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Resumo

Esta contribuição descreve três distintas rotas de têmpera e revenimento a vácuo
utilizadas para amostras de aço AISI H13. O objetivo é conhecer os resultados que
se pode ser obter para tenacidade e microestrutura nessas três rotas de tratamento
térmico com dureza final da ordem de 50 HRC.
A primeira rota consistiria da sequencia convencional de operações que seria a
realização de dois revenimentos depois da têmpera a vácuo, sendo o primeiro
revenimento realizado na temperatura correspondente à dureza máxima e o
segundo para a dureza de 50 HRC. A segunda rota consiste na realização da
têmpera a vácuo seguida de apenas um revenimento e direto na temperatura para a
mesma dureza estabelecida de 50 HRC; e a terceira rota semelhante à segunda,
porém introduzindo-se um tratamento “subzero” antes do único e final revenimento .
Os resultados de ensaio de impacto obtidos para três corpos de prova e respectivas
microestruturas são apresentados nesta contribuição técnica.
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1. Introdução

O tratamento térmico convencional do aço trabalho a quente tipo AISI
H13 recomenda a sequencia de têmpera seguida de, pelo menos, dois
revenimentos. No caso dessa rota convencional o primeiro revenimento é
realizado à temperatura correspondente à máxima dureza e, na sequência,
realizado o segundo para ajustar a dureza desejada. O segundo revenimento
seria para aliviar as tensões da martensita formada a partir da mínima
austenita retida presente e também para o ajuste final da dureza, pois,
geralmente, os produtos fabricados nesse aço buscam combinar uma
razoável tenacidade com resistência a desgaste.
Essa contribuição técnica apresenta estudo realizado para rotas
alternativas à rota convencional.

Outras duas rotas foram desenvolvidas,

quais sejam a rota com apenas um revenimento realizado direto para a
dureza desejada e uma terceira rota semelhante a esta, porém antecedida da
operação de subzero.
A presença de austenita retida nas duas rotas à rota convencional não
estaria presente seja pela elevada temperatura de revenimento, ou pelo
tratamento térmico anterior de subzero.
A seleção de uma dessas rotas em escala industrial deve ser objeto de
acurada análise, pois existem outros fatores – tensões residuais associadas a
geometria da peça; condições de resfriamento; dimensões; etc.. – que
condicionariam à realização de vários revenimentos.

2. Metodologia

O tratamento térmico de têmpera foi realizado em forno a vácuo,
fabricante Seco-Warwick®, dimensão útil 600x600x900 mm, com parâmetros
de processo de “austenitização” a 1030 ºC, 20 minutos nesta temperatura e
pressão 5 bar de resfriamento com gás nitrogênio. Os corpos de prova
utilizados em todos os ciclos de tratamentos apresentavam dimensão padrão
para o ensaio de impacto: 10x10x50 mm.
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Estabeleceu-se a temperatura fixa de 595 ºC do segundo revenimento
para alcançar, segundo a curva de revenimento de fabricante de aço uma
dureza estimada em torno de 50 HRC.

Os parâmetros de processos de

tratamentos térmicos e respectivas rotas de revenimentos realizados para as
amostras estão, resumidamente, descritas na Tabela 1. A temperatura de
austenitização e tempo de manutenção nesta foi mantida para as três rotas.
Tabela 1 – Parâmetros e rotas de tratamentos térmicos
Rotas

Austenitização [ºC]

1
2
3

1030

Revenimento [ºC]
1
2
540
595
595
SubZero
595

As Figuras 1, 2 e 3, ilustram os processos utilizados para este estudo de rotas
de tratamento térmico das amostras em aço AISI H13.

Figura 1 – Esquematização da rota 1
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Figura 2 – Esquematização da rota 2

Figura 3 – Esquematização da rota 3

Os revenimentos foram realizados em forno tipo câmara de dimensões
400x300x500 mm, sem atmosfera protetora e o tratamento de “subzero” em
nitrogênio liquido a -196 ºC.
As microestruturas dos corpos de prova Nº1 para as três rotas
estudadas foram examinadas por microscopia ótica, microscópio Zeiss,
aumentos 500 e 1000X, ataque com reagente químico “Nital”, concentração
5%.
Os ensaios de impacto foram realizados pelo Laboratório Labmat, Piracicaba,
SP, ensaio “Charpy” tipo A – 10 x 10 mm, método de ensaio baseado na norma
ASTM A370-09ª, entalhe em “U”.
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3. Resultados

