
 

 

 

 

 Análise de amaciamento de um aço estrutural baixo carbono 
microligado ao nióbio através de ensaios de torção isotérmicos. 
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Resumo: O objetivo do trabalho é Calcular a fração de amaciamento do aço baixo carbono microligado ao 
nióbio simulando um processo industrial de laminação através de ensaios de torção isotérmicos com duas 
deformações. 
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INTRODUÇÃO 
 Vários métodos de laboratório têm 
sido utilizados na simulação física dos 
processos de conformação mecânica a 
quente, o ensaio de torção é um dos testes de 
laboratório que mais tem sido utilizado para a 
simulação física do processamento a quente. 
Os ensaios de torção isotérmicos com duas 
deformações são utilizados para investigar os 
fenômenos que ocorrem nos intervalos entre 
passes, como o amaciamento promovido pela 
recuperação e pela recristalização estática e o 
endurecimento gerado pela precipitação 
induzida por deformação. Nesse tipo de 
experimento, os testes são interrompidos após 
uma deformação predeterminada, mantendo-
se a amostra na mesma temperatura por 
diferentes intervalos de tempo, e em seguida 
reiniciada a deformação. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Nos ensaios a amostra era mantida na mesma 
temperatura por diferentes intervalos de tempo 
e em seguida aplicava-se uma segunda 
deformação (ɛ 2) de valor igual a primeira. Na 
realização desses experimentos, as amostras 
eram aquecidas até a temperatura de 1200°C, 
mantidos por 10 minutos, sendo em seguida 
resfriadas com uma taxa de resfriamento de 
2°C/s até a temperatura de ensaio, que era 
mantida constante. Então a máquina fornecia 
os valores de torque e ângulo e através de 
equações gerava-se o gráfico de 
tensãoxdeformação da amostra e conseguia-
se os valores de: σD, tensão na primeira 
interrupção do ensaio, σ0 e  σr, as tensões de 
início de escoamento plástico, na primeira 

(pré-deformação), e na segunda deformação 
(recarregamento), respectivamente. E com 
esses valores podia-se calcular o parâmetro 
de amaciamento PA (%), que é expresso pela 
equação: 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Em virtude da necessidade de se calibrar 
a máquina, para se ter confiabilidade nos 
resultados, iniciou-se os experimentos com os 
ensaios isotérmicos até a fratura, onde eu e o 
outro bolsista, Rodrigo de Oliveira Pezzin 
realizamos juntos a calibração da máquina e 
os ensaios isotérmicos. Desta forma, os dados 
extraídos dos testes realizados a 900, 800 e 
600°C, Em virtude da necessidade de se 
calibrar a máquina, para se ter confiabilidade 
nos resultados, iniciou-se os experimentos 
com os ensaios isotérmicos até a fratura, onde 
eu e o outro bolsista, Rodrigo de Oliveira 
Pezzin realizamos juntos a calibração da 
máquina e os ensaios isotérmicos. Desta 
forma, os dados extraídos dos testes 
realizados a 900, 800 e 600°C,ou seja, torque 
e ângulo, foram tratados através de equações 
adequadas e foram obtidos, então, os gráficos 
tensãoXdeformação para todas as 
temperaturas, conforme pode ser observado 
nas Fig.1 a 3. Observa-se na Fig. 1, que a 
900ºC o material estudado apresentou uma 
curva característica de recristalização 
dinâmica, mostrando uma tensão de pico 
próxima de 97 MPa seguido de um 
amaciamento e uma tensão estacionária 



 

 

 

 

próxima de 84 MPa. A queda abrupta da 
tensão indica o rompimento da amostra. No 
entanto nas Fig. 2 e 3, com a deformação a 
800ºC e 600ºC respectivamente, o material 
apresentou um comportamento de 
recuperação dinâmica. No caso do ensaio a 
800ºC a tensão máxima foi próxima de 117 
MPa, e do ensaio a 600ºC foi próxima de 220 
MPa.  

 
Fig. 1 – Gráfico tensãoXdeformação à 900ºC. 

 
Fig. 2 – Gráfico tensãoXdeformação à 800ºC. 

 
Fig. 3 – Gráfico tensãoXdeformação à 600ºC. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
O material até 800ºC apresentou o mecanismo 
de recuperação dinâmica, mas a 900ºC 
apresentou recristalização dinâmica. Com o 
aumento da temperatura a deformação total 
admitida pelo material foi mais alta.  
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