de vidro para 

ter um regime moderado de desgaste e lixas de alumina objetivando um regime 

severo de desgaste. Um único material foi utilizado com diferentes macrodurezas 

(obtidas por diferentes seqüências de tratamento térmico) a fim de obter diferentes 
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valores para a relação . Além disso, os ensaios foram realizados para 

diferentes granulometrias do abrasivo. O vidro com granulometrias de 70 e 180µm e 

a alumina com granulometrias de 30, 70 e 180µm

HH a/

v. Os valores de desgaste obtidos 

por ele encontram-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Valores de taxa de desgaste (10-6g/m) para ensaios de pino contra lixa variando-se a 
severidade e granulometria do abrasivo4. 

  Granulometria do abrasivo 
30µm 70µm 180µm Abrasivo HHa /  Taxa de desgaste: (10-6g/m) 

0,8 - 1,0 + 0,7 1,7 + 0,6 Vidro 1,0 - 3,4 + 0,8 31 + 4 
2,9 77 + 9 742 + 0,8 1720 + 44 Alumina 3,6 132 + 8 1070 + 0,8 2430 + 57 

 

 Dos resultados de Bernardes4 é possível afirmar que a taxas de desgaste 

obtidas são de duas a três ordens de grandeza maiores quando se utiliza a alumina 

como abrasivo e que o aumento do tamanho do abrasivo e da severidade do ensaio 

(maior relação ) também elevaram a taxa de desgaste.  HH a/

Os resultados de Bernardes4 corroboram os resultados de Santos43 que estão 

apresentados na Figura 27. O aumento na taxa de desgaste com o aumento da 

granulometria do abrasivo é muito mais relevante quando o regime de desgaste é 

moderado do que quando o desgaste encontra-se no regime severo. Os ensaios 

realizados por Santos foram os mesmos realizados por Bernardes modificando 

apenas os materiais ensaiados. Os materiais ensaiados por Santos foram um aço 

(0,64%C – 0,23%Si – 0,83%Mn) e ferro fundido nodular (3,34%C – 2,78%Si). 

 

 
Figura 27 - Taxa de desgaste em função da relação  para aço e ferro fundido e duas 
granulometrias de abrasivo

HH a/
43. 

                                                           
v Os valores estão apresentados na literatura em mesh. #600 = 30µm; #220 = 70µm; #80 = 180µm. 
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Desta forma, é possível afirmar que o aumento do tamanho do abrasivo 

aumenta a taxa de desgaste. No entanto, o aumento na severidade de ensaio é 

muito mais enfática no aumento da taxa de desgaste do que o aumento no tamanho 

do abrasivo. 

 

2.3.1.4 Carga aplicada 

 

Ramos7 realizou ensaios de desgaste abrasivo a três corpos em equipamento 

do tipo roda de borracha em dois materiais variando a carga aplicada e a 

granulometria da areia utilizada como abrasivo. Da mesma forma que para os 

resultados apresentados na Figura 26, é possível verificar na Figura 28 que o 

aumento do tamanho do abrasivo aumenta a taxa de desgaste também para o 

desgaste a três corpos. No entanto, esta tendência ao aumento da taxa de desgaste 

com o aumento do tamanho da partícula é mais evidenciada quando da aplicação de 

cargas maiores para o aço AISI 1004, o qual possui dureza menor que a do aço AISI 

D2. 

 

(a) (b) 
Figura 28 - Perda de volume em função da carga normal aplicada em ensaio do tipo roda de borracha. 
(a) aço AISI 1004 e (b) aço AISI D27. 
 

 Segundo Ramos7, é possível observar na Figura 28(a) que há uma tendência 

ao crescimento da taxa de desgaste com o aumento da carga normal aplicada 

enquanto na Figura 28(b) é apresentado um crescimento para cargas mais baixas e 

para cargas mais altas há uma tendência a estabilização da taxa de desgaste. A 

explicação para isso é que o aumento da carga para o material mais mole (AISI 

1004) não provoca quebra do abrasivo e assim o desgaste é acentuado, enquanto 
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para o aço AISI D2 este aumento da carga provoca quebra e arredondamento das 

partículas deixando-as menos agressivas. 

 

2.3.2 Abrasão em cilindros para laminação de tiras a quente 

 

O desgaste abrasivo é um mecanismo de desgaste bastante comum nos 

cilindros de trabalho utilizados na laminação de tiras a quente no qual podem ocorrer 

simultaneamente os seguintes micromecanimos: microcorte, deformação plástica da 

superfície e microtrincamento, dependendo da forma e da dureza da partícula 

abrasiva44.  

A abrasão que ocorre nos cilindros de laminação, geralmente são provocadas 

por óxidos, que mesmo passando pelo descarepador antes de entrarem nas 

cadeiras de acabamento acabam permanecendo sobre a chapa que está sendo 

laminada27. Estes óxidos também podem ser oriundos da quebra da camada de 

óxidos da chapa laminada durante o contato com o cilindro. Sob a ação da força de 

laminação estes óxidos deslizam na interface chapa/cilindro e promovem o 

riscamento das fases de menor dureza da superfície do cilindro45,46,47. 

A Figura 29 apresenta a microestrutura da superfície de um cilindro de ferro 

fundido indefinido após campanha de laminação48. Observa-se que o riscamento se 

limita às regiões da matriz, que possui dureza da ordem de 450HV, enquanto o 

carboneto eutético do tipo M3C possui dureza de 1500HV. 

 

 
Figura 29 - Microestrutura de cilindro de laminação de ferro fundido indefinido após o uso. Observa-se 
riscamento abrasivo apenas nas regiões de matriz. Para observação em microscópio óptico de 
campo, a superfície foi levemente polida e atacada com reagente Nital48. 
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A literatura apresenta os óxidos formados na tira sendo laminada como 

abrasivos ou lubrificantes dependendo da temperatura e espessura da camada de 

cada tipo de óxido14,31. A camada de óxidos é formada por uma camada interna de 

FeO, seguida de Fe3O4 e por fim de Fe2O3. A literatura apresenta a hematita (Fe2O3 

– 1050HV14; 1000HV17; 370 a 600HV49) e a magnetita (Fe3O4 – 450HV14,17; 370-

60049) como óxidos abrasivos e a wustita (FeO – 300HV14) como lubrificante14. Para 

a laminação a quente de tiras a última camada de óxidos (interface com o ambiente) 

é sempre de Fe2O3, devido as altas temperaturas da chapa sendo laminadavi. 

 A Figura 3029 apresenta a evolução da camada de óxidos em um trem 

acabador com seis cadeiras. As quedas na temperatura apresentadas na Figura 

30(a) ao chegar em cada cadeira de laminação ocorrem devido ao contato da tira 

com o cilindro, que encontra-se com temperatura em torno de 80ºC, e da 

descarepação devido a quebra do filme de óxido. A hematita e a magnetita são 

óxidos frágeis os quais devido a carga aplicada pelo cilindro sobre eles se quebram. 

Na Figura 30(b) observa-se uma queda na espessura do óxido quando em contato 

com o cilindro explicado pela quebra do óxido e posterior crescimento devido a alta 

temperatura. 

 

 
Figura 30 - (a) evolução da temperatura e (b) crescimento da camada de óxidos durante a laminação 
de uma tira de 2,54mm, calculados por simulação. Adaptado da referência 29. 
 

 Desta forma, para a conformação da “casca” de cilindros, que estarão 

fortemente sujeitos a abrasão, é necessário, de uma forma simplificada, o uso de um 

                                                           
vi As Figura 16 e a Figura 17 apresentam a seqüência da camada de óxidos e a espessura de cada tipo de óxido 
em função da temperatura. 
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material que tenha dureza superior à dureza do abrasivo. No item a seguir serão 

apresentadas as características microestruturais desejadas para materiais sujeitos a 

desgaste abrasivo, mais especificamente para aplicação em cilindros para 

laminação de tiras a quente. 

 

2.3.3 Efeito da microestrutura sobre o desgaste abrasivo 

 

Os parâmetros metalúrgicos mais importantes para aços sujeitos a desgaste 

abrasivo são os parâmetros microestruturais, como tipo da matriz e fases dispersas, 

a dureza a temperatura de trabalho e a quantidade de elementos intersticiais (%C 

e/ou %N) presentes14. Esta revisão terá seu foco maior na presença de carbonetos e 

os demais parâmetros estarão ligados a isto.  

Zum Gahr28 apresenta um modelo simplificado de como atuam a orientação, 

tamanho, módulo de elasticidade, dureza e fragilidade de partículas de reforço em 

polímeros em relação a sua perda de massa durante o desgaste abrasivo, Figura 31. 

Tylczak40 apresenta o modelo de Zum Gahr como o efeito de uma segunda fase 

qualquer presente numa matriz metálica. Este trabalho tratará esta segunda fase 

como sendo um carboneto. 

 

 
Figura 31 - Efeito da orientação, tamanho, módulo de elasticidade, dureza e fragilidade da segunda 
fase no desgaste abrasivo. Adaptado da referência 50. 
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Do modelo apresentado na Figura 31 verifica-se que se o carboneto estiver 

paralelo à superfície será muito mais facilmente removido que se estiver 

perpendicular a ela. Além disso, se o carboneto for menor que a profundidade 

atingida pela partícula abrasiva ele não trará benefícios para a resistência ao 

desgaste do material. Como os carbonetos têm módulo de elasticidade alto, uma 

matriz com baixo módulo de elasticidade tenderá a quebrar a ligação na interface 

matriz/carboneto e assim o carboneto será arrancado. Se a dureza do carboneto for 

maior que a dureza da matriz, o carboneto pode proteger a matriz contra o desgaste. 

E por fim, se o carboneto for muito frágil ele tende a trincar e formar cavacos, os 

quais podem atuar como partículas abrasivas. 

A literatura tem mostrado que, independentemente da liga considerada, para 

abrasivos com dureza superior à da matriz e inferior à dos carbonetos, o aumento da 

fração volumétrica dos carbonetos promove o aumento da resistência ao 

desgaste1,28,51, isto pode ser observado na Figura 3228. Além disso, é possível 

observar que o aumento da relação T/D (T é tamanho e D é distância livre média 

entre carbonetos) também promove o aumento da resistência ao desgaste abrasivo1. 

 

 
Figura 32 - Desgaste abrasivo de um ferro fundido branco com 7, 24 e 45% de carbonetos. Taxa de 
desgaste em função em função das relações “dureza do abrasivo/dureza do carboneto” e “dureza do 
abrasivo/dureza do material”. Adaptado da referência 28. 
 
 A contribuição de partículas de segunda fase duras e frágeis para aumentar a 

resistência a abrasão depende também da deformação plástica da matriz. Para 

situações onde a dureza do abrasivo é maior que a dureza da matriz e ao mesmo 
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tempo a ductilidade da matriz é limitada, o mecanismo de corte é favorecido. Assim, 

surge a possibilidade de uma seqüência de eventos que conduzem ao 

microtrincamento dos carbonetos, devido a falta de suporte mecânico da matriz39. A 

Figura 33 apresenta uma ilustração esquemática desta seqüência de eventos que 

resultam no microtrincamento dos carbonetos. 

 

 
Figura 33 - Representação esquemática dos eventos que resultam no microtrincamento dos 
carbonetos. Adaptado da referência 39. 
 

2.4 Projeto de liga 
 

 “Os aços rápidos tradicionais são ligas ferrosas contendo carbono, cromo, 

vanádio, molibdênio e/ou tungstênio e, em alguns casos, substancial quantidade de 

cobalto. O carbono e os elementos de liga são balanceados de modo a resultar 

elevada dureza, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza a quente e boa 

tenacidade, para permitir a sua utilização como ferramenta de corte.”52 

A idéia da utilização de aços rápidos para a fabricação da “casca” de cilindros 

de laminação a quente surgiu da necessidade de manter a dureza em altas 

temperaturas aliando-se ao aumento da resistência ao desgaste9. 

O desenvolvimento dos aços rápidos para fabricação da “casca” de cilindros 

baseia-se na composição do aço M2 (0,8%C, 6%W, 5%Mo, 4%Cr, 2%V, Fe-

balanço), aumentando-se principalmente os teores de carbono e de vanádio9. A 

conformação destes cilindros é realizada pelo processo de fundição por 

centrifugação, estando o desenvolvimento das ligas relacionado com o 

desenvolvimento desta tecnologia53. A utilização desta tecnologia incide em 

limitações técnicas quando da conformação de aços com elevada fração volumétrica 

de carboneto do tipo MC rico em vanádio, dada a intensa segregação gravimétrica 

dos mesmos10. A segregação gravimétrica consiste na separação por diferença de 
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peso das fases presentes, fazendo com que fases mais leves se movam para a 

superfície interna da “casca” centrifugada, enquanto que fases mais pesadas 

tendem a ir para a superfície externa da “casca”. Sendo o carboneto do tipo MC o de 

maior dureza presente nestes aços, a melhor maneira de aumentar a resistência ao 

desgaste seria aumentar sua fração volumétrica. Para evitar esta limitação inerente 

ao processo de conformação por centrifugação, Koseki sugere aumentar a 

densidade do carboneto MC, visto sua baixa densidade quando este é rico em 

vanádio10. 

Uma forma de aumentar a densidade do carboneto MC consiste na adição de 

nióbio a liga. O nióbio, assim como o vanádio, é um elemento forte formador de 

carboneto do tipo MC. O carboneto do tipo MC quando rico em nióbio tem densidade 

muito superior a do carboneto rico em vanádio. A densidade do ferro líquido a 

1500ºC é de 7,02g/cm3, a do VC é 5,7g/cm3 enquanto a do NbC é de 7,79g/cm3. 

Para os carbonetos do tipo MC ricos em V e Nb as densidades são 6,78 e 

7,59g/cm3, respectivamente54. A presença de carbonetos do tipo MC ricos em nióbio 

inibe, portanto, a segregação destes carbonetos para a camada interna da casca do 

cilindro centrifugado55. 

Para produzir “cascas” com elevada dureza e resistência ao desgaste é 

necessário conciliar a alta fração volumétrica de carbonetos com uma matriz 

martensítica, para isto é possível se utilizar do conceito de “aço matriz + NbC”. O 

conceito de aço matriz foi desenvolvido buscando-se uma nova classe ou família de 

ligas onde a dureza dos aços rápidos fosse mantida aliando-se a tenacidade e 

ductilidade dos aços “ultra-alta resistência”56. Para isso se determina a composição 

química da matriz de aço rápido tratado termicamente e produz-se ligas com esta 

composição. A composição nominal da matriz do aço M2 é 0,5%C – 2%W – 3%Mo – 

4,6%Cr – 1%V56. Ao se adicionar carbono e nióbio estequiométricos para a formação 

de NbC à liga, a composição da matriz não sofre variação, pois o NbC tem baixa 

solubilidade na matriz mantendo a composição da matriz do aço equivalente a 

conhecida porém com alta fração volumétrica de carbonetos57. 

A inserção do nióbio como elemento de liga nos aços rápidos iniciou-se (no 

Brasil) com o objetivo de substituir elementos de liga como o vanádio58 e o 

tungstênio59. A utilização do conceito de “aço matriz + NbC” foi primeiramente 

utilizado por Cescon52, no entanto, foi observada uma limitação quanto a adição de 

nióbio (não deveria ultrapassar 3% em peso) às ligas devido as grandes dimensões 
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dos carbonetos. Cescon e Carneiro60 propuseram, em fev. de 1984, o uso do titânio 

como agente modificador da morfologia dos carbonetos primários de nióbio. Em 

julho do mesmo ano, Goldenstein e Vatavuk61 aplicaram o conceito de “aço matriz + 

NbC” para aços ferramenta para trabalho a frio e em 198757 utilizaram o titânio como 

agente modificador do carboneto primário de nióbio. Em set. de 1987, Goldenstein e 

Vatavuk62 depositaram a patente de título “Aço ferramenta de titânio para obtenção 

de ferramentas fundidas”, com prazo de validade até junho de 2009, a qual abrange 

uma ampla faixa de composições químicas de aços ferramenta com adições de 

titânio e nióbio (o Nb podendo substituir até 80% do Ti). 

 

2.4.1. Solidificação dos aços rápidos 

 

 A seqüência de solidificação dos ferros fundidos brancos multicomponentes 

(por analogia, aço rápido) pode ser descrita pelas seguintes reações63: 

i) formação da austenita primária; 

ii) decomposição eutética do líquido residual: L → γ + carbonetos; a 

composição do líquido residual é continuamente alterada à medida que 

diminui a temperatura (calha eutética), provocando a formação de até três 

tipos de eutéticos: γ+MC, γ+M2C, γ+M7C3.  

 O eutético γ+MC é sempre o primeiro a precipitar, devido aos elevados teores 

de vanádio destas ligas. A seqüência de precipitação dos demais eutéticos depende 

principalmente da composição química: o eutético γ+M2C é favorecido por W, Mo e 

V, enquanto o eutético M7C3 é favorecido por Cr e C. A fração volumétrica de 

carbonetos eutéticos pode variar entre 8 e 15%. A microestrutura bruta de fundição 

possui matriz com produtos da decomposição da austenita (normalmente martensita 

ou bainita) e alguma austenita retida, carbonetos secundários globulares 

precipitados na matriz e carbonetos eutéticos constituindo células eutéticas ou 

distribuídos em regiões interdendríticas63. 

 

2.4.1.2. Efeito do nióbio na solidificação e microestrutura dos aços rápidos  

 

 O nióbio é um elemento forte formador de carbonetos e a sua presença nos 

aços rápidos proporciona a formação de carbonetos do tipo MC, os quais podem ser 
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predominantemente de nióbio (NbC), ou ricos em nióbio ou vanádio ((Nb,V)C) 

dependendo diretamente da quantidade de cada um dos elementos presentes na 

liga64. 

 Os carbonetos de nióbio podem se apresentar como carbonetos primários ou 

eutéticos65. Fischmeister et al.66 definem como carboneto primário qualquer 

carboneto formado diretamente do líquido, ou seja, aqueles que não se formam por 

reação no estado sólido durante o tratamento térmico. Para estes autores, os 

carbonetos do tipo MC são carbonetos primários pré-eutéticos e os carbonetos do 

tipo M2C e M6C são carbonetos primários eutéticos. Adnane e Kesri65 definem como 

primário somente o carboneto formado antes do patamar eutético da liga. Segundo 

estes últimos, o carboneto do tipo NbC com morfologia octaédrica é o carboneto 

primário de nióbio e o carboneto com a morfologia de “escrita chinesa” é o carboneto 

eutético, esta definição será utilizada no presente trabalho. 

