OCORRÊNCIA DE TRINCAS SUPERFICIAIS
BARRAS LAMINADAS A QUENTE
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É prática usual por empresas laminadoras independentes a aquisição de placas que
são processadas na forma de tarugos por operações de oxicorte. Esses tarugos são
então destinados a laminação a quente. Placas destinam-se à produção de laminados
planos, sua transformação em tarugos por corte a quente consiste em um desvio de
função. Placas são essencialmente produzidas para o processamento de laminados
planos.
O tipo de aço mais empregado por
essas empresas laminadoras é o SAE
1020, um médio carbono usualmente
voltado a fins estruturais. Ele é de
manufatura simples e bastante
tolerante quanto a teores de P e S,
tanto
que
rigorosamente
não
demanda dessulfurização:
C-0,18% a 0,23%; Mn-0,30% a
0,60%; P- 0,04% máx; S- 0,05%máx.
Por outro lado, esse aço tem sua
solidificação sob a direta influência da
região peritética, como mostrado a
seguir à esquerda.
No caso dos aços, essa reação expressa-se por fase líquida + ferrita delta (δ) →
austenita γ, a qual envolve uma contração volumétrica que se adiciona à contração
natural do aço em solidificação, afetando deste modo a lingotabilidade e ocasionando
fenômenos de zonas de redução de ductilidade e de inferior resistência como ilustrado
na figura abaixo à direita.

Região peritética
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Tarugos continuamente lingotados e placas de aço cortadas diferem-se
fundamentalmente quanto às microestruturas correspondentes. O corte atinge
diretamente a região de solidificação dendrítica e a linha de macrossegregação
interna. As operações de corte a quente estão sujeitas à mesma fenomenologia de
zonas termicamente afetadas que as operações de soldagem.

O caso em questão deveu-se à sistemática ocorrência de trincas superficiais em
barras SAE 1020 laminadas a quente tendo como matéria-prima tarugos provenientes
de placas cortadas a quente.

Trincas

Uma maneira elementar de se aumentar a resistência dos aços é pelo aumento do
teor em carbono. Esse incremento faz igualmente elevar a quantidade de perlita com
reflexos diretos em perda de tenacidade do material.
Consultado a respeito desse problema de trincas, este metalurgista industrial então
apresentou duas soluções à empresa laminadora visando a superação desta
contingência, após constatada a não ocorrência de quaisquer anomalias durante o
processamento dessas corridas na aciaria. Ambas consideraram a redução do teor em
carbono com favorecimento direto à tenacidade do material:
 Um aço microligado ao nióbio na faixa do SAE 1010 (C – 0,08% a 0,13% em peso).
 Um aumento no teor de manganês para a faixa de 0,60% a 0,80% em peso com C
– 0,11% a 0,14% em peso, um pseudo 1020.
Nessas duas alternativas as barras deveriam atender aos requisitos de propriedades
mecânicas ditados pela norma ABNT NBR 7007. A opção foi pela segunda alternativa.
Placas foram então produzidas segundo essa composição química e processadas em
barras pela empresa laminadora. Nenhuma ocorrência de defeitos dessa natureza
voltou a se apresentar e as barras cumpriram com as exigências da citada norma.
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