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RESUMO 

 

Nas indústrias de forjamento de grande porte é convencional a realização de operações de tratamento 
térmico, buscando a obtenção de propriedades mecânicas adequadas às mais variadas aplicações. 
Tanto no processo de forjamento à quente em matriz aberta quanto no posterior tratamento térmico de 
um aço, podem ocorrer descontinuidades as quais não são desejadas nesses processos, fazendo-se 
necessário o estudo do processo, possibilitando uma maior compreensão dos fenômenos 
relacionados a essas descontinuidades, bem como estabelecer uma adequação dos parâmetros de 
forjamento e tratamento térmico. A fim de estabelecer a condição ótima de processamento destas 
peças forjadas e tratadas termicamente, utilizou-se o Método de Elementos Finitos com foco na 
análise das tensões envolvidas em uma peça de aço AISI 4340 durante a têmpera, que poderiam 
influenciar diretamente na formação ou modificação de descontinuidades.  
 

Palavras-Chave: Forjamento, Tratamento térmico, Método dos Elementos finitos, 
Descontinuidades. 
 
 

ABSTRACT 

 
Heat treatment operations are usually conducted in the forging industry of big parts, towards 
appropriate mechanical properties for a wide range of purposes. Undesired discontinuities in the parts 
might happen during the open die forging operations, or even during the heat treatment processes, 
motivating a study to understand those phenomena and improve the forging and heat treatment 
procedures. Focusing on an optimized process for those forged and heat treated parts, the stresses in 
an AISI 4340 forged part were analyzed during its quenching process. Those stresses have been 
correlated to the discontinuity formation and/or modification. 
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Simulação numérica do tratamento térmico 
de um eixo forjado em matriz aberta. 
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1. Introdução 
 

O forjamento é um processo de conformação mecânica em que se aplica uma força 

compressiva em um material com o objetivo de causar deformações plásticas, mantendo constante a 

massa e o volume. Estas deformações alteram as características metalúrgicas do material de modo a 

modificar as suas propriedades [1].  

No forjamento à quente em matriz aberta, o lingote, é uma matéria prima muito utilizada para 

fabricação dos eixos de grande porte. Estas matérias primas após o seu processo de fabricação, 

apresentam estruturas brutas de solidificação, com microestruturas formadas por dendritas, além de 

inclusões, segregações e porosidades. Portanto, no forjamento de lingotes, é necessário estabelecer 

parâmetros ideais de processo a fim de eliminar porosidades e a estrutura dendrítica, objetivando 

obter propriedades desejadas. No entanto, se o forjamento não for bem projetado de maneira a 

selecionar os parâmetros corretos como, por exemplo, matrizes adequadas para as dimensões do 

lingote e taxa de deformação, o processo poderá induzir tensões trativas, o que poderia gerar 

aberturas de defeitos, como mostra a Figura 1 [1]. 

 
Figura 1 – Representação da distribuição de tensões compressivas e trativas ao longo de uma peça durante uma 

operação de recalque no forjamento [1].  

 
Normalmente, a peça logo após o forjamento, apresenta-se com microestruturas heterogêneas e 

com tamanho de grão grosseiro. Para resolver este problema, o tratamento térmico de normalização 

pode ser realizado com o objetivo de obter microestruturas homogêneas de grãos refinados com 

melhores combinações de resistência e tenacidade. Esta operação consiste no aquecimento do aço 

até austenitização completa, seguido de resfriamento ao ar [2].  

Quando se deseja obter em um aço, já forjado e normalizado, microestruturas que atendam 

combinações de resistência mecânica e tenacidade com valores ainda maiores, o tratamento térmico 

usualmente empregado é a têmpera e o revenimento. Este tratamento confere ao aço uma 

microestrutura conhecida como martensita revenida. O processo de têmpera consiste em aquecer o 

aço até a completa austenitização, permanecer nesta temperatura por um tempo determinado e ser 

resfriado em um meio que proporcione uma velocidade adequada para obtenção de martensita. Para 

que esta transformação de austenita em martensita aconteça, aplicam-se altas taxas de resfriamentos 

para que o carbono não tenha tempo de se difundir pela matriz. Esta imobilidade do átomo causa uma 

transformação displaciva que distorce a rede cristalina da austenita (CFC) formando uma estrutura 

tetragonal de corpo centrado (TCC). Esta transformação ocasiona o aumento das tensões internas na 

célula e forma uma solução sólida supersatura de carbono proporcionando uma estrutura de extrema 

dureza [2]. 

Portanto, a estrutura martensítica se caracteriza por excessiva dureza e por demonstrar notáveis 

tensões internas. Estas tensões estruturais se apresentam simultaneamente com as tensões térmicas. 