 A adição de nióbio ao aço rápido muda drasticamente a seqüência de 

solidificação, passando a ser o carboneto do tipo NbC o primeiro a precipitar. Após a 

precipitação do carboneto octaédrico NbC primário a solidificação continua com o 

eutético γ+NbC, seguido do eutético γ+VC65. Segundo a literatura, a presença de alto 

teor de nióbio aliado a um alto teor de vanádio produz a decomposição das bordas 

do carboneto NbC primário provocada pela presença do vanádio que eleva o seu 

teor do centro para a borda do carboneto. Em trabalho realizado por Silva e 

Boccalini67, foi observado por meio de análises de EDS que existem carbonetos do 

tipo NbC primários com a mesma composição da borda até o centro, existem outros 

com uma borda ramificada com composição do carboneto do tipo VC, e outros ainda 

com uma borda intermediária (entre o centro e a borda) com composição também 

intermediária, levando a concluir que o carboneto primário do tipo NbC atua como 

substrato para uma camada de carboneto do tipo VC e havendo condições cinéticas 

suficientes ocorre a difusão no estado sólido de vanádio para a região interna do 

carboneto e possivelmente de nióbio na direção contrária formando esta borda 

intermediária. 

 Kim et al. verificaram que em ligas sem a presença de nióbio os carbonetos 

se formam em contornos de grão. Segundo eles, a adição de nióbio promove a 

redução do campo austenítico no diagrama de fases e a quantidade de carbonetos 

MC aumenta, com conseqüente diminuição da quantidade de carboneto do tipo 

M7C3 que continua sendo formado nos contornos de grão. Isto ocorre porque após a 

 



 46

formação do carboneto do tipo MC o líquido fica empobrecido em carbono 

dificultando a formação de outros carbonetos, ou seja, há a redução da atividade 

química do carbono no líquido. Os carbonetos do tipo MC em ligas sem nióbio são 

praticamente carbonetos de vanádio, mas com a adição de Nb, passam a ser 

carbonetos com vanádio e nióbio, predominantemente. A adição de 1,5% em peso 

de nióbio produziu um aumento na dureza da matriz no estado bruto de fundição 

quando comparado com a liga sem nióbio. No entanto, para adições de 3 e 5% de 

nióbio a dureza da matriz diminui, pois com a formação do carboneto do tipo NbC 

primário o nióbio deixa de participar da formação do carboneto do tipo MC eutético. 

O vanádio, entretanto, tem o seu teor elevado no carboneto eutético e diminui a 

quantidade de carbonetos do tipo VC finamente dispersos na matriz68. 

 O NbC, por ser uma fase não metálica, apresenta morfologia de crescimento 

facetado, ou seja, criará uma microestrutura irregular69. Devido a característica do 

NbC (como dos demais carbonetos) de elemento facetado há uma grande tendência 

a apresentar a zona de crescimento acoplado deslocada durante a solidificação de 

ligas com a sua presença. 

 

2.4.1.3. Titânio como agente modificador do carboneto NbC 

 

 Conforme já foi apresentado, o titânio pode ser adicionado às ligas contendo 

nióbio para agir como elemento modificador da morfologia do carboneto NbC57,60. A 

adição de pequena quantidade de titânio (0,05% em peso57 a 0,25% em peso60) 

possibilita a presença de uma grande fração volumétrica, devido ao seu baixo peso 

atômico62.  

  

 Segundo Fischmeister et al66, a seqüência de nucleação e cristalização na 

presença de titânio e de alumina (impureza) é a seguinte:  

i) precipitação de plaquetas de alumina a partir do líquido; 

ii) nucleação de Ti(N,C) nas plaquetas de alumina; 

iii) nucleação do carboneto do tipo MC na camada rica em titânio formada na 

plaqueta de alumina; 

iv) crescimento do carboneto. 
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 A presença do titânio suprime o NbC eutético do tipo escrita chinesa e o NbC 

primário contínuo, transformando-os em carbonetos descontínuos poligonais57 ou 

idiomórficos60. 
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3 Objetivos 
 

O presente trabalho de mestrado objetiva o estudo do efeito da microestrutura 

de ligas Fe-W-Cr-Mo-V-C-Nb baseadas no conceito “aço matriz + NbC”, em 

particular o efeito das características dos carbonetos NbC primários e eutéticos, e os 

seus comportamentos frente a solicitações de fadiga térmica, desgaste por 

deslizamento e desgaste abrasivo, comparando-os com o comportamento sob 

mesmas solicitações de um aço rápido comercial do sistema Fe-W-Cr-Mo-V-C com 

alto teor de vanádio. 

O comportamento frente a fadiga térmica será avaliado por meio de ensaio de 

fadiga térmica em “disco chanfrado” e os resultados serão expressos por relações 

tamanho máximo de trinca x fração volumétrica de carbonetos, quantidade de trincas 

x fração volumétrica de carbonetos, pelo parâmetro C  (continuidade de 

carbonetos/distância livre média entre carbonetos) e pela identificação da seqüência 

nucleação-propagação das trincas.  

mD/

Para avaliação da resistência a abrasão, serão realizados ensaios de 

desgaste abrasivo em abrasômetro do tipo roda de borracha, os resultados serão 

expressos pelas relações perda de massa x tempo e coeficiente de atrito x tempo e 

pela caracterização da região desgastada, visando investigar os micromecanismos 

de desgaste. 

O desgaste por deslizamento será investigado por meio de ensaio de 

deslizamento em abrasômetro universal, tendo como resultados coeficiente de atrito 

x tempo, a perda de massa e a caracterização da região desgastada. 
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4 Materiais e métodos 
 
4.1 Seleção e nomenclatura das ligas 
 

Para facilitar a descrição e discussão dos resultados, estabeleceu-se uma 

nomenclatura para os corpos-de-prova associada à quantidade de nióbio presente 

na liga e à presença ou não de Ti. Por exemplo: o corpo-de-prova Nb0 refere-se à 

liga com 0% de nióbio e sem a presença de Ti; a liga Nb2,5Ti refere-se à liga com 

2,5% em massa de nióbio e com a presença de titânio, sendo sempre o Ti em 

concentração de 0.1% em massa. A Tabela 5 apresenta a composição química 

nominal das ligas. 

 
Tabela 5 - Composição química nominal das ligas. 

Composição química nominal (% em peso) Ligas C W Mo Cr V Nb Ti 
Nb0 0,5 2,0 3,0 4,6 1,0 - - 

Nb2,5 0,83 2,0 3,0 4,6 1,0 2,5 - 
Nb2,5Ti 0,83 2,0 3,0 4,6 1,0 2,5 0,1 

Nb5 1,15 2,0 3,0 4,6 1,0 5,0 - 
Nb5Ti 1,15 2,0 3,0 4,6 1,0 5,0 0,1 

AR 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 
 

A adição de 2,5% em massa de nióbio (carbono estequiométrico para 

formação de NbC, balanço com ferro) ao aço matriz (Nb0) conduz esta liga 

originalmente hipoeutética a uma liga com composição eutética e a adição de 5% 

em massa conduz a liga Nb0 a uma composição hipereutética. Isto pode ser 

observado na Figura 34, onde estão superpostos os diagramas de equilíbrio 

calculados com as composições químicas nominais para as ligas Nb0, Nb2,5 e Nb5 

pelo método CALPHAD, empregando o programa ThermoCalc. 
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Figura 34 - Superposição dos diagramas de equilíbrio das ligas Nb0, Nb2,5 e Nb5, calculados pelo 
método CALPHAD, empregando o programa ThermoCalc. A liga Nb0 é hipoeutética, a liga Nb2,5 é 
eutética e a liga Nb5 é hipereutética. 

 

Os diagramas apresentados na Figura 34 mostram diferença na temperatura 

de precipitação do carboneto MC. Na liga Nb0, liga hipoeutética, o carboneto MC 

precipita em torno de 1100ºC. Ao adicionar carbono e nióbio, o carboneto MC, na 

liga Nb2,5, precipita em torno de 1400ºC, praticamente a temperatura eutética da 

liga. A adição de 5% de nióbio e carbono estequiométrico produz uma liga 

hipereutética, a qual a temperatura de precipitação do carboneto MC está em torno 

de 1600ºC, ou seja, haverá presença de carboneto MC primário nesta liga. 

O titânio, quando adicionado em 0,1% em massa às ligas com nióbio, 

promove a formação de Ti(C,N) que atua como nucleante e, portanto, não tem a 

função de mudar a seqüência de solidificação das ligas, como pode ser observado 

na Figura 35. A Figura 35(a) apresenta a superposição dos diagramas de equilíbrio 

das ligas Nb2,5 e Nb2,5Ti e a Figura 35(b) das ligas Nb5 e Nb5Ti, todos calculados 

pelo método CALPHAD, empregando o programa ThermoCalc. 
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(a) (b) 

Figura 35 - Superposição dos diagramas de equilíbrio das ligas (a) Nb2,5 e Nb2,5Ti e (b) Nb5 e 
Nb5Ti, calculados pelo método CALPHAD, empregando o programa ThermoCalc. Os diagramas 
mostram que não há mudança na seqüência de solidificação com a presença de titânio. 
 

4.2 Obtenção dos corpos-de-prova 
 

 As etapas de obtenção dos corpos-de-prova para os ensaios de fadiga 

térmica e de desgaste envolveram elaboração de pré-liga, fundição dos semi-

acabados, tratamento térmico de recozimento, corte e usinagem, tratamentos 

térmicos de têmpera e revenimento e usinagem final em retífica. 

 

4.2.1 Elaboração de pré-liga 

 

A pré-liga foi obtida através de uma corrida de 120kg em forno de indução a 

partir de sucata de aço ao carbono, ferroligas e grafita. A composição química 

objetivada foi a composição da matriz do aço rápido M2 (0,5%C – 2%W – 3%Mo – 

4,6%Cr – 1%V). A composição química obtida encontra-se na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Composição química da liga mãe. 

Fe C Si Mn Cr Mo V W Nb P S 
balanço 0,47 0,19 0,26 4,5 3,0 0,92 1,75 0 0,03 0,016 

 

4.2.2 Fundição dos semi-acabados 

 

A matéria-prima para a fundição dos semi-acabados consistiu de pré-liga com 

adição de grafita, ferro-nióbio (66%Nb) e ferro-titânio (27%Ti), bem como de adições 
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de ferroligas dos demais elementos para compensar a diluição provocada por 

aquelas adições e algumas perdas inerentes à refusão da pré-liga. O procedimento 

aplicado a liga AR foi o mesmo, partindo da pré-liga e adicionando-se as ferroligas 

necessárias. 

As corridas foram conduzidas em forno de indução com revestimento 

refratário de MgO e “cortina” de argônio sobre a superfície  do banho metálico para 

minimizar perdas por oxidação e volatilização. Cada corrida de 15kg originou 3 semi-

acabados cilíndricos com 35mm de diâmetro e 100mm de comprimento, 9 prismas 

de 80x27x14mm, “varetas” para análise do carbono via combustão e uma “bolacha” 

para análise química dos demais elementos via espectrometria de fluorescência de 

raios X.  

Os semi-acabados foram obtidos através de vazamento em moldes cerâmicos 

pré-aquecidos em forno tipo mufla a 700ºC. Todos os vazamentos foram realizados 

com superaquecimento de 90ºC. As temperaturas liquidus e solidus de cada uma 

das ligas estudadas foram calculadas pelo método CALPHAD, empregando o 

programa ThermoCalc, e encontram-se na Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Temperaturas liquidus e solidus calculadas pelo método CALPHAD, empregando o 
programa ThermoCalc, para as composições nominais das ligas estudadas. 

Liga Nb0 Nb2,5 Nb2,5Ti Nb5 Nb5Ti AR 
Tliquidus (ºC) 1463 1427 1442 1610 1622 1308 
Tsolidus (ºC) 1322 1332 1337 1337 1337 1212 

 

As composições químicas obtidas encontram-se na Tabela 8 e são resultados 

da combinação da composição química  da matriz do aço rápido M2, que é a liga 

Nb0, com adições de carbono e nióbio em quantidades estequiométricas para 

formação de carbonetos NbC (0,13% em peso de carbono para cada 1% em peso 

de nióbio, de forma que todo o carbono adicional seja utilizado na formação de 

carbonetos NbC, mantendo o teor de carbono na matriz em aproximadamente 0,5% 

em peso). A adição de titânio no banho foi realizada para que houvesse a formação 

de carbonitretos de titânio que atuam como sítios de nucleação do NbC. Foi fundido 

também um aço rápido ao vanádio de uso corrente na fabricação de cilindros de 

laminação, aqui denominado AR. 

Entende-se que as diferenças entre os teores dos elementos Si, Mn, Cr, Mo, e 

V nas ligas da “família Nb” não são significativos para o objetivo deste trabalho. 
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Tabela 8 - Composição química das ligas 

Liga C Si Mn Cr Mo W V Nb Ti P S 
Nb0 0,51 0,52 0,46 4,18 3,27 1,91 0,97 ~~~~ ~~~~ 0,014 0,017
Nb2,5 0,81 0,56 0,47 3,94 3,32 2,33 0,92 2,52 ~~~~ 0,021 0,021
Nb2,5Ti 0,81 0,66 0,56 3,94 3,09 2,23 0,91 2,81 0,11 0,021 0,020
Nb5 1,05 0,64 0,50 3,81 3,33 2,83 0,92 5,73 ~~~~ 0,018 0,024
Nb5Ti 1,07 0,72 0,57 3,80 3,07 2,56 0,92 5,73 0,09 0,027 0,026
AR 1,86 0,59 0,46 4,33 5,19 5,06 4,71 ~~~~ ~~~~ 0,019 0,026

 
4.2.3 Recozimento para usinagem 

 

Devido à alta dureza destas ligas no estado bruto de fundição, todos os semi-

acabados foram submetidos a tratamento térmico de recozimento com o objetivo de 

facilitar o processo de usinagem dos corpos-de-prova. Amostras das ligas Nb0 e AR 

foram submetidas a recozimento pleno e recozimento sub-crítico para escolha do 

tratamento térmico mais adequado. 

Com exceção da liga AR, as demais foram submetidas a tratamento térmico 

de recozimento sub-crítico com patamar isotérmico de cinco horas a 700ºC seguido 

de resfriamento ao ar calmo, obtendo-se valores de dureza em torno de 32HRC. 

Para a liga AR foi realizado recozimento pleno com patamar isotérmico a 850ºC por 

cinco horas seguido de resfriamento controlado de 1ºC/min, atingindo dureza de 

28HRC. 

 

4.2.4 Corte e usinagem de desbaste 

 

Parte dos semi-acabados cilíndricos foram cortados de forma a ficarem com 

25mm de altura, a fim de adequar as amostras à operação subseqüente de 

usinagem de desbaste por torneamento dos corpos-de-prova de fadiga térmica e 

parte dos semi-acabados foi extraída com 18mm de diâmetro por eletroerosão e 

cortada com 10mm de altura para posterior etapa de retífica e lapidação para o 

ensaio de deslizamento. Os prismas de 80x27x14mm foram enviados diretamente 

para a usinagem de desbaste para confecção do corpo-de-prova para ensaio de 

abrasão. Na usinagem de desbaste, conformou-se a geometria dos corpos-de-prova 

com sobremetal de 0,3mm para eliminação na usinagem de acabamento, garantindo 

assim a remoção da camada superficial eventualmente deteriorada pelo tratamento 

térmico de têmpera e revenimento (oxidação e descarbonetação). 
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A escolha do corpo-de-prova de fadiga térmica (geometria e dimensões) 

foram estabelecidas em trabalho anterior3 e são apresentadas na Figura 36. 

 

 
Figura 36 - Geometria e dimensões finais dos corpos-de-prova para ensaio de fadiga térmica 
(medidas em mm). 

 

O corpo-de-prova para ensaio de abrasão em roda de borracha consiste em 

um prisma com 12,7 x 25,4 x 76,2 mm, padronizado pela norma ASTM G65, 

conforme Figura 37.  

 

 
Figura 37 - Geometria e dimensões do corpo-de-prova para ensaio em roda de borracha. 
 

Para ensaio de deslizamento em tribômetro universal TE 67 Plint & Partners o 

corpo-de-prova possui 18mm de diâmetro e 8mm de espessura, conforme Figura 38. 
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Figura 38 - Geometria e dimensões do corpo-de-prova para ensaio em tribômetro universal TE 67 
Plint & Partners.  

 

4.2.5 Tratamentos térmicos 

 

Amostras das ligas Nb0 e AR foram submetidas a tratamentos de têmpera em 

duas temperaturas de austenitização – 1050 e 1100ºC – e duplos revenimentos 

entre 400 e 600ºC para determinação do ciclo térmico a que os corpos-de-prova 

seriam submetidos, visando máxima dureza. O ciclo térmico para as demais ligas foi 

o mesmo definido para a liga Nb0, uma vez que as demais ligas possuem 

composição da matriz próxima à da liga Nb0 e somente a matriz modifica-se nestes 

tratamentos. Essas amostras foram submetidas a ensaio de macrodureza Vickers 

com carga de 30kg. As curvas de revenimento das ligas Nb0 e AR são apresentadas 

respectivamente na Figura 39 e na Figura 40. 
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Figura 39 - Curva de revenimento da liga Nb0. Dureza em função da temperatura de revenimento 
para amostras temperadas a 1050 e 1100ºC.  
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Figura 40 - Curva de revenimento da liga AR. Dureza em função da temperatura de revenimento para 
amostras temperadas a 1050 e 1100ºC. 
 

A Figura 41 apresenta, esquematicamente, o ciclo de tratamento térmico a 

que foram submetidos os corpos-de-prova. Na etapa de austenitização utilizou-se 

forno tubular com atmosfera dinâmica de argônio; na etapa de revenimento, utilizou-

se forno tipo mufla. 

 

 
Figura 41 - Representação esquemática do ciclo de tratamento térmico a que foram submetidos os 
corpos-de-prova. 
 

4.2.6 Usinagem de acabamento 

 

Após o revenimento, os corpos-de-prova foram usinados por retífica até as 

dimensões finais, adotando-se a rugosidade da superfície como controle da 

qualidade da usinagem de acabamento: os corpos-de-prova de fadiga térmica com 
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rugosidade especificada em 0,1<Ra<0,3µm e os de roda de borracha com 

Ra<0,8µm. A rugosidade dos corpos-de-prova para ensaio de deslizamento não foi 

controlada após retificação; este controle foi feito após lapidação, onde 

0,9<Sa<1,0µm. 

