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RESUMO

Chapas de aço bifásico('dual phase') se caracterizam

por apresentar microestrutura composta de matriz de ferrita poLI

gonal com IS a 20% de martensita dispersa. o que Lhes confere al-

ta resistência mecânica aliada a boa conformabiLidade. Este tipo

de material pode ser obtido diretamente após a Laminação a quente

através da aplicação de tratamento termomecânico.

0 objetivo deste trabalho foi estudar o efeitcl da

temperatura de acabamento e velocidade de resfriamento sabre o

desenvolvimento da microestrutura e propriedades mecânicas dp um

aço bifásico ao Mn-Si-Cr-Ma próprio para Laminação a quente. í]

técnica experimental consistiu de ensaio de Laminação a quente crn

cinco passes, em que foi variada a temperatura de acabamento. ou

de fim de Laminação. R seguir os carpas de prova foram resfriados

em meios com diferentes severidades de têmpera. Procedeu-se então

à análise das amostras através de metaLografia quantitativa p en-

s a i o de t r a çã o .

Os resultados mostraram que quando o resfriamento foi

feito de made direto a velocidade de resfriamento é a par:impera

mais importante na determinação da microestrutura e proprii(i:Idos

mecânicas, cabendo à temperatura de acabamento um papel scclin(]â-

ria. No caso das amostras submetidas a resfriamento escaLon;ldo a

variável que influenciou decisivamente as propriedades mec;irlicns

do material foi a temperatura em que a têmpera foi interrompida
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RBSTRnCT

lJual phase steel stribs show a microstructure that

consista of a soft poLyganal ferrete matrix with 15 to 20% of

hard martensite dispersed on it, which grants high strength and

good coLd formabiLity to this pi'oduct. This kind of steel can be

produced direct from the roLLing heat through the appLication of

a thermomechanical treatment campatibLe with the chernical

composi tion of the steel

The aim of this work was to study the effect af the

roLLing finish ternperature and cooLing rate an the deveLopment of

the microstructure and mechanical properties of a Mn-Si-Cr-Ma

dual-phase steel suitabLe far hot roLLing. The experimental

technique comprised a ave-país hat roLLing scheduLe on a

laborntory roILing miLL using different finish temperaturas. Then

the sarnpLes fere cooLed in media with different quench

severities. The simples thus obtained fere anaLysed through

quantitativa metaLLography and tensian testing

The resulta obtained showed that in the sampLes

directLy quenched the cooLing rate is the capital parameter for

the determination af the microstructure and mechanical

properties, whereas the finish temperatura pLays a secondary

r'oLe. When the simples fere submitted to interrupted quenching

the variabLe that decisiveLy infLuenced the mechanical properties

vas the temperatura on which the quench was interrupted.
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R grande elevação do preço do petróleo que provocou a

crise energética da década de setenta e a crescente conscientiza-

çilo ecológica mundial forçaram a indústria automobilística a

aperfeiçoar o prometo de seus veículos no sentido de reduzir seu

consumo de combustível. tor'nando.-os mais económicos e menos pa-

lu e n te s

Uma das abordagens adotadas para se aumentar o rendi-

mento energético dos automóveis sem comprometer seu desempenho

fai a t'adução de seu peso. Isto motivou a utilização de novos ma-

teriais mais Leves que o aço nos veículos, como os polímeros de

engenharia e o alumínio, por exemplo. fl utilização desses mate-

riais tem sido crescente a despeito de suas desvantagens, ou se-

ja. a difícil reciclagem dos plásticos e.o alto preço do aLumí-

n i o .

Desse modo novos tipos de aço foram desenvolvidos pa-

ra se responder ao desafio da economia de energia e dos novos ma-

teriais. Surgiu assim uma nova geração de aços com maior resis-

tência mecânica. quer permitem redução no tamanho dos componentes

sem prejuízo de seu desempenho ou a segurança do veículo.

No caso específico das chapas para veículos automati-

vos foram desenvolvidos as chamados aços microLigados de grão fi-

no (com pequenas adições de nióbio, vanádio ou titânio) e refos-

forados, as quais têm maior resistência mecânica e permitem redu-

ção na espessura da chapa sem afetar suas características mecâni-

c a s

Entretanto, devido à sua maior resistência mecânica,

innq dp chanaç nãa tem Q mesmo arara de conformabiLi-novos
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edil a trio inerente às chapas de aço doce. e assim sua aplicação

am peças de formato complexo é Limitada.

n produção de chapas de aço de alta resistência e baa

ConformabiLidade tornou-se possível a partir de meados da década

passada. Isto fai conseguido em aços cuja microestrutura é cons-

tituída de matriz de ferrita poligonal com 15 a 20% de martensita

dispei'sa uniformemente. Tal microestrutura propicia um comporta-

mento mecânico peculiar cujas principais características determi-

nadas pela ensaio de trarão estão Listadas abaixo:

d

ausencia de ponto de escoamento;

limite de escoamento a 0,2% entre 300 e 380 MPa;

alta taxa de encruamento (n.= 0.2 a 0,3);
limite de resistência entre 620 e tias MPa;

baixa relação de escoamento, ou taxa Limit

coamento/Limite de resistência(0.5 a 0,6);

alongamento total igual ou superior a 27%

dee

Devido à sua microestrutura peculiar esse aço foi de

nominada de bifásico ('dual phase').

Rs ch ap as de aço bi f ás

lamente da Laminação de Tiras a Quente ou através de recozimenta

contínuo. De modo geral. chapas de espessuras super'iores a 2.0 mm

são produzidas por Laminação a quente, suprimindo-se o tratamento

posterior de recozimento contínuo. Isto implica num aumento de

produtividade e redução no custo do produto. Chapas com espessu-

ras menores tem de ser obrigatoriamente Laminadas a frio. e desse

podem p roda zi dasICO di res e r
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modo a recazimenta posterior para desenvolvimento da microestru-

tura bifásica torna-se imprescindível

Os aços bifásicos obtidos diretamente da Laminação a

quente foram inicialmente desenvolvidos, já em escala industrial,

por volta de 1976. Essa primeira. abordagem tinha como principal

objetivo ajustar a composição química do aço de modo que fosse

conseguida a microestrutura bifásica sem grandes alterações nos

parâmetros do processo de Laminação, como as temperaturas de rea-

quecimento, acabamento e bobinamento do material. bem como a ve-

locidade de resfriamento a que eLe é submetido. além disso, a

comportamento da transformação da austenita dos aços processados

deveria possuir relativa insensibilidade às variações nesses pa-

râmetros decorrentes da operação industrial

Esses objetivos foi'am corlseguidos, mas as Ligas assim

desenvolvidas possuíam teores relativamente elevados de elementos

de Liga. o que encarecia o produto. Isto motivou o estudo de mo-

dificações no processo de nado a minimizar o teor de elementos de

liga presentes no aço, o que foi conseguido através da alteração

do esquema de resfriamento, que passou a ser escalonado: a) rápi-

do resfriamento do material até o 'nariz' da reação ferrítica;

b) resfriamenta ao ar até que se forme80 a85%de ferrita;

c) têmpera até uma temperatura Ligeiramente superior ao ponto Ms,

a d) bobinamento. Este novo processa, contudo, requer mesas de

resfriamento de grande capacidade e babinadoras de alta potencia.

além de sistemas de automação que permitam a execução consistente

des se prece s sa
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0 desenvolvimento dos aços bifásicos obtidos direta-

mente da Laminação a quente é um exemplo típico da evolução da

tecnologia siderúrgica atual. onde a fabricação de produtos de

menor custa e maior qualidade requer altos investimentos em equi-

pamento, automação e tecnologia de processQP o que s6 é consegui-

do através de um contínuo esforço de Pesquisa e Desenvolvimento

Devido ao potencial deste novo tipo de produto deci-

dimos como tema deste trabalho estudar a influência de determina-

dos parâmetros de processo no desenvolvimento da microestrutura e

propriedades mecânicas de um aço ao Mn-Si-Cr-flo destinado à pro-

dução de tiras a quente com microestrutura bifásica

Dentro deste objetivo fai produzido um Lingote desse

material em forra a vácuo, a qual gerou corpos de prova para os

ensaios no Laminados piloto do Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas de São Pauta(IPT), variando-se a tempeí'atura final de Lami-

naçgo e as condições de resfriamento. Foram retirados corpos de

piava de cada amostra Laminada para análise metaLográfica quanti-

tativa e ensaio de trarão. Verificou-se desse modo a influencia

dos parâmetros de Laminaç3o sobre a tipo de microestrutura forma-

da. a fraç3o volumétrica, tamanho de grão e a dureza dos consti-

tuintes obtidos, bem como sobre as propriedades mecânicas. Estes

resultados foram comparados com os obtidas por outros autores,

ap re sen tardo boa concord ânci a.
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2 . 1 HICROESTRUTURn DOS nãOS BIFÁSlCOS

2. 1 . 1 C:ons t i tu in tes Presen tes

R micraestrutura dos aços bifásicos Laminados a quen-

t.l pode ser descrita qualitativamente como uma matriz de ferrita

poligonal com 10 a 20% de segunda 'fase' constituída de martensi-

t3 e, eventualmente, de bainita granuLar e austenita retida. Como

se observa. o termo 'fase' para designar os componentes não-fer-

ríticos da microestrutura não é apropriado, uma vez que podem

eles podem ser eventualmente constituídos de bainita ou permita.

que não são fases, e sim constituintes. fILém disso, a presença de

mais de um constituinte nos componentes..nao-ferríticos torna a

designação 'aço bifásico' incorrera, uma vez que podem estar pre-

sentes mais de dois constituintes na microestrutura

R ferrita dos aços bifásicos Laminados a quente se

forma sob altas temperaturas, na faixa de 7S0 a 900oC, devido ao

alto teor de Si e ao efeito da deformação, que aceleram a reação

ferrítica e aumentam a temperatura Rr3(1.2). lJe acordo com HO-

NEYCOMBE(3), essa alta temperatura de transformação Leva ao sur-

gimento de ferrita equiaxial, com baixa densidade de discordân-

cias e, portanto, com grande capacidade de alongamento.

Segundo THOMF]SC4) a segunda 'fase' deve ter tamanha

de grão mínimo e formato fibroso, Levando a um aumento da área

interfacial. n martensita presente na segunda 'fase" deve ser

n.lo-machada, da tipo "Lath", e contendo austenita retida interca-

lada para aumentar a tenacidade do material. n formação de carbo-
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netos da tipo cementita deve ser evitada. pois eles podem inter-

ferir no ajusta da interface matriz-segunda 'fase', Levando à

futura prematura do material durante a conformação. Essa inter-

face deve ter baixa energia, o que é conseguido com uma segunda

'fase' composta de martensita não.-machada. que é justamente o ti-

po de constituinte formado nos aços bifásicos Laminados a quen-
te-aJ

[Jutro constituinte presente nos grãos de segunda 'fa-

se' dos aços bifásicos Laminados a quente é a chamada bainita

granuLar. Esse constituinte surge na segunda 'fase' quando há

formação de uma fiação relativamente pequena de ferrita poligo-

nal, reduzindo a concentração de carbono presente na austenita

remanescente que dará origem à segunda 'Case'. Esse constituirlte

foi caracterizado par ELDIS et aLiiC5), que encontrou semelhanças

entre eLe e a bainita granuLar descrita por HnBRRKEN et alia(6)

tt'ata-se de uma marfaLogia particular de bainita. onde o carbone-

to é substituído por um constituinte martensítíco com teor rela-

tivamente baixo de carbono, acompanhado eventualmente de austeni-

Ea retida, formando o chamada constituinte Mn - Martensita-fluste-

nita. ELDIS et aLii(6) acreditam que a presença de silício, cromo

e moLibdênio, elementos de Liga comuns nos aços bifásicos Lamina-

das a quente. tende a favorecer a formação desse constituinte

POINTNER & JOELLER(7) também encontraram uma morfologia de baini-

ta semelhante em aços de composição química 0.10% C, 0.90% Si e
1,54% Mn.

Rios bifásicos Laminados a quente podem conter até 2%

de austenita retida, de acordo com BF]LL16ER & GLF]DMRN(8). Segun-
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do LnNZILLOTO & PICKERING(S). a fiação de austenita retida será

inversamente proporcional ao tamanho de grão da segunda 'fase'

l)s mesmos autoras explicam a estabilidade da austenita devido à

falta de núcleos para a formação de martensita e ao fato de que

]s tensões que atuam na microestrutura tendem a 'escoar' pela ma-

triz feí'lítica, que é mais mole que a austenita retida, provocan-

do aumenta da densidade de discordâncias na ferrita. Contudo,

COLBREN et alia(1) afirmam que sua influência nas propriedades

tnuxcãnicas dos aços bifásicos Laminados a quente é nula, devido a

sua baixa proporção na microestrutura e ao fato de eLa se trans-

formam' em martensita para valores de alongamento muito baixos.

2 . 1 . 2 . 1P D Q Leal:g

HORNBOGEN et alia(lO) propuseram um modelo tipológica

p.lra se caracterizar a micraestrutura bifásica com base no fato

de que eLa agí'ega características dos Eras tipos fundamentais de

ÍRicFOQstputuFa com duas fases: dupLex, dispersão e em rede

Os pontos comuns entre a microestrutura bifásica e as

micraestruturas básicas com duas fases são as seguintes

rnict'oestrutura dupLex: as quantidades de grãos por vo-

lume das duas fases são iguais: Logo, as razões entre

os volumes dos grãos das duas fases e as fiações em

volume devem ser iguais;



miçcQglEEtlt:gt.g..BQ d!!pg..!:.!Ã.a: a segunda fase deve ser

totalmente isolada pela matriz. para se garantir a du-

tiLidade e conformabiLidade do material

!icroestrutura em rede: a segunda fase se Localiza ex-

clusivamente nos conto.mos de grão da matriz

Os quatro upas de microestrutura podem ser vistos

esquematicamente na fig. l(lO)

MICA

MiCROESTRUTURA
FÍSICA

MICROESTRUTURA
EM REDE

P+-v""\."rY

\P ''''6 q + Si
d''-\.+''...,P+

\ f

iP'+X.. 'sP/'\'\.

p dP \.

Fig. 1: Representação esquemática da tipologia da micraestrutura

bi f á s ic aC1 0)
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2.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS RÇDS BIFÁSlCOS LRMINRDOS R QUENTE

2 . 1 . 1 .

a Quente

0 primeiro trabalho relatando o desenvolvimento de um

aço bifásico Laminado a quente foi apresentado por COLlIREN et

alia(1). R obtenção de microestrutura bifásica diretamente após a

laminação a quente mostrou-se possível a partir da constatação da

presença de martensita em bobinas Laminadas a quente de aço mi
c roLig ado ao Mn-Mo-Nb.

0 objetivo primordial deste primeiro estudo foi en-

contrar uma composição química que conferisse características es-

peciais à transformação do aço, viabilizando a obtenção simultâ-

nea de uma matriz ferrítiea e martensita num mesma material. di-

retamente após a Laminação. Em termos de diagrama TRC estas ca-

racterísticas se traduziriam coma:

curva ferrítica alongada, au seja, possibilidade de

se formar grandes quantidades de ferrita poligonal

dentro da Larga faixa de velocidades de resfriamenta

usualmente aplicadas na mesa de saída do Laminados d

Ti ras a Quente ;

b) Retardamento da reação perLític

formação durante a resfriamento;

c) Término da reação perLítica a

a )

e

suprimindo s e su a

a L t a temper a tu r a . de
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de modo a se evitar a formação desse constituinte

após Q bobinamento;

Formação de baía de austeníta metaestável entre os

campos ferrítico e bainítico, criando-se um intervala

de temperaturas de .aproximadamente /5aC onde não

ocorre transformação. Isto faz com que variações na

temperatura de bobinamento, inerentes ao processamen-

to industrial do aço. não afetem a sua transforma-

Supressãa da nucLeaçãa de cementita bainítica durar

te o resfriamento Lento da bobina após a formação de

80% de fer'Fita poligonal. fazendo com que a austenita

metaestável rica em carbono que se forma após o res-

friamento aceder'ado se transforme em martensita e

não em bainita durante o resfriamento Lento da bobi-

n a

d )

e)

após uma série de experiências ut'iLizando-se Lamina-

çao Laboratorial e do estudo das características de transformação

da austenita desses aços chegou-se a uma composição química oti-

mizada que atendeu aas requisitos acima: 0,065$C. 1.20% Mn.

0,90% 5i. 0.38% Mo e 0.61t Cr(1). 0 diagrama TRC qualitativo re-

lativa a esse aço pode ser visto na fig. 2(2)

Rs características peculiares da transformação desse

aço decorrem de

BaLanceamento entre
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9
.a

DEFORMAÇÃO

'0

Sol '0

RESFRIAMENTO ACELERADO

[H
F

Pt'

® \.30'C/h8
J ."

t. -

BOBINAMENTOM

/03 /04702
TEMPO {S)

Fig. 2: Superpasiçao esquemática dos parâmetros de processo da

Laminaçlo de Tiras a Quente com o Diagrama TRt de um aça

bifásico Laminada a quente ao Mn-Si-Cr-Mo(2)

aceleração da reação ferrítica promovida pelo

baixo teor de carbono, alta percentagem de silí-

cio e a deformação a quente;

r.etardamenta da reação perLítica pela presença

de moLibdênio, manganês e cromo.

jumento da tempet'abiLidade da austenita enriquecida

de carbono pelo manganês, silício, clamo e moLibdê-

nio, de modo a se evitar a transformação imediata da

austenita em bainita na faixa de temperaturas de bobi-



namento(510-620oC). viabilizando a formação de mar

tensita durante o resfriamento Lento posterior

Esta Primeira Geração de aços bifásicos Laminados a

quente apresenta tear de eLeme.ntos de Liga consideravelmente

maior em relação à chapas de aça automotivas convencionais. Pes-

quisas posteriores de ELDIS et alia(5) revelaram o papel funda-

mental da Mo no alargamento da chamada 'janela de bobinamento'. a

qual pode sar vista na fig. 2. Essa janela é definida como sendo

Q intervalo de tempo entre a formação de 7S a 100% de ferrita po-

ligonal num diagrama TRC obtido a partir da austenita sem defor-

mam:o. É fundamental que a curva de resfriamento da tira passe

por esse intervalo para que se forme a microestrutura bifásica

ob j e tiv ad a .

Entretanto, o moLibdênio é um elemento de Liga caro e

de disponibilidade restrita na Europa e Japão.'Dessa formal foram

realizados diversos trabalhos visando substituí-Lo total ou par-

cialmente por outros elementos de Liga(2i11-21). Entretanto, a

eLiminaçla do moLibdênio requer alterações no processo de fabri-

cação do aço bifásico Laminado a quente: a controle das condições

de resfriamento deve ser mais rigoroso e a temperatura de bobina-

menta deve ser abaixada até a faixa de 400-500oC. Em termas de

equipamento tal processo requer mesas de resfriamento dotadas de

instrumentação e automação que permitam controle rígido da tempe-

ratut.a do produto e bobinadoras com maior potência. fl composição

química típica da Segunda t3eração de aços bifásicos é 0.04$ C

1.55% Mn, 1.0% Si e 1 .0'b (-rC14)



Entretanto, a maneira mais simples para se produzir

aço bifásico diretamente da l.animação a quente é submete-Lo ao
seguinte padrão de resfriamento:

a) Resfriamento rápida até a temperatura Correspondente

ao 'COtOVQLoH da reação ferrítica, onde eLa se pro-
cessa de forma rápida;

b) Permanência a essa temperatu

de ferrita na microestrutura;

c) Resfriamento rápido até uma tempo

pon to Ms, ou seja, cerca de 200oC:

d ) Bob in ámen to

a t é tenh a 80%r a que se

r a tu r a ab ai xo do

J

apesar de simpl.es, este processo exige uma mesa de

saída capaz de aplicar um padrão de resfriamento relativamente

complexo e bobinadoras de alta potência. Entretanto, o teor de

elementos de Liga no aço processado dessa maneira é baixo. o que

reduz seu custo. Surgiu assim a Terceira Geração dos aços bifási-

cos Laminados a quente. Tal abordagem já foi aplicada na Euro-

pa(17.18), mas é particularmente disseminada no Japãa(19-21). Uma

composição química típica deste geração é 0.06% C, 0.13% Si e
1,50% Mn(21)



16

2.2.2 Efei ta dos Elementos dg !:jqa

2.2.2.1 . Carbono

0 Carbono é um eLemen.to-chave na formação da microes-

trutura bifásica, uma vez que sua difusão e concentração na aus-

tenita remanescente durante a reação ferrítica Levará à formação

de martensita durante o resfriamento Lento da bobina. Desse modo,

esse elemento controla a fiação de segunda 'fase' presente no aço

e, consequentemente. suas propriedades mecânicas e conformabiLi-
.i ..a. L 1 . 3 1

f;ssim, ao se analisar o comportamento da transforma

ção durante a Laminação de Tiras a Quente.de aços bifásicos é ne-

cessária considerar uma combinação de dois diagramas TRC, coma

pode ser visto na fig. 3C22)

Tem- se ass im(22 . 23)

a) Um diagrama correspondente à composição-base do aça

para as transformações a alta temperatura. ou seja.

ferrítica e perl í rica;

b) Outr'a diagrama correspondendo à austenita remanescen-

cente. metaestável e rica em cai'band, para as

transformações a baixa temperatura. ou seja. bainf-

tica e mar tens í tida.

