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RESUMO

Foi estudado o efeito de microadição de nióbio (0,03V cm

peso) n* nicrodureza da perlita de aços com teor de carbono varian-

do entre 0,4 e 0.81, resfriados continuamente ou transformados iso-

termicamente. Observou-se também o efeito do nióbio na fração volu-

métrica da perlita em aços resfriados continuamente. Foram levanta-

das as curvas TTT e de temperabilxdade para aços 0,8lC com e sem

adição de niõbio.

ABSTRACT

tt-wss-énalyiejd the effect of niobium microadditions\(0,03

wtt) on the pearlite microhardncss of steels with 0.4-0.81C, con»:i.nous

cooled or isothermal transformed. It was also observed the effect

of niobium on the volume fraction of pcarlite in continous ccolcd

steels. The TTT diagrams and hardenability curves for 0.81C alloyed

and unalloyed with niobium was determined.
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1. INTRODUÇÃO

Recentemente os aços com médio teor de carbono (0.20 «

C ( 0,801 em peso) microligados com vanãdio e niõbio têm encontrado

um campo bastante diversificado de aplicações tecnológicas. Estas

aplicações incluem: componentes forjados para a indústria automoti

va' * ', trilhos para ferrovias' ' e barras de aço para concreto

de alta resistência^ ' (usados em plantas nucleares, pontes com

grandes vãos, etc).

Embora surjam estas primeiras aplicações tecnológicas do

niõbio nos aços com médio teor de carbono, seu emprego tem sido ba-

seado no empirismo, pois pouco se sabe sobre os mecanismos de atua-

ção deste elemento nestes aços. Sabe-se, por exemplo, que o ilióbio

em solução na austenita retarda a formação da fcrrita proeutetõide,

tanto no resfriamento contínuo*- ' \ como no tratamento isotermico

(9,10)^ p o r outro l a cj 0 0 ni5bio na forma de precipitados Nb(C,N)(fa

mi lia dos carbonetos, nitretos e carbonitretos de niõbio) r.ão apre-

senta o efeito de retardar a reação y*or f .

Quanto ã formação da perlita, Bramfitt^ ' observou que

alguns elementos estabilizadores da ferrita (Mo, Si) eram mais efi-

cientes em diminuir a temperatura de transformação y • perlita, q* •?

alguns outros elementos estabilizadores da austenita (Mn, Ni, Co) .

Este atraso foi atribuído a partição dos elementos de liga entre a

austenita e a perlita^ .̂ Como o niõbio é um elemento estabili-

zador da fcrrita^ \ existe uma expectativa de que ele tenha esse

mesmo comportamento, ou seja, atrase a formação da perlita. Esse

interesse no estudo da perlita decorre do fato de que nos aços com

mcd'io teor de carbono, resfriados ao ar, ela c o constituinte majo-

ritário<17-19>.

O objetivo desse trabalho c o d e avaliar o potencial do

niõbio como elemento endurecedor da perlita nosaços com médio teor
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de carbono, e o de observar os mecanismos de atuação deste elemento

na formação da mesma.

2. MATERIAIS E Ml-TODOS

Os aços empregados neste trabalho foram preparados em for

no de indução, sob pressão parcial de argônio, usando elementos de

alta pureza. As composições químicas destes aços são encontrados na

Tabela I. Os lingotes produzidos foram homogeneizados e posterior-

mente laminados e forjados ã quente para obtenção de barras redondas

AÇO

C40
C40I./

C80
CZZl? 3

t em peso

C

0,39
0,39
0,84
0,84

Mn

0,90
0,94
1.09
1,07

Nb

-

0,028
-

0,032

ppm

°2
49
38
26
35

N2

8
1
1
8 .