 

4.2.7 Ensaios de controle dos corpos-de-prova usinados 

  

Os corpos-de-prova de fadiga térmica foram submetidos a ensaio de líquido 

penetrante para detectar possíveis trincas provenientes da retífica. Constatada a 

ausência destas trincas, mediu-se a rugosidade da “pista” em três pontos 

eqüidistantes entre si, como apresentado na Figura 42, com um rugosímetro 

compacto Surfcorder multi-função. 

 
Figura 42 - Representação esquemática dos locais de medição da rugosidade na “pista” dos corpos-
de-prova de fadiga térmica. 
 

 Os corpos-de-prova de abrasão em roda de borracha tiveram suas 

rugosidades medidas na superfície de ensaio, também com um rugosímetro 

compacto Surfcorder multi-função. 

  

4.2.8 Condicionamento final dos corpos-de-prova 

 

 Para assegurar que todos os corpos-de-prova de fadiga térmica estivessem 

sob a mesma condição para a leitura de temperatura via pirômetro de radiação infra-

vermelho, os mesmos foram pintados com tinta preta resistente a temperaturas de 

até 650ºC. 

 Para garantir que todos os corpos-de-prova de deslizamento possuíssem a 

mesma topografia, eles foram submetidos a lapidação. Cada superfície a ser 

ensaiada foi lapidada por 20 minutos com SiC (carboneto de silício) com 

granulometria de 220mesh e carga de 1,6N. Após a lapidação, os corpos-de-prova 
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foram submetidos a interferometria a laser para leitura da topografia lapidada, e com 

o auxílio do programa MountainsMap Universal®, determinou-se a rugosidade. 

 

4.3 Caracterização dos corpos-de-prova no estado inicial 
 

A caracterização dos corpos-de-prova no estado inicial foi feita por análise 

metalográfica e medida a microdureza da matriz para cada uma das ligas. 

 
4.3.1 Microestrutura 

  

A caracterização qualitativa foi realizada por meio de microscopias óptica e 

eletrônica de varredura e a caracterização quantitativa por meio de analisador de 

imagens.  

 Para a caracterização em microscópio óptico, os corpos-de-prova foram 

preparados por técnicas metalográficas convencionais e submetidos a ataques 

químicos seletivos para evidenciar separadamente os diferentes tipos de carbonetos 

presentes nas ligas. Na caracterização por microscopia eletrônica de varredura 

utilizou-se um reagente para ataque seletivo e profundo da matriz, possibilitando a 

observação dos carbonetos primários e eutéticos em três dimensões. A Tabela 9 

apresenta os reagentes e técnicas de ataque químico utilizadas para a 

caracterização dos corpos-de-prova. 

 
Tabela 9: Reagentes e técnicas de ataque utilizadas para caracterização qualitativa e quantitativa das 
ligas.  
Reagente Técnica de ataque Características 
Murakami 
     10g K3Fe(CN)6 
     10g NaOH 
     100ml H2O 

Imersão 
Temperatura ambiente 
10 segundos 

Carbonetos M2C com coloração 
preta. 
Carbonetos NbC contornados de 
preto. 

Murakami a quente Imersão 
50ºC 
Entre 10 e 40 segundos 

Carbonetos M2C e NbC 
(preenchido) com coloração preta. 
 

Eletrolítico 
     Solução aquosa CrO3 – 
10% 

Eletrolítico 
Temperatura ambiente 
5 Volts, 10 segundos 

Carbonetos M2C e MC com 
coloração preta. 

Vilella 
     1g (NO2)3C6.H2OH 
     5ml HCl 
     100ml CH3OH 

Imersão em ultrassom 
Temperatura ambiente 
2 minutos 

Ataque da matriz. Carbonetos 
brancos. 
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 Na caracterização quantitativa, mediram-se a fração volumétrica, o tamanho e 

a forma dos carbonetos primários e eutéticos, além da distância livre média entre 

eles e da continuidade (grau de formação do esqueleto) de carbonetos. 

 As medições de fração volumétrica foram realizadas em 25 campos 500 

vezes de magnitude. Para determinação do tamanho, forma e continuidade de 

carbonetos foram realizadas medições em 30 campos com 250 vezes de magnitude. 

A distância livre média foi determinada pela medição de 15 campos com 250 vezes 

de magnitude. 

 

4.3.2 Macrodureza e microdureza 

  

As amostras foram submetidas a ensaio de microdureza Vickers em 

microdurômetro da marca Büehler com carga de 100g, para que as impressões não 

ultrapassassem a região da matriz, e carga de 2kg para determinação da 

macrodureza. Para cada amostra foram realizadas cinco medições para cada carga. 

 

4.4 Ensaios de fadiga térmica e desgaste 
 

4.4.1 Ensaio de fadiga térmica 

  

O comportamento sob fadiga térmica foi avaliado por meio de ensaio de 

fadiga térmica em “disco chanfrado” conduzido em equipamento específico 

disponível no Laboratório de Metalurgia e Materiais Cerâmicos do Centro de 

Tecnologia de Processos e Produtos do IPT, segundo metodologia consolidada em 

trabalho de mestrado anterior3. 

 A Figura 43 apresenta uma visão geral da máquina de fadiga térmica e a 

Figura 44 apresenta um detalhe da bobina de aquecimento, sistema de rotação do 

eixo e soprador de ar para medição de temperatura. 
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Figura 43 - Visão geral da máquina de fadiga térmica3. 
 

 
Figura 44 - Detalhe da Figura 43. A - bobina de indução; B - sistema de rotação do eixo; C - soprador 
de ar para medição da temperatura. 
 

 Ao longo deste trabalho, foram realizadas modificações na máquina de fadiga 

térmica envolvendo automação, rotação do corpo-de-prova e troca do pirômetro de 

radiação infra-vermelha, conforme descrição apresentada no Apêndice B. Vistas 

estas alterações, foi necessária a realização de ensaios preliminares na máquina de 

fadiga térmica os quais variaram a temperatura de aquecimento e o número de 

ciclos por ensaio, conforme Apêndice C, definindo-se o ensaio de fadiga térmica da 

forma que se segue. 

 Os corpos-de-prova foram ensaiados por 100 ciclos com duas repetições para 

cada ensaio. A superfície dos corpos-de-prova é aquecida até 650ºC em 10s, 

seguindo-se, imediatamente, da imersão em água a temperatura entre 25 e 35ºC por 

40 segundos. Durante o aquecimento o corpo-de-prova gira a 100 rotações por 

minuto para homogeneização do aquecimento do perímetro da “pista”. O tempo de 
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resfriamento no interior do tanque de água foi determinado a partir da necessidade 

de equalizar as temperaturas da superfície e do centro do corpo-de-prova, 

eliminando gradientes de temperatura remanescente dos ciclos anteriores, conforme 

trabalho anterior3. 

 A Figura 45 mostra, esquematicamente, o ciclo térmico aplicado ao corpo-de-

prova durante o ensaio. 

 

 
Figura 45 - Representação esquemática do ciclo térmico aplicado ao corpo-de-prova durante o ensaio 
de fadiga térmica. 
 

4.4.1.1 Caracterização dos corpos-de-prova após ensaio de fadiga térmica 

  

A caracterização dos corpos-de-prova no estado final consistiu de ensaio de 

líquido penetrante, metalografia qualitativa e medição da quantidade e profundidade 

de trincas. 

 

a) Caracterização macroscópica (ensaio de líquido penetrante) 

  

Após os ensaios de fadiga térmica, os corpos-de-prova foram novamente 

submetidos ao ensaio de líquido penetrante para revelar a morfologia e a 

intensidade das trincas macroscópicas. 

 

b) Caracterização microscópica 

  

Após a caracterização das trincas macroscópicas por líquido penetrante, os 

corpos-de-prova foram cortados em cortadeira com disco abrasivo com baixo 
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esforço mecânico (para evitar a propagação das trincas de fadiga devido às tensões 

geradas no corte) no plano perpendicular à “pista” e eqüidistante de suas 

extremidades, de tal forma que as trincas radiais ficaram visíveis neste plano. A 

Figura 46(a) apresenta uma representação do plano de corte e Figura 46(b) da 

seção visível após o corte. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 46 - Representação esquemática (a) do plano de corte e (b) da seção transversal do corpo-de-
prova visível após o corte. (c) Seção transversal do corpo-de-prova após o ensaio, mostrando a 
divisão em quadrantes para contagem da quantidade de trincas. 
 

 Seguiram-se operações de embutimento em baquelite, lixamento de desbaste 

com rebolo de alumina, lixamento fino com lixa #300 e #600 e polimento com pasta 

de diamante (6 a 1µm) e com solução aquosa de sílica coloidal. 

 A metalografia qualitativa dos corpos-de-prova no estado final teve por 

objetivo identificar e caracterizar o sítio de nucleação e o caminho de propagação 

das trincas. Para isso foram empregadas as técnicas metalográficas já descritas no 

item 4.2. 

 A medição da quantidade de trincas foi realizada com o emprego de 

microscópio óptico e aumento de 500x, com o auxílio de um contador mecânico. 

Levando em consideração que o aquecimento e o resfriamento do corpo-de-prova 

são homogêneos ao longo do perímetro da “pista”, a amostra foi dividida em quatro 

quadrantes e a contagem foi realizada em apenas um quadrante, conforme mostra a 

Figura 46(c). 

 Na apresentação dos resultados, foi utilizado o parâmetro densidade de 

trincas , o qual é calculado pela equação 3, onde NtD t é o número de trinca e d é o 

diâmetro do corpo-de-prova. 

 

d
N

D t
t .π

=          Equação 3 
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 A medição da profundidade máxima das trincas, , foi realizada em 

microscópio óptico dotado de ocular graduada, com aumento variando entre 100 e 

500X. 

máxP

 Para caracterizar a influência da microestrutura sobre a taxa de propagação 

de trincas utilizou-se o parâmetro C , em que  que é a continuidade de 

carbonetos e  é a distância livre média entre carbonetos. 

mD/ C

mD

 

4.4.2 Ensaio de abrasão 

 

O comportamento sob desgaste abrasivo foi avaliado por meio de ensaio em 

abrasômetro do tipo roda de borracha (Figura 47) localizado no Laboratório de 

Fenômenos de Superfície do Departamento de Engenharia Mecânica da EPUSP 

(LFS-EPUSP). A máquina instrumentada e a metodologia de ensaio foram 

consolidadas em trabalho de mestrado anterior7.  

 

 
Figura 47 - Abrasômetro do tipo roda de borracha. A – disco de borracha; B e C – células de carga 
normal e tangencial; D – porta-amostra; E – bico alimentador do abrasivo; F – exaustor de poeira7.  

 

 Os ensaios foram realizados segundo o “Procedimento A” da norma ASTM G-

6570. A carga aplicada contra o corpo-de-prova foi de 130N, a rotação da roda de 

borracha de 200rpm e o tempo total de ensaio foi de 30min. 

 Antes, porém, foram realizados ensaios preliminares averiguar o 

comportamento do abrasivo (comparando-o com areia) frente as cargas aplicadas, 
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visto que, em trabalho anterior7 o abrasivo (areia) quebrava para altas cargas 

aplicadas. Os resultados dos ensaios preliminares encontram-se no Apêndice D. 

 Utilizou-se como abrasivo minério de ferro proveniente de Carajás submetido 

a peneiramento para seleção de porção entre 105 e 210µm71. O resultado da análise 

granulométrica é apresentado na Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Análise granulométrica por peneiramento a úmido do minério de ferro utilizado como 
abrasivo no ensaio em abrasômetro do tipo roda de borracha. 

Malha 
Tyler (#) (µm) 

% retida acumulada 

65 210 0 
150 105 91 
200 75 94,4 
400 37 99,8 

<400 <37 100 
 

 Antes de cada ensaio, cada corpo-de-prova foi lavado por 5 minutos em 

álcool, sob aplicação de ondas de ultrassom, seco em ar quente por 5 minutos e 

resfriado ao ar por 5 minutos. Em seguida, cada corpo-se-prova foi pesado em 

balança eletrônica de precisão (+0,0001mg) e a massa determinada como média de 

5 medições. O corpo-de-prova foi então fixado no porta amostras por meio de 

parafusos de forma a ficar centralizado e nivelado, permitindo que o desgaste na 

superfície fosse uniforme. 

 Os ensaios tiveram um tempo totalvii de 30 minutos, com paradas a cada 10 

minutos para limpeza e pesagem da amostra, determinando, assim, a perda de 

massa. Após cada parada, a máquina ficou paralisada por 30 minutos para 

resfriamento da roda de borracha, garantindo assim, as mesmas condições a cada 

reinício do ensaio. O sistema acoplado à máquina permite a medição do tempo de 

ensaio, da velocidade de rotação da roda de borracha, da força normal aplicada ao 

corpo-de-prova através de peso morto e da força tangencial. 

  Para determinação do volume de desgaste e do volume de desgaste 

ajustado foram utilizadas as equações 4 e 570, onde: Vol - volume de material 

removido [mm3]; - perda em massa [g]; m ρ - densidade do material [g/cm3]viii; Vol  - 

volume de desgaste ajustado [mm

aj

3];  - diâmetro da roda de borracha usada [mm]. D

 

                                                           
vii Tempo total foi considerado como a soma dos tempos parciais de ensaio, desconsiderando os intervalos entre 
paradas. 
viii 7,68 g/cm3 
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1000.
ρ
mVol =         Equação 4 

D
VolVolaj

6,228.=         Equação 5 

 

O  leva em consideração a diminuição do diâmetro da roda de borracha 

com a seqüência de ensaios e pode ser calculado para diâmetro da roda de 

borracha maior ou igual a 215,9mm. A taxa de desgaste calculada utilizando o Vol  

equivale à taxa de desgaste produzida por uma roda com diâmetro de 228,6mm.  

ajVol

aj

 A distância de abrasão linear após 6000 rotações (200rpm x 30min) é de 

4390m. O coeficiente de desgaste ( ) [mmk 3/N.m] é calculado pela equação 6, onde: 

- força normal aplicada contra o corpo-de-prova [N]; - distância de abrasão 

linear [m]. 

F d

 

dF
Vol

k aj

.
=          Equação 6 

 

4.4.2.1 Caracterização dos corpos-de-prova após ensaio de abrasão 

  

A superfície desgastada dos corpos-de-prova, bem como a seção transversal 

a ela, foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura para avaliação dos 

micromecanismos de desgaste. 

 

4.4.3 Ensaio de deslizamento 

  

O comportamento sob desgaste por deslizamento foi avaliado por meio de 

ensaio em tribômetro universal TE 67 Plint & Partners localizado no Laboratório de 

Tribologia e Materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Uberlândia (LTM – FEMEC – UFU).  A Figura 48(a) apresenta uma visão 

geral do tribômetro universal e a Figura 48(b), o detalhe do contato corpo/contra-

corpo. A metodologia do ensaio foi estabelecida em trabalho de doutoramento5. 
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(a) (b) 
Figura 48 - (a) Visão geral do tribômetro universal TE 67 Plint & Partners; (b) detalhe do pino 
deslizando sobre o contra-corpo. 
 

 Este ensaio consiste de movimento relativo alternado entre o corpo-de-prova 

e o contra-corpo (Figura 48(b)), fazendo com que a esfera (contra-corpo) deslize 

sobre o corpo-de-prova sob a ação de uma carga pré-estabelecida. Foi utilizada 

como contra-corpo uma esfera de nitreto de silício com 10mm de diâmetro, 

aplicando-se carga normal de 70,6N, freqüência de 6Hz, amplitude de 6mm e tempo 

de ensaio de duas horas. Durante o ensaio foi obtido o coeficiente de atrito. Este 

procedimento foi aplicado cinco vezes em cada liga (três corpos-de-prova com até 

dois ensaios em cada). 

 A metodologia para determinação da perda de massa foi desenvolvida por 

Jacomine et al. apud Milan5 e consiste da análise da superfície por perfilometria e 

subseqüente determinação do volume de material removido. Os corpos-de-prova 

são avaliados por um interferômetro a laser (Figura 49) para determinação de perfis 

de topografia (área). A metodologia para determinação do volume de desgaste 

utilizando o programa MountainsMap Universal® encontra-se no Apêndice C. 
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Figura 49 - Interferômetro a laser utilizado para leitura da topografia dos corpos-de-prova antes e 
após ensaio de deslizamento.  
 

A distância de deslizamento após duas horas (6Hz x 12mm x 2h) é de 

518,4m. O coeficiente de desgaste ( ) [mmk 3/N.m] é calculado pela equação 7, onde: 

 - volume de desgaste do corpo-de-prova; - força normal aplicada contra o 

corpo-de-prova [N]; - distância de deslizamento [m]. 

dVol F

d

 

dF
Vol

k d

.
=          Equação 7 

 

 O desgaste do contra-corpo (esfera) foi determinado a partir de medição do 

diâmetro da calota removida pelo ensaio por meio de analisador de imagens 

acoplado a microscópio óptico. Com o diâmetro da calota formado na esfera, 

calculam-se o volume de material removido e a taxa de desgaste por meio das 

equações 8 a11, onde: Vol – volume de material removido, [mm3]; h – altura da 

calota desgastada [mm]; φ - diâmetro da calota [mm]; α - ângulo entre duas retas 

que ligam o centro da esfera às extremidades da calota [°]; D – diâmetro da esfera 

[mm]; t- tempo de ensaio [min]; Tx_desg – taxa de desgaste [mm3/h]. A Figura 505 

mostra, esquematicamente, a região desgastada da esfera e os parâmetros 

descritos acima. 
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Figura 50 - Representação esquemática da esfera desgastada pelo ensaio de deslizamento e 
dimensões necessárias para o cálculo do volume de material removido5. 
 

4.4.3.1 Caracterização dos corpos-de-prova após ensaio de deslizamento 

  
A superfície desgastada dos corpos-de-prova, bem como a seção transversal 

a ela, foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura para avaliação dos 

micromecanismos de desgaste.  
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5 Resultados 

 
5.1 Caracterização dos corpos-de-prova no estado inicial 
 

Neste item será apresentada a caracterização das ligas estudadas no estado 

bruto de fundição e após tratamento térmico de têmpera e revenimento. As 

características morfológicas e respectivas frações volumétricas dos carbonetos 

foram determinadas no estado bruto de fundição. A caracterização microestrutural e 

determinação da dureza da matriz foram realizadas após tratamento térmico. 

Ao longo do texto, os eutéticos austenita/carboneto serão identificados pelo 

tipo de carboneto que os compõe (por exemplo, “eutético MC”). Embora imprecisa, 

esta nomenclatura pode ser adotada sem prejuízo ao entendimento do texto, uma 

vez que a natureza do carboneto é a principal característica destes eutéticos. Os 

carbonetos do tipo MC ricos em nióbio serão tratados por NbC. Os demais 

carbonetos MC, contendo nióbio e ricos em vanádio, serão tratados por MC. Esta 

nomenclatura evidencia a formação de carbonetos de nióbio (NbC) que constitui o 

objetivo deste trabalho. A descrição da morfologia dos carbonetos eutéticos 

cooperativos utilizará a classificação apresentada por Boccalini2. 