Esse aumento da concentração de carbono foi confirma-

do experimentalmente através de ensaios de micro-sonda. os quais



17

ê

g TEMPERATURA DE ACABAMENTO

DEFORMAÇÃO

LAMtNAÇm RESFRIAMENTO
BOBINA

RESFRIAMEN'lD ACELERADO

Fig 3 alterações no campal'tamenta da transformação do aça bife

fico aa Longo das diversas etapas do tratamento termome

cónico a que é submetido no Laminados de Tiras a Quen

te(22)

ainda revelaram que nãa ocorre partição dos demais elementos de

liga(11). Essa concentração pode ser calculada teoricamente atra-

vés da fó rmu L a (24)

Ca : Co (l + (df da) (l / (Vm + Vf) l ) ) ( 1 )

onde

Ca

Ca

df

da

teor de carbono na austenita remanescente

a formação da matriz ferrítica;

teor de carbono nominal do aço;

d en s i d ade d a f e r r ita;

den s id ade d a au s tem ta;

apó s a
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Vm

vf

fiação volumétrica da segunda 'fase";

oração volumétrica de ferrita secundária. que é

zero no caso dos aços bifásicos Laminados a

quente, uma vez que não mais haverá formação de

ferrita a partir da austenita remanescente

R difusão do carbono para a austenita metaestável é

intensificada pel.a presença do silício e pela deformação a quer
te ( 1 . 2. 25)

janela de bobinamento" do diagrama TRC, a que torna as proprie-

dades do produto mais sensíveis a flutuações nos parâmetros do

processo de Laminação a quente. Logo, seu teor deve ser Limitada

a um máxima de 0,07$ o que, inclusive. melhora a soLdabiLidade da

p roda to(5)

Tea re s de c arbono de 0,07% reduzem ch amad aacima a

Entretanto, o carbono influencia de forma decisiva as

propriedades mecânicas do aça bifásico, como se pode observar na

fig. 4(26). De fato, o aumento de resistência mecânica proporcio-

nado pelo acréscimo no teor de carbono é quatro vezes maior nos

aços bifásicos do que nos aços ferrítico-perLíticos convencio-

nais. Isto decorre do fato de que nos aços bifásicos o aumento do

teor de carbono implica num maior aumento da fiação de mar'tensita

na microestrutura do que a de permita nos aços convencionais
FILA J! l sl z q l l lql f#lllmais Ul
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a04 % c

0. 06 % C

o. /o % c

LIMITE DE RES}STENCiA (MPa)

Fig 4 Relação entre o Limite de resistência e o alongamento to-

tal para aços bifásicos Laminados a quente com diferentes

teares de c arb ono(26)

2.2.2.2. Hanqanês

0 Manganês retarda igualmente a reação ferrítica e

perLítica(S); seu teor pode ser ajustado conforme as condições

operacionais do Laminados que está sendo utilizado, uma vez que

altas teares desse elemento aumentam a temperabiLidade da auste-

nita e diminuem a velocidade de resfriamenta necessária para a

obtenção de 80$ de ferrita poligonal na microestrutura. Seu efei-
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to na transformação pode ser visto na fig. 5(25). Sua atuação na

chamada 'janela de bObiRamQRtoH é, contudo,- muito pequena.

Rios com relação Mn/C maiores do que 20 e processados

sab temperaturas de acabamento entre 900 e 8S0oC e de bobinamento

entre 550 e 600oC.. apresentam m.icroestrutura bifásica com pro:

priedades mecânicas uniformesCI). Par outro Lado. teores de Mn

acima de 1.6% provocam aumento da fraç3a de bainita pr.esente na

microestruturaC15). O aumenta do teor desse elemento também pro-

rROVQ elevação da percentagem de segunda 'fase', incrementando

apenas o Limite de resistência(27); entretanto. Q Limite de es-

coamento decresce. Q que favorece a chamada relação de escoamen-

to. ou seja. a taxa.Limite de escoamento/Limite de resistência.

9

g
$
i

Soar ,qt/sfe/7/ficarão ; 930'c. 5 mln
Aço com O,Q5% C/ 1.0 %. Si/].0% Cr

aoof o - ao

Bainita
7,5 % Af/7

10 700 7000
RESFR}AMENTO A PARTIR DE 930' C(S)

Fig. 5: Efeito da aumento do teor de Mn na transformação do aço

bifásico Laminado a quente(25)
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2. 2.2. 3. Si L ócio

adições de silício aceleram a formação de ferrita po-

ligonal. que passa a se formar sob temperaturas maiores e tempos

menores; teores de até 1,5% retardam Ligeiramente a reação perLí-

ticaC2.5ill). R fig. 6 mostra o efeito de adições progressivas de

silício, cromo e moLibdênio sobre a transformação da austenita

a07 ')eC -(2.9% Afa- 0..3%Cr a.05%C-/2%S/- a9% 4f'/t
O..3 % Afa 0.9 96 &8

Q05 %C - 7. 2%S/ - 0. 9% .ifa

S/ = 7.0%Ta= 970'C Ta= 7070'C Cr= O %

P

Ta=}025'C

400
\

7; .1;#'0
]2QO S/ x7,5 %Fa=/020'C

800

/H

157 /46

Za = /000 'C Cr= O,JO %
=.+:Ê

g
$

$ 162 150 B6

b = 7020 'C Afo = 0,50 %

100 101 102 }03 104 10S

TEMPO DE RESFRAMENTO DESDE A TEMPERATURA DE «jSTENtTIZAçÃO(S)

6: Efeito do Silício, Cromo e MoLibdênio sobre o comporta-

mento da transformação da austenita nos aços bifásicos

Laminados a quente e seu efeito na 'janela de bobinamen-
ta- (5. 13)

Fig
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dos aços bifásicos Laminados a quente(Sí13). Em termos de proces-

samento industrial o teor de silício deve estar abaixo de l.S$

para se maximizar a 'janela de bobinamento-(5)

De fato. o silício, a exemplo do alumínio e cobalto.

tem neste caso efeito inverso na temperabiLidade do aço, acele-

rando a reação ferFítica(5illílS,28,29). Isto pode ser explicada

pela farte interação entre os átomos de Si e C, que se traduz nu-

rR3 forte repulsão entre eles e no aumento da atividade do C(30)

Isto resulta na redução da interaçao entre os átomos de ferro e

carbono na presença do siLÍcio, o que aumenta Q fluxo de difusão

do carbonoC30.31). Desse modo, o silício favorece a repulsão dos

átomos de carbono da ferrita para a austenita remanescente. De

acordo com nBRRMOWITZ & MOLLC32) isto reduz a dureza da ferrita,

uma vez que Q efeito endurecedor proporcionado pelo carbono pre-

sente na ferrita é maior do que o do silício

O silício, de acordo com POINTNER & JOELLER(7). res-

tringe a formação de cementita e outros carbonetas o que, aliado

ao baixo teor de carbono do aço bifásico, altera a morfologia da
bainita eventualmente presente, em que a cementita é substituída

pela martensita ou pelo chamado constituinte Mn. Isto foi compro-

vado por outros autores(Sp26). além disso, deve-se ressaltar o

fato de que Q silício é insolúvel na cementita e outros carbone-

tos (31 )

Em termos de propriedades mecânicas o silício contri-

bui para o aumento da capacidade de alongamento da ferrita e do

coeficiente de encruamento Q. durante a conformação a frio, pois

esse elemento, soLubiLizado na ferrita, restringe a movimentação
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tios sistemas de escorregamento das discordâncias(11). Isto Leva a

tilit aumento da resistência mecânica sem prejuízo da estampabiLida-

.l..(12), acarretando ainda abaixamento da relação de escoamen-

to(33) e mantendo o alongamento constante. além disso, Q silício

aumenta a confoí'mabiLidade do aço bifásico através da distribui-

ção fina e abrasa dos grãos de segunda 'fase', mantendo a cae-

ratncia da interface ferrita-martensita devido à inibição da for-

mação de carbonetos grosseiros, o que melhora a capacidade de

alongamento da chip a(4)

0 uso do silício, entretanto, pode Levar a alguns

efeitos deletérias às propriedades do material, como a degradação

da superfície do produto e de sua resistência ao impac-

to ( 18, 20,32)

2.2.2.4. Cromo

0 principal papel do cromo é aumentar a temperabiLi-

dade da austenita remanescente ao tango do resfriamento Lento da

bobina(5), restringindo ainda o efeito de auto-revertido da mar-

gens i t a ( 12)

apesar do clamo retardar a reação perLítica, sua in-

fluência na 'janela de bobinamento' é muito pequena, e de fato a

presença desse elemento não é fundamental para a formação da ma-

triz ferrítica durante a resfriamento acelerada(S)



Teores cí'escentes de cromo Levam a uma redução no Li-

mite de escoamento com a elevação da temperatura de acabamen-

toC2S). Em relação ao silício a adição de clamo Leva a uma menor

rel.anão de escoamento e formação de maior quantidade de segunda

'fase' meras dura. O cromo pode ainda substituir parcialmente o

rnanganês, reduzindo seus efeitos negativos, cama a formação mais
dif íci L de martensi ta(34)

2.2.2.5. MoLibdênío

O moLibdênio é um elemento vi:tal para o desenvoLv.i-

rnento da microestrutura bifásica. uma vez que eLe retarda decisi-

vamente a reação perLítica e, simultâneamente. mas de maneira

suave. a reação feFFíticaCI.2í5.11.1S). além disso, a temperabi-

lidade da austenita remanescente após a formação da matriz ferrí-

tica é grandemente aumentada, reduzindo bastante a velocidade de

resfriamento necessária para o aparecimento da maFtQnsit3(lpS). O

efeito máximo nesse sentida é conseguido através da combinação da

moLibdênio cam o cromo(5,26), maximizando-se a 'janela de bobina-
men to "

D efeito do retardamento da decomposição da austenita

por elementos substitucionais como moLibdênio. manganés, cromo,

titânio e vanádio parece ser causado, entre outros fatores. pela

retardamento da mobilidade da inteí'face austenita/ferríta pela

ar'Pasta de átomos de soluto(35-37). De acordo com esta abordagem.
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átomos de elementos de l.iga que apresentam considerável diferença

de tamanha em relação ao de ferro segregam para a interface aus-

tenita/ferrita desordenada durante o crescimento, e atraem átomos

de carbono. Casa o elemento de Liga reduzir a atividade do carbo-

no na austenita eLe tenderá a concentrar átomos desse el.ementa na

interface austenita-ferrita, reduzindo a concentração de carbono

na austenita ao seu redor. n medida que a concentração de carbono

na interface aumenta, a cinética de crescimento é retardada. O

maLibdênio atende a essas duas condições, pois seu raio atómico é

15X superior ao do ferro e eLe reduz a atividade do carbono(37)

adições de moLibdênio também podem evitar a formação

de cementita na baihita, a qual é Substituída pela martensita ou

mistura de mar.tensita e austenita(38)

além disso. segundo VLRD(13) Q moLibdênio tem eleita

benéfico sobre as propriedades mecânicas. Os mesmos. autores veri-

ficaram que esse elemento apresentou o maior efeito na redução da

relação de escoamento, enquanto que o manganés, siLÍcio e cromo

tem efeitos aproximadamente iguais entre si. Entretanto. se for

Considerada a relação acréscimo de resistência/custo, a ordem de-

crescente de eficácia passa a ser Manganés -> Silício -> Cromo ->
Mo Libdênio.



2.2.2.6

n substituição do moLibdênio na composição química

dos aços bifásicas Laminados a quente pela combinação de cromo-

vanádio e cromo-boro não apresent.ou bons resultados, pais o .efei-

to do vanádio e do do boro sobre as propriedades mecânicas da

produto é desfavoráveLC13). além disso, esses elementos ngo favo-

recem o perfil típico da decomposição da austenita dos aços bifá-

sicos Laminados a quente, como mostra a fig. 7(39). R agia do va-

nádio e, principalmente. do boro, provoca forte retardamento na

formação da ferrita poligonal, o que torna difícil o desenvolvi-

mento de uma microestrutura bifásica ideatC1.39)

0 uso de nióbio nas aços bifásicos Laminados a quen-

te nlo foi bem sucedido. pois a formação de grãos alongados au-

mentou a resistência mecânica do material mas prejudicou sua Qs-

tampabiLidade(40). Entretanto, esse elemento pode vir a ser uti-

lizado quando se desejar um produto com alta resistência mecânica

- incLudindo endurecimento por precipitação - mas de canformabi-
l idade res t Fingida (23)
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aços bifásicas Laminados a quente(39)
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2. 3 EFEITO DOS PARÂMETROS DO PROCESSO DE LRMINRÇÃO

2 . 3 . 1 . !Dtroducão

n produção dos aços b.ifásicos diretamente da saída do

Laminados de Tiras a Quente é. na realidade, um Tratamento Termo-

mecânico, onde tanto o ciclo térmico a que o material é submetida

como a esquema de deformações nele aplicado afetam de maneira de-

cisiva sua mic.reestrutura e. portanto, suas características mecâ

n lc a s

H tig. ü*''' mostra os diversos fenómenos metalúrgi-

cos envolvidos nas diversas fases dos tratamentos termomecânicos

e suas interaç6es. No caso da Laminação dq Tiras a Quente de aços

bifásicas os parâmetros de processo mais importantes são: tempe-

ratura de austenitização, grau de deformação e a velocidade de

r.esfriamento aplicada após a conformam:o. Fenómenos de precipita-

ção não são observados nestes aços devido à ausência de elementos

de micro-Liga em sua composição química

2.3.2 Rusteni ti z açXo e So rubi Li z acho

0 objetivo fundamental da austenitizaçãa que antecede

o tratamento termomecânico é assegurar a dissolução completa dos

elementos de Liga e determinar a estrutura austenítica de partida

em termos de tamanho e homogeneidade do grãoC41). Este estado
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portancta decisiva sobre as propriedades mecânicas

do produto. pais exerce grande influencia na cinética de trans-

formação da austenita e no tamanho de grão da microestrutura fi-

l n i c i a L tem im

n ] L

Uma vez que os aços bifásicos produzidas diretamente

da Laminaçãa a quente não contém elementos de micro-Liga cama

nióbio, vanádio ou titânio não há carbonitretos cam alta tempera-

tura de soLubiLização a serem dissolvidos. Logo, a homogeinização

plena da austenita pode ser conseguida sob temperaturas não muito

superiores aa ponto nc3. BEENKEN et aLiiC2) verificaram que para

um aço bifásico de composiçHa química 0,085% C, 1.21% Si, 0,92%

fln. 0.39% Cr e 0,36t Mo a temperatura nc3 era igual a 100SOC. Ds

mesmos autores utilizaram uma temperatura.de austenitização míni-
ma igu al a 1060ot em seu estuda.

Na prática industrial, contudo. as temperaturas de

austenitização utilizadas na Laminação de Tiras a Quente variam

entre 1100oC e 1250oC, em função da capacidade de conformação das

cadeiras de Laminaçlo e das temperaturas de acabamento requeri-

das. Isto Leva a um aumento do tamanho de grão austenítico ini-

cial. que eventualmente pode elevar o tamanha de grão do produto
f: ..t (7)

que us aços OITaslcos sao normalmente acaLma-

dos ao alumínio admite-se que seu crescimento de grão austenítico

se acelere após o coaLescimento dos nitretos de alumínio até um

tamanho crítico. ]] determinação da temperatura em que esse fenâ-

rnQRO ocorre é difícil; Logo, é mais conveniente estabelecer-se

uma faixa de temperaturas a ser evitada, pois a microestrutura

Uma vez
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austenítica obtida desse modo se apresenta de forma heterogê-
(4 1 )ne a

Para que se consiga uma estrutura austenítica fina é

necessário que se favoreça a nucLeação dessa fase durante o aque-

cimento. Isto pode ser conseguido utilizando-se uma alta veloci-

dade de aquecimento até uma temperatura muita superior à de equi-

líbrio, de acordo com HOU6nRDY et alia(42). Contudo, deve-se tam-

bém restringir a velocidade de crescimento dos grãos de austenita

jú formados, Q que só é conseguido através da utilização de tem-

peraturas não muito superiores à de equilíbrio. O tempo de en-

charque também deve ser minimizado para se evitar o crescimento

exc e s s i va de grão.

f] microestrutura prévia à austenitização também é im-

portante, uma vez que constituintes metaestáveis como martensita

e bainita. bem como contornos de grão e interfaces ferrita-carbo-

nato, podem atuar como sítios onde a nucLeação da austenita acor-

re com matar facilidade. uma vez que são defeitos do reticuLado

c r i s t a L ina Cb)

O crescimento dos grãos de austenita tem seu poten-

cial termodinâmico definido essencialmente pela energia interfa-

cial das contornos de grão, sem se considerar o efeito da recris-

talização. Elementos de Liga que formam solução sólida com o fer-

ro alteram essa energia interfaciaL; em alguns casos pode acorrer

enriquecimento dos cantorias de grão com esses elementos. flssim.

os contornos só migram se conseguirem arrastar consigo as átomos

de soluto, o que diminui sua mobilidade e retarda o crescimento

grão(5)de
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Já o silício, que é um elemento vital na transforma-

ção dos aços bifásicos Laminadas a quente. exerce um efeito espe-

cial durante a austenitizaçãa. ROY et alia(30) verificaram que

esse elemento se comporta de forma contraditória: eLe acelera a

fluxo de difusão carbono abaixo.de 9SOaC e o retarda para tempe-

raturas superiores. Logo. o processo de austenitização e homogei-

nizaç&o acima de 950oC pode ser retardado pela anão do silício.
segundo es te autor

R fig. 9(2) mostra a evolução do tamanho de grão aus-

tenftico após o reaquecimento em função da temperatura para di-

versos aços bifásicos. a partir das dados de BEENKEN et alia(2)

Ver'ifica-se que aços bifásicos com maiores teores de manganés.

silício. cromo e moLibdênio apresentam tamanho de grão austeníti-

co menor. Os mesmos autores verificaram ainda que a influência do

tempo de encharque sobre o tamanho de grão austenítico é muito

pequena, pelo menos para baixas temperaturas de austenitização.

da ordem de 1060oC, e para tempos de austenitização de no máximo

de z minutos

2.3.3 EgB.d.i:.ç.LgBBQgQto da Rustenita

No caso específico dos aços bifásicos produzidos di-

retamente da Laminação a quente é desejável a obtenção de uma es-

trutura austenítica pós-Laminação uniforme e o mais refinada pos-

sível para garantir microestrutura final com pequeno tamanho de
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grão. Para a obtenção de boa confarmabiLidade é necessária que a

austenita se mantenha encruada até que se inicie o resfriamento

acelerado, de modo a se aproveitar ao máximo o efeito da deforma-

ção na aceleração da reação ferrítica. garantindo a.formação da

matriz de ferrita e o enriquecimento de carbono da austenita re-

manescente. que se transformará posteriormente em martensita(2)

Toda a preocupação em se obter uma estrutura austení-

tica refinada e uniforme é justificada pelo fato de o tamanho de

grão ferrítico ser proporcional ao tamanho de grão austenítico

que Lhe deu origem(43-45). 0 grau de encruamento remanescente da

austenita também concorre para Q refiro da estrutura ferrítica.

po is favo reco su a nuc Leação.

n evolução da tamanho de galo.austenítico ao Longo da

deformação a quente dependerá da composição do aço e do grau de

deformação total aplicado ao material. bem como a forma com que

eLa é aplicada: número de passes. deformação por passe, velocida-

de de deformação, tempo entre passes e a evolução da temperatura

ao Longo do tratamento termomecânico(46). n deformação a quente

do aço provoca a multiplicação de defeitos cristalinos como dis-

cordâncias, falhas de empilhamento e Lacunas. R energia propor'

cionada pela deformação e que se traduz nesses defeitos cria um

potencial termodinâmico para as processos de restauração - recu-

peração e recristalização - que tenderão a elimina-Los e que pe-

dem ser contratadas de farra a refinar a estrutura austenítica do

ma feri al

BEENKEN et alia(2) determinaram as curvas de escoa-

mento a alta temperatur'a para diversos aços bifásicas Laminados a
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a quente através do ensaia de compressão plana. Um exemplo pode

ser visto na fig. 10. Estas curvas permitem verificar que no en-

saio efetuado a 1040oC a resistência à deformação se estabiliza

a partir de umgrau de deformação igual a 0.S, o que indica a

ocorrência de recuperação dinâmica. Contudo, uma vez que o valor

da tensão de escoamento a quente não cai sob deformações maiores

não há evidências de que tenha ocorrido recristalização dinâmica

dentro das condições experimentais utilizadas.

R composição química pode alterar a evolução da re-

cristalização dinâmica de duas maneiras: pela natureza da solução

sólida austenítica e/ou precipitação. Os elementos em solução só-

lida tendem a aumentar a resistência à deformação a quente e a

grau de deformação em que ocorre a recristalização dinâmica. De

fato. este efeito é observado nos aços bifásicos com maior tear

de Hangares. silício, cromo e maLibdênio(2). Uma vez que não há

elementos de migra-Liga na composição química desses aços não há,

aparentemente, efeito de retardamento da recristalização associa-

da à precipi tacão(46)

Quanto à recristalização estática, os resultados de

BEENKEN et alia(2) mostraram que eLa se processa com relativa ra-

pidez; estes dados podem ser vistos na fig. 11. Desse modo, para

que a deformação aplicada no tratatnento termomecânico exerça al-

guma influência na transformação austenftica posterior é necessá-

rio que o resfrlamenta acelerado ocorra Q mais rapidamente passí-

vel. Verifica-se ainda que aços commaior teor de moLibdênia

apresentam recristalização mais .Lenta. lle fato, MREHRRR et

alia(47) verificaram que elementos de Liga como manganés, siLí-
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cio, cromo e moLibdênio atrasam a recristalização estática da
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dos diâmetros atómicos desse elemento e do ferro. R possível cau-

sa para a retardamento da recristalização estática pelos elemen-

tos de Liga é a obstrução do deslocamento de contornos de grão e

R
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Ê
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Fig 1 1 Evolução da recristalização estática de

bifásicos Laminados a quente. a 900oC(2)

dever se s aSaS

  C Si'   P S     Á/ N
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graças de discordâncias pelos átomos de elementos de Liga em

solução sólida na austenita ou mesmo segregados nos contornos de
n.ã n(47)

da mi

H Laminação do material na faixa de temperaturas onde

a recristalização da austenita é. plena - acima de 1000oC - pode

promover' o refiro de grão através de recristalização dinâmica.

caso Q grau de deformação aplicado for suficiente, ou através de

recpistaLizações estáticas completas após deformações sucessivas

sob temperatura decrescente(46.49). Contudo. o grau de defino ob-

tido é Limitado, pois sob essas temperaturas relativamente altas

a velocidade de nuca.eação é muito pequena em relação à veLocidad
de crescimento.

