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Introdução: A estampagem é o processo de conformação mecânica que envolve um
conjunto de operações na qual uma chapa plana é conformada, de modo a adquirir uma
forma geométrica, plana ou oca. Um aço de boa estampabilidade apresenta um balanço
químico favorável, textura cristalográfica adequada e boas propriedades mecânicas e
anisotrópicas.
 O presente trabalho propõe a mudança da temperatura de encharque de amostras com
0,6mm de espessura de um aço inoxidável 430 estabilizado ao nióbio, com a finalidade
de analisar a mudança microestrutural e a sua influência na anisotropia.  Objetivo:
Avaliar a influência do aumento do tamanho de grão no desenvolvimento da textura
cristalográfica e anisotropia do aço inoxidável 430 estabilizado ao nióbio.
Metodologia: AS amostras foram recozidas em um forno estacionário Combustol nas
temperaturas 915ºC, 965ºC e 1015ºC para promover o crescimento do grão
recristalizado. Em seguida foram submetidas ao ensaio de tração para determinar a
anisotropia, raio-x para identificar a textura desenvolvida e microscopia óptica para
analisar a evolução do tamanho do grão. Resultados: As principais fibras que
beneficiam a anisotropia normal média não sofreram mudanças significativas em suas
frações volumétricas (fibra gama e teta). As fibras ETA, que influenciam na
anisotropia planar sofreram redução. O tamanho de grão aumentou com o aumento da
temperatura de encharque. Por consequência, o material apresentou tendência a reduzir
o valor da anisotropia planar e um aumento da anisotropia normal média em função do
aumento da temperatura de encharque.   Conclusão: O aço inoxidável 430 estabilizado
ao nióbio apresentou um aumento no tamanho médio do grão final, aumento na
anisotropia normal média e redução no coeficiente de anisotropia planar média com o
aumento da temperatura de encharque. 

Palavras-chave: Textura cristalográfica. Anisotropia. Aço inoxidável. 

Agências de fomento: CNPq, Unileste

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