 

5.1.1 Caracterização qualitativa das ligas da ”família Nb” 

 

Na caracterização qualitativa serão descritas as microestruturas das ligas no 

estado bruto de fundição, avaliando-as por meio de micrografias aliadas a diagramas 

de equilíbrio de fases e diagramas de solidificação Scheil calculados com uso da 

metodologia CALPHAD, com auxílio do programa ThermoCalc aliado à base de 

dados termodinâmicos TCFE2. 

O diagrama de equilíbrio e o diagrama de solidificação Scheil apresentam 

duas situações extremas e opostas. No diagrama de equilíbrio tem-se uma situação 

na qual a liga tem tempo infinito para atingir as condições de equilíbrio. Neste caso 

observa-se a total difusão dos elementos entre os estados líquido/sólido e 

sólido/sólido, observando-se as características termodinâmicas de cada uma das 

fases. Já no diagrama de solidificação de Scheil tem-se somente a difusão total na 

fase líquida, sendo que cada fase (ou porção de fase) solidificada mantém sua 
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composição, não havendo difusão no estado sólido. Mesclando a informação dos 

dois tipos de cálculo verifica-se uma situação próxima das condições experimentais. 

Da correlação entre a microestrutura verificada e os dados obtidos do 

ThermoCalc, avaliou-se a seqüência de solidificação das ligas. O programa 

ThermoCalc não diferencia os carbonetos MC ricos em nióbio dos ricos em vanádio, 

portanto, serão todos apresentados como MC. Será descrita também a 

microestrutura da matriz após tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

 

5.1.1.1 Caracterização microestrutural das ligas da “famíia Nb” no estado bruto de 

fundição 

 

A Figura 51 apresenta uma visão geral da evolução da distribuição e da 

morfologia dos carbonetos das ligas da “família Nb”. 
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Figura 51: Evolução da distribuição e morfologia dos carbonetos para diferentes teores de nióbio e 
titânio. 
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 Da Figura 51 verifica-se que: 

i) a microestrutura da liga Nb0 é constituída por dendritas primárias de 

austenita e carbonetos eutéticos em contornos de grão; 

ii) a microestrutura da liga Nb2,5 é constituída por dendritas de austenita, 

carbonetos eutéticos em contornos de grão e células eutéticas em regiões 

interdendríticas (ou intercelulares); 

iii) a microestrutura da liga Nb2,5Ti é constituída por austenita (a morfologia 

dendrítica não é identificada), carbonetos eutéticos em contornos de grão 

e por carbonetos eutéticos divorciados (morfologia poligonal) dispersos na 

matriz; 

iv) a microestrutura da liga Nb5 é constituída por dendritas de austenita, 

carbonetos eutéticos em contornos de grão, células eutéticas em regiões 

interdendríticas e carbonetos primários em sítios aleatórios pela matriz. 

v) a microestrutura da liga Nb5Ti é constituída por dendritas de austenita, 

carbonetos eutéticos em contornos de grão e carbonetos eutéticos 

divorciados e primários , ambos com morfologia poligonal, dispersos na 

matriz. 

 

5.1.1.1.1 Seqüência de solidificação das ligas da “família Nb” 

 

 A Figura 52 apresenta as isopletas de equilíbrio para o carbono calculadas 

utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc aliado à 

base de dados TCFE2, para as ligas da “família Nb”ix. No apêndice D são 

apresentadas as isopletas de equilíbrio para o nióbio. 

 

                                                           
ix As composições químicas utilizadas para o cálculo dos diagramas apresentados neste item foram as 
composições reais. No caso das isopletas de equilíbrio calculadas o balanço foi realizado sempre com o ferro. 
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Nb0 

Nb2,5 Nb2,5Ti 

Nb5 Nb5Ti 
Figura 52 - Isopletas de equilíbrio para o carbono calculadas utilizando a metodologia CALPHAD por 
meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados TCFE2,  para as ligas da “família Nb”.(Fe-
balanço) 
 

 Dos diagramas da Figura 52 verifica-se que a liga Nb0 é hipoeutética, as ligas 

Nb2,5 e Nb2,5Ti são ligeiramente hipereutéticas e as ligas Nb5 e Nb5Ti são 

 



 74

hipereutéticas. Desta forma, somente pelas isopletas não é possível explicar a 

presença de dendritas de austenita nas microestruturas, exceto para a liga Nb0. 

 Em geral, as ligas do sistema Fe-C (estendendido aqui para Fe-C-X) possuem 

eutéticos formados por uma fase facetada (carboneto) e uma fase não facetada 

(austenita) formando eutéticos irregulares. Nestes sistemas, a zona de crescimento 

acoplado apresenta deslocamento para o lado da fase facetada72, Conforme 

apresentado esquematicamente na Figura 53. 

 

 
Figura 53 - Representação esquemática da zona de crescimento acoplado. As linhas (azul e rosa) 
horizontais indicam a região onde ocorre o início da solidificação. A letra “C” corresponde a região de 
crescimento do carboneto eutético na forma cooperativa e a letra “D” a região de crescimento de 
carboneto eutético divorciado. 
 

 Do conceito de zona de crescimento acoplado explica-se a presença de 

dendritas de austenita em ligas eutéticas e hipereutéticas e de eutético divorciado. A 

presença ou não de dendritas de austenita é função da velocidade de resfriamento 

(ou do superresfriamento) a que a liga é submetida. Altos superresfriamentos 

permitem que a primeira fase a precipitar em ligas hipereutéticas seja a austenita. 

Como o Ti(C,N) atua como nucleante da fase facetada, o carboneto precipitará com 

pequenos superresfriamentos antes da austenita que provavelmente precipita ao 

redor da fase facetada de forma análoga a da solidificação de ferros fundidos 

nodulares, formando assim o eutético divorciado.  

 Com o intuito de validação desta análise será confrontada a microestrutura 

com os diagramas de equilíbrio de fases e de solidificação Scheil  

 

a) Liga Nb0 
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A liga Nb0 (Fe-0,51C-4,18Cr-3,27Mo-1,91W-0,97V), cuja microestrutura está 

apresentada na Figura 54, possui fração volumétrica de carbonetos insignificante em 

contornos de grão, cuja formação decorre da segregação de elementos de liga 

durante a solidificação. 

 

 
Figura 54 - Microestrutura da liga Nb0 no estado bruto de fundição, mostrando a presença de 
carbonetos em contornos de grão. MEV – elétrons retroespalhados  
 

 A Figura 55 apresenta os diagramas de equilíbrio de fases, de solidificação 

Scheil e a seqüência de solidificação apresentada por cada um deles para a liga 

Nb0. 

 

 

L → Li + δ 
Li + δ → Lii + δ + γ 
Lii + δ + γ → Liii + γ 

Liii + γ → γ 

L → Li+ δ 
Li → Lii + γ 

Lii → Liii + γ + MC 
Liii → Liv + γ + MC + M2C  

(a) (b) 
Figura 55 - (a) diagrama de equilíbrio de fases; (b) diagrama de solidificação Scheil. Calculados 
utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados 
TCFE2, para a liga Nb0 (Fe-0,51C-4,18Cr-3,27Mo-1,91W-0,97V). 
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 Da Figura 55 verifica-se que: 

i) diagrama de equilíbrio de fases: 

• a solidificação consiste na precipitação de ferrita delta e sua total 

transformação em austenita por meio de uma reação peritética (L + δ 

→ γ); 

• os carbonetos MC e M2C são produtos de reações no estado sólido; 

ii) diagrama de solidificação Scheil: 

• toda fase que precipita permanece até o final da solidificação (o 

modelo de Scheil não prevê difusão no estado sólido); 

• a solidificação inicia-se com a precipitação de ferrita delta seguida da 

precipitação da austenita e dos eutéticos γ+MC e γ+M2C. 

 O diagrama de equilíbrio de fases prevê muito bem o início da solidificação 

com a precipitação de ferrita delta e sua transformação em austenita, o que não é 

possível prever pelo diagrama Scheil. No entanto, diagrama de equilíbrio não 

descreve com fidelidade a seqüência de solidificação dos carbonetos eutéticos. Os 

carbonetos eutéticos, nesta liga, são frutos da segregação de elementos de liga 

durante a solidificação e portanto não estão em equilíbrio global, mais sim em 

equilíbrio local, como a hipótese de Scheil se apresenta. 

Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 54 

e Figura 55) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga Nb0 é dada por: 

i) L → Li + δ 

ii) Li + δ → Lii + γ 

iii) Lii → Liii + γ + MC 

iv) Liii → γ + MC + M2C 

 Ou seja, provavelmente a solidificação se inicia com a precipitação de ferrita 

delta que se transforma em austenita por meio de uma reação peritética. Durante a 

solidificação há constantes mudanças na composição do líquido em direção a calhas 

eutéticas. A primeira calha eutética a ser atingida é a do eutético MC e em seguida a 

do eutético M2C. 
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b) Liga Nb2,5 

 

A microestrutura da liga Nb2,5 (Fe-0,81C-3,94Cr-3,32Mo-2,33W-0,92V-

2,52Nb) possui dendritas de austenita, eutético NbC cooperativo com morfologia 

regular complexa (células eutéticas com carbonetos do tipo escrita chinesa), eutético 

MC irregular (carboneto MC na forma de pétala) e eutético M2C com morfologia 

regular complexa. A Figura 56 apresenta a distribuição de carbonetos na 

microestrutura dessa liga. Na Figura 57, encontra-se detalhe da Figura 56 

apresentando os três tipos de carbonetos  

 

 
Figura 56 -. Microestrutura da liga Nb2,5 no estado bruto de fundição mostrando a distribuição dos 
carbonetos NbC, MC e M2C: Ataque: Murakami.  
 

 
Figura 57 - Detalhe da Figura 56. A – NbC eutético cooperativo, B – MC irregular e C – M2C irregular. 
Ataque: Eletrolítico + Murakami. 
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 Na Figura 58 são apresentados os diagramas de equilíbrio e de solidificação 

Scheil para a liga Nb2,5 e a seqüência de solidificação apresentada por cada um 

deles. 

 

  
L → Li + MC 

Li + MC → Lii + MC + δ 
Lii + MC + δ → Liii + MC + δ + γ 
Liii + MC + δ + γ → Liv + MC + γ 

Liv + MC + γ → γ + MC 

L → Li + MC 
Li → Lii + δ + MC 
Lii → Liii + γ + MC 

Liii → γ + MC + M2C 

(a) (b) 
Figura 58 - (a) diagrama de equilíbrio; (b) diagrama de solidificação Scheil. Calculados utilizando a 
metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados TCFE2, para a 
liga Nb2,5 (Fe-0,81C-3,94Cr-3,32Mo-2,33W-0,92V-2,52Nb). 
 

A liga Nb2,5 é apresentada na Figura 58 como uma liga ligeiramente 

hipereutética que tem sua seqüência de solidificação iniciada com a precipitação de 

carbonetos primários NbC. Não foi observada a presença de carbonetos NbC com 

morfologia primária nesta liga (Figura 56), provavelmente porque ela não teve tempo 

de crescer e agiu como núcleos para os carbonetos eutéticos NbC.  

Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 56 

e Figura 58) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga Nb2,5 é dada por: 

i) L → Li + MC 

ii) Li → Lii + δ + MC 

iii) Lii + δ → Liii + γ + MC 

iv) Liii → γ + MC + M2C 
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c) Liga Nb2,5Ti 

 

A liga Nb2,5Ti (Fe-0,81C-3,94Cr-3,09Mo-2,23W-0,91V-2,81Nb) possui 

eutético NbC divorciado com forma poligonal, eutético MC irregular na forma de 

pétala e eutético M2C com morfologia regular complexa. A Figura 59 apresenta a 

distribuição de carbonetos na microestrutura dessa liga. Na Figura 60, encontra-se 

detalhe da Figura 59 apresentando os três tipos de carboneto. 

 

 
Figura 59 - Microestrutura da liga Nb2,5Ti no estado bruto de fundição mostrando a distribuição dos 
carbonetos. Ataque: Murakami. 
 

 
Figura 60 - Detalhe da Figura 59 mostrando os carbonetos. A – NbC poligonal, B – MC e C – M2C. 
Ataque: Eletrolítico. 
 

 Na Figura 61 apresenta-se os carbonetos NbC do tipo eutético divorciado. As 

regiões mais escuras no interior dos carbonetos são carbonitretos de titânio66.  
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Figura 61 - Detalhe da Figura 59 mostrando a presença de carbonitreto de titânio no interior do 
carboneto NbC poligonal (pontos escuros/preto). MEV – elétrons retroespalhados. 
 

 A Figura 62 apresenta os diagramas de equilíbrio (a) e de solidificação Scheil 

(b) para a liga Nb2,5Ti e respectivas seqüências de solidificação. 

 

 
L → Li + MC 

Li + MC → Lii + MC + δ 
Lii + MC + δ → Liii + MC + δ + γ 

Liii + MC + γ → γ + MC 

L → Li+ MC 
Li → Lii + δ + MC 
Lii → Liii + γ + MC 

Liii → γ + MC + M2C 
(a) (b) 

Figura 62 - (a) diagrama de equilíbrio de fases; (b) diagrama de solidificação Scheil. Calculados 
utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados 
TCFE2, para a liga Nb2,5Ti (Fe-0,81C-3,94Cr-3,09Mo-2,23W-0,91V-2,81Nb). 
 

 Assim como a liga Nb2,5, a liga Nb2,5Ti apresenta-se como uma liga 

ligeiramente hipereutética. Neste caso, não é possível afirmar pela microestrutura a 

ausência do carboneto primário na microestrutura, pois, o titânio adicionado modifica 

a morfologia do carboneto NbC para poligonal, seja ele primário ou eutético. A 
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seqüência de solidificação observada é a mesma que para a liga Nb2,5 visto que o 

titânio não modifica a seqüência de solidificação, mas age somente como um 

elemento modificador de morfologia. 

Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 59 

e Figura 62) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga Nb2,5Ti é dada por: 

i) L → Li + MC 

ii) Li → Lii + δ + MC 

iii) Lii + δ → Liii + γ + MC 

iv) Liii → γ + MC + M2C 

 

d) Liga Nb5 
 

A liga Nb5 (Fe-1,05C-3,81Cr-3,33Mo-2,83W-0,92V-5,73Nb) possui 

carbonetos do tipo NbC primário com a morfologia de cruz de malta, eutético NbC 

cooperativo com morfologia regular complexa (células eutéticas com carbonetos do 

tipo escrita chinesa), eutético MC irregular (carboneto MC na forma de pétala) e 

eutético M2C com morfologia regular complexa. A Figura 63 apresenta a distribuição 

dos carbonetos na microestrutura dessa liga. Na Figura 64, encontra-se detalhe da 

Figura 63 apresentando o carboneto primário NbC, o eutético NbC e o eutético M2C. 

 

 
Figura 63 - Microestrutura da liga Nb5 no estado bruto de fundição mostrando a distribuição dos 
carbonetos eutéticos e primários. Ataque: Murakami. 
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Figura 64 - Detalhe da Figura 63 mostrando: A - primário NbC, B –eutético NbC e C – eutético M2C. 
MEV – elétrons retroespalhados. 
 

 A Figura 65 apresenta o eutético MC ligado ao eutético M2C e o carboneto 

NbC eutético na forma de escrita chinesa. 

 

 
2Figura 65 - Detalhe da Figura 63 mostrando: A – eutético NbC, B – eutético MC, C – eutético M C. 

Ataque: Eletrolítico. 
 
 A Figura 66(a) apresenta a morfologia tridimensional típica de um NbC 

primário na forma de cruz de malta, enquanto na Figura 66(b) é apresentada a 

morfologia de um carboneto NbC primário com a forma de cruz de malta 

ligeiramente distorcida. 
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(a) (b) 

Figura 66 - Morfologia tridimensional do carboneto NbC primário. (a) na forma de cruz de malta; (b) na 
forma de cruz de malta distorcida. MEV – elétrons secundários. 
 

 A Figura 67 apresenta os diagramas de equilíbrio (a) e de solidificação Scheil 

(b) para a liga Nb5 e as respectivas seqüências de solidificação: 

 

  
L → Li + MC 

Li + MC → Lii + MC + δ 
Lii + MC + δ → Liii + MC + δ + γ 
Liii + MC + δ + γ → MC + δ + γ 

L → Li + MC 
Li → Lii + δ + MC 
Lii → Liii + γ + MC 

Liii → γ + MC + M2C 
(a) (b) 

Figura 67 - (a) diagrama de equilíbrio de fases; (b) diagrama de solidificação Scheil Calculados 
utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados 
TCFE2, para a liga Nb5 (Fe-1,05C-3,81Cr-3,33Mo-2,83W-0,92V-5,73Nb). 
 

 A liga Nb5 é uma liga hipereutética, apresentando cerca de 4% em peso de 

carbonetos NbC primários quando do início da precipitação da ferrita delta. A 

seqüência de solidificação desta liga é clara, exceto pela presença de ferrita ao final 

da solidificação no equilíbrio. A transformação da ferrita delta em austenita é 

fortemente influenciada pelo teor de carbono73 e na liga Nb5 o teor de carbono está 

0,10% em peso abaixo do teor calculado (Tabela 5), assim como o teor de nióbio 

está 0,73% em peso acima do calculado. Sendo o carbono um elemento 
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estabilizador da austenita e o nióbio um elemento estabilizador da ferrita as 

composições de carbono e nióbio fora da estequiometria estabilizam a ferrita. Assim 

sendo, a ferrita delta começa a se transformar em austenita por meio de uma reação 

peritética e antes da transformação completa a austenita começa a se transformar 

em ferrita por meio de uma reação no estado sólido. 

Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 63 

e Figura 67) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga Nb5 é dada por: 

i) L → Li + MC 

ii) Li → Lii + δ + MC 

iii) Lii + δ → Liii + γ + MC 

iv) Liii → γ + MC + M2C 

 

e) Liga Nb5Ti 
 

A liga Nb5Ti (Fe-1,07C-3,80Cr-3,07Mo-2,56W-0,92V-5,73Nb) possui 

carbonetos primário do tipo NbC e eutético NbC com forma poligonal, eutético MC 

irregular na forma de pétala e eutético M2C com morfologia regular complexa. A 

Figura 68 apresenta a distribuição de carbonetos na microestrutura dessa liga. Na 

Figura 69, encontra-se detalhe da Figura 68 apresentando o carboneto do tipo NbC, 

o eutético MC e o eutético M2C. 