Estas são geradas devido aos materiais não se resfriarem de maneira uniforme quando do 

resfriamento rápido, em virtude da superfície atingir a temperatura ambiente mais rapidamente do que 

as regiões mais centrais, o que pode resultar em transformações de fases diferentes, possibilitando 

Matriz superior 

Matriz inferior 
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mudanças volumétricas não uniformes, com as camadas superficiais se contraindo mais 

aceleradamente do que as regiões internas [2]. A formação das fases ferrita, perlita, bainita e 

martensita, a partir da austenita, pode ser exemplificada de acordo com o diagrama TTT mostrado na 

Figura 2.  

 
Figura 2 – Diagrama TTT para o aço SAE 3310 [3]. 

 

Sendo assim, durante o resfriamento as camadas mais externas permanecem tracionadas 

enquanto a parte central encontra-se em compressão. Então, se as tensões internas ultrapassarem o 

limite de escoamento do aço, ocorrerá deformação plástica e as peças sofrerão distorções. 

Dependendo da magnitude das tensões internas, poderão ocorrer inclusive trincas. A Figura 3 mostra 

uma engrenagem deformada após o processo de cementação seguido de têmpera. 

 
Figura 3 – Previsão da distorção de uma engrenagem pelo método dos elementos finitos [3]. 

 

O tratamento térmico de revenimento, aplicado na peça após a têmpera, consiste em aquecer o 

aço a temperaturas inferiores à de austenitização. Este processo tem como objetivos principais: aliviar 

ou remover as tensões internas e ajustar a dureza excessiva, aumentando a ductilidade e a 

tenacidade do material [2]. 

Tendo em vista todo esse cenário de fabricação, desde a obtenção do lingote, passando pelo 

forjamento em matriz aberta e os subsequentes tratamentos térmicos, entende-se que a geração de 

defeitos na peça, em especial vazios internos e centrais, ou a tendência desses de se fecharem ou até 

mesmo de se abrirem, depende do plano de processo empregado. Mais especificamente, a abertura 

de vazios, ou eventual surgimento de trincas, estão correlacionados com as tensões principais 

atuantes no ponto de interesse na peça. É possível compreender esse fenômeno através da média 

entre as tensões principais, chamada tensão média, σm, que nos sugere a intensidade das tensões 

aplicadas, sejam de naturezas trativas ou compressivas, e representa um indicativo importante 
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referente à propensão da formação ou aumento de defeitos, como os vazios. As Tensões trativas 

tendem a alongar o material ou, em casos severos, a separar o material de maneira a criar duas 

novas superfícies (fratura). A tensão média é demonstrada pela Eq. 1, na qual σ1, σ2, σ3 são as 

tensões principais atuantes no ponto de interesse no material. 
 

                  Eq. 1. 

 
          É importante também levar em consideração a tensão efetiva, σef, que determina a intensidade 
das deformações nas regiões do material. Essa condição, definida neste caso com base no critério de 
von Mises, representa a tensão equivalente ou resultante em razão das tensões principais e pode ser 
descrita como: 
                   

        Eq. 2. 
 
         Para fins de exemplificação, tomemos o caso simplificado de um vazio pré-existente em um 
estado plano de tensões, como mostrado esquematicamente na Figura 4. Este vazio tenderá a 
aumentar caso as tensões principais envolvidas, σ1 e σ2, sejam relativamente altas e positivas, ou 
seja, caso a tensão média seja alta e positiva. Nesse caso, a tensão efetiva tende a ser baixa ou nula 
e, portanto, o material tende a não se deformar, mas sim a trincar, gerar vazios ou modificar defeitos 
pré-existentes. Uma maneira de se representar essa correlação é a triaxialidade de tensões, TX, 
sendo essa, tanto maior, quanto maior for a diferença entre a tensão média trativa e a tensão efetiva 
(Eq.3 ). 

 
Figura 4 – Abertura de vazios a partir de tensões principais trativas. 

 
  

                    Eq. 3. 
 
 
          O objetivo deste estudo foi buscar correlacionar as tensões envolvidas com a formação de 
vazios relativamente grandes localizados no centro de eixos de grande porte durante os tratamentos 
térmicos, as quais foram previamente forjadas em matriz aberta. Para isto, foram realizadas 
simulações pelo Métodos dos Elementos Finitos dos processos de tratamento térmico de 
normalização, têmpera e revenimento, utilizando-se o QForm. Em prática, esses vazios foram 
observados somente após o estágio de revenimento. A Figura 5 mostra esquematicamente a seção 
longitudinal de um eixo, forjado em matriz aberta e tratado termicamente, indicando um vazio interno 
no centro do mesmo.  
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Figura 5 – Representação esquemática da seção longitudinal de um eixo de grande porte contendo um vazio 

interno.  
 