A Tabela 2 apresenta os resultados de dureza encontrados para corpo
de prova nas três rotas de tratamento térmico desenvolvidas.
Tabela 2 – Resultados de dureza nas rotas 1, 2 e 3
Dureza Rockweel “C”
50,0 – 50,5
50,5 – 51,0
48,5 – 50,0

Rotas
1
2
3

Exceto para o corpo de prova da rota 3 (subzero + revenimento a 595
ºC) que apresentou dureza na faixa de 48,5 a 50,0 HRC, os outros corpos de
prova para as rotas 1 (convencional) e 2 (apenas um revenimento a 595 ºC)
apresentaram resultados uniforme de dureza e na ordem de 50,0 HRC.
Os resultados encontrados para a propriedade “tenacidade” obtidos no
ensaio de impacto não estão significativamente diferentes, como seria
esperado para esse aço na dureza estabelecida. A Tabela 3 apresenta todos
os resultados encontrados.
Tabela 3 – Resultados de ensaio de impacto, em Joules
Rotas
1
2
3

1
7
9
8

Energia de Impacto, em Joules [J]
2
3
8
8
6
7
9
8

Média
8
7
8

As Figuras 4 a 9 apresentam as microestruturas examinadas para
todos os corpos de prova Nº 1 das respectivas rotas.

A microestrutura é

constituída basicamente de martensita revenida fina e carbonetos finos
dispersos para todos os corpos de prova.
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Figura 4 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota1. A 500X

Figura 5 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota 1. A 1000X
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Figura 6 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota 2. A500X

Figura 7 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota 2. A 1000X
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Figura 8 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota 3. A 500X

Figura 9 – Microestrutura do corpo de prova 1 para a rota 3. A 1000X

As microestruturas para as três rotas de revenimento realizadas apresentam
martensita revenida fina de grãos austenitico levemente marcados.
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4. Discussão

A dureza final obtida para as três rotas utilizadas apresentou diferenças não
significativas, porém a mínima diferença apresentada para a rota 3 pode sugerir que
a mínima presença de austenita retida pode ter sido eliminada com o tratamento de
subzero e, posteriormente, revenida. A austenita retida não teria comportamento
similar para a rota convencional. Para a rota 2, a presença de austenita retida,
mesmo que mínima, se transformou no revenimento e ainda necessitaria de um
alivio posterior, porém sem impacto na dureza. A rota 1, convencional, apresentou o
resultado de dureza esperado para a temperatura utilizada.
Os resultados no ensaio de impacto, surpreendentemente, ou não, mostraram
uniformidade para a propriedade tenacidade. Isso sugeriria que, dependendo do tipo
de produto construído e da aplicação industrial, quaisquer das rotas utilizadas para o
tratamento térmico poderiam ser aplicadas. Vale se lembrar que neste estudo a
solicitação mecânica foi extrema, visto a aplicação de carga dinâmica associada a
presença de entalhe do corpo de prova Charpy, sendo, portanto, uma condição na
qual a microestrutura assume responsabilidade direta no resultado obtido. Deve-se
portanto, tomar muito cuidado com essa informação, pois as implicações no contexto
da utilização de uma peça com tratamento térmico na rota 2, por exemplo,
dependeria realmente dos esforços mecânicos a que a esta estaria submetida, suas
dimensões, alem da presença de tensões residuais, cuja influencia nosa ciclos
empregados não foi estudada.
A microestrutura observada por microscopia ótica para as três condições de
tratamento não apresentam diferenças significativas entre si.

A martensita se

apresenta bem revenida com grãos levemente marcados.
A priori, quaisquer das rotas estudadas poderiam ser realizadas, porém, como
citado acima, isto dependeria das condições de aplicação do produto construído no
aço AISI H13.
Um estudo complementar a esta contribuição técnica precisaria ser realizado,
pois talvez seja importante abordar um eventual efeito das tensões residuais para
componentes de tamanho avantajado, gerando um efeito indireto do duplo revenido,
visto que os resultados deste estudo não mostram diferenças relevantes entre si.
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5. Conclusão

As rotas utilizadas como tratamento de revenimento nesse estudo mostraram
que não ocorreram alterações significativas para as propriedades de dureza,
microestrutura e tenacidade determinada através da utilização de ensaio de impacto
Charpy.
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