 

 
Figura 68 - Microestrutura da liga Nb5Ti no estado bruto de fundição mostrando a distribuição dos 
carbonetos eutéticos e primários. A – NbC, B – eutético M2C. Ataque: Murakami 
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Figura 69 - Detalhe da Figura 68 mostrando: A – carboneto NbC, B – eutético MC e C – eutético M2C. 
 

 A Figura 70 apresenta os diagramas de equilíbrio (a) e de solidificação Scheil 

(b) para a liga Nb5Ti e as respectivas seqüências de solidificação: 

 

  
L → Li + MC 

Li → Lii + MC + δ 
Lii + MC + δ → Liii + MC + δ + γ 
Liii + MC + δ + γ → MC + δ + γ 

L → Li + MC 
Li → Lii + δ + MC 
Lii → Liii + γ + MC 

Liii → γ + MC + M2C 
(a) (b) 

Figura 70 - (a) diagrama de equilíbrio de fases; (b) diagrama de solidificação Scheil Calculados 
utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados 
TCFE2, para a liga Nb5Ti (Fe-1,07C-3,80Cr-3,07Mo-2,56W-0,92V-5,73Nb). 
 

 A liga Nb5Ti é uma liga hipereutética e as mesmas considerações feitas para 

a liga Nb5 são válidas para ela, visto que apresentam os mesmos desvios em 

relação a composição nominal. Como para a liga Nb2,5Ti, a presença de titânio não 

modifica a seqüência de solidificação da liga, mas somente a morfologia dos 

carbonetos (neste caso tanto os primários quanto os eutéticos). 
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Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 68 

e Figura 70) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga Nb5Ti é dada por: 

i) L → L´ + MC 

ii) L´ → L´´ + δ + MC 

iii) L´´ + δ → L´´´ + γ + MC 

iv) L´´´ → γ + MC + M2C 

 

5.1.1.2 Caracterização microestrutural das ligas da “família Nb” tratadas 

termicamente 

 

 A matriz de todas as ligas da “família Nb” apresentaram austenita retida após 

tratamento térmico de têmpera e de revenimento. A Figura 71 apresenta, a título de 

exemplo, a microestrutura da liga Nb0 após tratamento térmico de têmpera e 

revenimento, as regiões mais claras são austenita retida e as regiões mais escuras 

martensita. 

 

Figura 71 - Microestrutura da liga Nb0 após tratamento térmico de têmpera e revenimento mostrando 
a presença de austenita retida (regiões mais claras da matriz). Ataque: Vilella. 
 

 A presença da austenita retida na matriz se dá devido a baixa temperatura Ms 

e as diferenças de composições na matriz. As regiões com austenita retida, em 

geral, possuem mais elementos de liga como cromo e molibdênio que abaixam a 

temperatura Ms74. Dentre os elementos de liga, o carbono é o elemento com maior 

efeito sobre a temperatura Ms. Ao fazer o tratamento térmico em temperaturas 

elevadas, o teor de carbono da matriz aumenta, diminuindo a temperatura Ms. 
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5.1.2 Caracterização quantitativa das ligas da “família Nb” 

 

 A Tabela 11 e a Figura 72 apresentam os valores médios de fração 

volumétrica total dos carbonetos presentes nas microestruturas das ligas em estudo, 

dos carbonetos NbC (eutéticos + primários) e dos carbonetos eutéticos MC e M2C 

(MC + M2C), bem como seus respectivos intervalos de variação determinados para 

um nível de confiança de 95% (n=15). 

 
Tabela 11 - Fração volumétrica dos carbonetos M2C + MC, NbC e total e respectivos intervalos de 
variação para um nível de confiança de 95% (n=15). 

 M2C + MC NbC Total 
Nb0 1,59 + 0,31 --- 1,59 + 0,31 

Nb2,5 2,84 + 1,22 5,04 + 1,34 7,8 + 0,57 
Nb2,5Ti 2,83 + 0,56 2,62 + 0,78 5,45 + 0,55 

Nb5 2,99 + 1,44 8,65 + 2,03 11,64 + 1,43 
Nb5Ti 4,19 + 0,69 5,05 + 1,49 9,24 + 1,33 
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Figura 72 - Fração volumétrica dos carbonetos: total, MC + M2C e NbC.  
 

 Da Tabela 11 e Figura 72 verifica-se que: 

i) a liga Nb0 possui fração volumétrica total de carbonetos abaixo de 2%, o 

que será considerada como “fração volumétrica de carbonetos 

insignificante” neste trabalho; 

ii) as ligas Nb2,5, Nb2,5Ti, Nb5 e Nb5Ti apresentaram as mesmas frações 

volumétricas de carbonetos MC e M2C (confirmado pela análise de 

variância para 95% de confiançax); 

                                                           
x As análises de variância para comparação dos valores médios foi efetuada através do método de teste de 
hipóteses para nível de confiança de 95%. 
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iii) a liga Nb5Ti apresentou maior fração volumétrica de carbonetos NbC; 

iv) as ligas sem Ti (Nb2,5 e Nb5) apresentaram maior fração volumétrica de 

carbonetos NbC do que as ligas com Ti (Nb2,5Ti e Nb5Ti). 

 Não há razão metalúrgica para a fração volumétrica de carbonetos NbC 

diminuir com a presença de titânio. Esta diferença trata-se de um artefato devido, 

principalmente, à morfologia dos carbonetos. Os carbonetos com morfologia de 

escrita chinesa (eutéticos cooperativos) apresentam grande dificuldade em serem 

selecionados durante a medição da fração volumétrica de carbonetos, ao passo que 

os carbonetos poligonais são mais facilmente selecionados. Ao realizar análise de 

variância (para 95% de confiança) para os pares Nb2,5/Nb2,5Ti e Nb5/Nb5Ti 

verificou-se que não há diferença estatística entre as médias. 

 O titânio, que tem efeito de refinador na microestrutura, além de refinar o 

carboneto NbC, refina também o carboneto M2C. Este efeito sobre o carboneto M2C 

é apresentado na Figura 73. 

 

 
 

Sem Ti 
 

Com Ti 

2,
5N

b 
5N

b 

Figura 73 - Microestrutura das ligas Nb2,5, Nb2,5Ti, Nb5 e Nb5Ti mostrando o refinamento do 
carboneto M2C coma a adição de titânio. Ataque: Eletrolítico. 
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 Os carbonetos NbC, modificados para a forma poligonal, apresentaram uma 

borda com composição típica de um carboneto MC rico em nióbio e em vanádio65,67 o 

que pode ser observado na Figura 74, contorno preto ao redor do carboneto NbC 

poligonal. 

 

 
Figura 74 - Microestrutura da liga Nb2,5Ti mostrando a formação de borda de MC ao redor do 
carboneto NbC. Ataque: Eletrolítico. 
 

 Os parâmetros de forma e distribuição dos carbonetos serão apresentados 

para todas as ligas, com exceção da liga Nb0, dada a insignificante fração 

volumétrica de carbonetos desta liga. A Tabela 12 apresenta os valores médios de 

fator de forma dos carbonetos e seus respectivos intervalos de variação calculados 

para um nível de confiança de 95% (n=15). 

 
Tabela 12 - Valores médios de fator de forma médio dos carbonetos e respectivas variações para um 
intervalo de confiança de 95% (n=15). 

Nb2,5 Nb2,5Ti Nb5 Nb5Ti 
2,08+0,03 1,48+0,03 2,20+0,05 1,86+0,04 

 

 É possível observar que a adição de titânio promove a diminuição do valor do 

fator de forma em direção ao valor 1, ou seja, a morfologia dos carbonetos, 

notadamente o NbC, fica mais próxima de globular (para a qual o fator de forma é 1). 

  Os valores médios de continuidade dos carbonetos e de distância livre média 

entre carbonetos são apresentados na Tabela 13 e na Figura 75 e Figura 76. A 

variação foi determinada para um intervalo de confiança de 95% (n=15). 

 

 



 90

Tabela 13 - Continuidade e distância livre média de carbonetos. Variação para um nível de confiança 
de 95% (n=15). 

 Continuidade (µm2) Distância livre média (µm) 
Nb2,5 6,27 + 0,33 40,45 + 4,52 

Nb2,5Ti 5,46 + 0,58 89,09 + 12,85 
Nb5 8,22 + 1,01 33,48 + 3,77 

Nb5Ti 6,94 + 0,84 54,49 + 7,24 
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Figura 75 - Continuidade de carbonetos das ligas da “família Nb”. Variação para um nível de 
confiança de 95% (n=15). 
 

Conforme apresentado na Tabela 13 e na Figura 75 a adição de nióbio às 

ligas faz com que a continuidade dos carbonetos aumente e a adição de titânio 

provoca diminuição da continuidade dos carbonetos. A continuidade de carbonetos 

aumenta para as ligas com maiores teores de nióbio devido ao fato de as mesmas 

possuírem maior fração volumétrica de carbonetos. A adição de titânio diminui a 

continuidade de carbonetos devido à modificação de morfologia. 
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Figura 76 - Distância livre média entre carbonetos das ligas da “família Nb”. Variação para um nível 
de confiança de 95% (n=15). 
 

 Conforme apresentado na Tabela 13 e Figura 76 a adição de nióbio diminui a 

distância livre média de entre carbonetos, devido ao aumento na fração volumétrica 

de carbonetos (Figura 72). A adição de titânio provoca o aumento da distância livre 

média entre carbonetos, devido à modificação de morfologia. 

 A Figura 77 apresenta os valores de macrodureza e microdureza da matriz 

dos corpos-de-prova após tratamento térmico de têmpera e revenimento. A tabela 

com todos os valores medidos encontra-se no apêndice E. 
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Figura 77 - Valores de microdureza da matriz (HV 100g) e macrodureza (HV 2kg) dos corpos-de-
prova temperados e revenidos e respectivas variações para um intervalo de confiança de 95% (n=5). 
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 Da Figura 77 verifica-se que: 

i) todas as ligas têm os mesmos valores de microdureza da matriz 

(confirmado pela análise de variância); 

ii) a liga Nb0 apresenta os mesmos valores para microdureza da matriz e 

macrodureza; 

iii) a liga Nb5 apresenta o maior valor de macrodureza; 

iv) as ligas com titânio apresentaram valores de macrodureza inferiores aos 

das ligas com o mesmo teor de nióbio sem modificação. 

 As diferenças nas macrodurezas das ligas com carbonetos podem ser 

explicadas pela fração volumétrica e morfologia dos carbonetos. As duas ligas com 

maiores valores de dureza são as ligas que possuem eutéticos NbC em células 

eutéticas com morfologia de escrita chinesa, são as ligas Nb2,5 e Nb5. Além destes 

carbonetos a liga Nb5 apresenta carbonetos NbC primários, daí a maior 

macrodureza desta liga. 

 Os carbonetos NbC das ligas Nb2,5Ti e Nb5Ti possuem a mesma forma, 

poligonal. No entanto, a liga Nb5Ti, a qual possui maior macrodureza, possui 

também maior fração volumétrica de carbonetos e os carbonetos são maiores. 

 

5.1.3 Caracterização do “aço referência” 

 

 A liga AR (Fe-1,86C-4,33Cr-5,19Mo-5,06W-4,71V) possui carbonetos do tipo 

MC eutético com morfologia irregular na forma de pétalas e eutético M2C com 

morfologia irregular. A Figura 78 apresenta a distribuição de carbonetos na 

microestrutura dessa liga. Na Figura 79 encontra-se detalhe da Figura 78 

destacando os carbonetos mencionados. 
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Figura 78 - Microestrutura da liga AR no estado bruto de fundição mostrando a distribuição dos 
eutéticos MC e M2C. Ataque: Eletrolítico + Murakami 
 

 
Figura 79 - Detalhe da Figura 78. A – MC irregular na forma de pétalas, B – M2C irregular. MEV – 
elétrons retroespalhados.  

 

A Figura 80 apresenta os diagramas de equilíbrio (a) e de solidificação Scheil 

(b) para a liga AR e as respectivas seqüências de solidificação: 
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L → Li + γ 

Li+ γ → Lii + γ + MC 
Lii + γ + MC → γ + MC 

L → Li + γ 
Li → Lii + γ + MC 

Lii → γ + MC + M2C 
(a) (b) 

Figura 80 - (a) diagrama de equilíbrio de fases; (b) diagrama de solidificação Scheil Calculados 
utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados 
TCFE2, para a liga AR. (Fe-1,86C-4,33Cr-5,19Mo-5,06W-4,71V) 
 

Da correlação entre a microestrutura e os cálculos termodinâmicos (Figura 78 

e Figura 80) verifica-se que a seqüência de solidificação da liga AR é dada por: 

i) L → Li + γ  

ii) Li →Lii + γ + MC  

iii) Lii → γ + MC + M2C 

A partir da seqüência de solidificação apresentada verifica-se que a liga AR é 

uma liga hipoeutética que inicia a solidificação com a formação de austenita, caindo 

na calha eutética do MC e seguindo para a calha do eutético M2C. 

Após tratamento térmico de têmpera e revenimento verificou-se a presença de 

martensita e austenita retida na matriz da liga AR, conforme apresentado na Figura 

81. 
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Figura 81 - Microestrutura da liga AR após tratamento térmico de têmpera e revenimento mostrando a 
presença de austenita retida (regiões mais claras da matriz). Ataque: Villela. 
 

 A Tabela 14 apresenta a caracterização quantitativa da liga AR e da liga Nb5, 

para fins de comparação. Dentre as ligas da “família Nb”, a liga Nb5 foi a que 

apresentou as características quantitativas mais próximas das características da liga 

AR. 

 

Tabela 14 - Comparação da caracterização quantitativa das ligas AR e Nb5. 

 AR Nb5 
Fração volumétrica total de carbonetos (%) – 95% de 
confiança; n=15 17,19+0,83 11,64+1,43 

Fator de forma – 95% de confiança; n=15 2,28+0,04 1,86+0,05 
Continuidade (µm2) – 95% de confiança; n=15 11,06+1,45 8,22+1,01 
Distância livre média entre carbonetos (µm) – 95% de 
confiança; n=15 20,63+1,70 33,48+3,77 

Microdureza (HV 100g) – 95% de confiança; n=5 753+37 697+66 
Macrodureza (HV 2Kg) – 95% de confiança; n=5  841+26 745+18 
 

 A microdureza da matriz da liga AR é a mesma das ligas da “família Nb”, 

confirmado pela análise de variância para 95% de confiança. Sendo, portanto, os 

carbonetos o diferencial entre a liga AR e a “família Nb”. 
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5.2 Fadiga térmica 
 

5.2.1 Caracterização macroscópica dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

  

Os corpos-de-prova das ligas da “família Nb” ensaiados em fadiga térmica 

não apresentaram trincas macroscópicas. A Figura 82 apresenta um corpo-de-prova 

de cada liga após ensaio de líquido penetrante. 

 

  
Nb0 Nb2,5 Nb2,5Ti Nb5 Nb5Ti 

Figura 82 - Caracterização macroscópica das trincas dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 
ensaiados sob fadiga térmica. 
  

 
5.2.2 Caracterização microscópica dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

 

 A Tabela 15 apresenta a profundidade máxima de trinca e a densidade de 

trincas para cada uma das ligas da “família Nb”. 

 
Tabela 15 - Profundidade máxima de trinca e densidade de trincas para as ligas da “família Nb” 
ensaiadas em fadiga térmica. 

Liga  Pmáx (µm) Dt (trincas/mm) 
CP1 39 9,27 Nb0 CP2 34 9,07 
CP1 295 21,29 Nb2,5 CP2 269 18,49 
CP1 41 22,56 Nb2,5Ti CP2 38 24,45 
CP1 131 7,64 Nb5 CP2 158 9,52 
CP1 106 13,50 Nb5Ti 
CP2 126 14,97 

 

A Figura 83 apresenta a densidade de trincas e a profundidade máxima de 

trinca das ligas da “família Nb”, apresentadas na Tabela 15. 
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Figura 83 - Densidade de trincas e profundidade máxima de trinca dos corpos-de-prova de cada uma 
das ligas da “família Nb” ensaiadas em fadiga térmica. 
 

 Da Tabela 15 e Figura 83 verifica-se que: 

i) as ligas Nb0 e Nb5 apresentaram menores densidade de trincas do que as 

demais ligas; 

ii) as ligas Nb0 e Nb2,5Ti apresentaram menores profundidade máxima de 

trinca do que as demais ligas; 

iii) para as ligas sem Ti o aumento do teor de nióbio diminui a densidade de 

trincas e a profundidade máxima de trinca; 

iv) para as ligas com Ti o aumento do teor de nióbio diminui a densidade de 

trincas e aumenta a profundidade máxima de trincas. 

A Figura 84 apresenta a seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb2,5. 

Observam-se trincas de fadiga térmica nucleadas nos carbonetos e na matriz junto à 

superfície do corpo-de-prova. 
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Figura 84 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb2,5 ensaiada sob fadiga térmica, 
mostrando trincas nucleadas nos carbonetos e na matriz. MEV – elétrons retroespalhados. 
 

A Figura 85 apresenta em detalhe uma trinca que foi nucleada em um 

carboneto que se encontra junto à superfície do corpo-de-prova da liga Nb2,5. 

 

 
Figura 85 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb2,5 ensaiada sob fadiga térmica, 
mostrando detalhe de uma trinca nucleada em carboneto. MEV – elétrons retroespalhados. 
 

 A propagação das trincas se dá preferencialmente pela interface 

carboneto/matriz. A Figura 86 apresenta a seção transversal de um corpo-de-prova 

da liga Nb2,5 onde pode ser observada a propagação da trinca pela interface 

carboneto/matriz dentro de uma célula eutética de carbonetos do tipo NbC. 
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Figura 86 - Seção transversal de um corpo-de-prova da liga Nb2,5 ensaiado sob fadiga térmica. 
Propagação da trinca pela interface carboneto/matriz dentro de uma célula eutética. MEV – elétrons 
retro-espalhados.  
 

Observa-se, na Figura 87, a propagação de uma trinca pela interface 

carboneto/matriz e a fratura do carboneto do tipo NbC.  

 

 
Figura 87 - Seção transversal de um corpo-de-prova da liga Nb2,5 ensaiado sob fadiga térmica. 
Propagação da trinca pela interface carboneto/matriz. Fratura do carboneto NbC. MEV – elétrons 
retro-espalhados. 
 

A trinca nucleada na matriz tem como caminho preferencial de propagação o 

carboneto e a interface carboneto/matriz. A Figura 88 apresenta esta seqüência de 

propagação para a liga Nb5. 

