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SUMÁRIO - A quantidade, distribuição e atuação de carbo-
r.eros eurécticos foram estudadas em aços microlígados com altos
u-ores de nióbio. As partículas apresentaram distribuições al-
t:trr.er.te heterogêneas e parecem incapazes de contribuir a um re-
iíno da r,icroe6trutura, seja ela austenítica, ferrítica ou per-
lítica. Precisam-se melhores dados quantitativos sobre a por-
centagem de Mb "perdida" nas partículas eutéceicas nesses

SUMMARY - The quantity, distribution and effectiveness
:••: eutcctic carbides was studied in high niobium microalloyed
sreels. The particles showed extremely inhomogenuous
•iijtributions and seemed to be ineffective in promoting
;cfir.emer.t of either an austenitic, ferritic or perlitic
: :T5í;rructur«. There is n definite r.eed for better
,̂ jr.ti-.ative data about the fraction of "I "lost" to eutectic
; ~i tides in these steels, (,xi> \U.<j-.") ,
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1. Introdução

A formação de carbonetos eutécticos em aços microliga-

dos ao nióbio ocorre devido â segregação de Nb e C durante a

solidificação. Fig. 1 apresenta um diagrama Hpotêtico para

o sistema ternário Fe-Nb-C onde as posições das curvas li-

quidus foram marcadas em analogia com o diag 'ama melhor co-

nhecido de Fe-Ti-C |l|. Pode ser deduzido da Fig. 1 que a

solidificação èutéctica começa quando o líquido entre as den

ritas primárias de o atinge a linha separando as regiões de

a e de NbC. Os carbonetos eutcccicos permanecem no aço em

forma de partículas relativamente grosseiras» sendo difícil

a sua dissolução nas temperaturas usuais de aquecimento |2|.

Tip,. 1 Diagrama hipotético do sistema Fe-Nb-C mos-

trando as posições das curvas liquidus,

0 objetivo principal da microligação de Nb em aços es-

truturais é o refino do grão, geralmente devido â precipita-

ção ái partículas relativamente finas de NbC ou Nb(C,N) du-

rante a laminação a quente. Esse objetivo pode ser realizado

apenas por àquela parte do nícbío dissolvida na austenica

após o pré-aquecimento, limitando o teor de Nb tradicional-

mente utilizado em açoü comerciais (em torno de 0.05 pet lib

para aços cora Q.lò pct C). MJÍO recentemente, porém, estão

cendo desenvolvidos e discutidos aços estruturais com maio-



res teores de Kb, e o princípio da microligação de Nb tem

sido aplicado também a aços de alto carbono. Em ambos os ca

sos, espera-se uma atuação benéfica das partículas não di£

solvidas de Nb(C,N), principalmente através de um bloqueio

direto sobre o crescimento dcs grãos ferríticos ou das co-

lônias perlíticas durante a transformação. 0 presente tra-

ia lho investiga a possibilidade da participação dos carbo-

netos eutécticos nessa atuação que teria como resultado um

refino da microestrutura ferrltica e perlítica. Foram es-

tudados uma série de aços perlíticos com teores de Nb entre

0 e 0.07 pct, e um aço estrutural com 0.13 pet de Nb. A

Tabela I mostra as composições químicas. Todos os aços ex-

perimentais foram pré-aquecidos até 125Q9C e em seguida la-

minados a quente no intervalo de temperaturas entre 1100 e

0009C.

Veri** ̂ ou-se no presente trabalho que uma grande par-

ro do flb v» lizado nesses aços está presente nos carbonetos

eutéctic • :' erã mostrado porém que, devido ao seu tamanho

rrosseíro > a sua distribuirão altamente heterogênea» o

efeito re.tis partículas sobre o refino da microestrutura

ieve se:' ,v ito pcjuono.

".' icla T: Composição química dos aços experimentais.
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16

17

16

23

P

0.Ü1U

0.015

0.016

0. J21

S

0.021

0.021

0.021

0.022

Cu

-

-

-

0.22

Cr AC

- '

-

0.U9 0.03

Nb

0.0

0.04

0.07

0.13

2. ?çsultodos

A Ti.r. 2 apresenta os aspectos rr.ais típicos dos oar-

is eutertícer. !.'ote que 4 linirvição a quentr? redistri-

Í; ! "irt' "ul *if r r:v!u/.;r,(.'o urr. alir.i.a.i.critc «I^I.TJ r..\
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(a) <b> (c)

Fig. 2 Aspectos típicos dos carbonetos eutccticos.
NB-2 com distribuição eutéctica em (a), NB-2
e NC-2 após laminaçío ã quente em (b) e (c).

