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RESUMO 

O interesse potencial dos aços inoxidáveis ferrlticos como 

materiais componenteB de reactores nucleares de potência levou a ini 

ciar-se um estudo sobre a influência do alumínio nas propriedades me 

cânicas de aços inoxidáveis ferríticos com 15% de crómio entre a 

temperatura ambiente e cerca de 700 C. 

Por refusão em vazio de um aço inoxidável martensítico-fer-

ritico comercial e adições convenientes de alumínio obtlveram-se 

aços inoxidáveis ferríticos de composição nominal 13% de crómio e 

0,04 a 0,08% de carbono, contendo, respectivamente, 0; 0,15; 2,19 e 

4,15% de alumínio. 

Após sucessivas laminagens e recristalizaçôes, realizadas 

com o objectivo de se obterem chapas finais de 0,5 mm de espessura 

com tamanhos médios de grão semelhantes, os espécimes dos referidos 

aços foram ensaiados numa máquina de ensaioB mecânicos "Instron", com 

uma velocidade de deformação constante (s. 1,6x10" min" ), à tempe

ratura ambiente, 140, 265, 415, 565 e 715°C. 

Os resultados indicam que a acção do alumínio depende forte, 

mente da temperatura. A 265 C todos os aços apresentaram deformação 

plástica serrilhada (efeito de Portevin-Le Chatelier), a qual é atri 

buída a interacção de átomos de soluto intersticiais e de substitui

ção com os deslocamentos em estruturas cúbicas de corpo centrado. En 

quanto a 415 0 se observaram ainda quedas de tensão plástica, os 

ensaios realizados a 565 e 715 C mostraram amaciamento dos materiais 

e a completa ausência de serrilhados. 

Ensaios de relaxação de tensão à temperatura ambiente pernil 

tiram obter os volumes de activação aparentes, cujos valores, compre, 

endidoe entre 100 e 150 b^ aproximadamente (b « vector de Burgers), 

são praticamente constantes com a tensão aplicada, deformação e con

teúdo em alumínio. Nestas condições, embora o alumínio endureça con

sideravelmente o aço com 13% de crómio, o comportamento descrito su

gere que o mecanismo controlador da deformação plástica à temperatu-



ra ambiente é* o mesmo para todos os aços, podendo os valores do3 vo

lumes de activação aparentes serem determinados pelo conteúdo em in

tersticiais. 

Ensaios de relaxação de tensão a 20, 75» 140 e 265 C do aço 

com 4,15$ de alumínio forneceram valores do volume de activação apa

rente e da tensão de corte interna T , a qual parece ser directamen 

te afectada pela temperatura e pelo conteúdo em alumínio. 



SUMMARY 

The potential interest of the ferritic stainless steels as 

component materials for nuclear power reactors led to investigate 

how aluminium influences the mechanical properties of 13$ chromium 

ferritic stainless steels between room temperature and about 700 C. 

Nominal 13$ chromium and 0.04 to 0.08$ carbon ferritic 

stainless steels containing 0, 0.13, 2.19 and 4.15$ aluminium, 

respectively, were obtained by vacuum remelting of a commercial 

martensitic-ferritic stainless steel and suitable additions of 

aluminium. 

After successive rolling operations and «crystallizations 

performed in order to obtain final 0.5 mm thick sheets with similar 

average grain sizes, the specimens of the above mentioned steels 

were tested in a tensile test Instron machine, with a constant 

strain rate {s. 1.6xl0~* min ), at room temperature, 140, 265, 415, 

565 and 715°C 

The results obtained show that strengthening by aluminium is 

strongly temperature dependent. At 265 0 all the steels presented 

serrated plastic deformation (Portevin-Le Chatelier effect), which is 

attributed to interactions of the interstitial and substitutional 

solute atoms with dislocations in the bcdy centered cubic structure. 

Plow stress drops were still observed at 465 C, although the tests 

performed at 565 and 715 C showed work-softening of the materials and 

total absence of serrations. 

Stress relaxation tests at room temperature yielded values 

of the apparent activation volumes, which are scattered between about 

100 and 130 b (b- Burgers vector), being almost constant with stress, 

strain and aluminium content. Therefore, although aluminium appreciably 

strengthens the 13$ chromium steel, the behaviour summarized suggests 

that the mechanism controlling plastic deformation at room temperature 

is the same for all the tested steels, the values of the apparent 

activation volumes being probably determined by the interstitial 

content. 