Tatc a I - Composição química dos aços empregados neste

trabalho.

de S mm. As amostras usadas em dilatometria eram redondas (• * 4mm),

com um furo central de 2mra c com 13mm de comprimento. Elas foram en

capsuladas em tubos de quartzo e solubilizadas a 1300°C por 12 ho-

ras, seguindo-se tempera en água. A seguir foram niqueladas para

evitar dcscarbonctaçao. Essas mesmas amostras foram empregadas nas

experiências com resfriamento contínuo controlado^ K

As amostras empregadas r ra transformações isotermicas em

banho de estanho ernm redondas, com 5mm de diâmetro e 10mm de com-

primento. Foram solubilizadas a 1350°C, en forno 5 vácuo, por 2 ho-
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ras, seguindo-se têmpora cm óleo. Finalmente, as amostras dos tes-

tes de temperabilidade eram redondas, com Smm de diâmetro e 3:rara de

comprimento, e foram submetidas a uma homogeneização a 1350°C por

2 horas, cm forno a vácuo, seguindo-se tempera cm óleo. No teste de

temperabilidade as amostras foram austenitizadas a 13S0°C, e coloca

das com uma das extremidades em um recipiente com água (aproximada-

mente 1 cm da amostras ficava submersa na ãgua). Para que não hou-

vesse influência do resfriamento sobre os resultados, as amostras

foram colocadas aos pares (1 de aço com niobio e outra de aço sem

nióbio).

A microdureza foi determinada em um equipamento Leitz-

Wetzlar com carga de 300g e a macrodureza foi medida com um durômç_

tro Wolpert-Testor e carga de 10 Kg. Os valores encontrados no tex-

to constituem a média de 10 medidas.

As curvas completas TTT c todas as experiências com res-

friamento continuo foram realizadas num dilatômetro TMETA III, usan

do hello como gás refrigerante. As curvas para se determinar apenas

o início das transformações y -*• pcrlita, e os tratamentos isotérmi-

cos desenvolvidos para se medir a dureza da pcrlita foram obtidos

com um banho de estanho.

A microscopia eletrônica foi realizada em microscópio Phî

lips EM-300 (transmissão) e a fração volumetrica foi medida num

analisador de imagcn computadorizado Quantimct.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Resfriamento contínuo controlado

Na figura 1 observa-se que em todos os aço» houvo um au-

mento na microdureza da pcrlita con a elevação da ttxa dt resfriamçr

to. Isto t'.evc-sc, provrtvclmcntc, a formação Ac vma perlita mnis finn
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(menor espaçamento lanelar) cor», o aumento da taxa de resfriamento,

pois a temperatura de início de formação da perlita diminui^ ' '.

Esta fundamentação provem da teoria de Zcncr^ '. onde o espaçamen-

to lamelar (SQ) seria função do recíproco da temperatura de trans-

formação y-perlita, fato comprovado experimentalmente por vários

pesquisadores*• " K A medição do espaçamento lamelar, contudo, e

uma tarefa bastante difícil cm amostras resfriadas continuamente ,

pois os nôdulos de perlita seriam nucleados em temperaturas diferen

tes, e teriam, conseqüentemente, diferentes valores de S o. Alem dis_

so, para um mesmo nódulo.o So variaria, pois o mesmo seria formado

numa faixa contínua de temperatura. De qualquer forma o aumento da

microdureza da perliti cm aço carbono, so pode ser explicado pela

variação do espaçamento lamelar, visto que o tamanho da colônia per_

lítica não contribuiu para o resultado da medida.

No aço com 0,4iC observa-se que a adição <?.e niõbio elevou

a nicrodureza da perlita em ate 50 VHN (50 pontos na escala Vickers).

COITO esta medida não recebeu a influência do tamanho da colônia per_

lítica, esse aumento de dureza poderia ser explicado por:

a) endurecimento da cementita pelo niõbio

b) redução do espaçamento lamclar da perlita pelo niõbio

c) endurecimento da ferrita da perlita pela precipitação do NbC.

A primeira hipótese não parece viáirel, pois segundo Stu-

ckens^ ' ', não ha possibilidade de formação de uma cementita subs_

titucional (isto é, saindo alguns átomos de ferro e entrando outros
o

de niõbio), devido às diferenças de raio atômico (Fe«l,29A e Nb"

1,43A)^ ' e considerações termodinâmicas desfavoráveis* A segunda

hipótese ê de difícil constatação experimental, como jã foi anterior

mente explicado. A terceira hipótese foi comprovada, pois observou

-se a precipitação do NbC tanto na ferrita prccutetõide como na fer_

rita da perlita (figura 2). Também foi constatado em trabalhos an-

terioic» ' ' o efeito do nióbio era aumentar a dureza da ferrita
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de aços rcsfriados continuamente na faixa de 10 a 100 C/min.

