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APRESENTAÇÃO DA CURVA TTT
www.wix.com/ralecio/raa

• O diagrama de fase Fe3C, embora seja de grande
utilidade, não fornece informações acerca da
transformação da austenita fora das condições de
equilíbrio.
• Por exemplo, com o diagrama Fe3C, não se tem
informações acerca das velocidades de resfriamento
necessárias para temperar o material ou a que
temperatura se dá esta transformação.
• Uma maneira de se obter estes dados é através da
utilização de um diagrama de transformação isotérmica
ou diagrama TTT, que é obtido pelo resfriamento da
austenita a temperaturas constantes e sua
transformação determinada ao longo do tempo.
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DIAGRAMA TTT - AÇO CARBONO 0,8%C
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EXAME DA CURVA
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• Aço com 0,8% de C revela o seguinte:
– A linha horizontal, na parte superior do diagrama, representa a
temperatura eutetóide, isto é, a linha A1 à temperatura de
723º C;
– A linha I indica o tempo necessário, em função da temperatura,
para que a transformação da austenita em perlita se inicie;
– A linha F indica o tempo necessário, em função da
temperatura, para que a transformação da austenita em perlita
se complete;
– A transformação demora para se iniciar e se completar, à
temperatura logo abaixo da crítica; em outras palavras, a
velocidade de transformação é baixa inicialmente;
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EXAME DA CURVA
www.wix.com/ralecio/raa

•

o tempo para a transformação se iniciar e se completar é cada vez
menor à medida que decresce a temperatura, até que, no ponto P,
tem-se o mais rápido início de transformação;

•

Abaixo do ponto P, aumenta novamente o tempo para que a
transformação se inicie, ao mesmo tempo que a velocidade de
transformação decresce;

•

Finalmente, à temperatura aproximadamente de 200º C, a linha Mi
e mais abaixo a linha Mf, indicam o aparecimento de martensita, a
qual tem lugar instantaneamente, independente, portanto, do
tempo.

•

Assim, a cerca de 200 °C, a martensita aparece, em percentagens
crescentes a partir de Mi, até constituir, à temperatura
correspondente a Mf, a totalidade do produto de transformação.
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TRANSFORMAÇÃO
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•

Os constituintes resultantes da transformação da austenita nas
diferentes faixas de temperatura aparecem na seguinte sequência:
– (a) logo abaixo de A1, zona em que a velocidade de transformação é muito
baixa, forma-se a perlita grossa, que possui lamelas largas e baixa dureza;
– (b) a medida em que a temperatura cai, na proximidade do ponto P, a perlita
que se forma adquire lamelas cada vez mais finas e é chamada de perlita
fina;
– (c) entre o ponto P e o início de formação da martensita, novamente há
necessidade de um tempo mais longo para a transformação da austenita.
Nesta faixa de temperatura o produto de transformação resultante varia de
aspecto, desde um agregado de ferrita em forma de pena e carboneto de
ferro muito fino, até um constituinte em forma de agulhas. Todas essas
estruturas são designadas por bainita. A bainita tem maior dureza que a
perlita fina.

•

Deve-se observar que para cada aço, isto é, para aços de diferentes
composições, existem curvas TTT diferentes.

•

Outra limitação é que o diagrama é levantado a partir de
transformações isotérmicas.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A POSIÇÃO
DAS CURVAS TTT
www.wix.com/ralecio/raa

•

A posição da curva TTT é influenciada pelos seguintes fatores:
– Teor de carbono - quanto maior o teor de C, até a percentagem de 0,8%,
mais para a direita ficará deslocada a curva TTT.
– Teor de elementos de liga - quanto maior os teores de elementos de liga,
com exceção do Co, mais para a direita ficará deslocada a curva TTT.
– Tamanho de grão e homogeneização da austenita - quanto maior o
tamanho de grão da austenita e quanto mais homogêneo for o grão mais
deslocada para a direita ficará a curva TTT.

•
•

A conseqüência mais importante do deslocamento da curva TTT
para a direita, consiste na maior facilidade de se obter a estrutura
martensítica.
Um aço A é mais temperável que um aço B, quando a curva TTT de
A está deslocada para a direita em relação a curva TTT de B, isto é,
com menores velocidades de resfriamento se atinge a estrutura
martensítica em A.
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