Stress relaxation tests at 20, 75, 140 and 265°C for the 

4.15$ aluminium steel yielded values of the apparent activation 

volume and internal shear stress T, which seems to be directly 

affected by temperature and aluminium content. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Generalidades• 

0 presente trabalho incluiu-Be num projecto de investigação 

que decorreu no Grupo de Metalurgia do Laboratório de Física e Enge

nharia Nucleares sob a designação geral: "Estudo da aplicabilidade 

de um aço inoxidável de origem nacional como material componente de • 

reactores nucleares de potência" (l). 

Os aços inoxidáveis distinguem-se, principalmente, pela sua 

boa resistência a corrosão, que depende, evidentemente, das condi-

çSes do meio ambiente, da temperatura e da carga a que podem es

tar submetidos. 0 elemento de liga fundamental destes aços, respon

sável por eBte seu comportamento, é, como se sabe, o crómio, cuja 

acção se deve à formação de uma fina película de óxido de crómio 

& superfície do material. No entanto, só a partir de um determina 

do teor mínimo em crómio ê que o óxido de ferro deixa de se for

mar, sendo, portanto, esse mínimo conteúdo que garante a inoxida-

bilidade dos aços. Na prática considsra-se como limite inferior 

12$ de crómio (l, 2). 

Do diagrama Pe-Cr (Figura l) (3) facilmente se verifica que 

o crómio tem uma acção alfagénea, isto ê, o aumento do teor deste ele, 

mento diminui ou suprime o campo de existência da fase Y , enquanto 

da Figura 2 (4) se infere que a acção do carbono vai ser a de deslo

car o campo de existência da faee y para os teores de crómio mais 

elevados e, simultaneamente, levar ao aparecimento de carbonetos. Da 

qui resulta que os aços inoxidáveis constituídos essencialmente por 

ferro, crómio e carbono podem ser classificados, de acordo com a sua 

estrutura, em três grupos distintos (4): aços inoxidáveis martenei-

ticos, martensítico-ferríticos e ferríticos. Para melhor compreensão 

desta classificação apresentai-se, ainda, cortes verticais no diagra 

ma ternário Fe-Cr-C na Figura 3 (4). 

Os aços inoxidáveis martensíticos têm uma estrutura de equi 

librio integralmente austenítica a altas temperaturas, que se pode 

transformar por arrefecimento rápido numa estrutura totalmente mar. 
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tensítica. 

Os aços inoxidáveis martensítico-ferríticos têm a altas tem 

peraturas uma estrutura constituída por ferrite e austenite em pro

porções variáveis com a composição. 

Os aços inoxidáveis austeníticos e austeno-ferríticos podem 

obter-se retendo, estável ou metaestavelmente, a austenite a temperatu 

ra ambiente por adição dum elemento gamagéneo tal como, por exem

plo, o níquel. 

Por último, os aços inoxidáveis ferríticos têm uma estrutu

ra completamente ferrítica a todas as temperaturas. 

Vejamos, agora, quais os factores que influenciam a maior ou 

menor utilização destes aços inoxidáveis como materiais estruturais 

e de revestimento em reactores nucleares de potência. Para isso, aten 

da-se a que estes materiais estão submetidos a uma série de grandes 

solicitações, exigindo-se, por isso, que possuam não só boa resis

tência mecânica, mas também elevada resistência à corrosão em meios 

tais como água, anidrido carbónico, impurezas nos fluidos arrefece-

dores e outros, a temperaturas que variam entre 300 e 700 C consoan 

te o tipc de reactores e estando, ainda, sujeitos a ciclagens térmi

cas frequentes. Além de todos estes requisitos, devem também resis

tir convenientemente à fragilização que pode ser provocada pelos ele» 

vados fluxos neutrónicos (5). 

Os aços inoxidáveis martensíticos não podem ser utilizados 

no niícleo de reactores nucleares de potência devido a sua instabili, 

dade mecânica hs temperaturas reinantes nestes reactores, resultan

te da martensite ser uma fase metaestável que a essas temperaturas 

se transforma em ferrite e carbonetos. 

