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Introdução: O desenvolvimento de aços de média/alta resistência com boas
características de estampagem tem sido objeto de inúmeros estudos , tendo em vista o
aumento de segurança , redução de peso ;
Dentro desta perspectiva vários aços foram desenvolvidos utilizando diversos
mecanismos de endurecimento, sendo que, um deles, denominado Bake Hardening. 
 Objetivo: Inicialmente deve-se lembrar de que esse trabalho é composto por um
estudo de caso com o objetivo de verificar as possíveis causas metalúrgicas, para os
diferentes tipos de laminação e a obtenção da analise dos materiais durantes estes
processos. Metodologia: Para avaliarmos o comportamento do material ao longo das
etapas de laminação, realizamos vários ensaios mecânicos e metalográficos nas
direções longitudinal e transversal, discutindo os resultados obtidos.
 A preparação dos corpos de prova (CPs) para todos os ensaios de tração seguiu a
norma DIN , utilizando varios  CPS,  retirados na direção longitudinal e transversal à
laminação. Os corpos de prova foram usinados em um Centro de usinagem, para
garantia da qualidade de bordas,e logo realizado ensaios de tração e obtido as
características de cada corpo de prova. 
 Resultados: As seguintes propriedades mecânicas (LE, LR, alongamento, r e n, dureza
e valor BH) foram medidas nos processos seguintes de laminação a quente,
decapagem, laminação a frio, recozimento e encruamento, revelaram uma dispersão
significativa entre os resultados, após análise de variância.
Entre os processos de laminação a quente e decapagem, como o material não é
submetido a grandes esforços mecânicos e não há incremento significativo de
temperatura, não há praticamente variação das propriedades mecânicas.
Após o processo de laminação a frio (Deformação a frio a uma taxa de redução de 
78%) há uma grande variação nas propriedades mecânicas. A dureza se eleva
consideravelmente e o limite de escoamento (LE) praticamente triplica, se
aproximando do limite de resistência, o que indica que o material praticamente não
possui zona plástica, devido o intenso encruamento ao qual foi submetido.
Após o ciclo de recozimento total pdemos observar claramente o retorno das
propriedades mecânicas para os valores pós-laminação a quente e decapagem. Isso foi
possível, pois o processo recristalizou o aço formando novos grãos, maiores e
ligeiramente equiaxiais, o que pode ser evidenciado pelos testes mecânicos e
metalográficos.
Após a laminação de encruamento podemos perceber uma considerável melhoria nas
propriedades de interesse. Conclusão: Nos aços bake hardening, o endurecimento é
conseguido após a estampagem da peça, durante a secagem da pintura que é
normalmente aplicada a ela. A chapa só endurece depois da etapa crítica de
estampagem, garantindo a ductilidade do material e reduzindo as solicitações impostas
ao ferramental e prensas.
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