Entre 850ot e 1000oC a recai.staLização estática jú

não se processa tão rapidamente. Para se obter um tamanho de grão

austenítico uniforme e minimizado é necessário que o tempo inter-

passes seja suficiente para que eLa ocorra plenamente. mas que

não seja Longo a ponto de promover o crescimento de grão. R tem-

peratura em que ocorre a recristalização estática é o fatos de

maior influencia no refiro de grão: a medida que eLa decresce o

tamanho de grão cai(43,49)

abaixo de uma

da composição química da aça - não há mais ocorrência de recris-

talização na austenita. Desse nado. a conformação apenas aLongará

os grãos austeníticos. resultando num tamanho de grão extremamen-

te fino(43.49). Para aços ao carbono. sem elementos de micro-Li-

ga. a temperatura de supí'estão da recristalização da austenita é

muito baixa. próxima ao ponto Rr3 do aço. Um aço com 0.050$ nl

e

determinada t empa r a t u r a é funçãoque
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tem a í'ecristaLização da austenita suprimida a cerca de 820oC,

enquanto que em outro com 0,035% Nb essa temperatura sobe para
1020oC. aproximadamen teC49)

No caso específico dos aços bifásicos Laminados a

quente a Laminação abaixo da temperatura de supressão da recris-

tal.ilação da austenita deve ser evitada para se evitar a formação

de urna microestrutura final orientada que pode restringir a con-

formabiLidade do produto. De acordo cam KUNISHIGE et alia(11) a

temperatura final de Laminaçgo deve estar imediatamente acima da

ponto Rr3 para se maximizar o grau de encruamento da austenita

que está pr'estes a sofrer transformaçXa. Por outro Lado. não se

deve Laminar Q material abaixo dessa temperatura para se evitar Q

encruamento da ferrita, o que aumentaria..a resistência mecânica

do produto, elevando a relação de escoamento e comprometendo sua

conformabiLidade. R escolha dessa temperatura deve ser feita cri-

teriosamente. uma vez que o ponto nr3 da material que está senda

laminado é função não s6 de sua composição química como também de

sua 'história' termomecânica e da velocidade de resfriamento pos-
ter ior da aus tem ta(2)

BEENKEN et alia(2), com base em resultados obtidos

por ensaios de trás:o a quente, propôs uma temper'atura mínima de

acabamento de 800aC para um grau de deformação verdadeira igual a

0,4S. Ensaios de LaminaçXo a quente de VLRD(13) e RNNELLI et

alia(39) confirmaram essa temperatura-Limite. Contudo, dentro da

faixa de temperaturas de acabamento nar.maLmente aplicadas no La-

minados de Tiras a Quente durante o processamento dos aços bifá-

sicos ao Mn-Si-Cr-Mo - que varia de SSO a 8S0oC - diversos auto-
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res(26.68) verificaram que o efeito da temperatura de acabamento

sobre a microestrutura e propriedades mecânicas nXo é multo sig-
no f i c a t i vo.

2.3.4 l nf Luênci a da Bafo rmaçXo

COLDREN et alia(1), em seu trabalho pioneiro sobre

aços bifásicos Laminados a quente. já destacavam o papel funda-

mental da deformação no desenvolvimento da microestrutura pecu-

liar a este tipo de material. Segundo estes autores, par'a um aço

cam 0,065% C, 1,20% Mn. 0,87% Si, 0,38%..Mo e 0,61% Cr a reação

ferrítica apresenta um tempo de incubação de 200 s a 700oC. Casa

a deformação não incluísse na transformação do material seu pro-

cessamento industrial seria impossível, pois o tempo de passagem

na mesa de resfr.lamento de um Laminados de Tiras a Quente é da

ordem de 6 a IS s. Entretanto. tanto os regue tados emescaLa de

Laboratório como em escala industrial mostraram que a deformação

acelerou o início da for'mação de ferrita e perLita de 30 a 100

vezes. além de concentrar as Linhas de transformação na parte su-

perior do diagrama TRC. Isto corresponde à formação de 80$ de

ferrita nos dez segundas em que o material passa pela mpla de

r e s f r i ámen to .

DESRLOS et alia(50) obtiveram resultados similares em

escala de Laboratório para diversos aços de baixa Liga. vclrifi-

cando ainda que nas Ligas que apresentam baía de austenita me-



taestável pronunciada - caso dos aços bifásicos para Laminação a

quente - o efeitodadeformaçgono sentidode se acelerar a

transformação é mais efetivo. Os mesmos autores verificaram ainda

que a deformação entre 750oC e 850oC de um aço com 0,06t C, 1,45$

Mn, 2,00% Cr e 0,50% Ma favorece a formação de uma microestrutura

bifásica com dureza e relação de escoamento menores. Tais carac-

terísticas são muito interessantes para aços que devam apresentar
boa conformabiLid ade

JONnS et alia(51) estudaram a influencia da deforma-

ção na reação austenita -> ferrita de dois aços bifásicos ao Mn-

Si-Cr-Ma através de ensaios de torção a quente. Verificou-se que

a aceleração da reação ferrítica foi de 3 a 20 vezes em relação

ao material não-deformado. R medida que a.temperatura de deforma-

ção se aproxima do ponto Rr3 o efeito da deformação na aceleração

da transfarmaçEo é cada vez maior. como se pode observar na fig.

12(51). Isto foi att'ibuído ao menor grau de recristalização que a

austenita deformada a baixa tempet'atura apresenta. n temperatura

de início da formação de ferrita foi elevada de 50oC devido à de-

formação. como mostra a fig. 13(51)

RNELLI et alia(39) também verificaram o efeito da de-

por'mação a quente sobre a transfarmaçgo de diversos aços bifási-

cos através de laminas:o Laboratorial. Os autores verificaram um

aumento de aproximadamente 20% na fiação de ferrita poligonal

presente na microestrutura de amostras de aço bifásico resfriadas

a 2aC/s quando se comparava o material Laminado com o n3o-defor-

mada. Observou-se ainda uma elevação de 30oC na temperatura de

início da formação de ferrita devido à deformação. R utilização
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Fig. 12: Influência da temperatura final de deformação na propor-

ção de ferrita poligonal formada a uma mesma temperatura

de têmpera. Composiçla Química do aça: 0.07$ C, 1,00\
Mn, 1,10% Si, 0,55% Cr. 0,40% Mo(51)

de temperaturas de acabamento acima de 900ot provoca grande redu-

ção no efeito da deformação. que se traduz na redução da ft'aç&o

de ferrita de 80$para55%paraumaçocom0.06%C. 1.50$ Mn,

1,05% Si e 1.00% Cr, Laminada a quente e resfriado a 2oC/s. R

provável causa deste fato é a recristalização da austenita. lle

todo modo. a aceleração máxima da reação ferrítíca devido a Lami-

nação em escala Laboratorial foi de 3 a 5 vezes maior em rel.anão
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RESFRiAMENTO APÓS ENSAIO DE TORÇÃOCtmLaS a'
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Fig. 13: Superposição dos dados da fig. 12 obtidos para a auste-

nita deformada e o diagrama TRC obtido para o mesmo tipo

de aço, obtido por diLatometria a partir da austenita

ngo-deformada(51)

à austenita não-deformada, valores significat.ivamente menores que

os registrados por COLDREN et alia(1)

Outro resultado confLitarlte foi obtida por SIMON et

alia(16). Neste tt'atalho foi determinada a influencia de 3S$ de

deformação por trarão a 930oC sobre a decomposiç%o da austenita.

através dé diLatometria. Procurou-se cara isso simular ãs condi-

ções de processamento da Última cadeira do Laminadas de Tiras a
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VeLocidadedeResfriamento 0.5 2,5 5,0 17.5
( OC / s )

5em deformação 88 80 77 66
Com deformação 83 82 80 70

Tab. 1: Percentagem de fer.Fita formada durante o resfriamenta

contínuo em aço bifásico com e sem deformação de 35$ a

930oC. Composição Química: 0,092% C, 0,92% Mn. 1.531. Si.
0,55% Clr. 0, 21% Mo(16)

Quente que. segundo estes autores, tem a maior influencia sob tal

aspecto. R aceleração verificada na reação ferrítica foi muita

pequena. como mestra a tab. 1, que Lista os resultados obtidos

para um aço com 0.092%C, 0,92%Mn, 1,53%SI. 0,55%Cr e 0.21$

Mo. Como seria de se esperará verificou-se que' para resfriamentos

Lentos a recristalização decorrente reduziu o efeito da deforma-

ção sobre a reaçXo ferrítica. Entretanto, a fig. 14 mostra

que a deformação alterou consideravelmente as propriedades mecâ-

nicas da aço bifásico, elevando o Limite de escoamento e de re-

sistência, mas mantendo relativamente constante a relação de as-
co ámen t o .

BEENKEN et alia(2) e VLRD et alia(52) também estuda-

ram a influência da deformação sobre a transformação de diversos

aços bifásicos utilizando diLatometria. n fig. IS(2) mostra dois
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Velocidades con s tan tes(16)

Fig

diagramas TRC superpostos de um aço com 0,06% C, 1,36% Si. 1.20$

Mn, 0,51'K Cr e 0,37% Mo: um deles foi determinado a partir da

austenita não-defor.made e o outro a partir da austenita defor-

mada em duas etapas: 40% a 1040ot e 30t a 850oC. Os efeitos da

deformação foram semelhantes para todos os aços bifásicos, res-

salvadas pequenas diferenças em termos quantitativos devido às

diversas compasiç6es químicas. Verificou-se a já mencionada ace-

leração da reação ferrítica, como também ditninuição do campo bai-

nítico-martensítico do diagrama, bem como o abaixamento da tempe-

ratura de início de formação da bainita-martensita para peque-
nos tempos de resfriamento. Contudo, sob menores velocidades de

resfriamento, essa temperatura volta a subir, provavelmente divi-
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Fig 16 lJependência da fiação de segunda 'fase' e do tamanho de

grão dos diversos constituintes em relação à deftlrmação

e tempo de resfriamento par'a o mesmo aço da fig. 15(2)

verificada no ensaio de traçam não são alterados sígnificativa-
}.(2)men

tenita nos aços bifásicos obtidos diretamente da Laminaçao a
quente foi atribuído ao aumento da densidade de defeitos na aus-

tenita e da área dos contornos austeníticos. o que aumenta a ve-

locidade de nucLeaçXo da ferrita e o fluxo de difusão(51.S5}

0 ef ei to d a deformação sobre t r ansfo rmaçãa d 3a aus



2.3.5

2. 3. S. l [9Jl!!Ltu i n te s P re s en t e s

Como jó foi afirmado .anteriormente. ELDIS et alia(5)

procuraram desenvolver uma composição química ideal para as aços

bifásicos Laminados a quente. onde o intervalo de tempo necessá-

rio para a formas:o de 85 a 100% de refeita imediatamente após a

deformação da austenita seja máximo. Tal faixa corresponde ao pe-

ríodo de formação de 75% a 100% de ferrita nos diagramas TRC de-

terminados a partir da austenita ngo-deformada

f] fig. 17(5) mosto.a o diagrama TRC de uma Liga que

apresenta 'janela de bobinamento" máxima.graças à combinação dos

teores de silício, cromo e moLibdênio. n partir deste diagrama

pode-se observar que a têmpera em água desse aço Leva à formação

de uma microestrutura totalmente bainítica. sem cementita. for-

mando um constituinte denominado ferrita bainítica mais martensi-

ta 'enter-Laths" com teor de carbono relativamente baixo(5)

5ob velocidades intermediárias de resfriamento - en-

tre 3.65 e 0,19oC/s a 700aC - ocorre a formação de matriz de fer-

rita poligonal e gagos de segunda 'fase' compostos de bainita

granuLar - ferrita bainítica mais martensita -, e martensita com

alto teor de carbono além de filmes de austenita retida. Enquanto

que a martensita com alta teor de carbono tem aspecto 'compac-

to", a bainita granuLar apresenta aspecto 'lameLar', em decar-

rência da alternância de ferrita bainítica e martensita(5)

5ob menores velocidades de resfriamento ocorre a for-
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Fig 17 Diagrama TRC de um aça bifásico para Laminação a quente

cuja composição química é 0,05% C, 0,90% Mn, 1.20% Si,

0,50% [r e 0,40% Mo(5)

mação de matriz de ferrita poligonal e segunda "fase' constituída

dp ppr Li ta( l i2i5)

1] fig. 18(5) mosl:ra o efeito do moLibdênio, cromo e

silício na 'janela de bobinamento' - razão Ps/PF75 - onde se ve-

rifica o efei.to prepondeí'ante do moLibdênio em seu alargamento, a

que aumenta a faixa de velocidades de resfriamento que possibili-

tam a obtenção da microestrutura bifásica(5.3). Para Q aço com

0,05%C, 0,90%Mn. 1,20%S1, 0,50%Cr e 0,40%Mo, resfriado a



50

Base
4P % S/-0,5 % Cr

Base

1.2% S/ - 0.4 % .Mo

Base
.#' 0,J% Jbfo/6

0
ao 0/ 02 0.3

08 /.0 75

TEOR DE ELEMENTO DE LIGA (%)

Fig. 18: Efeito do teor de silício, cromo e moLibdênio sobre a

'janela de babinamento', ou r.azão PFs/PF75(5)

partir de 1015oC, a formação de 75% de ferrita na microestrutura

Leva cerca de 300 s, enquanto que a perLita começa a se formar a

par'tir de 10000 s (5)

RNELLI et alia(39) estudaram a transformação da aus-

tenita dos aços bifásicos após a Laminação em escala Laborato-

rial. e confirmaram que o aumento da velocidade de resfriamenta

tende a aumentar a fraçãa de segunda 'fase' na microestrutura.

particularmente para aços ao maLibdênio, conforme mostra a fig.
19
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Fig 19 Efeito da velocidade de resfriamento sobre a formação da

ferrita poligonal para aços bifásicos não-deformados e

Laminados a quente(39). Composições químicas-

DP 3: 0,058%C, 1.50$Mn. 1,04$SI, 1,01% Cr;

DP 4: 0,062% C. 1.48$ Mn. 0.98$ Si. 0.49% Cr. 0.18$ Mo;

DP 13: 0.062$ c, 1.50$ Mn, 1,00$ Si, 0,49$ Cr. 0,080S V



n mesma tendência é confirmada por SIMON et alia(16),

conforme os dados da tab. 1. e por BEENKEN et alia(2), como se

pode observar na fig. 16. f] partir dessa figura verifica-se que.

para o material deformado a quente conforme as condições descri-

tas na fig. 15, a f.ração de segunda 'fase" passa de aproximada-

mente 45 para 10% aa se variar o tempo de resfriament.o entre 850

e 100oC de 10 para 800 s, estabilizando-se para tempos maiores

É interessante notar que a medida que se abaixa a ve-

locidade de resfriamento a segunda "fase' passa de bainita granu-

Lar a martensita e. para tempos ainda maiores, perLita. f} transi-

ção de bainita granuLar a martensita pode ser explicada pelo fato

que a formação de maior quantidade de ferrita poligonal faz cam

que a segunda "fase' seja mais enriquecida de carbono, o que au-

menta sua temperabiLidade e favorece a formação de martensita

[antudo, par'a tempos muito Longos de resfriamento, esse aumento

de temper'abiLidade proporcionado pelo carbono é suplantado, ocor-

rendo a formação de permita(2,5)

2.3.5.2. Tamanho de Grão dg FqEIÜta e da Segunda 'Fa

S e u

R fig. 16 permite observar, a partir das dados de BE-

ENKEN et al.ii(2), a evolução do tamanho de ergo da matriz ferrí-

tica e da segunda "fase', para velocidades de resfriamPnto de-

crescentes. No tocante ao tamanho de grão ferrítica observa-se
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que eLe passa de 4 para 16mícrons ao se aumentar o intervalo de

tempo de resfriamento entre 850 e 100oC de 10 para 10000 segun-

dos. Já o tamanho de grão da segunda 'fase' diminui de 9 para 6

mícrons ao se aumentar esse mesmo intervalo de tempo de 10 para

400 s. R partir daí eLe passa a aumentar, atingindo aproximada-

mente 13 mícrons a 10000 s. É interessante notar que o tamanho de

grão da segunda 'fase' diminuiu enquanto a fiação da mesma de-

ck'esceu. passando a aumentar quando essa fiação se estabilizou.

R partir desses dados observa-se que o resfriamento

acelerado permite, de fato, defino do gr:a ferrítico nos aços bi-

fásicas Laminados a quente. GLRDMRN & BFILL16ER(8) também verifi-

caram a influência preponderante da velocidade de resfriamento

sobre o tamanho de grão, e constataram ainda que o abaixamento da

temperatura de acabamento na l.afinação Laboratorial permite redu-

zir o tamanho de ergo ferrítico, ainda que seu efeito não seja
tão marcante

Já o tamanho de grão da segunda 'fase' depende n$o só

da velocidade de resfriamento como também da própria fiação de

segunda 'fase' presente na microestrutura. assumindo-se que os

gr%os ferríticos sejam esféricos, o tamanho de grão da segunda

"fase' é determinado pelo volume entre os gr.ãos de ferrita. R

medida que a velocidade de resfriamento diminui. o tamanha de

grão fer'mítico aumenta, o que tende a aumentar Q espaço entre os

gruas feri.éticos e, em consequência. o tamanho de grão da segunda

"fase'. Para velocidades de resfriamento relativamente altas esse

aumenta de grão é contrabalançado pela diminuição na fraçào de

segunda 'fase", o que. tem termos globais, resulta no defino da
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mesma. Contudo, a medida que se diminui a velocidade de resfria-

mento, a fiação de segunda 'fase' se estabiliza. Desse modo,

ocorre aumento no tamanho de grão da segunda 'fase', acompanhando

o crescimento dos grãos da matriz ferrítica(2)

2. 3 . 5 . 3 Dureza dos Constituintes Presentes

MnTHY et alia(56) determinaram a dureza das diversos

constituintes presentes na microestrutura de um aço bifásico La-

minado a quente. cujos resultados podem ser vistos na fig. 20

Observa-se que no caso da ferrita. sua dureza diminui a medida

que o tempo de resfriamento aumenta. Já a dureza da bainita dimi-

nui de 27S para 235 HV ao se diminuir a velocidade de resfriamen-

to de 100 para 10oC/s, mas apresenta evolução para 320 HV para

taxas entre 2 e 4oC/s. Quanto à martensita, os mesmos autores ve-

rificaram um pico de dureza sob taxas de aproximadamente

1, 0 OC/s

R fig. 21 mostra os resultados obtidas por BEENKEN et

aLiiC2) sobre a evolução da dureza dos constituintes presentes na

rnicroestrutura de um aço bifásico Laminado a quente. Seus resul-

tados sSo muita semelhantes aos obtidos por flRTHY et alia(S6)

Verifica-se que a dureza da ferrita diminui juntamen-

te com a velocidade de resfriamento, enquanto que a martensita

atinge um máximo para um tempo de resfriamento de aproximadamente

300 s entre 850 e 100oC. Contudo, os mesmas autores preferiram
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Fig. 20: Fiação emvoLume e durezaVickers (carga de 10 g), dos

constituintes microestruturais de um aço bifásico em

função da velocidade de resfriamento contínuo. Rço com

0,07% C, 1,00% Mn. 1,00% Si, 0,50S Cr, 0.20% Mo(56)

não apresentar a evolução da dureza da bainita. preferindo utili-

zar uma faixa de dispersão que contém os valores medidos. sem

contudo apresentar. nenhuma tendência.

Uma vez que nas aços bifásicos Laminados a quente Q

teor de carbono é baixo e o de silício é alto. as temperaturas em

que ocorre a formação de ferrita são al.tas, entre 700 a 900oC. de

acordo com os diagramas TRC das figuras 6, 13, IS e 17. 5egundo

HONEYCOMBE(3). a ferrita formada nessa faixa de temperaturas se

nuca.eia como aLotriomor.fos nos contornos de grão austeníticosi as

grãos assim formados são equiaxiais ou LenticuLares. Eventualmen-

te também são nucLeados cristais intergranuLares, e se a reagia

for completada estabelece-se uma morfologia de gr'gos poLiédricos
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Fig. 21 Evolução da dureza Vickers (carga de 15 g) dos diversos

constituintes da microestrutut.a do aço bifásico proces-

sado nas condições expostas na fig. 15(2)

aqui axi axs

nutro aspecto também citado por l-lONEYCOMBE(3) é a

densidade de discordâncias presente na ferrita. que é função de

sua temperatura de formação. Tais discordâncias tem origem na va-

r'cação volumétrica que ocorre na transformação da austenita a

ferrita. que é de 1% no ferro puro na temperatura de equilíbrio

da tr'ansformação. Isto Leva ao desenvolvimento de tensões inter-

nas e seu alívio subsequente pela geração e migração de discor-
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dâncias. R medida que se abaixo a temperatura em que a ferrita se

forma, maior será a alteração no volume e maior a densidade de

discordâncias presentes na microestrutura final. OESTERLE et

alia(57) verificaram que essa ferrita com maior densidade de dis-

cordâncias apresenta maior dureza. Outro mecanismo endurecedor a

ser Levado em conta é a supersaturação de carbono da ferrita. que

Leva a um aumento de dureza mais intenso a medida que se abaixo a

temperatura de formal%o da ferrita(2)

No caso específico dos aços bifásicos foram sugeri-

dos mecanismos adicionais. SHEN et alia(58) acreditam que o au-

menta da fraçZo de segunda 'fase" presente na microestrutura dos

aços bifásicos também aumenta a densidade de discordâncias pre-

sente na ferrita, especialmente na enter'face ferrita-martensita,

o que contribuiria para o aumento da sua dureza. MRID et alia(513)

sugeriram também um "efeito de apoio' exercida pela segunda 'fa-

se", Q qual pode afetar as medidas de dureza efetuadas sobre a

ferrita. Tal efeito tende a aumentar a medida que cresce a fraç8o

de segunda 'fase' na microestrutura e/ou sua dureza.

Todos esses mecanismos podem justificar a diminuição

da dureza da fer'Fita a medida que se reduz a velocidade da res-

friamento, Gamo se.pode observar nos dados de BEENKEN et alia(2)
e MFITHY et aLiiC56). É interessante natal que o efeito da maior

densidade de discordâncias devido à maior fiação de segunda 'fa-

se' proposto por SHEN et alia(S8) e o efeito de apoio sut3erido

por MRID et alia(59) são coerentes com os dados observados, pois

a dut'eza da ferrita cai com a diminuição da fraç3o de segunda

'fase' presente na microestrutura.
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Os picos de dureza observados na bainita e martensita

foram atribuídos por BEENKEN et alia(2) ao progressivo enriqueci

mento de carbono que ocorre na austenita remanescente a medida

que a velocidade de resfriamento é abaixada até um determinado

valor. Segundo esses mesmos aut.odes, a ocorrência desse pico é

consequência de um balanço entre a tempo disponível para a difu-

são do carbono até a austenita remanescente e o aumento de seu

fluxo de difusão através de uma microestrutura refinada com alta

área de contornos de grão, o que favorece a migração do carbono

R deformação exerce grande efeito neste sentido. assim, ocorre um

máximo na dureza da martensita para um dado valor de velocidade

de resfriamento. Segundo BEENKEN et alia(2). para velocidades me-

nores o fluxo de difusão do carbono diminui devido à menor área

de contornos de grão formada na rnicroestrutura mais grosseira. Já

MRID et alia(18) atribuíram tal diminuição na dureza também a

processos de revenido atuantes ao Longo do resfriamento Lento.

