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3  
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1  
MATERIAL 
 

O material utilizado para realização dos ensaios necessários para suportar este 

trabalho foi o aço baixa liga 2.1/4Cr – 1Mo temperado e revenido, conforme 

especificação da norma ASTM A-387 Gr22 [23]. 

 

Foi realizada uma análise química em amostra retirada da chapa utilizada para 

confecção dos corpos de prova, utilizando-se a técnica de espectometria de 

emissão ótica. A Tabela 6 apresenta a composição química do material.  

 

Tabela 6 - Composição química do aço 2.1/4Cr – 1 Mo.  
Elemento Concentração em Peso 

(%) 
C 0,157 
Si 0,110 
P 0,009 
S 0,004 

Mn 0,590 
Mo 1,060 
Ni 0,119 
Cr 2,150 
Cu 0,059 
Ti 0,002 
V 0,005 
Al 0,025 
Fe Restante 

 

Os resultados da análise química indicam que o material apresenta uma 

composição compatível com aquela especificada pela norma ASTM A 387 Gr.22. 

 

O fator J, que mede a susceptibilidade do material a fragilização ao revenido, foi 

calculado como:  

 

fator J = (Si + Mn)   x (P + Sn) 104 => (0,11 + 0,59) x (0,009) 104 = 63 
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O resultado obtido demonstra que o material atende a especificação do CENPES 

que determina o valor menor ou igual a 100 e como meta valor menor ou igua a 

80. 

 

3.2  
GEOMETRIA E POSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 
 

Os corpos de prova para os ensaios de tração e Charpy foram retirados da metade 

da espessura uma chapa com 400 mm de comprimento, 340 mm de largura e 135 

mm de espessura, conforme apresentado na Figura 12 e de acordo com a 

especificação do CENPES [22]. 

 

 

Figura 12 – Esquema da chapa e posição de retirada dos corpos de prova. 
 

3.2.1  
CORPOS DE PROVA PARA ENSAIO DE TRAÇÃO 
 

Para este trabalho foram usinados 9 corpos de prova de tração, 3 para cada 

condição de tratamento térmico, do tipo cilíndrico e retirados com eixo 

longitudinal coincidente com a largura da chapa. Sua usinagem foi feita de acordo 

com a norma ASTM A 370 [25] com diâmetro de 12,5 mm e comprimento útil de 

50 mm. A Figura 13 representa a geometria dos corpos de prova de tração. 
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Figura 13 – Geometria e dimensões dos corpos de prova tração [25]. 

 

3.2.2  
CORPOS DE PROVA PARA ENSAIO DE IMPACTO CHARPY 
 

Para o ensaio Charpy foram usinados 18 corpos com entalhe em V, 5 para cada 

condição de tratamento térmico e mais 3 para a condição de como recebido, com 

as dimensões de acordo com a norma ASTM A 370 [25]. A Figura 14 representa a 

geometria dos corpos de prova Charpy. 

 

Figura 14 – Geometria e dimensões dos corpos de prova Charpy [25]. 
 

Os corpos de prova foram retirados com sua direção de carregamento coincidente 

com o comprimento da chapa (ver Figura 12). A orientação do corpo de prova não 

foi definida de acordo com a direção de laminação (orientação L-T), pois como o 

aço é temperado e revenido não foi possível determinar sua direção de laminação.  

 

Os entalhes dos corpos de prova Charpy foram usinados após tratamento térmico. 
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3.3  
SIMULAÇÃO DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS  
 

Com objetivo de se avaliar uma possível alternativa que simule os efeitos dos 

tratamentos térmicos de alivio de tensão durante a fabricação do equipamento e 

em uma possível manutenção, foram realizados três tratamentos térmicos 

diferentes:  

 

- Tratamento Padrão: planejado de acordo com os TTAT realizados no processo 

fabril e em uma possível operação de manutenção do equipamento;  

 

- Alternativas 1 e 2: proposição de TTAT que possam substituir o tratamento 

padrão sem perda nas propriedades mecânicas do material, porém com ganho de 

custo, tempo e praticidade.  

 

Para os três tratamentos, os cálculos da taxa de aquecimento e resfriamento foram 

feitos de acordo com o código ASME Secção VIII [3], apresentada no Capítulo 2. 

Porém, nesta pesquisa, optou-se por promover o controle da taxa de aquecimento 

e resfriamento em temperatura acima de 350ºC e não para temperatura acima de 

427oC, como indicado na norma mencionada, uma vez que o mecanismo de 

fragilização ao revenido inicia-se em temperaturas próximas aos 350oC [6,12, 

13,14,15].  

 

A temperatura de patamar utilizada foi de 690ºC, temperatura indicada pelos 

fabricantes do material como sendo aquela que confere ao material as 

propriedades mecânicas especificadas. 

 

Os corpos de prova foram tratados termicamente em um forno de câmera. 
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3.3.1  
TTAT – PADRÃO 
 

Tratamento térmico em três ciclos, representado na integra os tratamentos 

térmicos de alivio de tensão realizados no processo fabril e um possível 

tratamento em manutenção, representado na Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Curva representativa do Tratamento padrão. 

