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Objetivos: Os objetivos dessa prática são: 1) observar o ensaio de temperabilidade (ou endurecibilidade) Jominy 
em um aço modelo; 2) realizar medidas de dureza em um corpo de prova Jominy de aço 4340, previamente 
ensaiado e retificado, para determinação da curva de dureza versus distância Jominy equivalente; 3) temperar 
aços com diferentes teores de carbono (SAE 1020 e 1045) e em meios de têmpera diferentes (água e óleo), e 
comparar as durezas resultantes; 4) avaliar o efeito do teor de carbono, de elementos de liga, meio de têmpera e 
dimensões da peça na temperabilidade de aços através da construção de perfis radiais de dureza (curvas em U). 
 
Materiais e Métodos: 1) austenitizar o corpo de prova de aço 4340 (anotar temperatura e tempo) e resfriá-lo 
no dispositivo Jominy; 2) austenitizar os corpos de prova de aços 1020 e 1045 (anotar temperatura e tempo) e 
resfriá-los por resfriamento rápido em água e óleo; 3) medir a dureza (HRC) do corpo de prova Jominy ao longo 
de seu comprimento, a partir da extremidade temperada, e anotar na Tabela 1 abaixo; e 4) medir a dureza (HRC 
ou HRB) dos aços 1020 e 1045 temperados em diferentes meios e anotar os resultados. 
 
Resultados: 1) apresentar os valores medidos em forma de tabela. 
 
Itens para o Relatório: 1) Siga o roteiro para apresentação do Relatório divulgado no site do SMM; 2) na seção 
Introdução do Relatório, conceituar com clareza o que é temperabilidade; informar e explicar a influência dos 
principais fatores que afetam a temperabilidade dos aços; distinguir temperabilidade de máxima dureza obtida; e 
descrever o ensaio JOMINY, ressaltando os aspectos mais importantes do ensaio; 3) apresentar os resultados na 
forma descrita no item Resultados acima; 4) construir um gráfico com os resultados de dureza determinados para 
o aço 4340 em função da distância Jominy; 5) no mesmo gráfico, colocar os pontos experimentais dados para 
diferentes aços (colocar uma legenda clara; podem ligar os pontos com linhas, para guiar os olhos); 6) com o 
auxílio da Figura 1 dada [Referência 3], construir em um mesmo gráfico o perfil radial de dureza de todos os 
materiais cujos valores de dureza a partir de ensaios Jominy foram dados (incluir os valores próprios medidos 
para o aço 4340), considerando uma barra de 50 mm de diâmetro e têmpera em água; 7) com o auxílio da 
Figura 1 dada [Referência 3], construir em um mesmo gráfico o perfil radial de dureza do aço 1080, cujos valores 
de dureza a partir de ensaios Jominy foram dados, considerando barras de 10, 25, 50 e 75 mm de diâmetro e 
têmpera em óleo; 8) discutir os resultados em função dos tratamentos térmicos dados e composições dos 
materiais em questão. 
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Tabela 1: Valores de dureza HRC do aço 4340 em função da posição (polegadas) – Corpo de prova Jominy 
 

1/16’’ 1/8’’ 3/16’’ ¼’’ 5/16’’ 6/16’’ 7/16’’ ½’’ 9/16’’ 10/16’’ 
          

11/16’’ ¾’’ 13/16’’ 14/16’’’ 15/16’’ 1’’ 1’’1/8 1’’1/4 1’’3/8 1’’1/2 
          

1’’5/8 1’’3/4 1’’7/8 2’’ 2’’1/4 2’’1/2     
          

 
 
Figura 1: Figura 11.17 da Referência [3]. 
 

 