Os aços inoxidáveis austeníticos têm muito maior estabili

dade do que os anteriores, uma vez que não se transformam considera

velmente por elevação de temperatura, apresentando-se de interesse a 

sua utilização como materiais componentes de reactores nucleares de 

potência. Aliáe, os aços inoxidáveis mais utilizados como materiais 



estruturais e úe revestimento neste tipo de re; ctores cão os austen£ 

ticos da série ATSI ;}00. devido à sua resistência à corrosão associa 

da a uma considerável resistência mecânica e boa ductilidade (l). É, 

sobretudo, o facto de possuírem elevada resistência mecânica entre 

600 e 700 C que confere a estes aços a possibilidade de aplicação em 

reactores de alta temperatura (l). No entanto, estes materiais apre

sentam também inconvenientes tais como a susceptibilidade de cor

rosão intergranular a altas temperaturas e de corrosão sob tensão* 

quando em contacto com água, no estado líquido ou de vapor contendo 

vestígios de cloretos ou alcalis, podendo conduzir a fractura trans-

granular e, ainda, a possibilidade de fragilização intergranularquan 

do sujeitos & acção de elevados fluxos de neutrões térmicos. Esta fra 

gilização é atribuída à formação de bolsas de hélio nos limites de 

grão da austenite. 0 hélio é um dos produtos de transmutação do isó

topo B do boro natural quando este é bombardeado por neutrões tér

micos e que existe normalmente nos aços inoxidáveis austeníticos ou 

em pequenas quantidades como impureza ou propositadamente adicionado 

para lhes conferir maior resistência mecânica a temperaturas eleva

das. Nos reactores rápidos o hélio é produzido por transmutação de 

vários dos próprios elementos constituintes destes aços e, portanto, 

os efeitos são ainda mais pronunciados (l). 

Os aços inoxidáveis ferríticos, muito embora sejam menos re 

sistentes mecanicamente a altas temperaturas do que os austeníticos, 

apresentam uma resistência à corrosão em vapor de água e sódio que 

lhes confere grande interesae para reactores de alta temperatura e, 

sobretudo, são muito menos susceptíveis do que os aços inoxidáveis 

austeníticos à fragilização intergranular a temperaturas elevadas, 

quer esteja ou não presente a irradiação neutrónica (l). 

No entanto, os aços inoxidáveis ferríticos cora um teor cm 

crómio superior a cerca de 20$ apresentam o inconveniente de por tra 

tamento térmico mais ou menos prolongado, consoante a sua composição, 

precipitarem a chamada fase o , composta por um intermetálico de fer 

ro e crómio de composição variável, que provoca uma fragilização drás 

tica do material (l). Além disso, a permanência prolongada a tempera 

turas compreendidas entre 400 e 550 C provoca a fragilização dos aços 



- 4 -

inoxidáveis ferríticos com mais de 15$ de crómio. Este fenómeno ê 

conhecido por "fragilização a 475 G" por ser a esta temperatura que 

se obtém a máxima fragilização (2). A sua origem não está, ainda, de_ 

finitivamente esclarecida, muito embora se trate, fundamentalmente, 

dum fenómeno dos aços de liga que ocorre apenas em presença de car

tas impurezas (antimónio, fósforo, estanho e arsénio) ou de manganês 

e silício quando em grande percentagem. 0 níquel e o molibdénio, es_ 

te quando em pequena percentagem, actuam como inibidores (3). 

Contudo, estes tipos de fragilização podem ser evitados ut̂ i 

lizando teores em cr'-.,uo inferiores a 15$» o que obriga a. conteúdos 

em carbono menores do que 0,08$ para quo o aço ainda permaneça ferrJ[ 

tico. Um dos aços inoxidáveis ferríticos mais prometedores para apli 

cação em reactores nucleares de potência, o aço AIEI 405, está nes

tas condições, admitindo-se teores em crómio compreendidos entre 11,5 

• 14»5$» o que implica a existência dum conteúdo em alumínio entre 

0,10 e 0,30$ destinado a estabilizar a ferrite, além de melhorar tara 

bém a resistência à corrosão. Aliás, a resistência à corrosãoé* ain 

da aumentada se o teor em alumínio subir para 3,5a 4,5$» com a van 

tagem de se poder ter um aumento do conteúdo em carbono até 0,15$. fi 

o caso do aço inoxidável ferrítico AISI 406, que tem revelado um cei: 

to interesse pela estabilidade que parece garantir quando sujeito às 

condiyões reinantes num reactor de alta temperatura (l). 