 

Os cálculos das taxas de aquecimento e resfriamento e o tempo de patamar do 

TTAT Padrão estão demonstrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Taxas de resfriamento e aquecimento e tempo de patamar para TTAT Padrão. 
PNumber 4 Group 1 
Conforme ASME Séc VIII Div 1 
Part UCS 

Caso de chapa com espessura 
t = 10 mm (0,394”) 

Tempo total 
(h) 

Tempo de patamar: 
- Tempo de patamar para espessura até 50 mm 
(2 polegadas) de 40 h/m (1h/pol.) com tempo 
mínimo de 0,25h (15 min). 

 
40 x 0,01 = 0,4 h 

0,4 h 

Tempo de aquecimento: 
- Taxa de aquecimento sem controle até 350ºC 
e acima de 350ºC até temperatura patamar taxa 
de 5,18ºC/t(m)/h (204ºC/t(in)/h), com limite 
inferior e superior de 55ºC/h e 222 ºC/h 
respectivamente. 

 
204/0,394 = 518ºC/h 

 
Tx = 222ºC/h 

690ºC – 350ºC = 340ºC 
340/222 = 1,5 h 

 
 

1,5 h 

Tempo de resfriamento: 
- Taxa de resfriamento controla até 350ºC de 
6,6ºC/t(m)/h (260ºC/t(in)/h), com limite inferior 
e superior de 55ºC/h e 260ºC/h, 
respectivamente  
- Temperatura 350ºC até temperatura ambiente: 
resfriamento ao ar 

 
260/0,394 = 660ºC/h 

Tx = 260ºC/h 
690 – 350 = 340ºC 

340/260 = 1,3h 

 
1,3 h 

Total (1 ciclo)  3,2h 
Total (3 ciclos)  9,6h 
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3.3.2  
TTAT – ALTERNATIVA 1 
 

Tratamento térmico em um único ciclo, adicionando ao tempo de patamar os 

tempos de aquecimento e resfriamento intermediários, conforme representado na 

Figura 16.  

 
Figura 16 - Ciclo térmico do TTAT – Alternativa 1. 

 

Os cálculos das taxas de aquecimento e resfriamento e o tempo de patamar para o 

TTAT - Alternativa1 estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Taxas de resfriamento e aquecimento e tempo de patamar para TTAT - Alternativa 1. 
PNumber 4 Group 1 

Conforme ASME Séc VIII Div 1 
Part UCS 

Caso de chapa com 
espessura t= 10mm (0,394”) 

Tempo total  

Tempo de patamar:  
2 ciclos + um patamar (do tratamento padrão)  

3,2 x 2 + 0,4 = 6,8 h 6,8 h 

Tempo de aquecimento::   
- Taxa de aquecimento sem controle até 350ºC e 
acima de 350ºC até temperatura patamar taxa de 
5,18ºC/t(m)/h (204ºC/t(in)/h), com limite 
inferior e superior de 55ºC/h e 222 ºC/h 
respectivamente. 

 
204/0,394 = 518ºC/h 
Tx = 222ºC/h 
690ºC – 350ºC = 340ºC 
340/222 = 1,5 h 
 

 
 

1,5 h 

Tempo de resfriamento: 
- Taxa de resfriamento controla até 350ºC de 
6,6ºC/t(m)/h (260ºC/t(in)/h), com limite inferior 
e superior de 55ºC/h e 260ºC/h, respectivamente  
- Temperatura 350ºC até temperatura ambiente: 
resfriamento ao ar 

 
260/0,364 = 660ºC/h 
Tx = 260ºC/h 
690 – 350 = 340ºC 
340/260 = 1,3 h 

 
1,3 h 

Total   9,6 h 
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3.3.3  
TTAT – ALTERNATIVA 2 
 

Tratamento térmico em um único ciclo, adicionando um patamar intermediário à 

temperatura de 480oC (temperatura crítica para fragilização ao revenido) com 

duração igual às somas dos tempos de aquecimento e resfriamento intermediários. 

A Figura 17 representa esquematicamente o ciclo térmico aplicado aos corpos de 

provas quando submetidos ao TTAT - Alternativa 2. 

 

 

Figura 17 – Ciclo térmico do TTAT – Alternativa 2. 
 

Os cálculos das taxas de aquecimento e resfriamento e o tempo de patamar para o 

TTAT - Alternativa2 estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Taxas de resfriamento e aquecimento e tempo de patamar para TTAT - Alternativa 2. 
PNumber 4 Group 1 

Conforme ASME Séc VIII Div 1 
Part UCS 

Caso de chapa com espessura 
t= 10 mm (0,394”) 

Tempo total  

Tempo de patamar (690ºC):  
três patamar (tratamento padrão) 

3x 0,4 = 1,2h 1h e 12min ou 
1,2h  

Tempo de patamar (480ºC): 
Duas rampas de aquecimento (T.T padrão) + 
duas rampas de resfriamento (T.T padrão) 

2x1,5 + 2x1,3 = 5,6 h 5h e 36min ou 
5,6h 

Tempo de aquecimento::   
- Taxa de aquecimento sem controle até 
350ºC e acima de 350ºC até temperatura 
patamar taxa de 5,18ºC/t(m)/h 
(204ºC/t(in)/h), com limite inferior e superior 
de 55ºC/h e 222 ºC/h respectivamente. 