2. Comportamento do material 
 
           A peça em estudo foi forjada em matriz aberta a partir de um lingote em aço AISI 4340 e, 
posteriormente, normalizada, temperada e revenida. A composição química do material está definida 
na Tabela 1. Uma vez que o foco do presente estudo foram os processos de tratamento térmico, foi 
necessário obter dados completos acerca do comportamento do material durante processos térmicos, 
incluindo propriedades para cada fase presente possível, bem como as condições para 
transformações de fase. Para tanto, foi utilizado o software JMatPro®, tendo definida a temperatura de 
austenitização de 890 °C e um tamanho de grão de 7,2 ASTM. 
 

Tabela 1 – Composição química do aço AISI 4340 

Elemento Fe C Mn Si P S Cr Ni Mo V Cu Al Ti H

%(peso) 95,7 0,403 0,68 0,26 0,011 0,011 0,78 1,74 0,22 0,006 0,172 0,021 0,002 0,00008
  

 
          Dados diversos e necessários do material foram obtidos por simulação, levando-se em 
consideração a sua aplicação nos processos de normalização, têmpera e revenimento. Para fins de 
exemplificação, apresenta-se na Figura 6 a variação de propriedades, em função da temperatura, para 
taxas de resfriamento distintas, bem como o diagrama de transformação por resfriamento contínuo 
(TRC) e a dureza final para diferentes possibilidades de revenimento. Todas as propriedades e 
transformações ocorridas durante o tratamento térmico foram consideradas na simulação do 
processo, determinando o que pode ser compreendido como fenômeno acoplado (Figura 7).  
 

 
Figura 6 – Comportamento simulado do aço AISI 4340: (a) dureza por fase para resfriamento em 1 °C/s, (b) 

volume molar por fase para resfriamento em 20 °C/s, (c) diagrama de transformação por resfriamento contínuo e 

(d) dureza após o revenimento [JMatPro® v12]. 
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Figura 7 – Fenômeno acoplado, dependente do material, considerado na simulação do processo de tratamento 

térmico [4]. 

 
3. Coeficiente de transferência térmica 

 
          O coeficiente de transferência térmica (HTC) referente ao óleo utilizado na têmpera foi obtido 
por análise inversa, utilizando o software QForm. Para a realização da análise inversa, considerou-se 
o ensaio do óleo conforme a norma ASTM D-6200-01, a 60 °C e parado (sem agitação). A simulação 
do ensaio incluiu as dimensões do corpo de prova conforme a norma, mas utilizou o aço AISI 4340. 
Embora o material normatizado para o corpo de prova seja diferente do material considerado na 
simulação, essa diferença foi desconsiderada para a análise atual. O perfil de temperatura resultante 
da simulação para o corpo de prova modelado, em comparação com o perfil medido no ensaio 
experimental para o corpo de prova físico, pode ser visualizado na Figura 8. Salienta-se, no entanto, a 
necessidade de se realizar ensaios práticos na linha de produção, com o uso de corpos de prova no 
material da peça. 
 

 
Figura 8 – Perfis de temperatura obtidos no ensaio experimental e no ensaio simulado do óleo. 

 
            A convergência apropriada do perfil de temperatura simulado, apresentada na Figura 8, 
somente foi possível em razão da realização da análise inversa, a qual resultou no HTC mostrado na 
Figura 9. Este HTC, em função da temperatura na superfície da peça, foi utilizado para a simulação do 
processo de têmpera da peça em produção. Além disso, uma vez que o meio da têmpera na linha de 
produção se encontra agitado, assumiu-se um HTC hipotético para a condição de agitação (Figura 9). 
Todas as considerações realizadas na etapa de obtenção do HTC levaram em conta os dados 
disponíveis e a capacidade desses de fornecer um modelo apropriado para a análise do processo de 
têmpera da peça em estudo. Ainda assim, novos ensaios para a aquisição do perfil de temperatura 
com o intuito de se obter modelos cada vez mais precisos deverão ser realizados na produção. 
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Figura 9 – Coeficiente de transferência térmica do óleo parado e agitado. 

 

4. Normalização 
 

           A simulação no QForm do processo de tratamento térmico completo considerou os estágios de 
aquecimento da peça, normalização, aquecimento, transferência para o tanque de têmpera, têmpera, 
transferência para o forno de revenimento, revenimento e, finalmente, resfriamento ao ar. Assumiu-se 
um coeficiente de transferência térmica de 30 W/m2.K para as trocas de calores com o forno e com o 
ar. Vale ressaltar que novos experimentos deverão ser conduzidos para a determinação mais precisa 
desses coeficientes, em especial para as condições específicas de cada forno utilizado na planta. O 
forno de austenitização inicialmente foi acionado com aquecimento em rampa até a temperatura de 
890 °C, seguido da manutenção dessa temperatura por um tempo determinado. O perfil de 
aquecimento da peça está mostrado na Figura 10. 
 

 
Figura 10 – Perfil de austenitização da peça. 