No aço 0.31C a adição de nióbio não provocou um aumento

na microdureza da perlita. Esta diferença de comportamento entre o

aço 0,8lC e 0.4IC pode ser explicada da seguinte maneira: se a trans

formação fosse realizada em condições de equilíbrio, o teor de car-

bono da porlita segundo o diagrama Fe-C* *' seria de 0,771 (na rea-

lidade um pouco menor devido ao efeito do manganês em abaixar a com

posição cutetóide) . Porém como a reação foi realizada fora das

condições de equilíbrio, a formação da ferrita foi parcialmente su-

primida, obtendo-se uma fração volumetrica de perlita de Z951 (figu-

ra 3) para o aço 0,4tC, quando em equilíbrio esta fração seria -501.

Por balanço de massa verifica-se que esta perlita continha em torno

de 0,45tC, ou seja, um valor bem menor que a do aço C80. Obviamente

uma perlita com menor teor de carbono apresentará uma maior fração

volumetrica de ferrita, visto que o teor de carbono da cenontita c

fixo. E com isso sua dureza será menor. Essa idéia é reforçada pelo

fato de que o aço 0,80tC sem nióbio apresentou uma dureza maior que

0,40tC com nióbio, e com isso o aumento do teor de carbono foi su-

ficiente para "encobrir" os efeitos provocados pela precipitação do

NbC.

Com relação à fração volumetrica da perlita, foi obser-

vado que a adição de niõbio provocou um aumento na mesma (figura 3).

Estes resultados aparentemente divergem dos obtidos por Frodl^ '

e Steinen^ ^. Ocorre que os aços ao nióbio daqueles pesquisado-

res apresentavam um menor grão austenitico que os aços sem nióbio,

favorecendo a nucleação da ferrita' '. 0 aço ao nióbio deste traba

lho apresentava o mesmo tamanho de grão austenitico que o aço sem

nióbio. pois haviam sido solubilizados previamente a 1300°C, por

12 horas; tratamento suficiente para dissolver o NbC e anular seu

efeito de restringir o crescimento do grão austenítico1 * ', En-
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tretanto, para altas temperaturas de austenitizaçao ( 1300°C, por

ex.)« Frodl* ' e Steinen^ ' observaram que o niobio perdia seu

efeito de reduzir a fração volunétrica da perlita, confirmando a

hipótese de que o efeito por eles presenciado era indireto, ou se-

ja, o niobio reduzia a fração volumetrica da perlita pela restrição

de crescimento do grão austenítico, favorecendo a formação da ferrita.

3.. 2. Tratamento isotérraico

Curvas TTT

As curvas TTT levantadas para os aços C80 e C80Nb3, austeni^

tizados a 900°C, não apresentaram diferenças significativas (figura

4). Como esses açcs foram aquecidos a 1300°C, segundo as curvas de

solubilidade' , apenas 801 desse niobio deveria estar solubiliza-

do, ou seja, 201 estava na forma de NbC. Com a austenitização a

900°C, 981 desse niobio passou para a forma de NbC^ '. Concluiu-se

então que o niobio na forma de precipitado não alterava a cinética

da reação Y • perlita. Novas experiências foram então realizadas,em

pregando-sc temperatura de austenitização de 1350°C, o suficientepa

ra colocar todo o niobio em solução na austenita^ ', Com isso ob-

servou-se um efeito drástico do niobio em retardar a formação da

perlita (figura 5); o tempo de início da reação y •*• perlita foi au-

mentado cm 10 vezes, quando se adicionou niobio no aço, para toda a

faixa de tratamento isotermico medida (575 a 6S0°C). Segundo Bain^ '

os fatores que atrasariam a decomposição difusional da austenita S£

riam:

a) Austenita homogênea;

b) Granulação grosseira da austenita;

c) Elementos de liga dissolvidos na austenita (exceto cobalto),

Como os aços eram bastante homogêneos, e apresentavam o

mesmo tamanho de grão, o único fator que poderia ter atrasado a tea

ção ssri?. o nlõ!v.o dissolvido na austcnlta, Esta hipótese 6 reforçn



da pelo fato do que o nióbio na forma de carboneto (figura 4) não

provocou atrasos na reação y + porlita.