çâo de laminação. A forma alongada de muitos desses carbo-
netos» embora menos acentuada que no caso dos sulfetos su-
gere que os altos teores de Nb poderiam prejudicar as pro-
priedades transversais dos produtos laminados. .

A porcentagem do nióbio capturada nos carbonetos eu-
técticos foi determinado por metalografía quantitativa e
por extração e análise fotométrica das fases não-metãlicas.
Nos aços NB-l e NB-2, as partículas de NbC podem ser iden-

Tabela II: Porcentagem de Nb presente em partículas
de NbC.

AÇO
Teor
Total
de Nb

Nb em
partículas
(> 1 um)
por meta-
loçrafid

Nb em
fases não Solubilídade
-metálicas de Nb em
por extração 12609C
de resíduos

NB-l

NB-2

NC-2

0 .

0.

0,

Ok

07

13

0.

0 .

01i*

056

•

0

0

0

.021

.046

.10

0 ,

0 .

0 .

019

019

07
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rip,. 3 Resultados de metalo^raí i.i qu-mfi t.i! iv.i \'<\V,X

a medida da densidade dos carbunetos eutécti-

cos em NB-1 e NB-2.

tiíicjdtis no exame metaloftrafico pelo at.ique com USIUI solu-

;áo de 2g CtHjNj07 (ácido píerico), Z5p, fíaOH e 7Sml H20 a

Sü9C. A Tabela II apresenta os resultados. No exame metalo-

gráfíco, somente partículas com diâmetro > 1 ym foram in-

cluídas. Boas estatísticas na contagem foram conseguidas

apenas no caso de NB-1 con» uma distribuição menos hetero-

gênea de carbonetos, Fig, 3. Por outro lado, a analisa por

extração de resíduos poderia ter incluído também carbonetos

de tamanho menores, por exemplo aquelcc precipitados ni .iurr

limita durunfü a laminaçcioi A última coluna d.i TdU-l.i II

apresenta a porcentagem máxima de Nb que pode ser dissolvi-

;& na austenita antes da laminarão a l?009C conforme as

{revisões dp i;olubil Jd.Kle indicadas na literatura |3|. Com-

' f,-Ai'á<;Ão entre as colunas da Tabela II sugere que os dados

ainda devem ser considerados preliminares. Pode ser estima-

te porém que entre 35 pet (MB-1) e 7C pet (fíB-2) do nióbio

r.«;í;tes áQot eetá presente nos carbonetos euti'efieos,

A capacidade dos carbonetos eutéctícos. em pror.over um
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refino da microestrutura pode ser melhor julgado pela compa
ração dos eventos microestruturais (crescimento do prão aus
tenítico, grão ferrítico e da colônia perlítica) con a dis-
tribuição geométrica das partículas. Luea comparação fci
feita para o aço periltico NP-2 nas pode ser considerada
sintomática também para os outros aços.

'. íi

Fig. >> Início da transformação perlítica cm amostra
de NB-2 austenitizada a 9009C por 30 min. •-•
transformada a 6509C por 6 min. Resfriamento
em água.

A Tig. »» apreftenta o início da trans formação perlíti-
ca observada em uma amostra NB-2 transformada isoternica-
mente a 650ÇC por 6 minutos. A nucleaçâo preferencial da
perlita nos carbonetos eutécticos parece ter ocorrido na
Fig. <t(a) mas foi observada apenas poucas vezes. Muito
mais típica era a situação encontrada nas TÍP.S. '•(b̂  e
(c) onde a attends Ju nucleaçao prct'*rcn_'íal da perlí*::i
nos carbonetcs é cbvia.