 

           Considerando-se que a possibilidade de abertura de defeitos durante o tratamento térmico seja 
no centro do eixo, analisou-se a variação da temperatura e as tensões atuantes nessa região. O perfil 
de temperatura mostrado na Figura 11 (a) indica que a transformação de fases no centro, começou a 
partir do tempo de resfriamento de 200 min, aproximadamente, tendo em vista o calor latente de 
transformação que perturbou o perfil decrescente da temperatura. Até esse momento, houve um 
relativo aumento da tensão média, a qual foi reduzida consideravelmente quando da transformação de 
fases naquele ponto, atingindo valores negativos e, portanto, indicando tensões majoritariamente 
compressivas, como pode ser verificado na Figura 11 (b). Já a tensão efetiva, mostrada na Figura 11 
(c), apresentou valores considerados relativamente baixos ao longo do resfriamento no ponto central. 
Assim, sugere-se haver pouca ou nenhuma possibilidade de abertura de defeitos no centro da peça 
durante o seu processo de normalização. 
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Figura 11 – Resultados simulados para o centro da peça durante a normalização: (a) temperatura, (b) tensão 

média e (c) tensão efetiva. 

 

5. Têmpera e revenimento 
 

           O estágio de aquecimento para a têmpera seguiu as mesmas condições realizadas para a 
normalização. Após a transferência para o tanque de têmpera, deu-se início à simulação no QForm do 
estágio de têmpera em óleo, com duração de 90 min. Observou-se queda da temperatura no centro 
da peça para um intervalo de 715 e 722 °C, dependendo das condições de agitação. Já a tensão 
média (Figura 12 (a)) apresentou um expressivo aumento, enquanto a tensão efetiva se manteve em 
um valor muito baixo (Figura 12 (b)). Esta condição representa uma triaxialidade de tensões 
significativamente positiva, na qual a tensão efetiva baixa não deforma o material plasticamente, mas 
as tensões principais são muito trativas e tendem a abrir ou criar eventuais defeitos na região central 
da peça. 
 

 
Figura 12 – Resultados simulados para o centro da peça durante a têmpera em meio parado e agitado: (a) tensão 

média e (b) tensão efetiva. 

 

           Após o estágio de têmpera, simulou-se os estágios de transferência para o forno de 
revenimento, o revenimento e o resfriamento ao ar. O estágio de revenimento considerou um 
aquecimento em rampa até a temperatura de 450 °C e a manutenção desse patamar por um tempo 
relativamente longo. Observou-se variações significativas na tensão média somente entre a têmpera e 
o período inicial da realização do revenimento. Assim, a partir da condição de têmpera em óleo 
agitado, foi verificado o perfil de temperatura mostrado na Figura 12 (a) e os perfis de tensão média e 
de tensão efetiva mostrados na Figura 12 (b). O momento de transferência entre a têmpera e o 
revenimento está indicado no gráfico. 
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Figura 12 – Comportamento no ponto central da peça durante a têmpera e o início do revenimento: (a) 

temperatura e (b) tensões média e efetiva. 

 

           É notório que a tensão média durante a têmpera aumenta consideravelmente, como visto na 
Figura 12 (b). Esse aumento na tensão média continua em evolução mesmo após a têmpera, já 
durante o revenimento. Enquanto isso, a tensão efetiva é relativamente baixa, implicando em pouca 
ou nenhuma deformação plástica no ponto central da peça. Logo, obtém-se uma condição de 
acentuada triaxialidade de tensões, combinada com uma temperatura elevada, a qual propicia haver a 
abertura de vazios não caldeados previamente no processo de forjamento. 
 
           Quando a tensão média atingiu aproximadamente 750 MPa, a transformação de fases no ponto 
central perturbou os perfis de temperatura e de tensões, havendo posteriormente uma estabilização 
das tensões durante o revenimento. Ainda assim, a tensão média se manteve em um patamar alto, o 
que poderia vir a contribuir para uma abertura de vazios. Entretanto, compreende-se ser mais 
provável que a abertura dos vazios tenha ocorrido durante a têmpera ou no início do revenimento, 
dada a combinação mais proeminente de elevada tensão média, baixa tensão efetiva e alta 
temperatura. 
 

6. Conclusões e considerações finais 
 

           A análise pelo método dos elementos finitos mostrou fundamentalmente as razões pelas quais é 
possível haver a abertura de vazios centrais durante o tratamento térmico, os quais não foram 
caldeados durante o forjamento em matriz aberta da peça. Correlacionaram-se as condições de 
processo, as temperaturas, as transformações de fases e as tensões envolvidas com foco na 
compreensão da ocorrência de abertura de vazios observados após o tratamento térmico. Novos 
estudos voltados à elaboração de modelos cada vez mais precisos, bem como a alteração dos 
parâmetros de processo para a redução da triaxialidade de tensões serão desenvolvidos. 
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