2.3.5.4 Efeito nas PropriedBdss...bege:Dj:ças

Clonforme foi visto no item anterior. a alteração da

taxa de resfriamento se refLetirá na mic:reestrutura dos aços bi-

fásicos e. consequentemente. em suas propriedades mecânicas

51MON et alia(16) estudaram tais efeitos para o aço

com 0,21% Mo. com deformação de 35$ a S30aC; os resultados obti-

dos pedem ser vistos na fig. 14. Verificou-se que a medida que se
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aumenta a velocidade de resfriamento ocorre elevação tanto no l.i-

mite de escoamento como no de resistência, mas a relação de es-

coamento é abaixada até a velocidade de 5oC/s. permanecendo cons-

tante a partir daí. Rs velocidades de resfriamento entre 2.S a

5.0OC/s sãa as mais adequadas para se otimizar as características

mecânicas do aço bifásico em termos de resistência mecânica e

conformabiLidade. BEENKEN et alia(2) também constataram efeitos

semelhantes quando se aumentava a velocidade de resfriamenta en-

tre 850 e 700oC, conforme mostra a fig. 22. Neste caso a deforma-

ção a quente foi aplicada através de ensaio de trarão a quente em

dois estágios.[Jbserva-se igualmente aumento no Limite de escoa-

mento e de resistência a medida que se aumenta a velocidade de

resfriamento.' Já o alongamento uniforme.diminui Levemente. e a

estricção total se manteve praticamente constante para todos os
aço s e s tud ado s

Já no caso da Laminação de Tir'as a Quente dos aços

bifásicos ao Mn-Si-Cr-Mo vários autoresCl1.15,20,23.26.68) apon-

tam a temperatura de bobinamento como o principal fatos de pro-
cesso para o controle da microestrutura e propriedades mecânicas

ELa deve estar abaixo de 600oC para que se evite a farmácia de

permita como segunda 'fase', garantindo-se assim o escoamento

contínuo do material. De fato, OKITn et alia(20) verificaram que

a elevação da temperatura de babinamento pode promover aumento da

Limite de escoamento juntamente com o surgimento do patamar de

escoamento durante o ensaio de trarão.
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2.4 PROPRIEDADES ME[ÂNlCRS DDS RÇDS BIFÁSICDS

2.4.1. !ntroducão

n fig. 23(60) mostra a curva de alongamento versus

tensão, obtida através de ensaio de trarão, para aços ao carbono,

mic roLig ado e bifásico

Constata-se, a partir da comparação destas ires cur-

vasí as características mecânicas peculiares aos aços com mi-

croestrutura bifásica: ausência de ponto de escoamento, baixa re-

lação de escoamento, alto coeficiente de encruamento e maior re-

ALDNGAMBfTD CONvB\lG01iKL {%}

Fig. 23: Comparação da curva tensão versus alongamento para aços

ao carbono, microLlgado e bifásico(60)

laçãa alongamento uniforme/alongamento total em relação aos de
mai s aços (60)

De acordo com 6LRDMRN & BFILLIGER(8), as característi

cas mecânicas que definem o aço como tipicamente bifásico são(2)



escoamento contínuo;

Limite de escoamento a 0.2$ entre 300 e 380 MPa;

limite de resistência entre 620 e 655 MPa

razão de escoamento entre 0.5 a 0.6;

alonga.mento total m.mima de 27%i

coeficiente de encruamento n entre

l

0,2 0.3e

Estas car.acterísticas peculiares aos aços bifásicos
decorrem da interação entre o comportamento de escoamento e en-

cruamento das componentes microestruturais desses aços. Parâme-

tros como fiação volumétrica. composição, tamanho de grão e dis-

tribuição dos constituintes podem altera-Las(60)

D alto coeficiente de encruamento característico dos

aços bifásicos faz com que eles apresentem maior valor de al.onga-

mento uniforme em relação aos aços microLigados. como mostra qua-

litativamente a fig. 24(59), que utiliza o critério de instabili-

dade de l:onsidêre. Os maiores valores da curva de encruamento di-

ferencial relativos aos aços com microestrutura bifásica fazem

com que o ponto de intersecção com a curva de escoamento seja

deslocado para maiores valores de alongamento. Uma vez que esse

ponto de intersecção determina o alongamento uniforme, decorrem

daí os valores superiores desse parâmetro para os aços bifásicos.

Em outras palavras, o aumento no coeficiente de encruamento re-

presenta um aumenta na resistência à estrlcçaa do material. pro-

longando o alongamento uniforme durante o ensaio de trarão(59)

R fig. 25 mostra os dados da taxa de encruamento ob-

tidos por f4n6EE & [lnVIES(61) para aços ao carbono. microLigados e



63

AÇO BtFÁSICO

ALONGAMENTO

Fig 24 Representação esquemática da evolução do coeficiente

de encruamento diferencial e da curva de escoamento em
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band, microLigados e bifásicos(61)



i r destes d ado s que o s v a Lo res ob ti

ão maiores que os relativos aos ou

De acordo com [DRNFORD et aLiiC62) e 6LRDMRN(63), o

alto coeficiente de encruamento a. e o alto valor' de alongamento

uniforme associado torna mais uniforme a distribuição da deforma-

ção sobre a microestrutura durante a conformação da chapa, o que

justifica a melhor conformabiLidade dos aços bifásicos.

Verifica-se desse modo que a processo de conformaçaa

da peça aumenta significativamente sua resistência mecânica devi-

do ao alto coeficiente de encruamento. Uma vez que o Limite de

escoamento é relativamente baixo, o chamado efeito mola ('spring-

back') que ocorre na conformação de chapas de aço de alta resis-

tência é minimizado nos aços bifásicos(64)

2.4.2.

c r o e s t r u t u r.a

n fig. 26 mostra, de forma esquemática, o efeito de

alterações na microestrutura sobre as propriedades meclinicas.

conforme determinado por MRID et aLiiC59). Estes autores estuda

ram tais efeitos para aços bifásicos obtidos através de racozi-

mento intercrítico, mas os resultados obtidas podem ser estendi-

dos aos aços bifásicos Laminados a quente

MRID et alia(59) verificaram que o LImIte de resls-

b i f á s ico s Observa-se a par t

do s par a o s a ço s bi f á s icoss

tro s doi s tipo s de aço .
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Fig. 26: Representação esquemática da influência dos parâmetros

microestrutur.ais sobre as propriedades mecânicas(59)

têncla dos aços bifásicas aumenta Linearmente com a fraçao de

martensita presente na microestrutura. BFILL16ER & 6LRDMRN(8) e

enVIES(6S) também constataram tal efeito, verificando ainda que

outros fatores, como o tamanho de grão ferrítico, precipitação na

ferrita e tear de carbono na martensita. tem importância secunda

anta contínuo verificado no ensaio de oração

exige a presença de 4 a 10% de martensita na microestrutura. con-

forme constataram MRID et alia(59). Essa variação na fraç&o de

martensita decorre de outros fatores da microestrutura. como ta

D escoam
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manha de grão, morfologia dos constituintes e dureza da ferrlta.

Nesta faixa de fiações de martensita ocorre um mínimo no Limite

de escoamento. fl medida que a dureza da ferrita aumenta. maior

será a fiação de martensita que deverá estar presente na microes-

trutura para que ocorra a escoamento contínuo. R medida que se

aumenta a fiação de martensita aa se ultrapassar a faixa de4 a

10% o Limite de escoamento passa a crescer. Tal fato já havia si-

do constatada por LnWSON et alia(66), coma mostra a fig. 27. Con-

tudo, MRID et alia(S9) afirmam que a magnitude do Limite de es-

coamento dependerá essencialmente da ferrita, uma vez que a mar-

tensita se deformara muito pouco na faixa de alongamento em ques-

tão. De fato, SHEN et alia(58) verificaram que a dureza da ferri-

ta aumenta com a fiação de martensita presente na microestrutura

devido ao aumento da densidade de discordâncias que ocorre na ma-

triz. Isto pode explicar o aumento do Limite de escoamento para

fiações de martensita acima de 10t.

HRID et aLiiC59) verificaram também que os alongamen-

tos uniforme e total diminuem a medida que se aumenta a fraçao de

martensita presente na microestrutura. Para se assegurar a duti-

lidade e conformabiLidade a frio do produto deve-se ainda evitar

a disposição dos gagos de martensita em forma de rede ou bandas,

Q que também foi sugerido por HORNB06EN et alia(lO) e VLRD(13)

f] redução no diâmetro dos grãos de martensita abaixo

de 4 mícrons aumenta o Limite de resistência e melhora a canfor-

mabiLidade a frio, de acordo com MRID et alia(59). R maior uni-

formidade na dista'ibuição dos grãos de martensita. ou seja, a di-

minuição na distância entre eles, tem efeito similar. Neste caso
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ocorre ainda diminuição do Limite de escoamento.

DRVIE5(65) n:o verificou nenhum efeito da dureza da

martensita sobre o Limite de resistência dos aços bifásicas,

constatando ainda que apenas a fraçKo de segunda 'fase' dura

exercia efeito neste parâmetro. Contudo, MRID et alia(53) verifi-

caram que o aumento na dureza da martensita promove aumenta tanto

no Limite de escoamento coma no de resistência. Valores excesso

vos de dureza - da ordem de 750 HV - pedem Levar à futura preco-

ce. reduzindo os valores de alongamento total



H substituição da segunda 'fase' de martensíta por

bainita faz cam que o aumento no Limite de resistência com a ele-

vação da fraçãa desse constituinte na microestrutura se)a de duas

a tres vezes menor do que o observado para a martensita. de acor-

do com MRID et alia(S9). Contudo,. a diminuição no alongamento to

tal é proporcionalmente maior ao verificado com Q aumento da fra

ção volumétrica de martensita.

MFllD et alia(59) verificaram que o refiro dos grãos

ferríticos aumenta a magnitude das Limites de escoamento e resis-

tência. De fato, MRTLOCK et alia(60) observaram uma dependência

Linear do Limite de escoamento em relação ao inverso da í'aiz qua

doada do diâmetro de gr%o ferrítica. ou seja, uma relação simi

Lar à de HALL-Petch, conforme mostra a fig. 28. O aumento no Li-

mite de resistência foi atribuído por MRID et alia(59) à distri-

buição mais uniforme e ao menor diâmetro dos grãos de segunda

'fase" decorrentes do defino de grão ferrítico. Isto ainda promo-

ve aumento da conformabiLidade a frio.

R medida que cresce a dureza da ferrita a resistência

mecânica do aço bifásico aumenta. com elevação da relação de es-

caarnento, segundo MRID et alia(59). Contudo, não foi detectada

nenhuma influência no alongamento total. o que indica pouca alte-

r anão na conformabi L idade

BRLL16ER & [3LRDMRN(8) constataram que dui'ante o en

saio de trarão os grãos de martensita semente se deformam muito

além do alongamento uniforme máxima. Isto permite a aplicação da

teoria de Rshby, que prevê que o coeficiente de encruamento de-

pende da razão (fQ./D)'0i5, o que indica que o refiro de grão da
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Fig 28 Limite de escoamento a 0,2t em função da raiz quadrada

do diâmetro de grão ferrítico para aço bifásico com fia-

ção volumétrica de martensita igual a 151(S3)

segunda 'fase' dura aumenta o coeficiente de encruamento do aço.

De acordo com o modelo de nshby os precipitados indeformáveis -

grãos de segunda 'fase", na casa dos aços bifásicos - re-arranjam

discordâncias, formando conjuntos que ao serem alongadas Levam à

formação de tensões extras na ferrita, o que aumenta a resistên-

cia mecânica através do corte de sistemas de escorregamento da
f e r r i t a .
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2. 4 .3.

R ausência de ponto de escoamento - ou seja, escoa-

mento contínuo no en.saio de traçãa - foi atribuído por DFIVIES(65)

como sendo o resultado da produção de discordâncias móveis na

feri.ita durante a transformação de austenita a martensita devida

à expansão volumétrica. TRNRKR et alia(67) e RIGSBEE et alia(68)

observaram. através de Microscopia ELetrõnica de Transmissão, re-

giões com alta densidade de discordâncias na interface ferrita-

martensita. enquanto que no interior do grão ferrftico ocorria a

contrário. Supôs-se que essas regiões com alta densidade de dis-

cordâncias atuariam como fontes de discordâncias durante o escoa-

mento. Desse modo, segundo MRTLOCK et alia(6S), uma dista'ibuição

ngo-uniforme e baixa densidade de discordâncias Livres móveis na

ferrita devem ser a explicação para o comportamento típico da de-

formação observada nos aços bifásicos

Contudo, KR5PnR et alia(70) verificaram que aços bi-

fásicos com microestrutura de ferrita e martensita. recozidas a

160oC durante 20 minutos. perderam suas características de escoa-

mento contínuo, sem que houvesse alteração na tipologia ou dureza

de ambos os constituintes. Por outro Lado. corpos de prova com

microestrutura bifásica, mas com. as discordâncias móveis bloquea-

das através de deformação e envelhecimento a 120oC durante 20 mi

autos, continuaram apresentando escoamento contínuo. Estes dois

fatos Levaram ao questionamento do papel exclusivo das discordân-

cias Livres móveis no escoamento contínuo dos aços bifásicos
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Desse modo, BRLLIGER & 6LnDMRN(8) e KnSPRR et

alia(70) propuseram como explicação ao escoamento contínuo o ten-

sionamento devido à formação de martensita ou bainita na microes-

trutura: assim. quando há aplicação de carga externa, alguns com-

ponentes da tensão interna do material atuarão na mesma dlreção,

facilitando o pr'acesso de escoamento. n magnitude das tensões

internas na microestrutura bifásica dependerá da fraçHo em volu-

me. natureza e distribuição dos gr'ãos de segunda 'fase', bem como

da relaxação das tensões durante Q resfriamento do aço após a
tratamento térmica ou termomecânico.

Par outro Lado, KUNISHIGE et alia(11) observaram a

ocorrência de patamar de escoamento em amostras de aço bifásico

com teor máximo de 0,02$ de carbono submetidas a temperaturas de

acabamento próximas do ponto Rr3. Segundo os mesmos autores, tal

ocorrência poderia ser atribuída à for.mação de atmosferas de Cot-

tr'eLI. devido à segregação de carbono na sub-estrutura formada du-

rante a Laminação abaixo do ponto nr3 e ao empobrecimento do tear

de carbono na segunda 'fase' devido à precipitação de carbonetos.

como se vê. vários autores propuseram diversos meca-

nismos responsáveis pela ausência do patamar de escoamento nos

aços bifásicos, mas nenhum dêles foi comprovado experimentalmente

de maneira inequívoca

Já o alta Coeficiente de encruamento para pequenas

deformações observado nos aços bifásicos foi atribuída por GERBR-

5E et alia(71) a tensões de oposição produzidas pela incompatibi-

lidade plástica entre a feri.ita e martensita. Segundo SPEICt-l(72),

encruamento dos aços bifásicos é um processo com três estágios



até 0,5% de deformação o encruamento é rápido devido à eliminação

das tensões residuais e surgimento de tensões de oposição. De 0.5

a 4% ocorre um segundo estágio. caracterizado por uma menor taxa

de encruamento da ferrita, que é constrangida pelas partículas

duras de martensita.. Já para grandes deformações há a formação de

céLuLas na ferrita, sendo sua deformação governada pelos proces-
sos convencion ai s

No caso específico dos aços bifásicos Laminados a

quente KUNISHIGE et alia(11) sugeriram que o silício, presente em

teores de até 1,4% nestes aços. se soLubiLiza na ferrita, res-

tringindo a movimentação dos sistemas de escorregamento das dis-

cordâncias e elevando desse modo o coeficiente de encruamento n.

DRVIES(73) verificou um efeito semelhante através da adição de

silício a um aço bifásico ao C-Mn obtido por recozimento enter.-

crítico. Houve ainda melhoria na relação resistência/capacidade

de alongamento, que foi atribuída à redução do teor de carbono da

ferrita. tornando-a mais 'Limpa' e com maior capacidade de aton-

g ámen t o .

''1
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CAPÍTULO lll

OBJETIVOS



O objetivo deste estudo é determinar a influência da

temperatura final de Laminação a quente e das condições de res-

friamento sobre a farmaç3o da microestrutura e as propriedades

mecânicas de um aço bifási.co para Laminaçao a quente ao Mn-Si-Er-
mo
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[RPÍTULO IV

MnTERIRIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS



4.1. MRTERIRL

Escolheu-se para o estudo um aço cuja composição quí-

mica propicie o surgimento de uma 'janela de bobinamento" máxima

no diagrama TRC, conforme ilustrado nas figuras 6 e 18. Essa ca-

racterística facilita a produção de tiras a quente de aço bifási-

co, uma vez que permite o desenvolvimento de sua microestrutura

peculiar dentro de uma faixa de dispersão mais Larga dos paríime-

tros de Laminação. R composição química real, que está de ac:ordo

com as recomendações de ELDIS et alia(5), pode ser vista na tab

1 1

: :..::::.:. A.,: r: h:''::L .:L..:T ab 1 1 Composição Química do Rço Experimental

0 material foi elaborado em forno de indução a vácuo

GC:R Vacuum Industries, modelo 6054-2R, pertencente ao Laboratório

de Elaboração de Metais e Ligas do Instituto de Pesquisas Tecno-

lógicas do Estado de Sgo Pauta - l.P.T. Foi obtido um Linqate de

aproximadamente 100 kg através de Lingotamento direto em lingo-

teira "big-end-up', de secção quadrada inferior com aresta de 100

    ANÁLISE QUÍMlCR C% em pe s o )    
[ Mn si   Mo P 5  

0,063 0,87 1 ,46 0,41 0,38 0,013 0 , 01 2 0,020
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D Lingote assim obtido teve sua superfície esmeri-

Lhada com o objetivo de se remover imperfeições que pudessem pre-

judicar os processos de conformação a quente subsequent

tado ao meio para possibilitar seu manuseio.

Procedeu-se então ao forjamento do Lingote. Cada me

tade do mesmo foi aquecida a 1100oC durante duas horas em um for

no de marca BRR51MET com 20 kW de potência, 220 V e temperatura

máxima de 1200oC. D forjamento foi efetuado em um martela hidráu-

lico marca [HnMBERSBURG, Localizado no Laboratório de Conformação

Mecânica do l.P.T., até que se obtivessem barras com 38 mm de es-

pessura e 54 mm de Largura, aproximadamente. Seu resfriamento foi

feito ao ar calmo.

Posteriormente as barras forjadas sofreram Laminação

de desbaste para atingir a espessura dos corpos de prova destina-

dos ao ensaio de Laminação. Elas foramnovamente aquecidas a

1050oC durante uma hora em um forno-murta de marca PYRO, com 20

kW de potência, 220 V e temperatura máxima de 1300oC. situado ao

Lado do Laminados onde foi efetuada a conformação. Rs barras fo-

r.am Laminadas em quatro passes até atingirem a espessura de 29

mm. O Laminados utilizado foi do tipo duo-reversível. marca STn

NFIT, modelo Tn-315, com 15 HP de potência e 50 t de carga máxima.

também Localizado no Laboratório de ConformaçXa Mecânica do l.P

T. após B LaminaçSo as barras foram novamente resfriados ao ar

calmo

de 140 comprimento de 77Sam e superior mmi e mm

e s , e co r

Os coí'pos de prova destinados ao ensaio de Laminaçao

idos oeLa usinaaem dessas barras no Centro de Testes daobt
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Companhia Siderúrgica Paulista. Suas dimensões podem ser vistas

na fig. 29. Os chanfros presentes nestes corpos de prova desti-

nam-se a facilitar a mordida do Laminados no primeiro passei e

foram determinados a partir de ensaios preliminares de Laminação.

2}mm

Fig. 29: Dimensões dos corpos de prova de Laminaç3o utilizados
n e s te tr a b a L ho.
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4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.2.1. !attedçlgÃz

Foi escolhido o ens.aio de Laminaçgo a quente neste

trabalho graças à possibilidade de controle relativamente fácil

que eLe oferece soba'e a evolução de temperatura e etapas de de-

formação aplicadas no corpo de prova. as quais são muito seme-

lhantes ao processo de Laminaç3o de Tiras a Quente

Os ensaios de Laminação consistiram em se aquecer Q

carpa de prova com um termopar inserido até a temperatura de aus-

tenitização. encharca-Lo e deforma-Lo em cinco passes segundo um

esquema pré-determinado de reduções. após a Laminação a quente o

corpo de prova era resfriado em um dos vários meios de têmpera

disponíveis. Posteriormente foi retirada uma amostra da região

central do material Laminado para determinação da fr'anão volumé-

trica de segunda 'fase', tamanho de grão e dureza dos diversos

constituintes da microestrutura através de análise metal.ográfica

quantitativa. flLém disso, parte do Laminado foi reservado para a

confecção de corpos de prova de trarão através de usinagem.

Os parâmetros da ensaia de LaminaçSo estão Listados

abaixo, e esquematizados na fig. 30

temperatura de reaquecimento: 1200oC;

tempo de encharque: 30 minutos

espessura inicial : 25 mm;

número de passes : S;
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SOLFnÁ

GIRE'TD

7b: 950'C FORNO
650'C

VERMIC.

FORNO
550'C

ÓLEO

SOL.R44

D}RETO

REAQUEC}MEN'

45MtR
t200'C

LAMtNAÇAO
5PASSES

25-+ 5 MiN,
Ta= 900'C FORNO

650'C

FORNO
550'C

VERM}C.

,4buz

/

D}RETO

Ta = 850'C SOL.R44 FORNO
650'C

FORNO
550'C

VERMIC.

Fig 30 Esquema dos parâmetros usados nos ensaios de LaminaçHa



espessura final : 5 mm;

temperaturas de acabamento: 950/900/850oC;

meios de têmpera: água/Óleo/sol.uçHo aquosa de pol.i-

acriLamida a 0,5S%/ar/vermicuLita/solução de poLia-

CriLamida até 650/550oC seguida de resfriamento em

forno previamente aquecido a essa temperatura;

diâmetro dos cilindros: 123 mm;

velocidade dos ciLind ros: 58 rpm.