 
204/0,394 = 518ºC/h 
Tx = 222ºC/h 
690ºC – 350ºC = 340ºC 
340/222 = 1,5 h 

 
 
1h e 30 min ou 
1,5h  

Tempo de resfriamento: 
- Taxa de resfriamento controla até 350ºC de 
6,6ºC/t(m)/h (260ºC/t(in)/h), com limite 
inferior e superior de 55ºC/h e 260ºC/h, 
respectivamente  
- Temperatura 350ºC até temperatura 
ambiente: resfriamento ao ar 

 
260/0,394 = 660ºC/h 
Tx = 260ºC/h 
690 – 350 = 340ºC 
340/260 = 1,3 h 

 
48 min ou 0,8h  
 
 
30 min ou 0,5h 

Total   9,6h 

 

3.4  
ENSAIOS MECÂNICOS 
 

Visando determinar as mudanças nas propriedades mecânicas do aço 2.1/4Cr – 

1Mo provocados pelos TTAT foram ensaiados mecanicamente os corpos de prova 

sem tratamento térmico (condição como recebido, isto é, temperado e revenido) e 

após tratamento. 

 

3.4.1  
ENSAIO DE TRAÇÃO 
 

Foram realizados ensaio de tração uniaxial em corpos de prova de acordo com a 

especificação ASTM E-8 [31]. A partir das curvas de carregamento foram 

levantados o limite de escoamento (σy) e o limite de resistência (σr). O percentual 

de redução de área (RA%) e o alongamento percentual (A%) foram obtidos a 

partir de medidas dimensionais realizadas nos corpos de prova ensaiados. 

 

Os ensaios foram realizados em uma máquina universal Instron, a uma velocidade 

de 20 mm/min, utilizando extensômetros elétricos de base de medida de 25 mm de 

comprimento. Os ensaios foram conduzidos na temperatura ambiente. 
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3.4.2  
ENSAIO DE IMPACTO CHARPY 
 

Os ensaios de impacto Charpy foram realizados nos corpos de prova tratados 

termicamente nas três diferentes condições e ainda em corpos de prova na 

condição como recebido. Os corpos de prova foram ensaiados de acordo com a 

ASTM E-23 [32]. Os ensaios foram conduzidos numa máquina Wolpert/Asmler 

na temperatura de -30ºC. 

 

3.4.3  
ENSAIO DE MICRODUREZA VICKERS 
 

O ensaio de dureza Vickers com carga de 5 kg (HV5) foi realizado em um 

durômetro marca Wolpert. Foram realizadas cinco medidas de dureza na seção 

transversal de corpos de prova Charpy, distribuídas aleatoriamente. 

 

3.5  
ANÁLISE MICROESTRUTURAL POR MICROSCOPIA ÓTICA 
 

A fim de se avaliar a microestrutura do material após a realização dos TTAT 

foram retiradas amostras da seção transversal dos corpos de prova Charpy. As 

amostras foram preparadas metalograficamente, em conformidade com a 

especificação ASTM E 3 [33], e atacadas quimicamente com o reagente Nital 2%. 

Após o ataque químico, as amostras foram submetidas à análise por microscopia 

ótica. 

 

3.6  
ANÁLISE FRACTOGRÁFICA 
 

Para verificação dos micromecanismos de fratura atuantes para as deferentes 

condições microestruturais, as superfícies de fratura dos corpos de prova de tração 

e impacto Charpy foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura. 
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3.7  
SIMULAÇÕES TERMODINÂMICAS 
 

Adotou-se o programa Thermo-Calc para simular as condições de equilíbrio das 

fases presentes para temperaturas entre 327ºC e 690ºC, com o objetivo de se tentar 

conciliar estes resultados com os possíveis mecanismos que possam influenciar as 

propriedades mecânicas do material durante o TTAT. 

 

Cabe ressaltar que o programa estima através da energia de Gibbs e da 

composição química do material as fases presentes e suas respectivas frações para 

cada temperatura na condição de equilíbrio, não se levando em conta o tempo. 

Portanto, ele serve como uma estimativa, pois caso o tempo de exposição do 

material em uma determinada temperatura não seja suficiente para atingir a 

condição de estabilidade, a fração e as fases presentes podem ser diferentes do 

calculado no programa. 

 

Para realizarmos a simulação, foi utilizada a composição química encontrada na 

espectometria de emissão ótica de amostras retiradas da chapa utilizada para 

confecção dos corpos de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0511131/CA




