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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho dos aços SAE 1045, SAE 4140 e SAE 5160 tratados termicamente em solução de polímeros PAG em relação aos

fluidos convencionais: óleo mineral e água, correlacionando as propriedades mecânicas e estruturais obtidas após o Tratamento Térmico de têmpera seguido de revenimento. Os

testes iniciais indicam o melhor desempenho da água em relação ao óleo, com valores de dureza e resistência mais elevados. No entanto, a água possui uma maior severidade e

fornece uma maior taxa de resfriamento, expondo a peça a condições extremas de transformação de fase, podendo ocorrer trincas durante o processo. Este evento impõe uma

barreira para a têmpera devido ao dano causado na peça como também possibilita um estudo da morfologia dessa trinca, onde podemos averiguar suas características, tipo e

suas possíveis causas.Os óleos minerais apresentam uma severidade menor que a água, porém uma menor taxa de resfriamento, podendo prejudicar a formação de martensita

em alguns casos. Assim sendo, as soluções de polímeros são uma opção intermediária para serem utilizadas como meio de resfriamento. O estudo da utilização do polímero

PAG, apresentará as vantagens e desvantagens de sua utilização em relação aos fluídos convencionais mais utilizados pelas empresas que realizam tratamento de têmpera, bem

como as concentrações da solução polimérica para os respectivos aços. Contudo, este trabalho também tem uma característica sustentável, já que este tipo de polímero

apresenta-se como uma solução "limpa" para as constantes preocupações com o meio ambiente e à toxidade que envolve os óleos minerais convencionais. 
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