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Foi estudado neste trabalho uma liga de aço de baixo carbono, contendo Mn, elaborado
em escala industrial, a fim de se definir o procedimento de laminação a quente em
escala piloto, relacionada com a temperatura de reaquecimento e a temperatura
acabamento mínimo no campo da austenita, um tratamento térmico (imersão a
temperatura de 1000 º C por 360s e aquecimento / taxa de resfriamento de 1 ºC / s) foi
executado em um dilatômetro de têmpera (Adhamel, DT1000). Este aço foi laminados a
quente em escala piloto no campo austenítico, com espessura de oito etapas de
redução e resfriamento no ar até o campo inter-crítico (Ac3 e Ac1) com água de
resfriamento subseqüente à temperatura ambiente, a fim de obter uma estrutura
ferrítico-martensítico. A evolução microestrutural após o processamento foi avaliada por
microscopia (óptica e eletrônica de varredura) e testes de dureza. As mudanças
morfológicas e microestrutural nos grãos austeníticos após a etapa 8 da laminação a
quente permitiram discutir possíveis fenômenos (recuperação e / ou recristalização
dinâmica e estática, ou de não recristalização) associados com a composição química,
durante o processamento termomecânico aplicado para o aço estudado. Com base na
literatura, espera-se que Mn tenha desenvolvido um grão austeníticos deformados que
afeta a nucleação de grãos ferríticos e martensíticos após a sua transformação no
resfriamento controlado a nível de campo inter-crítico.
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