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A incidência de trincas em produtos longos laminados a quente é devida à nucleação,
crescimento e coalescência de microdanos no material como microvazios e
microcavidades que são formados durante a deformação plástica. Diferentes
velocidades de crescimento desses microdanos dependem das microestruturas
reinantes, inclusões e condições de processamento. A laminação a quente de
produtos longos é por natureza bastante agressiva ao material em laminação.
Os potenciais locais de formação de defeitos durante o trabalho a quente são dentro
dos grãos de austenita (trinca transgranular), os contornos de grão da austenita,
interfaces matriz-segundas fases e em segundas fases (inclusões).
A experiência tem demonstrado que as ocorrências de defeitos em laminados a
quente sistematicamente decorrem das condições qualitativas das matérias-primas
empregadas (semiacabados), tais como a ocorrência de problemas de qualidade
interna e superficial, desvios de geometria (romboidade), heterogeneidade de
composição química, exacerbando as condições de anisotropia e favorecendo a
ocorrência de bandeamento e, por último, a própria composição química do aço
lingotado. Aços peritéticos ou muito carregados em ligas apresentam restrições de
lingotabilidade.
O caso em pauta é de uma ocorrência catastrófica de trincas internas em 80t de
barras redondas SAE 1045 laminadas a quente a partir de blocos continuamente
lingotados fornecidos por terceiros. Essas barras perderam então aplicação comercial
e foram condenadas ao sucateamento.
Inspeções rotineiras por ultrassom detectaram descontinuidades no material laminado
e três amostras foram enviadas para a empresa produtora dos blocos onde então
foram submetidas a exames de microscopia ótica.
Essa empresa produtora
reportou que as descontinuidades encontradas se
constituíam em finas trincas step wise com propagação transgranular, característica
típica de trincas induzidas por hidrogênio como exemplificado na literatura
especializada, figuras a seguir.
Assim caracterizadas como trincas induzidas por hidrogênio, o produtor dos blocos
eximia-se da responsabilidade pela ocorrência dos defeitos constatados, pois a
especificação técnica do produtor das barras laminadas não apresentava requerimento
quanto ao controle deste elemento.
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Consultado a esse respeito, este metalurgista industrial prontamente manifestou a
improbabilidade de contaminação por hidrogênio tendo em vista que:
 O hidrogênio é um elemento em solução intersticial com elevada difusibilidade na
matriz de ferro e sua ocorrência em semiacabados de lingotamento contínuo é
residual. O hidrogênio é quase que totalmente eliminado durante o resfriamento ao
ar do material lingotado. Adicionalmente, os blocos ainda sofreram reaquecimento
à temperatura de laminação, contribuindo adicionalmente para essa eliminação.
 As aciarias costumam proceder a controle dos teores de hidrogênio no aço líquido
via desgaseificação com o propósito de favorecer a lingotabilidade.
 As trincas encontram-se concentradas na região central das barras, eliminando-se
a hipótese de contaminação posterior.
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Uma maneira de se prosseguir com a investigação metalúrgica foi a realização de
análise por MEV da região das trincas, a qual reportou:
(i) imagens

(ii) composição química (chama a atenção as elevadíssimas concentrações de
oxigênio nas posições indicadas, totalmente incompatíveis com o conceito de clean
steel)

Concomitantemente, foi investigada a qualificação da instalação de lingotamento
contínuo que produziu esses blocos. Nenhuma restrição a respeito, trata-se de uma
máquina moderna que incorpora todas as tecnologias de processo e controle
aplicadas à produção de semiacabados de qualidade. E apoiada por uma aciaria
detentora do que igualmente se entende por modernidade tecnológica.
Como última etapa deste processo investigatório, foi analisado um perfil de
composição química para verificação da homogeneidade do material. Os resultados
ficaram além das expectativas, excelente homogeneidade.
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Conclusões
 As trincas foram provocadas por inclusões não metálicas refletidas nas elevadas
concentrações de oxigênio.
 Essa concentração de oxigênio pode ser devida a contaminações por materiais
refratários, escória de molde ou fragmentos de válvula submersa. Outra
possibilidade quanto à origem dessa excessiva concentração de oxigênio seria a de
blocos de início ou fim de lingotamento. Alguns consumidores de produtos de
lingotamento contínuo simplesmente não aceitam esse tipo de material ou exigem
que estes semiacabados de início e fim sejam adequadamente identificados e
reportados.
 Outras hipóteses, como contaminação por hidrogênio, inadequabilidade do
equipamento de lingotamento para a produção de semiacabados de qualidade e
heterogeneidade de composição química, foram descartadas.
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