 

 



 100

 
Figura 88 - Seção transversal de um corpo-de-prova da liga Nb5 ensaiado sob fadiga térmica. 
Nucleação da trinca na matriz e propagação pela interface carboneto/matriz. Fratura do carboneto 
NbC. MEV – elétrons retro-espalhados. 
 

 A Figura 89 apresenta uma trinca que macroscopicamente tem propagação 

unidirecional. No entanto, microscopicamente observam-se alterações de direção 

que chegam a 90º e presença de ramificações (Figura 90). 

 

 
Figura 89 - Seção transversal de um corpo-de-prova da liga Nb5 ensaiado sob fadiga térmica. MEV – 
elétrons retro-espalhados. 
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Figura 90 - Detalhes da Figura 89 mostrando a propagação das trincas pelos carbonetos, alterações 
de direção e ramificações da trinca. MEV – elétrons retro-espalhados 
 

5.2.3 Fadiga térmica do “aço referência” 

 

 Diferentemente dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb”, os corpos-de-

prova da liga AR apresentaram trincas macroscópicas. A Figura 91 apresenta um 

corpo-de-prova da liga AR no qual pode ser observada a presença de trincas 

macroscópicas circunferencial (ao longo da pista do corpo-de-prova) e radial. 

 

 
Figura 91 - Corpo-de-prova da liga AR ensaiado sob fadiga térmica mostrando a presença de trincas 
radial e circunferencial macroscópicas. 
 

 A Tabela 16 apresenta a densidade de trincas e a profundidade máxima de 

trinca dos corpos-de-prova da liga AR e da liga Nb5, para fins de comparação. 

 
Tabela 16 - Densidade de trincas e profundidade máxima de trinca dos corpos-de-prova das ligas AR 
e Nb5. 

  AR Nb5 
CP1 9,42 7,64 Dt (trincas/mm) CP2 9,58 9,52 
CP1 1520 131 Pmáx (µm) CP2 5948 158 
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 O valor médio da densidade de trincas da liga AR é o mesmo da liga Nb5, 

menor valor entre as ligas da “família Nb”. O valor médio da profundidade máxima 

de trinca da liga AR é uma ordem de grandeza maior que o da liga Nb5 que possui a 

maior profundidade de trinca dentre as ligas da “família Nb”. 

 Os sítios de nucleação e caminho de propagação preferenciais para a liga AR 

são os mesmos apresentados para as ligas da “família Nb”. 

 

5.3 Abrasão 

 

5.3.1 Caracterização macroscópica dos corpos-de-prova da “família Nb” 

 

 A Figura 92 apresenta o aspecto macroscópico do corpo-de-prova da liga Nb0 

ensaiado em abrasômetro do tipo roda de borracha. A seta representa a direção de 

deslizamento da roda de borracha sobre o corpo-de-prova e a região “C” 

corresponde à região central do corpo-de-prova onde foram feitas as análises em 

microscopia eletrônica de varredura para determinação dos micromecanismos de 

desgaste. 

 

 
Figura 92 - Aspecto macroscópico do corpo-de-prova da liga Nb0 após ensaio em abrasômetro do 
tipo roda de borracha. 130N – 200rpm – 30min – abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm. 
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 A Figura 93 apresenta os aspectos macroscópicos das ligas da “família Nb” 

após ensaio de abrasão em abrasômetro do tipo roda de borracha. 

 

 

 
Marca de desgaste: 26mm x 15mm Nb0 

Nb2,5 Nb2,5Ti 

Nb5 Nb5Ti 
Figura 93 - Aspecto macroscópico dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” após ensaio em 
abrasômetro do tipo roda de borracha. 130N – 200rpm – 30min – abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm 
 

Da Figura 93 verifica-se que: 

i) todas as ligas sofreram deformação plástica na marca de desgaste, 

evidenciada pela presença de sulcos paralelos à direção de deslizamento; 

ii) a liga Nb0 apresenta a marca de desgaste mais profunda, com sulcos 

distribuídos homogeneamente; 

iii) as ligas Nb2,5 e Nb2,5Ti apresentam algumas protuberâncias na 

superfície desgastada; 

iv) as ligas Nb5 e Nb5Ti apresentam sulcos mais profundos e com maior 

distância entre eles. 
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5.3.2 Coeficiente de atrito dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

 

A Figura 94 apresenta a variação da rotação e das forças normal e tangencial 

em função do tempo de ensaio para a liga Nb0. A linha tracejada corresponde ao 

tempo no qual as forças normal e tangencial estão estabilizadas. Estas curvas 

apresentaram o mesmo aspecto em todos os ensaios realizados. 
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Figura 94 - Rotação, força normal aplicada ao corpo-de-prova e força tangencial em função do tempo 
de ensaio em abrasômetro do tipo roda de borracha – liga Nb0. 200rpm - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 
210µm. 
 

A Figura 95 apresenta a curva de coeficiente de atrito aparente (calculado 

pela razão entre força tangencial e força normal) em função do tempo de ensaio 

para a liga Nb0. A linha tracejada representa o tempo a partir do qual o coeficiente 

de atrito aparente está praticamente constante (tempo no qual as forças normal e 

tangencial estão estabilizadas na Figura 94). As curvas de coeficiente de atrito 

aparente em função do tempo apresentaram o mesmo aspecto para todas as ligas. 
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Figura 95 - Coeficiente de atrito aparente em função do tempo de ensaio em abrasômetro do tipo 
roda de borracha – liga Nb0. 130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm. 
 

A Figura 96 apresenta o coeficiente de atrito aparente médio, calculado para 

cada uma das ligas a partir da estabilização do coeficiente de atrito (linha tracejada 

da Figura 95) e suas respectivas variações para um nível de confiança de 95% 

(n=5). 
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Figura 96 - Coeficiente de atrito aparente médio de cada uma das ligas da família “Nb” ensaiadas em 
abrasômetro do tipo roda de borracha (130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm). 
Variação para um nível de confiança de 95% (n=5). 
 

 A Figura 96 mostra que respeitando o intervalo de confiança não houve 

variação no coeficiente de atrito aparente obtido nos ensaios das ligas em estudo 

(Nb5 = 0,44, demais ligas = 0,45). 
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5.3.3 Coeficiente de desgaste dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

  

A Figura 97 apresenta a perda de volume acumulada (ajustada) para cada 

uma das ligas da “família Nb” em função do tempo de ensaio. Todas as ligas 

apresentaram linearidade na perda de massa acumulada. A variação apresentada é 

para um nível de confiança de 95% (n=5). 
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Figura 97 - Perda de volume acumulada ao longo do ensaio das ligas da família “Nb”. Ensaio em 
abrasômetro do tipo roda de borracha. 130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm. 
 

 A Figura 98 apresenta o coeficiente de desgaste (k) para as ligas da “família 

Nb” e respectivos intervalos de variação para um nível de confiança de 95% (n=5) 

ensaiadas no abrasômetro do tipo roda de borracha.  
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Figura 98 – Coeficiente de desgaste para cada uma das ligas da “família Nb” ensaiadas em 
abrasômetro do tipo roda de borracha. 130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm. 
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 Da Figura 98 verifica-se que: 

i) a liga Nb0 apresentou a maior taxa de desgaste; 

ii) a liga Nb2,5Ti apresentou a menor taxa de desgaste; 

iii) o aumento do teor de nióbio na liga aumentou a taxa de desgaste; 

iv) a adição de Ti à liga com 2,5%Nb diminuiu a taxa de desgaste; 

v) a adição de Ti à liga com 5%Nb aumentou a taxa de desgaste. 

 

5.3.4 Mecanismos de danos e desgaste dos corpos-de-prova das ligas da “família 

Nb” 

 

 A Tabela 17 apresenta a relação HHa /  (dureza do abrasivo/dureza do 

material – microdureza da matriz) para as ligas da “família Nb”.  

 

Tabela 17 – Relação  (dureza do abrasivo/dureza do material) para as ligas da “família Nb”. 
Dureza da hematita 860HV a temperatura ambiente

HHa /
xi. 

Liga HHa /  
Nb0 1,25 

Nb2,5 1,27 
Nb2,5Ti 1,38 

Nb5 1,23 
Nb5Ti 1,29 

 

 Para valores da relação HHa /  > 1,2 o regime de desgaste é considerado 

severo28. No entanto, para caracterizar o sistema como severo, além dos altos 

valores de HHa /  é necessário haver a presença de corte na superfície 

desgastada39. 

A Figura 99 apresenta imagem de topo de corpos-de-prova da “família Nb” 

ensaiadas em abrasômetro do tipo roda de borracha. O Apêndice F apresenta estas 

imagens em tamanho maior. 

 

                                                           
xi Microdureza da hematita – HV 100g 
Valores medidos: 742 – 932 – 858,1 – 906,8 – 846,6 
Valor médio e desvio padrão: 863,3 + 67,2 
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Figura 99 - Imagem de topo dos corpos-de-prova das ligas da família “Nb” ensaiados em abrasômetro 
do tipo roda de borracha (130N – 200 rpm – 30 min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm). A – corte; B – 
material removido; C – sulco; D – deslocamento de material; E – carboneto não trincado; F – carboneto 
trincado; G – matriz removida em torno do carboneto. MEV – elétrons secundários. 
 

 Na Figura 99 verifica-se que: 

i) os micromecanismos de danos e de desgaste da matriz foram 

basicamente os mesmos para todas as ligas: corte, remoção de material e 

formação de sulcos; 

ii) exceção à liga Nb0 as demais apresentaram deslocamento de material; 

iii) os carbonetos da liga Nb2,5Ti não trincaram; 

iv) carbonetos das ligas Nb5 e Nb5Ti trincaram; 

v) nas ligas Nb2,5Ti, Nb5 e Nb5Ti ocorre remoção de material em torno dos 

carbonetos. 

 Da correlação da Tabela 17 com a Figura 99 verifica-se que o regime de 

desgaste a que as ligas foram submetidos é o regime de desgaste severo. A 

severidade do desgaste pode ser confirmada pelos valores do coeficiente de 

desgaste (maiores que 10-5) e pelo coeficiente de atrito (entre 0,4 e 0,5), valores que 

são típicos de desgaste severo e sem lubrificação22. 

Na Figura 100 são apresentadas seções transversais dos corpos-de-prova 

ensaiados em abrasômetro do tipo roda de borracha. 
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(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 100 - Seção transversal dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” ensaiados no abrasômetro 
do tipo roda de borracha (130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm). (a) liga Nb0 – 
trinca sub-superficial e arrancamento de material; (b) liga Nb2,5Ti – carboneto superfical trincado na 
superfície de desgaste; (c) liga Nb5 – carboneto eutético sem fraturar na superfície; (d) propagação 
subsuperficial de trincas pelos carbonetos. MEV – elétrons secundários. 

 

 Na Figura 100, verifica-se que: 

i) os corpos-de-prova apresentaram arrancamento de material devido a 

presença de trincas sub-superficiais; 

ii) carbonetos superficiais trincados (eutético divorciado e primário); 

iii) carbonetos eutéticos cooperativos superficiais sem trincar; 

iv) os carbonetos apresentaram-se como caminho preferencial para a 

propagação de trincas sub-superficiais. 

 

5.3.5 – Coeficiente de desgaste e mecanismos de danos e de desgaste do aço 

referência 
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 O coeficiente de atrito aparente médio da liga AR foi de 0,46+0,004 enquanto 

os valores obtidos para as ligas da “família Nb” estiveram entre 0,44 e 0,45. 

 A taxa de desgaste dos corpos-de-prova da liga AR foi de 0,031+0,0006 

mm3/N.m, cerca de 70% abaixo da taxa de desgaste da liga Nb2,5Ti (menor valor 

dentre as ligas da “família Nb”). 

 

 
Figura 101 - Imagem de topo do corpo-de-prova da liga AR após ensaio em abrasômetro do tipo 
roda de borracha (130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm). A – micro-corte; B 
– micro-corte “parando” no carboneto; C – sulco; D – carbonetos não trincados; E – material 
removido ao redor do carboneto. MEV –elétrons secundários. 
 

Na Figura 101, verifica-se que para a liga AR os mecanismos de danos à 

superfície e de desgaste na imagem de topo são basicamente risco, sulcos e 

remoção de material e que os carbonetos atuam como barreira para a propagação 

dos riscos de desgaste. 

A relação  da liga AR é de 1,2 , como há a presença de micro-corte na 

imagem de topo, o regime de desgaste é severo. 

HHa /
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Figura 102 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga AR após ensaio em abrasômetro do tipo 
roda de borracha (130N – 200rpm – 30min - abrasivo: Fe2O3 entre 105 e 210µm). A – arrancamento 
de material após delaminação, por micro-fadiga; B – trinca se propagando pelo carboneto. MEV – 
elétrons secundários. 

 

 Na Figura 102 verifica-se que houve delaminação e que a propagação de 

trincas, tanto na delaminação como na trinca originada na superfície, tem como 

caminho preferencial os carbonetos. 

 

5.4 Deslizamento 
 

5.4.1 Perfis de desgaste dos corpos-de-prova da “família Nb” 

 

 A Figura 103 apresenta, a título de exemplo, o perfil da superfície do corpo-

de-prova da liga Nb2,5Ti após lapidação; observa-se que a maior profundidade entre 

picos e vales está em torno de 9µm. 

 

 
Figura 103 - Perfil da superfície do corpo-de-prova da liga Nb2,5Ti no estado inicial para ensaio de 
deslizamento alternado (70,6N – 6Hz – 6mm). 
 

 Os perfis pós-lapidação das superfícies dos corpos-de-prova de todas as ligas 

apresentaram o mesmo aspecto. Da mesma forma, a rugosidade de todos os 

corpos-de-prova, medida pelo parâmetro Sa, ficou entre 0,90 e 1,00µm. 
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 A Figura 104 apresenta a superfície da amostra após ensaio de deslizamento 

alternado em três dimensões. A linha A corresponde à região analisada para 

determinação dos perfis de desgaste, a linha B indica o corte realizado para análise 

da seção transversal e a seta indica o sentido de deslizamento da esfera sobre o 

corpo-de-prova. 

 

 

 
Figura 104 - Superfície do corpo-de-prova após ensaio de deslizamento alternado em tribômetro 
universal obtida pela leitura da topografia de desgaste por interferometria a laser. A - região analisada 
para determinação do perfil de desgaste; B – corte para análise da seção transversal. 
 

 A Figura 105 apresenta os perfis típicos das superfícies desgastadas após 

ensaio de deslizamento das ligas da “família Nb”. A profundidade de desgaste variou 

entre 20 e 25µm. A profundidade de desgaste foi determinada pela diferença entre a 

altura máxima dos picos na região lapidada e profundidade máxima dos vales na 

região desgastada, como apresentado esquematicamente para a liga Nb0 na Figura 

105. 
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Figura 105 - Perfis das superfícies de desgaste dos corpos-de-prova após ensaio de deslizamento 
alternado (70,6N – 6Hz – 6mm). Obtido com o auxílio do programa MountainsMap Universal® após 
leitura da superfície por interferometria a laser. 
 
5.4.2 Coeficiente de atrito dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

  

A Figura 106 apresenta, a título de exemplo, a curva do coeficiente de atrito 

aparente em função do tempo de ensaio para a liga Nb2,5Ti. A linha tracejada 
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representa o tempo a partir do qual o coeficiente de atrito aparente está 

praticamente constante. As curvas do coeficiente de atrito aparente em função do 

tempo para todas as ligas ensaiadas apresentaram o mesmo aspecto. 
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Figura 106 - Coeficiente de atrito aparente em função do tempo de ensaio de deslizamento alternado 
(70,6N – 6Hz – 6mm) – liga Nb2,5Ti. 
 

A Figura 107 apresenta os valores médios de coeficiente de atrito aparente, 

calculados para as ligas da “família Nb” a partir da estabilização do coeficiente de 

atrito (linha tracejada da Figura 106), e suas respectivas variações para um nível de 

confiança de 95% (n=5). 
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Figura 107 - Coeficiente de atrito aparente médio de cada uma das ligas ensaiadas sob deslizamento 
alternado (70,6N – 600 – 6Hz). Variação para um nível de confiança de 95% (n=5). 
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 A Figura 107 mostra que considerado o intervalo de variação, não houve 

diferença dentre os valores de coeficiente de atrito medidos no ensaio de 

deslizamento das ligas estudadas. 

 

5.4.3 – Coeficientes de desgaste dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” 

 

A taxa de desgaste do contra-corpo (esfera) é apresentada na Figura 108 
para cada uma das ligas. A variação foi calculada para um intervalo de confiança de 

95% (n=5). 
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Figura 108 – Coeficiente de desgaste da esfera utilizada como contra-corpo no ensaio de 
deslizamento alternado (70,6N – 6Hz – 6mm). Variação calculada para um nível de confiança de 95% 
(n=5). 
 

 Na Figura 108 verifica-se que observado o intervalo de variação, os contra-

corpos apresentaram o mesmo coeficiente de desgaste para todas as ligas. Esta 

igualdade estatística foi comprovada por análise de variância para 95% de 

confiança. 

A Figura 109 apresenta a taxa de desgaste para cada uma das ligas da 

“família Nb” e seus respectivos intervalos de variação para um nível de confiança de 

95% (n=5). 
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Figura 109 - Taxa de desgaste dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” ensaiados sob 
deslizamento alternado (70,6N – 6Hz – 6mm). Variação calculada para um nível de confiança de 95% 
(n=5). 
 

 Na Figura 109 verifica-se que observado o intervalo de variação todos os 

corpos-de-prova apresentaram a mesma taxa de desgaste. Resultado confirmado 

pela análise de variância para 95% de confiança. 

 

5.4.4 Mecanismos de danos e de desgaste dos corpos-de-prova das ligas da “família 

Nb” 

 

A Figura 110 apresenta a imagem de topo de um corpo-de-prova da liga Nb5. 

As três regiões apresentadas são: A – região lapidada; B – região intermediária; C – 

região de desgaste. As análises dos micromecanismos de desgaste serão realizadas 

na região “C”, excluindo-se as bordas da região de desgaste (região “B”). 
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Figura 110 - Imagem de topo do corpo-de-prova da liga Nb5 após ensaio de deslizamento alternado 
(70,6N – 6Hz – 6mm) mostrando a presença de três regiões distintas. A – região lapidada; B – região 
intermediária; C – região de desgaste. MEV – elétrons secundários. 
 

A região intermediária “B” é uma região onde os carbetos de silício utilizados 

na lapidação não foram todos removidos. Todos os corpos-de-prova apresentaram 

esta região intermediária. 