4.2.2. Reaquecimento

O reaquecimento dos corpos de prova de Laminação foi

real.azado no mesmo forno utilizado para o aquecimento das barras

forjadas para a Laminação de desbaste, como descrito no item
4 l

f através ae ensaios pr"eliminarem de La-

minaçãoí que para se conseguir a temperatura máxima de S50Ot nQ

final de Laminação os corpos de prova teriam de ser reaquecidos

a 1200oC:. Esta foi a temperatura fixada para o reaquecimento das

amostras, a qual promove rápida austenitizaçXo e homogeneização

do aço, mas acarretando também um maior crescimento de grão(2)

após a estabilização do forra a 1200oC o corpo de

prova era entornado e posicionado no centro do forno com o intui

to de se evitar flutuações de temperatura

Ve rificou se



Monitorou-se continuamente a temperatura do corpo de

prova através de um termopar tipo K (cromeL-aLumel) encapsuLado

em tubo de aço inoxidável com diâmetro de 3.0 mm e com isolamento

mineral. Este termopar estava inserido no centro do corpo de pro-

va e Ligada a um registrador gráfico d.e um canal marca LEElJS &

NDRTHRUP, modelo SPEEDOMRX W, com velocidade de carta de CI,63S

cm/s, o qual. registrou o sinal eLétrico proveniente do termopar

na forma de um gráfico miLivoLtagem versus tempo. O termopar tam-

bém estava acoplado a um parâmetro digital marca GULTON, modelo

TRSTOTHERM 1200, o qual fornecia diretamente a temperatura ins-

tantânea do corpo de provam compensando eLetronicamente a junta

f ri a do termopar

0 tempo de encharque após o.carpa de prova atingir

1200ot foi fixado em 30 minutos, o que é suficiente para a auste-

nitização e homogeinização do corpo de prova(1l2í5)

Terminado o período de encharque o corpo de prova era

desenfornado e submetido ao esquema de passes pré-estabelecido no

Laminados. alguns corpos de prova foram temperados em água ime-

diatamente - após o desenfornarnento para que se pudesse determinar

posteriormente o tamanho de grão austenítico desenvolvida durante

esse t rat cimento .
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4 . z. 3 . L:a!!!i.n.aÊÃa

[] ensaio de Laminação foi efetuado no mesmo taminador

utilizado na l.aminaçXo de desbaste das barras forjadas. conforme

descrito no item 4.1. Os cilindro.s de Laminaç3o utilizados tinham

diâmetro de 129 mm e a velocidade destes foi mantida constante em

S8 rpm durante todo Q ensaio. Essa foi a máxima velocidade possa

vel para se efetuar a ensaio sem que ocorresse sobrecar

bLemas de mordida. par'ticuLarmente no primeiro passe

O ensaio foi efetuado com o Laminados opera

do reversível. objetivando-se um intervalo de tempo entre passes

mínimo, apenas o estritamente necessário para se efetuar o posi-

cionamento manual do cilindro superior de .l,aminação para o próxi

mo p asse

g a e p ro

ndo no mo

Lamxnaçao Topam cronometí"caos os intel'va-

las de tempo entre Q desenfornamento e o primeiro passei entre os

passes e entre o Último passe e a têmper'a do corpo de prova Lama

nado. R temperatura do carpa de prova era cont ínuamente registra-
da, através do termopar inserido, .no registrador e no pirõmet

d i g i t a L

Dur.an te a

ro

minaçãa: 950, 900 ou 8S0oC, com o objetivo de se estudar seu

efeito na microestrutura e propriedades mecânicas do material

Esta faixa de temperaturas foi escolhida tendo em vista a obten-

ção de uma microestrutura final com grãos relativamente finos e

sem serem orientados pela deformação aplicada. Em função desse

fato foi necessário estabelecer um período de espera no ensaia de

Foram se Leci on ad as t re s t empe r a tu r a s de f i n a L de L a

na en s ai a



laminação após o segundo passe. R duração desse intervalo de tem-

po foi Raiar para as temperaturas de acabamento menores. Desse

made, os dois passes iniciais podem ser considerados como senda

uma etapa de esboçamento, onde a recristalização da austenita en-

tre os passes de Laminação ocorre de forma plena(2í74). Tal está-

gio está separado da etapa de acabamento. ou seja. os tres passes

finais, pel.o período de espera. Conforme a sugestão de TnNn-

KR(74). a espessura inicial da etapa de acabamento é cerca de

trem vezes superior à espessura final

R tabela 111 e afig. 31 mostramos dados nominais

relativos aos esquemas de Laminação de esboçamento e acabamento

para as três temperaturas objetivadas de final de Laminação. Nes-

ta tabela a tempo de espera indicado entre as duas etapas de La-

minação se refere a um acréscimo a ser feito ao tempo relativo ao

posicionamento manual do cilindro superior..Ensaios prévios de

Laminação indicar'am a ocorrência de recaLescência no aço bifásico

abaixo de 900oC. provavelmente devido ao início da reação ferrf-

tica, pois, de acordo com CHOQUET et alia(7S)

Rr3

q x =

r

902 527 %C: - 62 %Mn + 60 %5i ( 2)

onde percentagem em peso do elemento X

o ponto nr3 do aço l.aminado aqui estudado é igual a 902oC. Tal

fenómeno teve de ser Levado em conta na determinação do tempo de

espera do esquema de Laminação com temperatura de acabamento ob-

jetivada de 850oC. Essa recaLescência nãa foi detectada nos en-



saios preliminares de Laminação usando aço comum com 0,18% [ e
0.80$ Mn.

PASSE TEMPO TEMPERnTURR ESPESSURA REDUÇÃO

(s) (OC) (mm) (%)

ESBOÇRMENTO l

2

7

18

1174

1120

19,5

1 4, 5

22

26

RCRBRMENTO

Ta=SS0oC

e spe r a: 0 s

3

4

5

3

4

5

37

44

1074

948

l o . o

7,5

5, 0

31

33

31

25

33

R[RBRMENTO

T;=900oC

espera : 8s

37

44

52

47

58

67

1022

902

l o , o

7.5

5.0

RCnBRMENT0 3

Ta:850oC 4
espera: 18s 5

947

900

8S3

lO, o

7,5

5.0

31

25

33

T a b . l l l Dados nominais dos esquemas de Lamlnação utilizados

após o ensaio de Laminação os corpos de prova Lamina-

dos eram transferidos até o meia de têmper'a. Essa operaçHa Levou
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de 4 a 8 segundos

Com o objetivo de se determinar o tamanho de gt'ão

austenítico ao Longo do ensaio de Laminação uma amostra foi tem-

perada imediatamente após a etapa de esboçamento, a cerca de

1060oC. Outra amostra foi temperada após a etapa de espera. a

950ot, cerca de 2S s após o término da etapa de esboçamento

y

TEMPO{S)

Fig. 31: Evolução nominal da temperatura durante o ensaio de La

minaçXo.

 
ETAPA DA LAMtNAÇAO

3 ESBOCAMENTO

O O Zac= 950 'C

O O' Tac : 900 'C
e 7bc = 850'C

0  
  0  
 

L/W
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4.2.4. Resfriamento

Para se alcançar os objetivos deste trabalho foram

escolhidos cinco meios de resfriamento para as amostras Laminadas

a quente, de nado a possibilitar a obter'vaç3o do Comportamento da

tr'ansforrnação do aço estudado dentro de uma faixa relativamente

larga de velocidades de resfriamento. Os meios de têmpera utili-

zados foram água. Óleo, solução de 0,55% de poLiacriLamida em

água, ar ou vermicuLita. em ordem decrescente de severidade de

têmpe ra.

llispunha-se desse modo de dois meios de resfriamento

severas - água e Óleo - e dois brandos - ar e vermiculita. Res-

coLha da solução de poLiacriLamida em água serviu para se estabe-

lecer um meio de resfriamento intermediário. fl poLiacriLamida

aqui utilizada foi da marca NnLCO, fórmula 7174. que é um políme-

ro de alto peso molecular que forma soLuç%o ani6nica de alta vis-

cosidade com a água - aproximadamente 1000 cp para teores de 0,5%

em peso, de acordo com ZRKHEMELDIN et alia(76). Ensaios preLimi

Dares demonstraram que a concentração de 0,55% de poLiacriLamida

em água permite a obtenção de uma taxa média de resfriamento in-

termediári,a à do Óleo e do ar

algumas amostras foram submetidas a um esquema de

resfriamento semelhante ao que ocorre na Laminaç$o de Tiras a

Quente. ELe consistiu no resfriamento inicial das amostras Lami-

nadas na solução de 0.55% de poLiacriLamida em água, as quais ti-

nham sua evolução de temperatura monitorada através do termopar

inserido. R têmpera era interrompida quando a amostra al.cansava a
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da temperatura de 'bobinamento", que neste trabalho foram

6S0 ou 550ot. R amostra tinha então seu termopar seccionado

a imediatamente colocada num forno de marca HOSKIN5, com 3,3

e potência, 220 V e temperatura máxima de 800oC, previamente

ido à temperatura de babinamento seLecionada. após o enfar-

ta as amostras foram encharcadas a essa temperatura durante

hora. e em seguida o forno fai desligado com as amostras Lo-

as em seu interior. até que elas atingissem a temperatura

nte. n velocidade de resfriamento .a que a amostra foi subme-

dentro do forno foi de aproximadamente 100oC/h. Este esquema

sfriamento pode ser visto esquematicamente na fig. 32

aq

n Q

mt

t i

de

RESFRIA MENTO ACELERADO

SOLUC$O DE POLIACRILAMIDA
Taco 950/900/850'C

DE bMA HORA

650/550'C

RESFRIAMENTO LENTO NO FORNO
ATE Tamb

TEMPO

F ig 32 Esquema do resfriamento escalonado, semelhante à evolu-

ção de temperatura durante o resfriamento do material

processado no Laminados de Tiras a Quente
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fl tabela IV mostra a velocidade de resfriamento para

cada meio de têmpera utilizado, através da Velocidade de resfria-

mento a 700oC conforme Sugerido por ELDIS et alia(5). e também

pelo tempo de resfriamento entre 800 e S00oC, de acordo corri LOT-
TER et alia (38)

Meio de Têmpera Velocidade de Resfriamento Intervalo de Tempo

a 700oC entre 800 e 500oC

( ot / s ) ( s )

á gu a

ó Leo

po L i ac r i L amid a

v e rmi c u Li t a

200

38

12

5

0.5

l,s

8.0

29.0

1 31 , 0

500.0

Tab. [V: Severidade de têmpera das diversos meios de resfriamenta

utilizados. Dados sobre água e Óleo estimados a partir

de LOTTER et alia(38); demais dados medidos experimen-
talmente

Os dados relativas ao resfriamento em solução aquosa

de poLiacriLamida, ar e vermicuLita foram deter'minados experi-

mentalmente a partir dos dados de temperatura coLetados pelas

termopares e registrados em papel miLímetrado. Contudo, a veloci-

dade de resfriamento proporcionada pela água ou Óleo foi alta de-



mais para ser medida com precisão através da instrumentação uti-

lizada. Os dados referentes a esses meios de têmpera constantes

na tabela IV são estimativas feitas a partir dos dados de LOTTER

et alia(38). os quais são mostrados na fig. 33.

;
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ESPESSURA DA CHAPA (mm )

Fig. 33: Relação entre a espessura de chapa e o tempo de res-

friamento em diferentes meios de têmpera, de acordo com

LOTTER e t alia(38)
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4 . 3 ANÁLISE METRLOGRÁFICR

4. 3.1 . ! n t rodo c ã a

Rs amostras para aná.Lisa metaLográfica foram retira-

das da região central do Laminado, como mostra a fig. 34. fl se-

guir' elas foram preparadas para a análise metaLográfica através

de corte, embutimento com baquelite. Lixamento na sequência #180.

#240, #320, #400 e #600 e polimento em pasta de diamante com gra-

nuLometria de 6, 3 e l mícrons. sucessivamente

O microscópio ético utilizado foi da marca CfIRL ZEISS

JENR, modelo NEOPHOT 30.

n análise metaLográfica foi efetuada na seçãa trans-

versal dos corpos de prova. Dada a importância do condicionamento

da austenita na desenvolvimento da microestrutura final(2,44-46)

foram determinados os tamanhos de grão austenítica após reaqueci-

mento, esboçamento e Laminação, ou seja, dos corpos de prova tem-

perados em água após o reaquecimento ou Laminação cam temperatura

de acabamento igual ou superior a 950oC. Em todas as amostras foi

também determinada a fiação volumétrica de segunda "fase' dura

presente na microestrutura e a tamanho de grão da fase matriz e

da segunda 'fase". Estes procedimentos visaram quantificar a in-

fluência dos parâmetros da ensaia de Laminação sobre a microes-

trutura. RLémdisso, foi medida a dureza Vickers com carga

de 25 g de todos os constituintes presentes na microestrutura.

para auxiliar em sua identificação e constatar o efeito da va-

riação dos parâmetros do ensaio de Laminação sobre eles.
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Fig 34 Esquema da retirada dos corpos de prova para os ensaios

me t a Lograr i cos e mecânicos

4.3.2 Deter.minac3o

Para o deLineamento dos contornos de grão austeníti-

cos nas amostras temperadas em água utilizou-se o reativo cuja

composição está indicada na tab. V

0 procedimento para o ataque consistiu em se recobrar

a amostra prèviamente polida com uma película de agente moLhante

neutro. designado comercialmente como TEEPOL. e em seguida apli-

car a reativo impregnado em um chumaço de algodão, Q qual era es-

fregado nos carpas de piava durante aproximadamente 7S s.. após o
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Qu an ti d ade

100 ml

2 g
2 g

Re agen te

Águ a De s ti L ad a

Ácido Pícrico

Cloreto Férrico

Tab. V: Cornpasição do reativo utilizado para a revelação dos
con to rno s de g rão austen í rico s

ataque as amostras eram Lavadas em água e secas.

Utilizou-se o método de HiLLiard para a determinação

do tamanho de grão austenítico, de acordo com a norma nSTM

E-112C77). ELe consiste na superposição de um círculo de campri-

rnento conhecida sobre a imagem da superfície a ser medida e con-

tagem das intersecções dos contornos de grão com o circula. n

partir desses dados o tamanho de gi'ão pode ser calculado pela
f ó rmu l a

(3)

PL x M

onde dr : diâmetro médio do grão austenítico;
LT = comprimento total da Linha Teste;

PL = número de intersecções da LinhaTestecoma

con torno de grão ;
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M = aumento

[] círculo utilizado tinha um raio de 4,0 mm. o que

r..suLtou num comprimento total de Linha Teste de 25.1327 mm. O

3uMulnto que foi aplicado em cada amostra foi seLecionada de forma

que se obtivesse pelo menos 3S intersecções por aplicação d
cu Lo .

0 c l r

rias medidas foi caLcul.ada a partir da fórmula abaixo(78p79), com

95% de confiança

R p reco são do tamanha de grão ob tido partir de váa

200 x (Í

\ P C4)

onde % p : p re cisã o ob ti d a;

iy = desvio-padrão da amostra;

d = média da amostra;

n = núme ro de medidas

Por outro Lado, o número total de medidas que devem

ser efetuadas para se obter um determinado grau de precisão com a

mesmo nível de confiança de 95% é dado pela equação

200 x q'
nr (5)

$pp x d
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onde nr = número de medidas requerido;

X Pr : p recis3 o Peque lida.

Rdotou-se neste trabalho a precisão mínima de 5% de

desvia do valor' médi.o. Ou seja, para cada amostra foram feitas n.

medidas para que o desvio do valor da média do tamanho de grão

encontrado fosse de, no máximo. 5%. Esse valor foi escolhido de

forma a garantir um grau de precisão relativamente alto a partir

da contagem de um número factível de campos metaLográficos.

n evolução do tamanho de grão austenítico ao Longo da

ensaio de Laminação a quente foi determinado a partir de carpas

de prova processados da seguinte forma:

a) encharque de 30 minutos a 1200oC seguido de têmpera em água;

neste casa a espessura dos corpos de piava fai de 25 mm.

igual ao valor inicial de espessura dos corpos de prova

destinados ao ensaio de Laminação;

b) encharque de 30 minutos a 1200at, seguido de Laminação em dois

passes até que seja atingida a espessura de14.5 mm e

têmpera em água a 1070oC; isto corresponde à condição encon-

trada após a etapa de esboçamento sem período de espera que

se verifica nas amostras submetidas a temperatura de acabamen-

to abre tiv ad a de 9S0oC;

c) igual ao item b) mas com aplicação de um período de espera de
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30 segundos após a Laminação de esboçamento, o que acarreta

têmpera em água a cerca de 950oC. Isto corresponde à condição

encontrada após a etapa de esboçamento com período de esperai

que é típica das amostras que devem ter temperatura de acaba-

mento obje tiv ada de 8S0oC

d) igual ao ítemb), mas com Laminação emcinco passes até aes-

pessura de 5,0 mm e têmpera em água a partir de temperatura de

acabamento igual a 950oC

n determinação do tamanho de grão austenítico para

temperaturas de acabamento menores que S50oC para a condição d)

não fai possível devido à grande quantidade de ferrita formada na

microestrutura, o que impediu a revelação dos contornos de grão

austeníticos pelo reagente metaLográfico

4 . 3.3.

"Fase"

fl revelação da segunda 'fase' nas amostras que apre-

sentaram microestrutura bifásica foi efetuada com ataques metaLo-

gráficos diferentes conforme sua morfologia.

Nas amostras em que a segunda 'fase' era constituída

de martensita ou bainita granuLar foi utiLI.zado o ataque de Le
Pera(80). Q qual ataca de forma diferenciada os diversos consti-
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tulntes presentes na microestrutura: a ferrita assume cor bron-

zeada. a permita cor preta e a martensita não é atacada, permane-

cendo branca. Os contornos de grão não sãa revelados. f] composi-

ção dos reativos para este ataque pode ser vista na tabela VI. 0

ataque é efetuado misturando-se .quantidades iguais das soluções

de picral e metabissuLfito de sódio e emergindo imediatamente a

amostra na mistura durante cerca de 7 s. fl seguir eLa foi Lavada

com álcool et í fico.

Nas amostras onde a segunda 'fase' era constituída de

permita util.izou-se como ataque Picral a 4% devido aa baixo con-

traste na microestrutura proporcionado pelo ataque de Le Pera.

Este ataque também não revelou os contornos de grão e mostrou a

ferrita com cor branca e a permita compor preta. O ataque foi

efetuado por imersão da amostra na soLuç:o por aproximadamente 45

R seguir a amostra foi Lavada com álcool etílico.

R deter'minação da fiação volumétrica de segunda 'fa-

se' presente na microestrutura foi efetuada de acordo com a norma

RSTM E-562(81). Esta norma r.ecomenda a análise'da seç5o normal à

direção preferencial em materiais com microestrutura anisotrópica

para se diminuir o erro da medida. Por isso, analisou-se neste

trabalho a senão transversal à direção de Laminação dos corpos de

prova. Outra recomendação é a utilização de ataques metaLográfi-

cas que atribuam cores aos Constituintes da microestrutura atra-

vés da deposição de substâncias sobre eles CHtint etching') ao

invés dos ataques que apenas formam relevo através de carrosãa

preferencial. Isto se deve ao fato de o contraste entre os cons-

tituintes no primeiro caso ser melhor, tornando as medidas mais



Qu an cidade

Solução 1 96 ml

4 g

Reagente

Álcool Et í L ico

Ácido Pícrico

Solução 2 98 ml

2 g

Água Bes ti L ada

Me t abi ssuLfi to de Sódio

Tab. Vl: Composição dos reativos do ataque de Le Pera, utilizado

para revelação de segunda 'fase' bainítica e martensíti-

c a(80)

confiáveis. Por. isso foi aditado neste trabalho, sempre que pos-

sível. o ataque de Le Pera para a determinação da fiação volumé-

trica de segunda 'fase' presente na micraestrutura.

R medição da fiação volumétrica foi efetuada através

da superposiçãa de uma rede sobre a imagem da superfície a ser

analisada e a contagem do número de pontos da rede que se Locali-

zam sobre os grãos de segunda 'fase" . Sua fiação volumétrica foi

então calculada pela fórmula (6)

'Ç. (%)
100 (6)

onde
'Ç,

fiação volumétrica de segunda 'fase";
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PP : numero de intersecções entre os pontos da gra

de e a s egund a " f a s e " ;

Pt : nome ro to tal de pon tos na rede

R rede utilizada tinha um total de 121 pontos. O au-

mento utilizado para a análise de cada amostra era seLecionado de

forma a atender o critério de HiLLiard citado na norma RSTM

E-562(81), ou seja. apenas um ponto da rede deve cair sobre a

mesma porção de segunda "fase" presente na microestrutura.

fl precisão da fiação volumétrica determinada a partir

de várias medidas e o tamanha de amostra requerido para uma dada

precisão foram calculados aplicando-se as equações (4) e (S) a

este casa. R precisão mínima requerida também foi de 5%.

4.3.4. lJglgclDiDqção do Tamanha de Grão da Fase Matriz

e da Seciun d a "Fase "

R revelação dos contornos de gí'ão das amostras com

micraestrutura bifásica foi realizada através do ataque da super-

fície pálida da amostra com Natal a 5% por imersão durante 35 s,

seguida de enxugue com álcool etílico

R determinação do tamanho de grão dos dois consti-

tuintes presentes na microestrutura foi efetuado através da ex-

tensão da método de HiLLiard às microestruturas com dois consti-

tuintes, conforme descrito por LnNZILDTTO & PICKERIN6(9), UNDER-



U00U(78), PntjILt]R & RMBRÓZ]]](79) e CRIBBC82). O procedimento é

simil.lr ao descrito no item 4.3.2.. mas neste caso torna-se ne-

cess.Aria discriminar o tipo de contorno que faz intersecção com a

L i n h a - te s te

considerando-se cZ como fasematí"iz e o como a

segunda 'fase', a partir dos dadas medidos caLcuLa-se inicialmen-

te ü número de objetos interceptados pela Linha-teste pelas fór-

mulas (7a) e (7b)

NLoc

2 2

(7a) C7b)

onde NL «. número de objetos relativos a fase iX. inter-

c e p t a d o s p e L a L i n h a-teste;

número de objetos relativos a segu

(5 interceptadas pela Linha-teste;

número de enter'secções dos contornos de grão

da fase oé com a Linha-teste;

número de intersecções dos contornos de

da segura 'fase" Çi cam a Linha-teste;
número de intersecções dos contornos entreo(.

e p. com a Linha-teste

" f a s e "nd a

g rãa

F' L.(a.

ptQÇ.

pt.la



R partir de NL«. e NLG, pode-se calcular o diâmetro

rnêdio dos grãos od, e Ci através das fórmulas C8a) e C8b),
despi ctivamente

cl-rp ) LT. LT

d« (8a) C8b)

NL«, M

onde d«.= diâmetro média do grão da fase matriz;

dl) = diâmetro médio do grão da segunda 'fase';

rQ = fiação volumétrica de segunda 'fase' presente
na microes t Futura .