Microdureza

Os resultados de microdureza nos aços eutctóides transfoir

mados isotermicamonte (figura 6) indicaram que a mesma aumentava com

a diminuição da temperatura de transformação, devido a formação ds

perlita mais fina^20"26^ (na faixa de 650-550°C) ou devido ao endu-

recimento da bainita (na faixa de 500-400°C) * '. Observa-se que o

nióbio não alterou a microdureza, como ora de se esperar, conforme

o que foi discutido para a figura 1. Poder-se-ía também pensar que

o coalescimento do NbC tivesse influenciado neste resultado, porém

Brito^ ' observou que o coalescimento do NbC na ferrita não era

significativo pdra períodos de até 60 minutos na faixa de temperatu

ra de 600 a 730°C. Ainda haveria a hipótese de que os aços resfria-

dos continuamente apresentariam uma maior dureza devido a uma efi-

ciência maior do NbC precipitado na austenita. Novamente os resul-

tados de Brito^ ' indicam o oposto, ou seja, só o NbC precipitado,

durante a transformação y»a. ou na ferrita, é que seria eficiente

em provocar o endurecimento por precipitação.

3.3. Temperabilidade

Embora o nióbio não afetasse a microdureza da perlita no

aço 0,8lC, seu efeito em retardar a reação perlítica provocou um

aumento significativo na temperabilidade, devido à substituição da-

quele componente por outros mais duros (martensita e bainita/figura

7). Observou-se que os aços com e sem nióbio apresentavam uma

dureza martensítica ou perlítica parecidas, porém para uma mesmadU

tãncia da extremidade rosfriada (1,S cm, por ex.). o aço ao nióbio

apresentava uma maior fração volumctricn de martensita/bainita que o
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aço carbono, c por conseguinte, uma maior dureta.

Esse fato c de grande importância tecnológica pois a adi-

ção de niõbio pode eliminar custosos elementos de liga (Cr,Ni, etc)

usados para aumentar a temperabilidade dos aços' ', ou mesmo substi^

tuir o tratamento de beneficiamento (tempera c revenimento) destes

aços por um simples resfriamento direto ao ar.

4. CONCLUSÕES

A adição de niõbio em aços com médio e alto teor de carbo_

no resfriados continuamente provocou o endurecimento da perlita, pe_

Ia precipitação do NbC na ferrita. Esse efeito tornou- se menos in-

tenso à medida que o teor de carbono do aço foi aumentado.

0 niõbio cm solução na austenita retardou significativa-

mente a reação y •*• perlita. Porém o niõbio na forma de carbonetopra

ticamente não alterou a cinética desta reação.

A adição de O.OSINb em um aço eutetõide aumentou conside-

ravelmente a teraperabilidade do mesmo, o que não foi devido ao endu

recimento da perlita pela precipitação do NbC, mas sim ã substitui-

ção da perlita por nartensita/bainita.
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CAMPO CLARO

CEMENTITA

I \im

CAMPO ESCURO. REFLEXÃO P? NbC

Figura 2 - Finas partículas de NbC dispersos na ferrit». Aço
C40Nb3, austcnitizado a U50°C e resfriado continua-
mente a 10°C/min.
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Figura 5 - Início da formação da perlita em aço com c sem nióbio,

Curvas a c b: 11 de transformação para aços C80 e
C80Nb3 austenitizados a 900°C. Construí-
das com dados da figura 4 e obtidas no
dilatómotro.

Curvas c e d: 1\ de transformação para os aços C8n c
C80Nb5 aiistcnitiz.ndos a 13S0°C. Obtic>«is
com banho de estanho.

- 404



400

Z 950
o

N
W

o BOO

290

PERLITA / BAINITA

ceo

ti Ttmp. Auit. * I3SO*C

Baitito

400 900 600 TOO
TCMPCRATURA DE TRANSFORMAÇÃO (*C)

Figura 6 - Microdureza da pcrlita e da bainita para aços transfor
ma dos isotermicrnnente. O tempo de permanência nas tem-
peraturas indicadas foi sempre de 10 minutos.
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