Na Figura 111 são apresentadas imagens de topo dos corpos-de-prova das 

ligas Nb0, Nb2,5Ti e Nb5, que são representativas das demais (Nb2,5 e Nb5Ti). Os 

micromecanismos de desgaste da matriz foram os mesmos para todas as ligas da 

família “Nb”, diferindo entre elas o comportamento dos carbonetos. 
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Figura 111 - Imagem de topo dos corpos-de-prova das ligas Nb0, Nb2,5Ti e Nb5 após ensaio de 
deslizamento alternado (70,6N – 6Hz – 6mm). A – material removido; B – carbonetos eutéticos 
cooperativos não trincados; C – micro-sulcos; D – riscos; E – produto da reação triboquímica; F – 
carbonetos eutéticos divorciados fraturados; G – carbonetos MC fraturados. MEV – elétrons 
retroespalhados (BSE) e elétrons secundários (SE). 

 

Da Figura 111 verifica-se que: 

i) os micromecanismos de danos e de desgaste atuantes na matriz para 

todas as ligas foram: microssulcamento, riscamento, remoção de material 

e formação de produto da reação triboquímica; 

ii) os carbonetos eutéticos M2C e NbC/MC cooperativos não fraturaram e 

nem trincaram na superfície de desgaste; 
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iii) os carbonetos eutéticos divorciados fraturaram na superfície de desgaste; 

iv) os carbonetos MC (ricos em vanádio e em nióbio) fraturam na superfície 

de desgaste. 

A Figura 112 apresenta o espectro de dispersão de energia da microanálise 

do produto da reação triboquímica da liga Nb5. 

 

 
Figura 112 - Espectro de dispersão de energia da microanálise do produto da reação triboquímica da 
liga Nb5. 
 

 A Figura 113 apresenta a seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb5 

após ensaio de deslizamento alternado. As três regiões apresentadas na Figura 

113(a) são as mesmas apresentadas na Figura 110. A Figura 113(b) corresponde à 

região “C” da Figura 113(a). Todas as ligas da família de ligas “Nb” apresentaram as 

mesmas características na seção transversal. 
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(a) (b) 

Figura 113 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb5 após ensaio de deslizamento alternado 
(70,6N – 6Hz – 6mm). (a) A – região lapidada; B – região intermediária; C – região de desgaste. (b) 
região desgastada. MEV – elétrons secundários. 

 

Da Figura 113 verifica-se não ser possível definir os micromecanismos 

atuantes no desgaste por deslizamento por meio da análise da seção transversal 

dos corpos-de-prova, pois a superfície da região de desgaste apresentou-se regular 

e não houve nenhuma ocorrência sub-superficialxii. 

 

5.4.5 Coeficiente de desgaste e mecanismo de danos e de desgaste do “aço 

referência” 

 

 A Figura 114 apresenta o perfil típico da superfície desgastada da liga AR 

após ensaio de deslizamento. As profundidades de desgaste estão em torno de 

10µm. 

 

 

 

                                                           
xii Para verificar os micromecanismos sub-superficiais o corte deveria ter sido segundo “A” (Figura 104) e não 
segundo “B”. 
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AR 

 
Figura 114 - Perfis das superfícies de desgaste dos corpos-de-prova após ensaio de deslizamento 
alternado. Obtido com o auxílio do programa MountainsMap Universal® após leitura da superfície por 
interferometria a laser. 
 

 O contra-corpo utilizado no ensaio da liga AR apresentou o mesmo 

coeficiente de desgaste que os demais (AR – 5,8 mm3/N.m). 

 O coeficiente de desgaste dos corpos-de-prova da liga AR foi três vezes 

menor do que a dos corpos-de-prova das ligas da “família Nb” (AR – 1,91x10-7 

mm3/N.m; “família Nb” – 6x10-7 mm3/N.m). 

 Os corpos-de-prova da liga AR apresentaram basicamente os mesmos 

mecanismos de danos e de desgaste das demais ligas, exceto pela presença de SiC 

proveniente do processo de lapidação que não foi removido no ensaio e pela 

ausência de produto da reação triboquímica. A Figura 115 apresenta imagem de 

topo da liga AR após ensaio de deslizamento. 

 

 
Figura 115 - Imagem de topo do corpo-de-prova da liga AR após ensaio de deslizamento alternado 
(70,6N – 6Hz – 6mm). A – SiC; B – carboneto MC fraturado; C – carboneto M2C não 
fraturado/trincado; D – risco; E – microssulco. MEV – elétrons retro-espalhados. 
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6 Discussão 
 

6.1 Fadiga térmica 
 

A discussão dos resultados dos ensaios de fadiga térmica será feita pela 

correlação da densidade de trincas e da profundidade máxima de trincas com a 

fração volumétrica total de carbonetos, da profundidade máxima de trincas com o 

parâmetro  (continuidade de carbonetos/distância livre média entre 

carbonetos) e da profundidade máxima de trincas com a densidade de trincas. 

mDC /

A Figura 116 apresenta a densidade de trincas em função da fração 

volumétrica total de carbonetos.  
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Figura 116 - Densidade de trincas média em função da fração volumétrica total de carbonetos.  
  

Com exceção da liga Nb0 há uma tendência a diminuição da densidade de 

trincas com o aumento da fração volumétrica total de carbonetos para as ligas da 

“família Nb”, como apresentado na Figura 116. A liga Nb0, que não se encontra 

dentro desta tendência, é uma liga praticamente isenta de carbonetos. A liga AR 

possui fração volumétrica de carbonetos superior à fração volumétrica de carbonetos 

da liga Nb5, no entanto, não segue a mesma tendência das ligas da “família Nb” e 

tem a mesma densidade de trincas da liga Nb5 (a liga da “família Nb” que tem a 

maior fração volumétrica de carbonetos). 

A Figura 117 apresenta a profundidade máxima de trinca média para cada 

uma das ligas em função da fração volumétrica total de carbonetos. 

 



 124

 

Nb0

Nb2,5

Nb2,5Ti

Nb5

Nb5Ti

AR

10

100

1000

10000

0 5 10 15 20

Vv total de carbonetos (%)

Pm
áx

 (µ
m

)

 
Figura 117 - Profundidade máxima de trinca média em função da fração volumétrica total de 
carbonetos. 
 

 Conforme apresentado na Figura 117 há uma tendência ao aumento da 

profundidade máxima de trinca com o aumento da fração volumétrica de carbonetos. 

Isto pode ser explicado pelo fato dos carbonetos serem o caminho preferencial para 

a propagação das trincas, o que explicaria também a diminuição da densidade de 

trincas com o aumento da fração volumétrica de carbonetos (Figura 116), visto que a 

nucleação e a propagação de trincas são fenômenos competitivos entre si. No 

entanto, para as ligas Nb2,5 e Nb5Ti esta correlação não é observada. Além da 

fração volumétrica de carbonetos, a continuidade destes carbonetos e a distância 

livre média entre eles são importantes no caminho de propagação das trincas. A 

Figura 118 apresenta a profundidade máxima de trinca em função do parâmetro 

. mDC /
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Figura 118 - Profundidade máxima de trinca média em função do parâmetro C . mD/
 

 Há uma correlação direta entre a profundidade máxima de trinca e o 

parâmetro C , conforme apresentado na Figura 118.  mD/

A Figura 119 apresenta a seção transversal de um corpo-de-prova da liga 

Nb2,5Ti, que apresentou o menor parâmetro , ensaiada sob fadiga térmica. A 

propagação das trincas se dá preferencialmente pela interface carboneto/matriz (A) 

e na região sub-superficial é verificada a presença de carbonetos NbC poligonais 

fraturados (B). Os carbonetos poligonais fraturados dada à diferença entre os 

coeficientes de expansão térmica dos carbonetos e da matriz, não se apresentaram 

como locais preferenciais para a propagação da trinca, ou seja, as trincas não se 

propagaram na direção destes carbonetos. 

mDC /
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Figura 119 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb2,5Ti (menor C ) ensaiada sob 
fadiga térmica. A- propagação de trincas pela interface carboneto/matriz. B – carbonetos NbC 
fraturados abaixo da superfície. MEV – elétrons retro-espalhados. 

mD/

 

 A Figura 120 apresenta a seção transversal de um corpo-de-prova da liga 

Nb5Ti ensaiada sob fadiga térmica, que apresentou o maior parâmetro . A 

propagação de trincas ocorre preferencialmente na interface carboneto/matriz (A) e 

em direção ao carboneto NbC na forma de cruz de malta trincado na região 

subsuperficial (B). Esta propagação da trinca nucleada na superfície que dirige-se 

para a trinca originada no carboneto subsuperficial trincado pode ser visualizada de 

forma mais completa na Figura 88 (item 5.2.2). O carboneto NbC, na forma de cruz 

de malta, é um carboneto frágil e quando localizado na superfície do corpo-de-prova 

é geralmente arrancado após trincar no ensaio de fadiga térmica. 

mDC /
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Figura 120 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb5 (maior ) ensaiada sob fadiga 
térmica. A- propagação de trincas pela interface carboneto/matriz. B – carboneto NbC trincado abaixo 
da superfície. C – carboneto NbC arrancado da superfície. MEV – elétrons retro-espalhados. 

mDC /

 

 Conforme apresentado na Figura 118, Figura 119 e Figura 120 o parâmetro 

 correlaciona-se consistentemente com a profundidade máxima de trincas. Os 

carbonetos com maior continuidade (carbonetos “compridos” como os carbonetos 

cooperativos presentes na liga Nb2,5 e Nb5 e carbonetos “grandes” como os 

carbonetos apresentados na liga Nb5) são caminhos preferenciais para a 

propagação das trincas e a distância entre estes carbonetos permite que as trincas 

iniciadas nos carbonetos sub-superficias coalesçam com as trincas iniciadas na 

superfície. 

mDC /

 A Figura 121 apresenta o valor médio de profundidade máxima de trinca em 

função do valor médio da densidade de trincas. 
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Figura 121 - Profundidade máxima de trinca média em função da densidade de trincas média. 
 

 À exceção da liga Nb2,5 as demais ligas da “família Nb” apresentaram uma 

tendência à diminuição da profundidade máxima de trinca com o aumento da 

densidade de trincas (Figura 121). A literatura3,20 apresenta a profundidade de 

trincas como inversamente proporcional a densidade de trincas devido a nucleação 

e a propagação de trincas serem apresentadas como fenômenos competitivos entre 

si pela dissipação de energia acumulada no corpo. No entanto, a literatura20 

apresenta exceção a esta regra para altas frações volumétricas de carbonetos 

eutéticos, como é o caso das ligas Nb2,5 e AR, pois a continuidade dos carbonetos 

eutéticos apresenta-se como caminho de menor energia para a propagação de 

trincas. 

 

6.2 Abrasão 
 
 A Figura 122 apresenta o coeficiente de desgaste em função da fração 

volumétrica de carbonetos para os ensaios de abrasão em abrasômetro do tipo roda 

de borracha. 
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Figura 122 – Coeficiente de desgaste após ensaio em abrasômetro do tipo roda de borracha (130N – 
200rpm – 30min) em função da fração volumétrica total de carbonetos para as ligas da família “Nb”. 
 

 Da Figura 122 verifica-se que: 

i) a liga Nb0, neste trabalho considerada como “sem carboneto”, possui o 

maior coeficiente de desgaste; 

ii) a presença de carbonetos na microestrutura é importante para a 

diminuição do coeficiente de desgaste; 

iii) o aumento da fração volumétrica de carbonetos, para valores entre 5 e 

9%,  aumenta o coeficiente de desgaste; 

iv) o aumento da fração volumétrica de 9 para 12% diminui o coeficiente de 

desgaste. 

A Figura 123 apresenta o coeficiente de desgaste em função do perímetro 

médio e da morfologia dos carbonetos. A leitura deste gráfico deve, num primeiro 

momento, comparar o coeficiente de desgaste das ligas com e sem modificação 

(Nb2,5 com Nb2,5Ti e Nb5 com Nb5Ti). Em seguida, exclui-se a liga Nb2,5Ti e 

verifica-se o efeito da morfologia dos carbonetos no coeficiente de desgaste. O 

perímetro dos carbonetos deve ser utilizado somente para comparar as ligas com 

carbonetos poligonais (não há uma correlação objetiva entre os perímetros das 

diferentes morfologias), ou seja, as ligas Nb2,5Ti e Nb5Ti. 
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Figura 123 - Taxa de desgaste após ensaio em abrasômetro do tipo roda de borracha (130N – 
200rpm – 30min) em função do perímetro médio e morfologia dos carbonetos. 
 

 Da Figura 123 verifica-se que: 

i) para as ligas com 2,5% de nióbio a modificação da morfologia dos 

carbonetos de escrita chinesa para poligonal diminuiu o coeficiente de 

desgaste; 

ii) para as ligas com 5% de nióbio a modificação da morfologia de escrita 

chinesa + cruz de malta para poligonal aumentou o coeficiente de 

desgaste; 

iii) exceto à liga Nb2,5Ti, a liga Nb2,5 com carbonetos com morfologia de 

escrita chinesa apresentou o melhor desempenho frente a abrasão; 

iv) a liga Nb5 com carbonetos primários NbC grosseiros com a morfologia de 

cruz de malta + carbonetos com a morfologia de escrita chinesa 

apresentaram desempenho superior ao da liga Nb5Ti com carbonetos 

poligonais; 

v) o aumento do perímetro do carboneto poligonal aumentou o coeficiente de 

desgaste; 

 Esperava-se um aumento da resistência ao desgaste com o aumento da 

fração volumétrica de carbonetos, o que não ocorreu neste trabalho. As ligas com 

maior fração volumétrica de carbonetos – Nb5 e Nb5Ti – possuem também os 

maiores perímetros de carbonetos, ou seja, carbonetos mais grosseiros. Conforme 

apresentado nos resultados, estes carbonetos tendem a fraturar e serem arrancados 

da matriz. A liga Nb5, apesar de possuir carbonetos grosseiros na forma de cruz de 

malta, possui também carbonetos finos do eutético cooperativo, que não fraturaram 
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com a carga aplicada ao corpo-de-prova no ensaio. Os carbonetos da liga Nb5Ti, no 

entanto, são todos grosseiros e, portanto, fraturaram e foram arrancados da 

superfície de desgaste. Este resultado sugere que o mecanismo de desgaste 

predominante para as ligas Nb5 e Nb5Ti foi o de fratura (dano) e arrancamento de 

carbonetos. 

 Para as ligas Nb2,5 e Nb2,5Ti o comportamento dos carbonetos diferiu do 

das ligas Nb5 e Nb5Ti. Apesar da morfologia poligonal e maior perímetro dos 

carbonetos da liga Nb2,5Ti ela apresentou-se como mais resistente ao desgaste 

abrasivo em relação à liga Nb2,5. Isto pode ser explicado pelo fato dos carbonetos 

estarem distribuídos mais homogeneamente na matriz da liga Nb2,5Ti, agindo assim 

como proteção para a matriz contra o desgaste abrasivo.  

 Ao comparar os resultados obtidos para as ligas da “família Nb” com um aço 

tradicionalmente usado na fabricação de cilindros de laminação – AR –, verifica-se 

que esta nova família de ligas possui desempenho inferior quanto a resistência a 

abrasão. Isto pode ser explicado pela natureza dos carbonetos presentes nesta liga. 

A liga AR possui grande fração volumétrica de carbonetos eutéticos M2C e eutéticos 

MC que não fraturaram na superfície de desgaste. 

 Desta forma, pode-se dizer que a morfologia e tamanho dos carbonetos 

realmente é de fundamental importância para a resistência ao desgaste abrasivo e 

que o aumento da fração volumétrica de carbonetos somente será um fator positivo 

no aumento da resistência ao desgaste, caso os carbonetos tenham tamanho e 

morfologia otimizados, ou seja, a maior fração volumétrica possível de carbonetos 

“não grosseiros” dispersos na matriz . 

 

6.3 Deslizamento 
  

A Figura 124 apresenta a taxa de desgaste dos corpos-de-prova em função 

da fração volumétrica de carbonetos para os ensaios de deslizamento alternado. 
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Figura 124 – Coeficiente de desgaste dos corpos-de-prova ensaiados em deslizamento alternado em 
função da fração volumétrica de carbonetos. 
 

 Conforme apresentado na Figura 124, o coeficiente de desgaste dos corpos-

de-prova da “família Nb” não apresentou variação significativa com o aumento da 

fração volumétrica de carbonetos, como verificado pela análise de variância. 

 A Figura 125 apresenta imagem de topo de um corpo-de-prova da liga Nb5 

após ensaio de deslizamento alternado. Os carbonetos NbC (primários e eutéticos) 

fraturaram na superfície da região desgastada (A) e houve acúmulo de óxidos 

provenientes de reação triboquímica (B). 

 

 
Figura 125 - Imagem de topo do corpo-de-prova da liga Nb5 após ensaio de deslizamento alternado 
mostrando a presença de carboneto NbC fraturado (A) e produto da reação triboquímica (B). MEV – 
elétrons retroespalhados. 
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 A Figura 126 apresenta a seção transversal de um corpo-de-prova da liga 

Nb5 mostrando três regiões distintas: (A) – região desgastada; (B) – região entre a 

região desgastada e a região lapidada; (C) – região lapidada. Da seção transversal 

verifica-se que as regiões (B) e (C) apresentam-se mais irregulares que a região (A). 

A região desgastada (A) é uma região plana sem vales (provenientes do 

arrancamento de material) ou picos (provenientes da deposição ou do arrancamento 

de material nas bordas) visíveis em microscopia óptica ou eletrônica de varredura.  

 

 
Figura 126 - Seção transversal do corpo-de-prova da liga Nb5 após ensaio de deslizamento 
alternado. (A) região desgastada; (B) região intermediária entre a região desgastada e a região 
lapidada; (C) região lapidada. MEV – elétrons retroespalhados. 
 

 Da observação da Figura 125 e da Figura 126 verifica-se que os carbonetos 

que fraturaram na superfície de desgaste não estão associados a um arrancamento 

heterogêneo de material na seção transversal do corpo-de-prova.  

 Nos ensaios (bloco contra disco) realizados por Leonard e Rainforth75 o efeito 

da fração volumétrica de carbonetos foi suprimido pelo efeito da carga normal 

aplicada ao corpo-de-prova. Foram ensaiadas 5 ligas de um aço H21 modificado 

contendo  0, 1, 3, 5 e 7% de (WTi)C com carga normal aplicada variando entre 54 e 

254N. Somente para os ensaios realizados com força normal de 54N foi possível 

detectar diferença na taxa de desgaste em função das diferentes frações 

volumétricas de carbonetos; no entanto para as demais cargas aplicadas as taxas 

de desgaste não apresentaram diferenças significativas para as diferentes ligas. 