0 círculo e as condições de medição aplicadas neste

caso faltam análogas às utilizadas na determinação do tamanha de

grão austenítico, conforme relatado no item 4..3.2

0 cáLcuLo da precisão obtida e do número de campos

necessários para um dado grau de precisão foi efetuado através

das equações(4) e C5) respectivamente. Novamente adorou-se valor

máximo de 5% para o desvio do valor médio. Desse modo, mediu-se

um número de campos suficiente para que as valores do tamanho de

grão médio de ambas os constituintes apresentassem simultâneamen-

te esse grau de precisão mínimo.
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4.3.S. Determinação da Dureza yi:çkers dos l:gllEI.i

tuintes Presentes na Microestruturg

R determinação da dureza dos constituintes isolados

na microestrutura foi efetuada nas amostras polidas e atacadas

cam Natal 5$, conforme já descrito no item 4.3.4. Este ensaio foi

efetuado de acordo com a Norma RSTM E-384(83)

Procedeu-se ao ensaio posicionando-se primeiramente a

máquina sabre o constituinte que ter'ia sua dureza medida. fl se-

guir era aplicado um penetrados piramidal de diamante para dureza

Vickers com uma carga de 25 g sobre o ponto previamente seLecio-

nado. durante 18 segundos. R seguir o penetrados era removido e

as diagonais da impressão piramidal na amostra eram medidas com

auxílio de um retícuLo. npartir dos valores das diagonais era

calculada a dureza Vickers de acordo com a fórmula

P

1,8544HV0,025 (9)

onde HV0.025 du rez a Vic k e rs;

carga utilizada. em quilogramas;

média das diagonais medidas, em mícrons

fls medidas foram efetuadas num microdurâmetro marca

ZWICK. modelo 3212. O valor de carga utilizado - 25 g - foi seLe-

cionado de forma que se produzisse uma impressão de maior tamanho
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possível mas .lue não ultrapassasse os contornos do constituinte

medida. de moda 3 garantir a precisão das valores das diagonais

medidos oticam.!nte, obtendo-se dessa forma um valor representa-

tivo de dureza. O aumento utilizado na medição das diagonais foi
de 600 ve zes

4 .4 EN5RID DE TORÇÃO

Rs.amostras para o ensaio de trarão foram retiradas

da região útil do material Laminado, fora da região entalhada do

corpo de prova original, conforme mostra a fig. 34, e usinados

até as dimensões especificadas da fig. 35, de acordo com a Norma

R5TM R-370(84)

Conforme mostrado na fig. 34. os corpos de prova de

trarão sãa Longitudinais, ou seja. seu eixo é paralelo à direção

de Laminação do material. n espessura de 3,0 m m foi escolhida de-

vido a necessidade de se remover a camada oxidada e descarboneta-

da das amostras Laminadas a quente e corrigir eventuais empena-

mentos. Essa camada foi igualmente removida nas faces superior e

inferior da amos t ra .

[] comprimento útil de 25 mm das corpos de prova de

oração foi dividido em cinco seçães de 5,0 mm cada para se proce-

der à determinação do alongamento total após ruptura, conforme

estabelecido na Norma nBNT NBR-6673(85)

Os ensaios de trarão foram efetuados de acordo com a
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32mm

32mm

100 mm

Fig. 35: Corpo de prova para trarão, conforme Norma nSTM

n-370(85) . Escal a l : l

norma RSTM n-370(84). em uma máquina de trarão INSTRON TT-DM-L.

equipada com céLuLa de carga de 10000 kgf, extensõmetro de 10 mm

e velocidade de deslocamento do cabeçote de 1.0 mm/min. Portanto.

a velocidade de deformação aplicada foi de aproximadamente

6.7 x 10'4 s-l. Os resultados obtidos no ensaio. em termos de

carga e alongamento. foram registrados em papel miLimetrado. Fo-

ram realizados trem ensaios de traç3o para cada chapa Laminada. a

fim de se maximizar a confiabiLidade nos resultados obtidas.

Os parâmetros determinados no presente trabalho a

par'tir dos resultados do ensaia de traçãa foram: Limite de escoa-

mento inferior ou a 0,2% quando n:o houve a ocorrência de pata-
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mar, l.imite de resistência, alongamento de escoamento. uniforme e

total. e estricçao total. R determinação dessas propriedades é

fundamental. para se analisar o efeito das variáveis do ensaio de

Laminaçlo a quente sabre as as características mecânicas do mate-

rial. bem como feri.ficar quais amostras atenderam aos requisitos

mecânicos típicos dos aços cam microestrutura bifásica.



CAPÍTULO V

RESULTADOS EXPERIMENTAIS
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5.1 PnRÂHETROS DOS ENSAIOS DE LRMINRÇÃO

R tabela Vll mostra as condições efetivas de reaque-

to. Lamlnação e têmpera dos ensaios efetuados. Nesta tabela temos

que

ei

ef

espessura inicial do corpo de provei miLímetrosi

espessura final do corpo de provam milímetros;

tempo de encharque durante o reaquecimenta. minutos;

tempo em que ocorreu o passe de número i., contado a par-

tir do instante do desenfornamento do corpo de prova.

segunda s ;

temper a tuna d

1..i s e g un d o s ;

intervalo de' tempo entre o fim da Laminas%o e a têm

pe ra do corpo de p rov ai segundo s;

temperatura em que ocorreu a têmperaP OC;

velocidade de resfriamento do meio de têmpera, OC/s

dedu r an te númerode p as se0p rov acarpa0

=

=TI

tp

Tp

V

R amplitude da variação da temperatura para os diver-

sos passesí nos ires esquemas de Laminaçãoí foi da ordem de IS a

35oC e fai mais acentuada nos dois primeiros passes em decorren-

cla da maior variação do tempo de desenfornamento. ou seja, no

Intervalo de tempo durante Q deslocamento da amostra desde o for-

no de reaquecimenta até o Laminados Laboratorial. Rs condições de

temperatura dos dois primeiros passes ' ou seja, da etapa de es-

boçamanto - foi semelhante para todos os corpos de prova.que fo-
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ram Laminados. R partir do terceiro passe a evolução de tempera-

tura variou em função da temperatura de acabamento visada. devido

ao período de espera que se fêz necessário entre o segunda e ter'-

ceira passe de Laminação.

5.2 TnMRNHO DE GRÃO nUSTENÍTlCO

n tabela.Vlll mostra os dados de tamanho de grão aus-

tenftico relativos à seçãa transversal da amostra. Nesta tabela

temos que

P

valor média do tamanho de grão austenítico, em mrcrons;

desvio-padrão das medidas, em mícrons;

precisão absoluta do valor médio do tamanho de grão aus

tenítico, calculada pela equação(4);

número de campos da amostra em que foram efetuadas medi

das do tamanho de grão austenítico.

f} fig. 36 mostra graficamente os dados da tab. Vlll

Observa-se a partir daí que a etapa de esboçamento reduziu prati-

camente à metade o tamanho de gr%o austenítico da amostra reaque-

cida. Contudo, o período de espera após o esboçamento Levou a um

aumento do tamanho de grão austenítico. o qual havia sido prèvia-

mente refinado. Contudo, esse crescimento n3o foi suficiente pa-

ra que se retomassem as valores iniciais após reaquecimento. Já



as amostras Laminadas em cinco passes apresentaram o menor tama-

nho de grão austenítico, o que já seria de se esperar tendo em

vista Q matar grau e menor temperatura de deformação a quente a

que foram submetidas

RM05TRn dK

C IA.m) 'r«,
P

( /t-m )

n

3S

20

20

35

20

20

Tab. Vlll: Tamanho de 6r3o Rustenítico obtido ao Longo do en

saio de Lamin algo a quente

S.3 MICROESTRUTURRS FINAIS OBTIDAS

5. 3 .1 Fiação em Volume de Segunda 'Fase!

n tabela IX apresenta as.características das microes-

truturas obtidas e a fiação volumétrica de segunda 'fase' para os

101 55.1 7.1 2,4

102 53,3 3,8 1 . 7

201 27,6 2.4 l . l

202 40,5 5, 1 1 , 7

301 15.9 l , o 0.4

302 18.5 0,9 0 . 4
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Fig 36 Evolução do tamanho de grão austeníticb ao Longo do en-

saio de Laminação: após reaquecimento, esboçamento, es-

paçamento mais espera e após Laminação completa em anca

passes com temperatura de acabamento de S50aC. Todas as

amostras foram temperadas em água.

corpos de prova t-aminados de acordo com os parâmetros constantes
na tabela Vll

Os símbolos usados na tabela IX sHo os seguintes

percentagem;

fiação volumétrica de segunda 'fase' presente na mi

croestrutura. em percentagem;

'Íf = desvio-padrão das medidas, em

  00

} :: 
Ê "

! . 
# :

0

  0
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QMOSTRR DESCRIÇÃO Dn MICROESTRUTURn
(%)

q P n

301
302
303
304
401
402
403
404
405
s01
502
S03
601
602
603
604
701
702
703
704
705
801
802
803
901
902
S03

To t a L men t e
Matriz de
To t a L men t e
Matriz de
Mat riz de
Matriz de
Matriz de
Matriz de
Mat riz de
f'la t r i z de
Matriz de
Mata iz de
Matei z de
Mat ri z de
Mat riz de
Mat riz de
Matei z de
Matei z de
Mata iz de
Matei z de
Matriz de

Bain í teca
B a ini t a + Fer ri t a 27.2 3,2 1 .4

B a i n í ti c a
Fe r r i t a + Baini t a

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

B +

B +

40, 7
21,3
15.3
17.1
1 7, 2
1 4, 1
l0,3
1 1 , 3
1 1 , 9
1 0,9
12,1
13,3
l l , o
8, 7

1 2,3
12,4
13, 0
8,3
5,5
S,6
5,8

1 0 , 4
9, 0

l0,2

4 . 1
1 , 5
3 . 1
1 . 8
3, 0
2.0
1 , 4
1 .7
1 ,9
2,2
1 . 8
2,0
2.S
1 ,5
2, 1
2, 1
2,4
1 ,2
l . o
0,8
0 ,9
1 , 6
1 .3
1,6

1 , 9
0 , 7
0 ,8
0.8
o,s
0,6
0,4
0,5
0,6
o,s
0.6
0,6
o,s
0 ,4
0 ,6
0 ,6
0,6
0 , 4
0,3
0,2
0,3
0.5
0 , 4
o,s

19
20
68
20
51
40
40
40
40
72
40
40
82
49

46
56
40
48
40
40
40
40
40

t- e í' r i t a
Fe r ri t a
t- e r r i t a

U

U

+

F e rr'i t a

t' e í' r i t a
B

+

Ü

+

F e I' r i t a U

+

Fe rri t a B

+

Fe r r i t a
Fe r r i t a

B

+

B

+

Ferrita H

+

Ferra ta
t- e r í" l t a

+

+ B

B

+

Fe r r i t a
F e r í'i t a

+

+ B

U

+

+

Fe r r i t a
+

Ü

+

t- e í' r i t a
+

D

+

de
t- e r r i t a

+ +

Matriz
M

Matriz
Matriz
Matriz
Matriz

a t r i z
F e r r'i t a + Parti t a

de
de

Fe r r i t a
i t a

Baini t a
1] d 1 11 & L a

Baini t ade e r r i t a
e r r

Tab lx Características das microestruturas finais obtidas e
fiação volumétrica da segunda 'fase' para os corpos de
prova Laminados conforme as condições da tabela Vll
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precisão absoluta do valor médio da fiação volumétrica de

segunda 'fase', calculado pela equação C4);

número de campos da amostra em que foram efetuadas medi-

das de fiação volumétrica de segunda 'fase';

b a i n i t a ;

ma r tens i t a .

B

M

R figura 37 mostra a evolua:o da microestrutura a me-

dida que a temperatura de acabamento é abaixada para as amostras

resfriadas em água. Já a figura 38 mostra as microestruturas

obtidas pelo resfriamento escalonado em solução de poLiacriLamida

seguida de enforcamento a 650 ou 550oC

Verifica-se a partir dos dados da tabela IX e das fi-

guras 37 e 38 que as microestruturas obtidas foram constituídas

de matriz de ferrita poligonal. sem alinhamento, e de segunda

'fase' constituída de uma mistura de bainita e martensita. Entre-

tanto, houveram algumas exceç6es: nos corpos de prova 801, 802 e

803 a segunda 'fase' presente era permita. Os corpos de prova 301

e 303 apresentaram microestrutura plenamente bainítica, enquanto

que no corpo de prova 302 houve formação de ferrita como segunda

fase numa matriz de bainita.

0 ataque de Le Pera foi utilizado para se determinar

a fiação volumétrica de todos os corpos de prova. com exceçãa das

amostras 801, 802 e 803. onde foi utilizado Picral a 5%.

Na maioria dos corpos de prova constatou-se a coexis-

tência de bainita e martensita nos grãos de segunda 'fase'. Con-

tudo, não foram determinadas as fiações de cada constituinte de-
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a) Ta=950oC

b) Ta:900oC

©

c) Ta=850oC

Fig. 37: Evolução da microestrutura final das amostras Lamina-

das e temperadas em água conforme a temperatura de aca-

bamento. amostras a) 301, b) 302 e c) 304. flumento: 400

x. ataque: Natal S%.
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a) Tb = 650oC b) Tb = S50ot

Fig. 3B: Micraestrutura final das amostras Laminadas e submeti-

das a têmper'a escalonada. amostras a) 801, 802 e 803;
b) 901. 902 e 903. jumento: 400 x. ataque: Natal 5%
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lido à fraca distinção entre eles proporcionada pelos ataques me-

taLográficos e ao fato desta medição separada requerer um número

de campos a serem observados muito elevado para que se mantivesse

a precisão mínima de 5%.

De manei.ra geral, o a.toque de Natal revelou a bainita

granuLar como um constituinte nitidamente composto por um aglome-

rado de fases. enquanto que a aparência da martensita é mais ho-

mogénea, e por vezes com nervuras acicuLares. Quando se utilizou

o ataque deLePera amatriz ferrítica e-a 'ferrita bainítica-

presente no interior da bainita granuLar assumiram coloração

bronzeada, enquanto que tanto a martensita isolada com alto teor

de carbono como a martensita presente na bainita granuLar nSo fo-

ram atacadas. permanecendo com coLaraçgo branca brilhante

Nas amostras submetidas à têmpera direta, a diminui-

ção da severidade de têmpera Levou a uma redução na fiação volu-

métrica de segunda 'fase' dura. como pode ser visto na fig. 39.

Por outro Lado, verificou-se que a redução na temperatura de aca-

bamento Levou à diminuição na fiação volumétrica de segunda 'fa-

se' apenas nas amostras resfriados em água ou Óleo, embora neste

úl.tino caso essa influência não tenha sido muito acentuada. Rs

amostras r'esfriadas nos demais meios de têmpera nãa apresentaram

variações significativas na fiação de segunda 'fase' a medida que

a temperatura de acabamento era abaixada, como se pode observar

n a f ig. 40.

Quanto às amostras submetidas à têmpera escalonada

verificou-se que quando a temperatura de 'bobinamento' - ou de

interrupção de têmpera ' foi de 6S0oC a fiação de segunda 'fase'
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Frango Volumétrica de segunda 'fase' presente na mi-

croestrutura. em função da temperatura de acabamento e

velocidade de resfriamento aplicadas no ensaio de Lami-

naçEo, nas amostras submetidas à tempera a) di.pela au b)
e sc a Lon ad a.

Fig 39
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l

U' ACA8AMEN 7D

950'C
Ta = 900'C
Ta = 850 'C

MEIO H RESFntAMENTO

Fig 40 Fiação Volumétrica de segunda "fase' presente na mi-

croestrutura das amostras submetidas à têmpera direta,

com exceção das resfriadas em água. em função da tempe-

ratura de acabamento e meio de resfriamento aplicados no

ens ai o de L aminaçla .

presente foi bem menor do que para a outra temperatura de 'bobi-

namento' de 550ot, como mostra a fig. 3Sb. Também neste caso nXa

foi observada influência da temperatut'a de acabamento sobre a

fiação de segunda 'fase' presente na microestrutura.
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5.3.2.

"Fase-

R tabela Xmostra o tamanho de grão da fase matriz e

da segunda 'fase' para os corpos de prova Laminados de acordo com

os parâmetros constantes na tabela VII. Os símbolos usados na

tabela X são discriminados a seguir

D.&

('.
valor médio do diâmetro de grão da ferrita, em mícrons;

desvio-padrão das medidas relativas à fase ferrít

míc ro ns;

pí'ecisão absoluta do valor médio do

ferrita, calculada pela equação (4)i

valor médio do diâmetro de grão da

mí c ro n s;

desvio-p ad rH

em míc tons ;

precisão absoluta do valor do tamanh

'fase', calculada pela equação C4);

número de campos da amostra em que f

das de tamanho de grão

em

d i âme t r Q de g rão d a

" f a s e "segund a em

d a s medid as relativas à s egund a ' f a s e ' ,0

de d a segund a0

e f e tu ad as rne d io r am

P

P

Não faltam efetuadas medidas de tamanho de grão da fa-

se matriz e de segunda 'fase" nas amostras 301 e 303 pais

croestrutura foi totalmente bainítica

Tanto o aumento n'a velocidade de resfriamento como o

abaixamento na temperatura de acabamento Levaram aa refinamento

s u a mi
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( F.m) (Jt"m) (/bà)
'í0. F' -

( )''iM (}"")

302
304
401
402
403
404
405
501
502
503
601
602
603
604
701
702
703
704
705
801
802
803
301
902
903

4
6
8
B

9
6
6
8
7
8

12
8
9
9

14
9

1 0

9
10

8
7
7
8
8
8

9
3
3
0

7
4
6
l
8
0

9
2
l
2
8
2
6
2
0
4
9
5
2
2
0

l . o
0,8
0 , 8
0,7
0,7
0,6
0,6
0 , 7
0.8
0,8
1.2
0 ,8
l , o
l , o
1 ,7
0,9
0,9
0.8
0,9
0,8
0,8
0,6
0,8
0 , 7
0,6

0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0.3
0,2
0,2

17
3
7
5
6
5
4
4
4
4
7
6

8
5
8
7
8
8
5
3
3
3
5
3
4

l
6
4
3
5
6
7
5
7
9
6
l
2
7
l
l
8
3
4
5
7
3
2
8
l

3
l
l
0
0
0
0
0
0
0
l
0
2
0

l
l
l
l
0
0
0
0
0
0
0

2
l
l
7
8
9
6
6
7
7
7
9
0
9
7
5
6
4
9
7
7
4

7
6
6

0.7
0 , 4
0 , 3
0 , 3
0 ,3
0 ,3
0 ,2
0 , 2
0 ,2
0,2
0 , 4
0 ,3
0 . 4
0,3
0 .4
0 ,4
0 . 4
0 .4
0 ,3
0 ,2
0,2
o . l
0.2
0,2
0,2

78
27
41
27
2S
40
40
40
4 0
40
86
35

100
40
72
72
61
50
41
60
60
40
40
40
40

Tab X Tamanho de Grão da matriz ferrítica e da segunda 'fa
se' para os corpos de prova Laminados conforme as conde
iões da tabela Vll
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do grão ferrítico, como mostram as figuras 41a e 42, respectiva-

mente. fl única exceçlo verificada quanto ao efeito da temperatura

de acabamento ocorreu no caso das amostras temperadas em água.

onde o tamanho de grão ferrítico aumentou quando se abaixou a

tempo r a tur a de acabamen to .

Quanto às amostras submetidas à têmpera escalonada

verificou-se, como mostra a fig. 41b, que a temper'atura de inter-

rupção de têmpera nXo afetou significativamente o tamanho de grão

ferrftico, enquanto que se pode perceber um sutil efeito da redu-

ção da temperatura de acabamento no sentido de refinar o grão.

O tamanho de grão da segunda 'fase' dura das amos-

tras submetidas à têmpera direta apresentou uma tendência pecu-

liar para todas as temperaturas de acabamento. como mostra a

fig. 43a. Esse parâmetro assumiu valor mínimo quando o resfria-

mento foi feito na solução aquosa de poLiacriLamida. Já o efeito

da temperatura de acabamento sobre o tamanho de grão da segunda

-f a s e ' nã o f o i s ign i f ic at i vo.

No caso específico das amostras submetidas à têmpera

escalonada ocorreu uma discreta .diminuição do tamanho de grão da

segunda 'fase' dura a medida que se abaixou a temperatura de aca-

amento, como mostra a fig. 43b. Verificou-se ainda que o tamanha

de Urso da segunda 'fase' é menor nas amostras onde a têmpera foi

interrompida a 650oC
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TEMPERATURA DE ACA BA MENTO

F i g . 41 Tamanho de Grão Ferrítica, em função da temperatura de

acabamento e velocidade de resft'lamenta aplicadas no en-

saio de Laminação, para as amostras submetidas à têmpera

a) di re t a ou b ) e s caLon ad a.

  Ç; o -

 
' Õ

  
2 rEMPERXTURA DE BOBINAMENTO
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TEMPERATURA DE ACABAMENTO

Fig 42 Tamanho de Grão Ferrítico das amostras submetidas à têm-

pera direta, com exceçãa das resfriados em água. em fun-

ção da temperatura de acabamento e meio de resfriamento

aplicados no ensaio de Laminaçãa

5.3.3 Dureza dos Constituintes Presentes.Dê «içlagJ

t ru tu r a

R tabela XI mostra as valores de dureza Vickers cam

carga de 25 g dos constituintes presentes Ra microestrutura dos-

corpos de prova Laminados de acordo com os parâmetros constantes

na tab. VII. Os símbolos da tab. XI têm o seguinte significado:

  . 1
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TEMPERATURA DE ACABAMENTO

Fi g 43 Tamanho de Grão da segunda 'fase'. em função da tempera'

Lura de acabamento e velocidade de resfriaínento aplica-

das no ensaio de Laminação. das amostras submetidas à

têmpera a) direta ou b) escalonada.
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HVi

PHVI

dure z a do cona ti tuinte i;

desvio padrão das medi.da rel.atiras ao constituinte i.;

precisão absoluta do valor de dureza do constituinte

i., c alce L ad a pe L a equ açãa C4)i

número de medidas de dureza par

f e r r i t a ;

b a in i t a;

ma r tens i ta;

p e r' L i t a .

con s ti tu i n tea 0 1.;

B

M

P

Os resultados obtidos quanto à dureza da ferrita nas

amostras submetidas à têmpera direta permitem concluir que eLa

cai a medida que se diminui a velocidade.de resfriamento - fig.