0 efeito doe carbonetos euréctícos sot» c o rrtticÍKQr.-
l o J a u i;olôní.ifí t>crlíti'"-i!5 « rror;rt'.i''Jo ri ii n.ffí, S o 6. !>



uma amostra de NB-2 transformada isotermicamente a
por 2 min., os carbonetos na região A di Tig. 5(a)

621

625ÇC
talvez

(O)

Fig. & Crescimento de colônias perlíticas em uma a-
mostra de NB-2 austenitizada a 9009C por
30 min, e transformada a 62&9C por 2 min..
Resfriamento em água. Aumento original 250X.

tenha/r retardado o avanço da interface-. Por outro lado, a
colônia da Fig. SCb) atingiu o mesmo tamanho, apesar da in-
terface ter passado por um número grande de carbonetos. Em
i.eral, não foi constatada nenhuma relação entre o tainnnho
tias colônias em amostra» parcialmentu transformadas c a pre
sença ou não de carbonetos eutécticos na área soi> observa-
ção. Portanto, pede ser concluído que essas partículas gross
seiras de NbC não devem contribuir a um refino da estrutura
perlítica. Os mesmos resultados foram derivados de observa-
ções por mieroseopia eletrônica de varreáura, Fig. 6. Em-
fcera a perfeito do civacinonto d»ia Itriclas parece pertur-
bada durante o encontro com os carbonetos, a colônia con-
tínua o seu creccir.er.ro depois cono se nada tivesse aconte-



Fig, 6 Colônias perllticas numa região de ouroonetoü

eutécticos. Aço NB-2 após a laminação.

0 crescimento do grão auutenítico foi estud.irto nos

aços NB-0, NB-1 c NB-2 a temperatura» entre 90ü e 12009C, A

rig. 7(a) apresenta os resultados. A visibilidade dos grãos

austenlticos não era satisfatória em todas as amostras de

maneira que particularmente os dados para as temperaturas

menores em Fig. 7(a) representam medidas de pouca confiança

estatística. No entanto, a atuação refinadora do Nb nos

aços EiB-1 e WP-? é evidente. Acima de 11009C, o aço NB-2 pa

rece possuir uma maior resistência contra o crescimento do

grão austenítico. Essa maior resistência poderia ser ex-

t'lic«da pelo número maior de carbonetos eutécticos neste

material. Porém, observações metaloRraficas não revelararr.

uma atuação dos carbonetos eutécticos nesse sentido. Como

exemplo, oc contornos austeníticos na fig, 7(b) atravessd-

rir, urra rcriio ric.j em carbonetos eutécticos (faixa mais e£

-.uri <jue acr<j\'csr..3 verticalmente a fî ur.i) sem que um efei-

ŷ :!c blciuoif prior: e-irbonetos [ ucíonsc r.cr pcroebí Io.
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(a)

Fig. 7 Crescimento de grão austenítico am aços peril

ticoo microliRadus ao Nb. Tamanho médio de

f̂rto 4pôa 'JQ min. em (a), inetdlogrâfia de

amostra de NB-2 após 10&09C/30 min. em (b).

Em resumo, pode-se dizer que o efeito dos carbonetoc

eutécticoü oobre a microestrutura aueteníticu, forríticaou

perlítiea parece pequeno mesmo nas regiões onde as par-

tículas se encontram com maior densidade. Ainda menor deve

ser o efeito global, tendo en vista a distribuição altamen-

te heterogênea dessas regiões no aço. Como ilustração des-

te fato, a Fig. 8 mostra bandas de alta densidade de car-

Fip,, 8 Carbonctoa eutecticos HbC cm amoatnxa de NB-2

(d) e NC-2 (b) apôs a lamin.ição, fotogr»<íadou

com baixo aumenta,
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bonetos eutêcticos após a laminaçao. Deve ser destacado aqui
que as distâncias entre essas bandas freqüentemente atingem
dimensões de 0,5mm ou mais.

a. Discussão

Pode-se esperar que a adição, de relativamente altos
teores de Nb acima do limite de solubilidade nas temperatu-
ras de pré-aquec intento leva ao aparecimento em quantidade'
de carbonetos eutêcticos. Consequentemente» uma boa parte do
nióbio pode ser "não aproveitável" para a melhoria das pro-
priedades do aço como foi o caso no presente trabalho. Para
melhor discutirmos os méritos de maiores teores de Nb em
aços microligados, são necessários estudos quantitativos dos
chamados "carbonetos não-dissolvidos" e da sua orígen eu-
têctica ou não. Além disso, parece válida uma tentativa de
melhorar a distribuição dos carbonetos eutêcticos pelo con-
trole das condições de solidificação, tendo em vista que a
segregação do Nb durante a solidificação favorece o apareci-
mento de mais e maiores regiões do eutéctico.
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