Para a carga de 54N, a liga com maior fração volumétrica de carbonetos apresentou 

a menor taxa de desgaste seguida pelas ligas com 5, 3 e 1% de carbonetos, 
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respectivamente. A liga com 0% de carbonetos apresentou a maior taxa de 

desgaste.  

Rai et al.76 ensaiaram três ferros fundidos com matriz perlítica e com fração 

volumétrica de carbonetos de titânio (TiC) de 8, 15 e 25%. O ensaio de bloco contra 

anel foi realizado com cargas aplicadas ao corpo-de-prova (bloco) de 130, 190 e 

260N. Os resultados por eles obtidos mostraram diminuição na taxa de desgaste 

com o aumento na fração volumétrica de carbonetos para todas as cargas aplicadas. 

Confrontando os resultados apresentados na Figura 124 com os resultados 

apresentados na literatura75,76 verifica-se que o aumento da fração volumétrica de 

carbonetos pode não ter exercido nenhum efeito, positivo ou negativo, sobre as ligas 

da “família Nb” em virtude das configurações adotadas para o ensaio. 
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7 Conclusões 
 

 Para as condições de ensaio utilizadas no ensaio de fadiga térmica conclui-se 

que: 

i) o parâmetro DC /  (continuidade de carbonetos/distância livre média entre 

carbonetos) correlaciona-se de forma consistente com a profundidade 

máxima de trincas: quanto maior C  maior a profundidade máxima de 

trinca; 

m

mD/

ii) para uma mesma fração volumétrica de carbonetos eutéticos a morfologia 

poligonal (eutético divorciado) apresenta desempenho sob fadiga térmica 

superior ao desempenho de ligas com carbonetos com morfologia de 

escrita chinesa (eutético cooperativo). Isto decorre do fato de a morfologia 

poligonal apresentar parâmetro  inferior ao da morfologia escrita 

chinesa; 

mDC /

iii) a presença de carbonetos primários com a morfologia de cruz de malta 

(típica de carbonetos NbC primários) proporciona uma microestrutura com 

parâmetro C  superior ao de ligas com carbonetos eutéticos. mD/

 Para as condições de ensaio utilizadas no abrasômetro do tipo roda de 

borracha conclui-se que: 

i) a presença de carbonetos primários (de grandes dimensões) é prejudicial 

à resistência à abrasão, pois os mesmos fraturam e são mais facilmente 

arrancados, daí decorrendo aumento da perda de massa; 

ii) para uma mesma fração volumétrica de carbonetos, a morfologia poligonal 

(eutético divorciado) apresenta maior resistência à abrasão do que a 

morfologia de escrita chinesa (eutético cooperativo), considerando que os 

carbonetos poligonais sejam “pequenos” o suficiente para não fraturarem; 

iii) a seção transversal dos corpos-de-prova ensaiados apresentam 

mecanismos de desgaste sub-superficiais típicos do desgaste por 

deslizamento.  

 Para as condições de ensaio utilizadas no tribômetro universal Plint & 

Partners conclui-se que: 

i) somente os carbonetos eutéticos cooperativos não fraturam na superfície 

do corpo-de-prova; 
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ii) os carbonetos com morfologia poligonal, independentemente do tamanho, 

fraturam na superfície ensaiada; 

iii) as configurações do ensaio não permitiram hierarquizar o comportamento 

das ligas da “família Nb” quanto a resistência ao desgaste por 

deslizamento alternado; 

Comparando-se as ligas estudadas (“família Nb”) com o aço rápido 

convencional conclui-se que: 

i) a presença de alta fração volumétrica de carbonetos eutéticos 

cooperativos é prejudicial para o desempenho em fadiga térmica; 

ii) o aumento da fração volumétrica de carbonetos eutéticos cooperativos 

aumenta a resistência ao desgaste abrasivo e por deslizamento. 
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8 Trabalhos futuros 
 

Verificou-se dos ensaios realizados neste trabalho a possibilidade da 

avaliação destas ligas frente aos seguintes tópicos: 

i) para o ranqueamento dos materiais frente ao delizamento alternado 

podem ser adicionados novos ensaios, porém variando-se as cargas 

aplicadas. O uso da lapidação na metodologia do ensaio é algo a ser re-

analisado; 

ii) seria interessante uma melhor caracterização da sequência de 

solidificação das células de eutético divorciado, a qual não foi 

contemplada pelos objetivos deste trabalho. Como os eutéticos 

divorciados apresentaram maior resistência ao desgaste que o eutético 

cooperativo, é de interesse a determinação das condições ótimas de 

formação e precipitação destas células; 

iii) nos ensaios de abrasão em abrasômetro do tipo roda de borracha não foi 

encontrada uma explicação para as diferentes profundidades das marcas 

de desgaste macroscópicas, bem como para as diferentes espessuras dos 

sulcos macroscópicos, sendo necessária uma avaliação mais sistemática 

para a determinação dos mecanismos macroscópicos atuantes. 
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APÊNDICE A – Alterações realizadas na máquina de fadiga térmica. 
 
A.1 Automação da máquina de fadiga térmica 

 

Durante a realização dos ensaios de fadiga térmica havia a necessidade de 

um acompanhamento de todo o ensaio, uma vez que a ocorrência de falhas no 

sistema de refrigeração do forno ou no sistema pneumático poderia anular todo o 

ensaio ou até mesmo danificar o equipamento. 

 Baseado neste problema operacional, decidiu-se pela automatização da 

máquina de fadiga térmica. Após a automatização, o equipamento opera de maneira 

tal, que em caso de falha de algum dos itens de segurança, a alimentação de alta 

tensão é cortada e o corpo-de-prova é movimentado para o interior do tanque de 

água, de modo a preservar o equipamento e o corpo-de-prova em ensaio. 

 A automatização consistiu na implantação de um controlador lógico 

programável (CLP) que interronpe a alimentação elétrica caso haja falta de água 

(pressão da água abaixo de 2,8 bar), de ar comprimido, falha na ventilação, 

sobrecorrente, temperatura de aquecimento acima da pré-estabelecida e tempo de 

aquecimento acima do tempo pré-estabelecido. Além disso, o CLP permite 

programar as variáveis de ensaio, tais como temperatura de aquecimento, tempo de 

aquecimento, tempo de resfriamento e número de ciclos. 

 

A.2 Implantação de um eixo giratório para suporte do corpo-de-prova 
  

Conforme constatado no trabalho de Silva3, o aquecimento ao longo do 

perímetro da pista do corpo-de-prova era heterogêneo devido à configuração da 

bobina de aquecimento apresentada na Figura 127.  

 

 
                           a                             B 

Figura 127 - Representação esquemática do posicionamento do corpo-de-prova na bobina de 
aquecimento da máquina de fadiga térmica nos ensaios de Silva3. (a) pista na região da mira do 
pirômetro óptico e (b) pista na região diametralmente oposta. 
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 A região oposta à região onde o pirômetro óptico realizava a leitura da 

temperatura era muito mais aquecida, atribuindo-se a isso a presença de trincas 

passantes nos corpos-de-prova. Para assegurar um aquecimento homogêneo de 

todo o perímetro circunferencial do corpo-de-prova, adaptou-se um motor elétrico 

que permite que o eixo de suporte do corpo-de-prova gire a 100 rpm durante o seu 

aquecimento. 

 

A.3 Alteração do pirômetro que controla o ensaio de fadiga térmica 
 

 Passou-se a operar com um pirômetro de radiação infra-vermelha, utilizado 

para o controle da temperatura de ensaio, com tempo de resposta  (velocidade de 

aquisição de dados) 100 vezes mais rápido do que o anteriormente utilizado (de 

1mseg para 100mseg). Isto possibilita interromper o aquecimento a temperatura 

mais próxima da planejada. 
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APÊNDICE B - Resultados dos ensaios preliminares realizados no 

abrasômetro do tipo roda de borracha 
 

Foram realizadas duas séries de ensaios preliminares no abrasômetro 

do tipo roda de borracha, visando estabelecer as seguintes variáveis de ensaio: 

tipo e granulometria do abrasivo, força normal aplicada ao corpo-de-prova e 

tempo de ensaio antes de cada parada. Utilizou-se corpo-de-prova da liga 

Nb2,5Ti. 

A primeira série de experimentos teve por finalidade comparar os 

ensaios realizados utilizando areia e minério de ferro como abrasivos. A 

segunda série de experimentos teve por objetivo definir a granulometria do 

minério de ferro e a força normal a ser utilizada. 

 

B.1 Primeira série de experimentos 
 

Cada ensaio teve um “tempo total” de 30 minutos, com paradas em 5, 

10, 20 e 30 minutos para pesagem da amostra. Após cada parada, a máquina 

ficou sem utilização por uma hora para resfriamento da borracha, garantindo 

assim as mesmas condições em cada reinício do ensaio. 

O primeiro ensaio foi realizado com óxido de ferro obtido por 

classificação granulométrica do minério de ferro proveniente de Carajás de 

forma a obter partículas entre 45 e 105µm e o segundo, com Areia Normal 

Brasileira com granulometria de 300µm, conforme trabalho anterior7. A força 

normal aplicada foi de 130N. 

A Figura 128 mostra a evolução da perda de massa em função do tempo 

de ensaio. Os valores da perda de massa referem-se ao acúmulo após cada 

parada, como pode ser observado na Figura 129. 
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Figura 128 - Perda de massa em função do tempo em ensaio de abrasão a três corpos no 
abrasômetro do tipo roda de borracha. Granulometria do abrasivo: entre 44 e 75µm. Força 
normal: 130N. 
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Figura 129 - Perda de massa a cada parada. 1 – 5 minutos; 2 – 5minutos; 3 – 10minutos; 4 – 
10minutos. 
 

A Figura 130 apresenta um gráfico da força normal aplicada em função 

do tempo. Verifica-se que a força normal atinge o valor pré-estabelecido cerca 

de 2 minutos após o início do ensaio, não se justificando, assim, as paradas 

efetuadas em intervalos de tempo inferiores a 10 minutos. 
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Figura 130 - Força normal aplicada sobre o corpo-de-prova em função do tempo. 
 

A granulometria da areia utilizada é de 300µm. O Fe2O3 foi classificado 

com granulometria entre 45 e 105 µm. Esta diferença de granulometria pode 

ser observada na Figura 131, além de ser possível observar o abrasivo antes e 

depois do ensaio. 

 

 Areia Fe2O3 
Antes 

Depois 

Figura 131 - Abrasivos antes e depois de ensaiados. Aumento da areia: 50X; aumento do 
Fe2O3: 200X. MEV. 
 

 A superfície do corpo-de-prova ensaiado foi submetida a análise em 

microscópio eletrônico de varredura para avaliar o efeito dos abrasivos. As 
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micrografias obtidas para o corpo-de-prova abradido por areia e Fe2O3 estão 

apresentadas nas Figura 132 e Figura 133, respectivamente. 

 

 
Figura 132 - Micrografias obtidas em MEV do corpo-de-prova abradido por areia. 
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Figura 133 - Micrografias obtidas em MEV do corpo-de-prova abradido por óxido de ferro. 
 
B.1.2 Discussão e definição da segunda série de experimentos 

 

As Figura 128 e Figura 129 mostram que o corpo-de-prova ensaiado 

com areia teve perda de massa maior do que o corpo-de-prova ensaiado com 

minério de ferro. Há dois fatores importantes que podem justificar isto. O 

primeiro é que a areia possui dureza superior ao minério de ferro e segundo é 

que a granulometria da areia é no mínimo três vezes maior do que a do minério 

de ferro.  

Segundo a literatura7,42 a perda de massa é fortemente influenciada pelo 

tamanho do abrasivo, quando a granulometria dele é menor que 100µm, e que 

acima disto, passa a ter uma taxa de desgaste constante. A granulometria do 

minério de ferro utilizado neste ensaio preliminar está dentro desta faixa crítica. 

Além disso, foi apresentado também, que o abrasivo pode ser quebrado 

durante o ensaio para cargas mais elevadas. E por fim, que a taxa de desgaste 

aumenta com o tamanho do abrasivo e da carga aplicada7. 

Desta forma, foram definidos mais cinco ensaios preliminares a serem 

realizados no abrasômetro do tipo roda de borracha. O critério utilizado para a 
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definição destes ensaios estabelece que o aumento do tamanho do abrasivo e 

da carga aplicada, trará melhorias para a análise dos resultados em função da 

diminuição do erro experimental com o aumento da taxa de desgaste. 

 

B.2 Segunda série de experimentos 
 

Foram realizados quatro ensaios com Fe2O3 com granulometria na faixa 

entre 150 e 210µm variando-se as cargas em 30, 50, 100 e 130N. Definida a 

melhor carga, ou seja, aquela que apresentou maior taxa de desgaste sem 

fraturar o abrasivo, os resultados obtidos foram comparados com os resultados 

obtidos na primeira série de experimentos. Verificou-se que o mecanismo de 

desgaste permaneceu o mesmo para as duas faixas de granulometria,  e 

portanto, será utilizado aquele que apresentou a maior taxa de desgaste. 

 Conforme apresentado na Figura 130 o equipamento leva cerca de 2 

minutos para ser estabilizado. Desta forma, para minimizar este efeito, o ensaio 

passará a ter somente três paradas, sendo cada parte do ensaio com 10 

minutos de duração. 

 A Figura 134 apresenta a perda de massa acumulada a cada parada do 

ensaio, variando-se a carga normal aplicada ao corpo-de-prova durante o 

ensaio de roda de borracha. É possível observar que realmente há um 

aumento na perda de massa em função do aumento da carga aplicada e que 

há uma linearidade na perda de massa por parada, visto que o R2 das retas 

apresentou-se bem próximo de um. 
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Figura 134 - Perda de massa acumulada a cada parada do ensaio de roda de borracha para 
diferentes forças normais aplicadas ao corpo-de-prova. Granulometria do abrasivo entre 150 e 
210µm. 
 

 Desta forma, os ensaios em abrasômetro instrumentado do tipo roda de 

borracha serão realizados com carga normal aplicada ao corpo-de-prova de 

130N e a granulometria do minério de ferro será na faixa de 105 a 210µm. A 

faixa granulométrica será estendida de modo a facilitar o processo de 

classificação do abrasivo. 
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APÊNDICE C – Metodologia para determinação do perfil e volume 

de desgaste após ensaio de deslizamento 

 

 Para a determinação do perfil e volume de desgaste, a região de ensaio 

é analisada em interferômetro a laser, o qual faz a leitura da topografia dos 

corpos-de-prova, e os valores de altura dos picos e de profundidade dos vales 

(eixo z) em função da posição (eixos x e y) são adquiridos. Após a aquisição, o 

equipamento fornece os dados na forma de um arquivo de dados ASCII. 

 Os dados obtidos pela leitura da topografia por interferometria a laser 

foram analisados com o auxílio do programa MountainsMap Universal®, o qual 

permite determinar o volume de desgaste e o perfil da região de desgaste.  

Para a determinação do volume de desgaste, primeiramente a amostra é 

nivelada com a seqüência de comandos 1 e, em seguida, calcula-se o volume 

de desgaste com a seqüência de comandos 2. A Figura 135 ilustra este 

procedimento de forma sintetizada. 

1. Operators> Levelling> Exclude (seleciona-se a região de desgaste para ser 

excluída)>  

2. Studies> Volume of a hole/Peak (seleciona-se a região de desgaste)> 

Compute Volume> Least Square plane> 

 

 
 

(a) (b) (c) 
Figura 135 - Topografia observada com o auxílio do programa MountainsMap Universal®. a- 
obtida pelo interferômetro a laser; b- após nivelada; c- após computado o volume de picos e 
vales. 
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APÊNDICE D – Isopletas de equilíbrio para o nióbio para as ligas da 

“família Nb” 
 

 A Figura 136 apresenta as isopletas de equilíbrio para o nióbio 

calculadas utilizando a metodologia CALPHAD por meio do programa 

ThermoCalc, aliado a base de dados TCFE2, para as ligas da “família Nb”. 
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Nb0 

Nb2,5 Nb2,5Ti 

Nb5 Nb5Ti 
Figura 136: Isopletas de equilíbrio para o nióbio calculadas utilizando a metodologia CALPHAD 
por meio do programa ThermoCalc, aliado a base de dados TCFE2,  para as ligas da “família 
Nb”.(Fe-balanço) 
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APÊNDICE E – Tabela com os valores de macrodureza e 

microdureza da matriz dos corpos-de-prova no estado temperado e 

revenido 
 

Amostras de cada uma das ligas foram submetidas a medições de 

microdureza (100g) e macrodureza (2kg) Vickers. A Tabela 18 apresenta todos 

os valores de microdureza obtidos para cada uma das ligas, a média destes 

valores e respectivos intervalos de variação para um nível de confiança de 95% 

(n=5). A Tabela 19 apresenta os valores de macrodureza medidos, a média 

das medições e respectivos intervalos de variação para um nível de confiança 

de 95% (n=5). 

 
Tabela 18 - Microdureza Vickers (100g) e respectivos intervalos de variação para um nível de 
confiança de 95% (n=5) para amostras temperadas e revenidas. 

 Microdureza Vickers (100g) Média Intervalo de 
variação 

Nb0 681,1 719,8 657 653,1 719,8 686,2 44 
Nb2,5 752,3 569,1 766,9 588,5 702,2 675,8 124,4 

Nb2,5Ti 538,9 612,4 623,1 664,9 685,2 624,9 76,5 
Nb5 719,8 616 747,5 702,2 697,9 696,7 66,4 

Nb5Ti 649,2 677 693,6 672,9 645,4 667,62 27,2 
AR 792,1 761,9 728,9 761,9 724,3 753,8 37,6 

 
Tabela 19 - Macrodureza Vickers (2kg) e respectivos intervalos de variação para um nível de 
confiança de 95% para amostras temperadas e revenidas. 

 Macrodureza Vickers (2kg) Média Intervalo de 
variação 

Nb0 661,9 680,9 691,2 687,4 690,2 682,3 16,4 
Nb2,5 708,5 716,4 740,9 753,2 728,5 729,5 24,4 

Nb2,5Ti 680 680,9 685,5 672,7 686,5 681,1 7,4 
Nb5 728,5 760,1 756,8 740,9 739,8 745,2 17,7 

Nb5Ti 708,5 717,4 715,4 700,7 711,4 710,7 8,9 
AR 847,5 864,4 812,7 846,4 836,1 841,4 25,7 
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APÊNDICE F – Imagem de topo dos corpos-de-prova ensaiados em 

abrasômetro do tipo roda de borracha 
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