44a. Somente se observou efeito da temperatura de acabamento na

dureza da ferrita para as amostras temperadas em água: neste ca-

so, o abaixamento dessa temperatura tendeu a reduzir os valores

de du re z a d a f e rrit a ob tido s

Já para as amostras submetidas à têmpera escalonada

tanto a temperatura de acabamento como a de 'bobinamento' - ou

seja. de interrupção de têmpera - não afetaram de forma signifi-

c a tiv a a du rez a d a f e rri t a.

R segunda 'fase' das amostras submetidas à têmpera

direta se constituiu de uma mistura de bainita e martensita. ex-

ceto no caso das amostras resfriadas em água. R evolução da dure-

za dessas fases em função das condições dos ensaios de Laminação

pode ser vista na fig. 45a para a bainita e45bpara a martensi-

tanto baini taPode du rez a d a d a martent a se que a como a
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sita apresentaram um máximo para as amostras resfriados ao ar.

para todas as temperaturas de acabamento aplicadas. No caso das

amostras resfriados em vermicuLita a martensita apresentou dureza

inferior apenas à das amostras resfriados ao ar

R temperatura de acabamento não exerceu efeito visí-

vel na dureza da bainita ou martensita, excito no caso das amos-

tras temperadas em água, onde o abaixamento da temperatura de

acabamento Levou a um aumento na dureza da bainita.

Rs amostras submetidas à têmpera interrompida a 6S0 e

550oC apresentaram permita ou bainita como segunda 'fase'. res-

pectivamente. Isto influiu decisivamente na dureza da segunda

'fase'. como mostra a fig. 46. Como seria de se esperará a dureza

da permita foi bem menor do que a da baini.ta. Contudo. não se ve-

rificou efeito significativo da temperatura de acabamento ou de

interrupção de têmpera sabre a dureza da segunda 'fase'

5.4. PROPRIEDADES MECÂNICAS

R tabela Xll mostra as propriedades mecânicas deter

minadas através do ensaio de trarão para os corpos de prova Lama

nados de acordo com as condições Listadas na tab. VII. Os símbo

los utilizados na tabela Xll são discriminados a seguir

LE : Limite de Escoamento, em MPa;

LR : Limite de Resistência, em MPa;
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Fig. 46: Dureza da segunda 'fase' das amostras submetidas b têm-

pera escalonada. em função da temperatura de acabamento

e de interrupç:o de têmpera aplicadas no ensaio de l.ami-

n anão.
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alongamento Uniforme (SQb carga máxima), em percentagem;

alongamento Total. em poi'contagem;

Estricç:o Total, em percentagem;

alongamento no Escoamento, em percentagem.

D Limite de escoamento das amostras temperadas de

forma direta apresentou tendência a cair quando se diminuiu a ve-

locidade de resfriamento - fig. 47a - e se aumentou a temperatura

= TEMPERATURA DE BOBiNAMENTO \
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Fig 47 Limite de Escoamento, em função da temperatura de acaba-

mento e velocidade de resfriamento aplicadas no ensaio

de LaminaçXo, para amostras submetidas à têmpera a) du-

re t a ou b) e sc a Lon ad a.



de acabamento - fig. 48.

Quanto às amostras submetidas a têmpera escalonada

não se verificou efeito significativo da temperatura de acabamen-

to; apenas a temperatura de "bobinamento' - ou de interrupção de

têmpera - exerceu efeito no Limite de escoamento. De fato, o es-

coamento das amostras com têmpera interrompida a 650ot foi des-

contínuo. coincidindo com um aumento na magnitude do Limite de

escoamento.

D Limite de resistência também diminuiu com a redução

da velocidade de resfriamento das amostras temperadas de forma

direta, mas de maneira mais acentuada, como mostra a fig. 49a.

Contudo, a temperatura de acabamento não exerceu efeito signifi-

cativo sob tal parâmetro, o que também ocos'reu para as amostras

submetidas à têmpera escalonada - fig. 4Sb. Neste Último caso a

temperatura de 'bobinamento' também atua: as amostras que tiveram

sua têmpera interí'ompida a 5S0oC apresentaram maior' Limite de re-

sistência do que as "bobinadas' a 650oC. Pode-se notar que essa

situação é inversa à observada no Limite de escoamento.

n partir dos dadas apresentados para as amostras tem-

per'idas de forma direta pode-se notar que a alteração no l.imite

de escoamento ao se passar da têmpera em água para Óleo foi muito

acentuada. Contudo, ao se passar para outros meios de têmpera me-

ras severos o Limite de escoamento foi menos afetado. Já a varia-

ção do Limite de resi.stência foi menos abrupta ao se passar do

resfriamento em água para Óleo e um pouco mais acentuada para os

meios de têmpera menos severos do que o Óleo. .

Todas as amostras apresentaram escoamento Continuai
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Fig. 4B: Influência da temperatura de acabamento sobre o Limite
de escoamento das amostras submetidas à têmpera direta.

ou seja, ausência de patamar de escoamento, com exceção das amos-

tras resfriados em vermicuLita a partir de temperaturas de acaba-

mento de S00 e 850oC e das amostras submetidas à têmpera inter-

rompida a 650oC. No Último caso a extensão do patamar verificado

por ocasião do escoamento foi maior

R relação de escoamento - ou razão Limite de escoa-

mento/Limite de resistência - das amostras resfriados de forma

direta atingiu um mínima para velocidades intermediárias de res-

friamento, com exceção das amostras submetidas à temperatura de

acabamento de 850oC, onde a menor relação de escoamento fai con-

seguida para a amostra resfriada em água. como mostra a f lg. 50a.
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0 efeito da temperatura de acabamento sobre a relação

de escoamento foi semelhante ao observado para a Limite de escoa-

mento: para as amostras temperadas em água a relação de escoamen-

to foi reduzida a medida que se diminuiu a temperatura de acaba-

mento, enquanto que par'a as amostras resfriados nos demais meios

de têmpera ocorreu o contrário. conforme mostra a fig. 51

Quanto às amostras submetidas a têmpera escalonada

verifica-se que somente a temperatura de 'bobinamento' - ou de

interrupção de têmpera - exerceu efeito na relação de escoamento,

como se pode constatar na fig. 50b. Isto jó era esperados com ba-

se no efeito da temperatura de acabamento e de 'bobinamento' so-

R
k
-J

\
-J

Fig. 51: Influência da temperatura de acabamento sobre a relação

de escoamento das amostras submetidas à têmpera direta.
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ÍFMPERÃTURA [)E ACATA MENTO
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te nas figuras 47b e 49b.

Uma diminuição na velocidade de resfriamento nas

amostras submetidas à têmpera direta Levou a um aumento tanto no

alongamento uniforme - fig. 52a.- como no alongamento total -

fig. 53a. Já a temperatura de acabamento não exerceu nenhum ef

to considerável sobre essas duas grandezas

No caso das amostras submetidas à têmpera escalonada

observa-se que as amostras 'bobinadas' a 550oC apresentaram aLan

lamento uniforme Ligeiramente superior às "bobinadas' a 6S0oC.

como mostra a fig. 52b. R situação se inverteu para o alongamento

total - fig. 53b. O abaixamento da temperatura de acabamento Le

vou a uma discreta redução nos valores de .alongamento.

Para as amostras submetidas à têmpera direta os valo-

res de estricção total apresentaram valor mínimo para meios de

resfriamento de severidade intermediária e valor máximo para as

amostras resfriados em vermicuLita. coma mostra a fig. 54a. R re-

dução da temperatura de acabamento Levou a uma Leve diminuição

do s v a tope s de e s tricçã o tot al

Já para as amostras submetidas à têmpera escalonada

verificou-se que os valores de estricção total foram Ligeiramente

superiores para a temperatura de 'bobinamento' de 650oC. Verifi-

cou-se ainda discreta redução na magnitude da estricçãa'total a

medida que se diminuiu a temperatura de acabamento, como mostra a

fia. 54b

bre Limite de escoamento re s i s tênc i a , mostrado0 respectivamene

e l
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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6 . 1 TRMnNHO DE GRÃO nUSTENÍTICO

Os valores de tamanho de grão austenftico após rea-

quecimento obtidos neste trabalho, conforme mostra a fig. 36. fo-

ram próximos aos obtidos por BEENKEN et alia(2). apresentados na

fig. 9. Segundo estes autores, Q tamanho de grão austenítico de

aços bifásicos para Laminação a quente após reaquecimento de dez

minutos a 1160oC pode variar de 40 a 70 mícrons, em função da

composição química.

Já o crescimento de grão austenítico observado no

presente trabalho durante o período de espera entre as etapas de

esboçamento e acabamento pode ser atribuído à ausência de elemen-

tos de micro-Liga na composição química, .conforme constatado por

SELLRRS(4) em aços similares. Contudo. as amostras que passaram

pelo período de espera e submetidas a temperatura de acabamento

de 850ot apresentaram tamanho de grão ferrítico mínimo. como mos-

tram as figur'as 41 e 42. Isto é uma indicação, ainda que Indire-

ta. da maior grau de refiro do grão austenítico a medida que se

abaixou a temperatura de acabamento.

De todo modo, é possível verificar o grande efeito de

redução do tamanho de grão austenítico proporcionado pelas defor-

mações a quente sucessivas sob temperaturas decrescentes. a des-

peito da relativo crescimento de grão durante a etapa de esper.a.



6.2 [nRnCTERIZnÇÃO Dn MICROESTRUTURn

6.2.1

No presente trabalho .as amostras temperadas em água a

partir da temperatura de acabamento de 950oC apresentaram ml-

croestrutura totalmente bainítica, conforme mostra a fig. 37. Es-

te resultado coincide com os obtidas por ELDIS et alia(5) e BEEN-

KEN et alia(2), conforme mostram os diagramas TRC das figuras 17

e 15. determinados a pa!.tir da austenita nSo-deformada e deforma-

da a quente. respectivamente. Neste caso, o efeito da al.ta velo-

cidade de resfriamento suplantou o da aceleração da reação ferrí-

tica proporcionada pela deformação. como mostra a fig. 15(2). su-

primindo a formação de ferrita poligonal

Contudo, observou-se no presente trabalho que a medi-

da que se abaixou a temperatura de acabamento das amostras tempe-

radas ern água houve a ocorrência de fiações crescentes de ferrita

poligonal na microestrutura. Por outro Lado. registrou-se uma ní-

tida queda na velocidade de resfriamento no decorrer da Lamlnação

das amostras abaixo de 900oC. Este fenómeno foi inusitado. uma

vez que durante os ensaios preLiminaresí onde foram aplicadas as

mesmas condições de Laminação a um aço comum ao C-Mn. observou-se

um contínuo aumento na taxa de resfriamento da amostra ao Longa

de todo o ensaio, a medida que a espessura era r'eduzida.

Essa recaLescência, observada nos ensaios de Lamlna-

çSa do aço bifásico, teve de ser Levada em conta no cáLcuLo do

tempo de espera das amostras submetidas à temperatura de acaba-
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de acabamento baixas, ou seja, S00 ou 8S0oC

Rs amostras submetidas à têmpera direta em meios me-

nos severos que a água apresentaram microestrutura composta de

matriz ferrítica equiaxial formada a altas temperaturas (900 -

750oC) e segunda 'fase' constituí.da de bainita granular e marten-

sita. R diferenciação entre a bainita granuLar. e martensita atr'a-

vés de microscopia ética não foi muito nítida, uma vez que seus

aspectos ao microscópio ético são muito semelhantes. De fato, EL-

DIS et alia(S) utilizaram Microscopia ELetrõnica de Varredut'a pa-

ra caracterizar de forma segura esses dois constituintes

No caso das amostras submetidas à têmpera escalonada

verificou-se que a temperatura de 'bobinamento' - au de interrup'

ç3o de têmpera - exerceu papel fundamental na determinação da se-

gunda 'fase' presente. conforme mostra a fig. 39. Para a ternpe'

natura de 'bobinBmQRtoK de 6500C houve a foi'maç8a de permita como

segunda 'fase'. Isto mostrou que a austenita continuou se trans-

formando durante o tratamento isotérmico de uma hora sob essa

temperatura. Já as amostras submetidas à temperatura de 'bobina-

mento- de 550oC apresentaram bainita como segunda 'fase'. Ou se-

ja. neste casa a austenita remanescente jú se encontrava mctaes-

tável ao se iniciar o encharque de uma hora a 550ot, transforman-

do-se posteriormente em bainita granuLar ou martensita revonida.

durante o Lento resfriamento da amostra dentro do forno.
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IJn et alia'''. Isto pode ser atribuído, a princípio, ao maior

teor de silício do aço aqui estudado e às diferenças entre os en-

saios de conformação utilizados por aqueles autores e o empregado

no p re s en te e s tudo

No casa das amostras. submetidas à têmpera escalonada

observou-se que a fiação de segunda 'fase' dura foi menor para as

amostras submetidas à temperatura de 'babinamento' - ou de inter-

rupção de têmpera - de 650oC do que para as 'bobinadas" a 550oC

Tal fato indica que no primeiro caso a reaçao ferrítica continuou

a se processar enquanto a amostra era submetida ao período de en-

charque a 650oC, durante uma hora, dentro do forno. Já no segundo

caso a fiação de segunda.'fase' foi praticamente igual à obtida

na têmpera direta na mesma solução aquosa de poLiacriLamida. o

que indica que não houve transformação da austenita metaestável

durante o período de encharque de uma hora a SS0ot dentro do for-

no

fi variação da temperatura de acabamento somente afe

tou a fraçXo de segunda 'fase" presente na microestrutura das

amostras temperadas em água. Neste caso, a fraçao de ferrita po-

ligonal cresceu a medida que a temperatura de acabamento era

abaixada. pais desse modo havia um maior período de tempo dispo-
k f- .al l I' ..:a.. =.1-n J= &Amnnnn pln =mnE-lnq nm

n í v e L p a r
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6.2.3 .

se "

Verificou-se para as amostras submetidas à têmpera

direta que tanto o aumento da velocidade de resfriamenta como a

redução da temperatura de acabamento concorreram para a retina de

ergo da matriz ferrítica. Tais constatações coincidem com as fei-

tas por BEENKEN et alia(2) e GLRDMF]N & BnLLIGER(8)

f] redução da tamanho de grão ferrítico pelo aumento

da velocidade de resfriamento pode ser explicada pelo abaixamento

da temperatura de formação da ferrita. fazendo com que a veloci-

dade de nucLeação seja aumentada em relação a de crescimento, se-

gundo De RRl]0(45)

0 defino do grão ferrítico através da redução da tem-

peratura de acabamento aparentemente está Ligada a um menor tama-

nho de grão austenítico prévio, conforme constatado por SEL-

LnRS(44), uma vez que o tamanho de grão da microestrutura final

está Ligado a eLe. Contudo, ocorreu uma exceçãa para as amostras

temperadas em água. onde Q tamanho de grão ferrítico aumentou ao

se abaixar a temperatura de acabamento de 900 para 8S0oC. Contu-

do. tal ocorrência pode ser atribuída ao maior tempo disponível

para a formação e crescimento da ferrita no segundo caso.

Verificou-se ainda no presente trabalho que o efeito

da velocidade de resfriamento sobre o tamanho de grão ferrítico é

bem maior do que o proporcionado pela temperatura de acabamento

Isto também foi constatado por 6LRDMRN & BRLLIGER(8)
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Nas amostras submetidas à têmpera escalonada também

observou-se Leve tendência para o defino do galo ferrftico a me-

dida que se abaixava a temperatura de acabamento. Contudo, nlo se

observou efeito significativo da temperatura de 'bobinamento', ou

de interrupção de têmpera.

R evolução do tamanho de grão da segunda 'fase' dura

presente na microestrutura das amostras submetidas à têmpera di-

reta foi peculiar: observou-se um valor' mínimo de tamanho de grão

para as amostras temperadas na solução aquosa de poLiacriLamida.

n variação da temperatura de acabamento nlo produziu

unido sobre Q tamanho de grão da segunda 'fase' dura.

D comportamento do tamanho de grão da segunda 'fase'

em função da velocidade de resfriamento pode ser explicado pelo

fato de que eLe é proporcional à frango de segunda 'fase' presen'

te na microestrutura e ao tamanho de grão da matriz ferrítica. R

partir. dos dados de BEENKEN et aLiiC2) - fig. 16 - pode-se cons-

tatar que o tamanha de grão ferrítico aumenta continuamente a me-

dida que a velocidade de resfriamento é reduzida. enquanto que a

fiação de segunda 'fase' diminui até que se atinja um valor in-

termediário d.e velocidade de resfriamento, passando a ser cons-

tante a partir daí. Logo, o tamanho de grão mínimo da segunda

-fase' ser'á obtido para uma certa velocidade de resfriamento, a

qual será função da interaçXo entre as duas tendências confLitan-

ef ei to def

tes

Isto ainda explica a ausência ae um eleito mais sig

nificativo da temperatura de acabamento sobre o tamanho de grão

'4s ea,...nd= faca nn{« dnç dniç falares aue o conta.ot.am - tama-



nho de grão ferrítica e fiação de segunda 'fase' - apenas o pri'

melro sofre claramente a influência da temperatura de acabamento

Verifica-se desse modo que os resultados obtidos por

BEENKEN et alia(2) relativos à evolução da fraçSo volumétrica da

segunda 'fase", e tamanho de grão ferrítico e da segunda 'fase'

em função da velocidade de resfriamento, conforme apresentados na

fig. 16. mostram concordância com os obtidos no presente traba-

lho, de abordo com os dados das figuras 39a. 41a e 43a, respecti-

vamente. Neste trabalho o tamanho de grão ferrítico aumentou con-

tinuamente a medida que a velocidade de resfriamento diminuiu; o

tamanho de grão de segunda 'fase" diminuiu enquanto que a fraçãa

de segunda "fase' se reduzia. passando a crescer assim que essa

fr'a ç:o s e e s t ab i L i zou .

No caso específico das amostras submetidas à têmpera

escalonada verificou-se uma discreta atuação da redução da tempe-

ratura de acabamento no sentido de diminuir o tamanha de grão da

segunda 'fase'. Contudo, seu efeito foi pequeno devido bs flutua-

ções dos valores de fiação de segunda 'fase'

Já a temperatur'a de 'bobinamento' - ou de interrupção

de têmpera - exerceu efeito marcante sobre o tamanho de grão da

segunda 'fase'. Rs amostras 'bobinadas' a 650oC apresentaram me-

nor tamanho de grão do que as 'bobinadas' a 550oC. Tal diferença

pode ser atribuída à formação suplementar de ferrita que ocorr'eu

durante o encharque de uma hora a 650oC no primeiro caso, e que

reduziu a fraçXo de segunda 'fase' dura presente na microestrutu-

ra. Já no segunda caso. onde a têmpera foi interrompida a 550oC.

não houve essa formação adicional de ferrita durante o período de
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encharque no forno, e a austenita remanescente se transformara em

bainita - ou martensita revenida - dur.ante o resfriamento Lento

den tro do f o rno.

6.2.4. 11ureza dos Constituintes Presentes na Microes

t ru t u r a

Nas amostras submetidas à têmpera direta a dureza da

ferrita caiu a medida que a velocidade de resfriamento decresceu,

como mostra a fig. 44a. Isto também foi observado por BEENKEN et

aLiiC2), fig. 21, e MRTHY et alia(56), fig. 20

Esta evolução de dureza da matriz ferrítica pode ser

atribuída a diversas causas. O grau de supersaturaç3o de carbono

na ferrita pode ser uma delas(2). SHEN et alia(58) acreditam que

o aumento da fiação de segunda 'fase' dura na microestrutura tam-

bém aumenta a densidade de discordâncias na ferrita e. consequen-

temente. sua dureza. MRID et alia(5S) sugerem ainda que a segunda

Kfase' dura pode exercer' um efeito de 'apoio' durante o ensaio de

dureza Vickers, Levando a um aumento do valor obtido na medida

Verificou-se efeito significativo da temperatura de

acabamento sobre a dureza da ferrita apenas nas amostras tempera'

das em água ou Óleo. É interessante notar que nestes casos o

abaixamento da temperatura de acabamento Levou a uma redução na

fraçXo de segunda 'fase' dura presente na micraestrutura. coinci-

dindo com a diminuição na dureza da ferrita. Tal fato também está



1 53

de acordo com os mecanismos citados no par'ágrafo anterior

Para as amostras resfriados nos demais meios de têm-

pera a variação da temperatura de acabamento não acarretou varia-

ções substanciais na dureza da ferrita. Isto pode ser explicada

pela alteração muito pequena na fraç3o de segunda 'fase' dura

presente na microestrutura que ocorre com a variação da tempera-

tur a de ac abamento .

No caso das amostras submetidas à têmpet'a escalonada

tanto a temperatura de acabamento como a de 'bobinarnento' nãa al-

teraram significativamente a dureza da ferrita, conforme mostra a

fig. 44b. Isto pode ser explicado pelo fato de que estas amostras

foram submetidas a um ciclo de resfriamento muito semelhante, ge-

rando microestruturas com poucas diferenças entre si

Por outro Lado, é interessante notar que poder-se-ia

esperar menor dureza da ferrita para as amostras "bobinadas' a

650oC. uma vez que neste caso a segunda 'fase' formada foi permi-

ta, a qual apresenta menor diferença de volume específico em re-

lação à austenita que Lhe deu origem. e a menor fraçXo em volume

de segunda 'fase', o que tenderia a reduzir a densidade de dis-

cordâncias na ferrita*e. portanto. sua dureza. além disso, a per-
mita apresenta menor dureza em relação à martensita revenida ou

bainita, o que minimizada um suposto efeito de 'apoio' par oca-

sião do ensaio de du reza Vickers.

R evolução da durezada bainitae martensita nas

amostras submetidas à têmpera direta foi peculiar, conforme mos-

trado na fig. 45, apresentando valor máximo para as amostrar res-
friados ao ar. BEENKEN et aLiiC2) e MRTHY et alia(56) apresenta-



ram resultados semelhantes, os quais podem ser vistos nas figuras

21 e 20. respectivamente

Essas evoluções características podem ser explicadas

Levando-se em conta que a dureza da segunda "fase" é proporcional

ao seu teor de carbono. Para uma.dada percentagem nominal desse

elemento no aço, seu tear na segunda 'fase' aumenta a medida que

a fiação em volume desta diminui. devido à difusão de carbono

desde a ferrita formada até a austenita metaestável remanescente

que posteriormente dará origem a segunda 'fase' dura. R difusão

de carbono será mais intensa a medida que o tamanho de grão for

reduzido devido ao maior fluxo de difusão que os contornos pro-

porcionam a esse elemento. Desse modo, BEENKEN et alia(2) expli-

cam a ocorrência do máximo de dureza da martensita coma resultado

da interação entre o tempo disponível para a difusão de carbono

durante o resfriamento, o crescimento de grão ferrítico que ocor-

re durante esse período e a fiação de segunda 'fase' presente na

microestrutura. além disso, MnlD et alia(18) também consideram

que o auto-revertido da segunda 'fase' proporcionado pelos Longas

tempos de resfriamento tende a reduzir essa dureza.

É interessante notar ainda que a evolução do tamanho

de grão da segunda 'fase' é justamente o inverso da observado pa-

ra sua dureza. Os resultados obtidos no presente trabalho apontam

para a confirmação do efeito do tamanho de grão ferrítico sobre o

fluxo de difusão do carbono para a austenita durante a transfor-

maçXa. conforme proposto por BEENKEN et alia(2)

fl evolução da dureza da bainita também pode ser atri-

buída aos mecanismos que acabaram de ser descritas
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assim, a menor dureza da segunda 'fase' dura para as

amostras temperadas em água ou Óleo pode ser atribuída a seu me-

nor teor de carbono oriundo do pequeno tempo disponível para sua

difusão desde a ferrita até a austenita metaestável. enquanto que

para as amostras resfriados em vermicuLita não é alcançado um má-

ximo na dureza da segunda 'fase' devido à sua menor' concentração

de carbono, provocada pelo maior tamanho de grão ferrítico. e

também pelos processos de auto-revenido que atuaram durante Q

re sf r i arnen to L en to .

No caso das amostras submetidas à têmpera escalonada

fig. 46 - a diferença de dureza provocada pela alteração da

temperatura de 'babinamento' - ou de interrupção de têmpera - de-

ve ser atribuída à própria natureza da segunda 'fase' formada -

permita para as amostras "bobinadas' a 650ot e bainita par'a as

"bobinadas" a 550oC. Por outro Lado, a temperatura de acabamento

nHo alterou significativamente os valores obtidas de dureza da

segunda 'fase' para as amostras submetidas à têmpera escalonada.

6.3. PROPRIEDADES MECÂNICAS

R redução nos Limites de escoamento e resistência das

amostr'as submetidas à têmpera direta a medida que se reduz a ve-

locidade de resfriamento, constatada no presente trabalho a par-

tir dos dadas apresentados nas figuras 47a e 49a respectivamente.

apresenta concordância com os dados obtidos por BEENKEN et



al.ii(2) - fig. 22 - e SIMON et aLliC16) - fig. 14.
Ds Limites de escoamento e de resistência máximos fo-

ram atingidos para as amostras resfriados em água a partir de uma

temperatura de acabamento de 950oC. as quais apresentaram mi-

croestrutura totalmente bainítica.. Ro se abaixar a temperatura de

acabamento obteve-se para as amostras resfriadas em água maior

fiação de ferrita poligonal na microestrutura. o que Levou a uma

queda nos Limites de escoamento e resistência devido a sua menor

du r e z a .

Já as amostras resfriados em meios de têmpera menos

severos que a água apresentaram microestrutura predominantemente

ferrítica para todas as condições experimentais empregadas. Isto

justifica a menor alteração que ocorre nos valores de Limite de

escoamento e de resistência ao se mudar o meio de resfriamento ou

temperatura de acabamento, coma mostram as figuras 47a, 48 e 49a.

Neste caso, Q abaixamento da velocidade de resfriamento Levou a

um aumento no tamanho de Urso ferrítico, bem como diminuição da

dureza da ferrita e da fiação da segunda 'fas'e' dura. o que jus-

tifica a redução nos Limites de escoamento e resistência. confor-

me também constatou MRID et atiiCS9) - fig. 26. Por outro Lado.

deve-se notar que o aumento da dureza da segunda 'fase'. que

ocorreu ao se diminuir a velocidade de resfriamento, e que tende

a elevar os Limites de escoamento e de resistência segundo MRID

et alia(59), nSo foi suficiente para comi:rabaLançar o efeito con-

trária da variação de outros parâmetros micraestruturais que

ocorreram nas amostras do presente trabalho.



No caso das amostras resfriados em meios de têmpera

menos severas que a água a redução da temperatura de acabamento

acarretou um Leve aumento no Limite de escoamento, o qual pode

ser atribuído ao defino do grão da matriz ferrítica que ocorreu

sob tais condições. Isto também está de acordo com as constata-

ções de MFllD et alia(59). Por outro Lado, nXo se verificou nenhum

efeito significativo da redução da temperatura de acabamento so-

bre o Limite de resistência.

Já no caso das amostras submetidas à têmpera escalo-

nada verificou-se que as amostras onde a temperatura de "bobina-

mento" - ou de interrupção de têmpera - foi de 650oC ocorreu o

maior valor de Limite de escoamento observado para as amostras

com microestrutura predominantemente ferra.teca. conforme mostra a

fig. 47b, enquanto que o Limite de resistência esteve bem próximo

dos valores mínimos observados no presente trabalho - fig. 4Sb.

Consequentemente. a relação de escoamento para essas amostras foi

muito alto, de acordo com a fig. 50b. Rs amostras 'bobinadas' a

550aC apresentaram escoamento contínuo, ao contrário das 'bobina-

das' a 650aC. o que Levou a valores de Limite de escoamento bem

menores. Esse fato. associado ao alto Limite de resistência obti-

do para essas amostras. resultou numa relação de escoamento infe-

rior à obtida para as amostras 'bobinadas' a 650ot:

Todas as amostras submetidas à têmpera direta apre-

sentaram escoamento contínuo, ou seja, ausência de patamar no

início do escoamento, com exceção das amostras submetidas a tem-

peratura de acabamento de 900 ou 850at e resfriadas em vermjlcuLl-



Já as amostras submetidas à tempera escalonada apre-

sentaram tipos diferentes de escoamento conforme a temperatura de

"bobinamento', ou de interrupção de têmpera. Rs 'bobinadas' a

550ot apresentaram escoamento contínuo. enquanto que as 'bobina-

das' a 650oC apresentaram patamar. de escoamento. 0 alongamento do

patamar neste caso foi bemmaiordo que o verificado para as

amostras resfriadas diretamente.em vermicuLita que apresentaram

escoamento descontínuo. de acordo com os dados da tab. Xll

Tal comportamento está aparentemente de acordo cam o

verificado por TF]NRKR et alia(67), R16SBEE et alia(68), MFITLlJCK

et alia(69) e KRSPnR et aLiiC70). onde a presença de martensita

na segunda "fase' Levou à supressão do patamar de escoamento. Is-

to é particularmente válido no caso das.amostras submetidas à

têmpera escalonada, onde as amostras 'bobinadas' a 650oC, que

possuem segunda "fase' composta de permita, apresentaram patamar

de escoamento. Já nas amostras 'bobinadas' a SS0oC, onde a segun-

da 'fase' foi martensita revenida ou bainita, o escoamento foi

con tínuo.

Para as amostras submetidas à têmpera direta a in-

fluência da temperatura de acabamento sobre a relação de escoa-

mento fai diferente para as amostras temperadas em água e as res-

friados em meios de têmpera menos severos, conforme mostrada nas

figuras 50a e 51. De fato. no primeiro caso ocorreu um valor mí-

nimo de relação de escoamento para as amostras submetidas à tem-

peratura de acabamento de 850oC. pais neste caso a microestrutura

da amostra continha 59$ de ferrita poligonal. enquanto que para

as temperaturas de acabamento de 950 e 900oC a microestrutura
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formada era predominantemente bainítica.

Ds resultados obtidos par'a as amostras temperadas em

ideias de resfriamento menos severos que a água estio de acordo

cam os citados por SIMON et alia(16). fig. 14, que indicam aumen-

to na relação de escoamento para amostras submetidas a velocida-

des de resfriamento menores que 2,5oC/s

No caso das amostras resfriados em vermicuLita a au-

mento da relação de escoamento para as amostras submetidas à tem-

peratura de acabamento de 900 ou 8S0oC pode ser atribuído ao rata

de que seu Limite de escoamento é definido por um patamar'. Já pa-

ra as demais amostras, onde ocorreu escoamento contínuo, eLe foi

definido como a tensão correspondente a 0,2% de alongamento. Os

valores de Limite de escoamento foram maiores quando ocorreu a

patamar. o que também foi constatada por 0KITR et alia(20)

0 abaixamento da temperatura de acabamento provocou

nas amostras temperadas em meios de resfriamento menos sevet'os

que a água uma Ligeira elevação na relação de escoamento. Tal fa-

to jú era previsto a partir da constatação de que a redução na

temperatura de acabamento Levou a um pequeno aumento no -l.imite de

escoamento mas não alterou significativamente o Limite de resis-

te nc i a.

No caso das amostras submetidas à têmpera escalonada

as amostras 'bobinadas' a 650oC apresentaram valores de relação

de escoamento bem mais elevadas do que as 'bobiRãdasw a 550oC

Isto se deve à ocorrência de patamar de escoamento nas amostr.as

'bobinadas' a 650ot. o que está associado a um maior valor de Li-

mite de escoamento; além disso. Q Limite de resistência dessas
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amostras foi muito baixo. Tal comportamento é consequência da

ocorrência de permita como segunda 'fase' nessas amostras, en-

quanto que para as 'bobinadasú a 550oC a segunda 'fase' se cons-

tituiu de bainita granuLar ou martensita revenida

Ro se analisar o alongamento uniforme e total obtida

no ensaio de trarão das amostras submetidas à têmpera direta ve-

rificou-se que esses parâmetros aumentam a medida que se reduz a

velocidade de resfriamento, conforme mostram as figuras 52a e

53a. respectivamente. Isto coincide com os dados obtidos por BE-

ENKEN et alia(2) - fig. 22 - e SIMON et alia(16) - fig. 14

Já a temperatura de acabamento nSo exerceu nenhum

efeito expressivo sobre as alongamentos uniforme e total

Segundo MRID et alia(59) - fig. 26 - das quatro alte-

rações microestruturais que ocorrem com a diminuição da velocida-

de de resfriamento - redução da fraçãa de segunda 'fase", reduçâa

da dureza da ferrita, aumento do tamanha de grão da ferrita e au-

mento da dureza da segunda 'fase' - as três primeiras tendem a

aumentar os valores de alongamento, enquanto que a Última tem

anão contrária. No presente trabalho esse Último falar foi sobre-

puj ado pe Los t res pr amei r'os

Já as amostras submetidas à têmpera escalonada apre-

sentaram altas valores de alongamento uniforme e total. semelhan-

tes aos obtidos nas amostras resfriados de forma direta na vermi-

cuLita. conforme mostras as figuras 52b e 53b. respectivamente. fl

redução da temperatura de acabamento provocou apenas discreta di-

minuição nos valores de alongamento.



Quanto à estricção total das amostras submetidas à

têmpera direta verificou-se que eLa apresentou valor mínimo para

velocidades intermediárias de resfriamento, de acordo com a fig

54a. n redução da temperatura de acabamento Levou a uma Leve di-

minuição nos valores de estricção total obtidos

No caso específico das amostras submetidas à têmpera

escalonada os valores de estricção total obtidos foram muito al-

tos, similares aos obtidos nas amostras resfriadas de forma dire-

ta em vermicuLita, conforme mostra a fig. S4b. R redução da tem-

per'atura de acabamento Levou a uma Ligeira diminuição nos valores

de e s tracção tot a L

Estes resultados indicam que a estricção aumenta a

medida que se reduz a fiação de segunda 'fase" e a dureza da fer-

rita, e se eleva o tamanho de urso da ferrita.

Pode-se observar. na tabela Xlll a comparação das pro-

priedades mecânicas determinadas a partir das amosti'as aqui estu-

dadas e a faixa de valores que caracterizam os aços bifásicos

ideais. conforme BRLL16ER & GLnDMRN(8). aqui utilizados como re

fe rênci a.

H partir desta tabela pode-se verificar' que, no caso

das amostras submetidas à têmpera direta. somente as que foram

resfriados ao ar atenderam a todos os t'equisitos para todas as

temperaturas de acabamento aplicadas. Rs amostras temperadas em

água apresentaram quantidade excessiva de bainita na microestru-

tura. o que Levou a altos valores de Limite de escoamento e re-

sistência, além de baixo alongamento. Rs amostras temperados em

ap re sen t a r am mic roestrupo L i ac r i L ami da50 Lu çã o deÓleo aqui s aou
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tuna predominantemente ferrítica, mas com alongamento total Insu-

ficiente. Já a amostra temperada em vermicuLita a partir' da tem-

peratura de acabamento de 950oC atendeu a todas os requisitos me

cónicos. mas houve a ocorrência de patamar de escoamento - carac-

terística indesejável nos aços b.ifásicas - quando se utilizaram

menores temperaturas de acabamento.

L.E. L.R. Re nt ESCOflf4ENT0

(300-380MPa) (620-655MPa) (S0-60%) (>27%) CONTÍNUO

Á6Un

ÓLEO

SOLUÇÃO PRR

RR

VERMICULITR

PRR -> F 650oC

PRFI -> F 550oC

C X ) - > s Ó

( XX ) - > s Ó

C XXX) - > s Ó

900ot:

Tab. Xlll: Camparaç3o das propriedades mecânicas das amostras

aqui estudadas com os requisitos que caracterizam a

comportamento mecânico dos aços bifásicos(8)

SIMCX) SIM(x) 51M(x) NÃO 51M

SIM SIM SIM NÃO SIH

51M SIM SIM NÃO SIM

5iM SIM SIM 51M SIM
         

SIM SIM 51M(xx) 51M SIM(xxx)

NÃO SIM NÃO 51M  
SIM SIM SIM SIM SIM

p a r a Tacab = 850oC

p a r a Tac ab = 950 e

p a r' a Tac ab = 950oC



No caso específico das amostras submetidas à têmpera

escalonada observou-se que as amostras -bobinadas' a 550oC aten-

deram plenamente a todos as requisitos relativos a propriedades

mecânicas. Já as 'bobinadas' a 650oC apresentaram escoamento des-

contínuo e alto valor de Limite de escaarnento e relação de escoa-

mento, em virtude da formação de permita como segunda 'fase". a

que é indesejável para as aços bifásicos. Logo, tais amostras não

podem ser consideradas como tal

6.4 SUGESTÕES PRRR O PROCESSO INDUSTRIAL

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram veri-

ficar que no caso específico das amostras submetidas à têmpera

direta a variável de processo mais importante foi a velocidade de

resfriamento aplicada à amostra após a Laminação a quente. a qual

notadamente influenciou todas as características microestruturais

e propriedades mecânicas. -Já a temperatura de acabamento aplicada

à amostra apresentou influência bem menor, atuando somente na

fraçao de segunda 'fase' das amostras resfriadas em meios de têm-

pera severos - como água ou Óleo - e no tamanho de grão ferrítica

de todas as amostras; em consequência. afetou também o Limite e

re L algo de isca cimento .

Desse modo, na eventualidade de se aplicar resfria-

mento direto à chapa produzida industrialmente. a temperatura de
acabamento teria de ser mantida relativamente alta - em torno de
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950 a 900oC - a fim de se garantir baixo Limite e relação de es-

coamento. minimizando-se a ocorrência do chamado efeito mola

('spring-back') por ocasião da conformação da chapa. além de al

tos valores de alongamento. Convém notar que TIVOLLE et aLiiC17)

também sugerem a utilização de a.Ltas temperaturas de acabamento.

D resfriamento direto ao ar da chapa garante a obtenção das ca-

racterísticas microestruturais e mecânicas típicas dos aços bifá-

sicos desde que a velocidade de resfriamento esteja em torno de

5oC/s, o que Limita a faixa de espessuras de chapa que podem ser

produzidas, a menos que seja utilizado resfriamento acelerado.

Contudo, os aços bifásicos para Laminaç3o a quente

são normalmente processadas no Laminados de Tiras a Quente, onde

Q resfriamento ao ar da tira antes da bobinamento é inviável em

termos de produtividade. Logo, as recomendações do parágrafo an-

terior seriam válidas para o processamento do aço bifásico em La-

minados de Chapas Grossas, que nSo é a rota de fabricação prefe-

rencial. dada a aplicação das chapas Laminadas de aço bifásico em

auto-peçasp o que restringe sua espessura a um' máximo de 5.0 mm.

Par outro Lado. pode-se obter subsídios para a deter-

minação dos parâmetros de processo para a LaminaçSo de Tir'as a

Quente através da análise dos resultados obtidos a partir das

amostras submetidas à têmpera escalonada. Ver'ificou-se neste casa

que o parâmetro industrial de maior importância é a temperatura

de bobinamento, a qual determinou o tipo de segunda 'fase' forma-

da. sua fiação presente na microestrutura e tamanho de grão, bem

como o Limite e relação de escoamento e Limite de resistência. R

redução da temperatura de acabamento refinou Ligeiramente a tama-
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nho de grão ferrftico mas não afetou os Limites de escoamento e

resistência, diminuindo discretamente os valores de alongamento e

estricção. Contudo, o papel da temperatura de babinamento foi bem

mais decisivo do que a temperatura de acabamento, conforme já ti-
nham constatado KUN]SH]GE et alia(11). CRF]WLEY et alia(15), Tl-

VDLLE et alia(17), GREDnY et alia(23), HRNSEN & BRRMFITT(23) e

RIGSBEE e t alia(68)

assim, o processo industrial de Laminação de Tiras a

fluente deve aplicar à tira uma alta temperatura de acabamento -

entre S50 e 900oC: - para garantir a obtenção de um alto valor de

alongamento. R seguir a tira deve ser submetida a resfriamento

acelerado até uma temperatura de bobinamento igual ou inferior a

550oC, procedendo-se então aa babinamento da tira. Tais recomen-

dações devem garantir a obtenção de uma tira cam características

microestruturais e mecânicas típicas dos aços bifásicos.

Note-se ainda que afraçãode segunda 'fase' das

amostras submetidas à têmper'a escalonada a 550oC atingiu no máxi-

mo l0.4t, que é um valor muito baixo considerando-se a faixa de

15 a 20% típica dos aços bifásicos produzidos em escala indus-

trial(1.4+13.14.17.26). Uma vez que a fiação de segunda 'fase'

controla as propriedades mecânicas do produto pode ser desejável

altera-La em certos casos conforme o grau de resistência mecânica

desejado. No caso do presente trabalho a possível causa dos pe-

quenos valores de fiação de segunda 'fase' foi o alto teor de si-

lício e baixo teor de carbono do aço, o que favoreceu a farmaçãa

de ferrita poligonal. Desse modo, uma sugestão para o aumento da

fraçãa de segunda 'fase' - que Levará a um aumento de resistência
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mecânica e perda de dutiLidade no materi.al - é a redução do teor

de silício e o aumento do teor de carbono do açoC2f5.13)

Outro aspecto a sep Levado em conta é a alta tempera-

tura nr3 observada nos ensaios de LaminaçHo efetuados no presente

trabalho, que se encontra entre 850 e 300oC. Note-se que na Lami-

nação de Tiras a Quente o grau e velocidade de deformação sHo

muito maiores do que o observado na Laminaç3o Laboratorial apli-

cada nêste trabalho; além disso, o intervalo de tempo entre pas-

ses é bem menor no primeiro caso. Todos esses fatores Levam a um

maior grau de encruamento da austenita durante a Laminação de Ti-

ras a Quente, o que provoca um maior grau de aceleração da reação

ferrítica e, eventualmente; uma elevação ainda maior da tempera-

tura Rr3 Isto poderá Levar à formação de.ferrita durante a etapa

final de Laminaç3o a qual, se for suficientemente deformada, po-

derá ser encruada e alongada, o que pode prejudicar a conformabi-

Lidade do produto e propiciar o aparecimento do patamar de escoa-

mento. Mais uma vez neste caso poderá ser recomendável a dim.inui-

ção do teor de silício da aço, de forma a não favorecer excessi-

vamente a formação de ferrita, abaixando a temperatura Rr3 e evi-

tando sua formação antes que o material esteja completamente La-

min ado.
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Os resultados deste estudo acerca do efeito da tempe-

ratura de acabamento e velocidade de resfriamento sobre a evolu-

ção da microestrutura e pr'opriedades mecânicas de um aço bifásica

ao Mn-Si-C:r-Mo através de ensaios de Laminação a quente nos Leva-

ram às seguintes conclusões princ.ipais

n

R

velocidade de resfriamento foi Q parâmetro de ensaio que

mais afetou o desenvolvimento da microestrutura e proprieda-

des mecânicas. R medida que eLa foi reduzida foram verifica-

do s o s s egu in te s e f e i tos

abaixamento da fiação volumétrica de segunda fase du-

r a ;

redução do tamanho de grão e dureza da ferrita;

obtenção de tamanho de grão mínimo e dureza máxima da

segunda fase dura para velocidades intermediárias de

r e s f r i ámen to ;

redução dos valores de Limite e relação de escoamento

e do Limite de resistência;

aumento dos valores de alongamento e estricção.

influência da temperatur'a de acabamento foi bem Renas mar-

cante: seu efeito foi decisivo apenas no casa das amostras

temperadas em água. Nas demais amostras ocorreu apenas redu-

ção do tamanho de grão ferrítico e aumento do Limite de es-

coamento a medida que a temperatura de acabamento era abaixa-



169

No caso das amostras submetidas à têmpera escalonada o parâ-

metro de ensaio mais importante foi a temperatura de 'bobina-

mento', ou de interrupção de têmpera que, dentro da faixa

utilizada, definiu a natureza da segunda fase formada, alte-

rando significativamente as propriedades mecânicas do mate-

r i a L

Como conclusões secundárias temas que

D tamanho de grão aus.tenítico foi reduzido a medida que o ma-

terial foi progressivamente deformado a quente, apesar de seu

crescimento durante a fase de espera entre o esboçamento e

ac ab ámen to ;

Observou-se recaLescência a cerca de 900oC durante o ensaio

de Laminação, o que sugere que a temperatura de início de

formação da ferrita no aço bifásico aqui estudado é relativa-

mente al ta ;

Foram conseguidas microestrutura e propriedades mecânicas ca-

racterísticas dos aços bifásicos ideais, conforme BRLLIGER &

6LFIDMnN(8). nos seguintes casos: a) amostras resfriados dire-

tamente ao ar; b) amostras submetidas ao resfriamento acele-

rado em solução aquosa de poLiacriLamida interrompido a

550oC:. seguido de encharque por uma hora a essa temperatura e

resfr'lamento posterior dentro do forno até a temperatura am-

biente
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