As dificuldades essenciais, que se opõem à aplicação dos aços 

inoxidáveis ferríticos com um teor em crómio inferior a 15$ como ma

teriais estruturais e de revestimento de reactores rápidos e de al

tas temperaturas, são a inferior resistência mecânica e o rápido cresi 

cimento de grão a temperaturas elevadas (5). Numa tentativa de aumen 

tar a resistência mecânica aeates materiais tem vindo a ser utiliza

da a precipitação de carbonetos, muito embora não seja desesperar uma 

estabilidade mecânica aceitável a temperaturas da ordem dos 750 C de_ 

vido ao coalescimento desses carbonetos (3). Outro método que se tem 

utilizado é o de criar a dispersão de um precipitado estável às tem 

peraturas de serviço; os óxidos de alumínio, magnésio, zircónio e,em 

•special, de titânio, permiti ran a obtenção de melhoramentos aprecia 

veis nas propriedades mecânicas, mas exigem a resolução de problemas 



de produção e fabrico que ainda não estão inteiramente suplantados 

(l, 6). Alguns estudos recentes, efectuados sobre as propriedades me 

cânicas de ligas de estrutura cúbica de corpo centrado, levaram a con 

cluir que o endurecimento em solução sólida é um meio potente de fa

vorecer a resistência mecânica a altas temperaturas (7, 8). Em alguns 

casos, a ocorrência de precipitação, antes ou durante a aplicação de 

tensões, pode mesmo conduzir a amaciamento, o que significa que fr£ 

quentemente se tem de assegurar um mínimo de resistência mecânica 

por intermédio de elementos em solução sólida (9). 

Com o objectivo de estudar os mecanismos responsáveis pelo 

endurecimento em solução sólida em aços inoxidáveis ferriticos com 

cerca de 1J# de crómio (estes aços permanecem muito mal estudados e, 

daí, as referências na literatura sobre as suas propriedades mecâni

cas serem praticamente nulas), preparou-se uma série de aços com es

te conteúdo básico em crómio e várias adições de alumínio, os quais 

foram ensaiados mecanicamente entre a temperatura ambiente e cerca de 

700 C. Os resultados obtidos neste trabalho apresentam-se a seguir 

no presente relatório. 
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2. EXPERIMENTAÇÃO 

2.1 - Refusão em vazio e adições de alumínio. 

A preparação de aços inoxidáveis ferríticos com aproximada

mente 13$ de crómio, 0,08$ de carbono máximo e vários teores pré-es-

tabelecidos em alumínio, foi efectuada a partir de um aço inoxidável 

martensítico com alguma ferrite disseminada (Fotomicrografia l), do. 

tipo AISI 410, fornecido pela COMETNA com a designação de aço "ARO" 

e que apresentava a sefTjinte composição média: 0,13$C — 12,88$Cr — 

— 0,96$ Si — 0,49$ Mn (percentagens ponderais). A análise de hete

rogeneidade do material, realizada numa bolacha cortada do lingote C£ 

dido, forneceu os reauitados indicados na Tabela I (10). A análise de 

gases no mesmo aço, feita no Central Institute for Industrial Research 

(Noruega), deu os seguintes teores, em p.p.m.: 115,2 e 146,0 de oxi

génio, 337,0 e 345f7 de azoto e 2,17 e 2,19 de hidrogénio. 

Para a obtenção dos materiais pretendidos, a partir deste 

aço comercial, houve, portanto, necessidade de eliminar parte do car/ 

bono, o que se conseguiu por refusâo em vazio (li). No entanto, a 

existência de baixas pressões durante a fusão conduzia a uma perda 

apreciável de crómio, como se mostrou em ensaios preliminares reali

zados com o aço "ARO". Para compensar essa perda, foi, então, neces

sário adicionar a cada carga, nos ensaios efectuados, cerca de 1$ em 

peso deste elemento de modo a obter teores finais de aproximadamen

te 13$, uma vez que se verificou que, para pressões da ordem de 10~ 
-4 / 

a 10 Torr (pressões que, efectivamente, se atingiam durante as fu
sões em vazio) e para os tempos de desgaseificação escolhidos, 14$ de 
crómio era o teor inicial conveniente (Figura 4) (5, 10). 

0 método de fusão sob vácuo permitiu, ainda, reduzir aprecia 

velmente os teores em oxigénio, azoto e hidrogénio, que são elemen

tos nocivos para as propriedades mecânicas e de resistência à oxida

ção dos materiais, sobretudo, quando estes estejam sujeitos às condi, 

ções reinantes em reactores nucleares. 

As fusões em vazio foram realizadas num forno de indução 

"Balzers", de média frequência (10 Hz), que permite obter pressões m£ 

nimas da ordem de 10"' Torr (Figura 5). 
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Na montagem feita na câmara de vácuo do forno para as ope

rações de fusão e vazamento, cujo esquema se representa na Figura 6 

(5)» utilizou-se uma bobina de indução revestida a refractário, com 

enchimento de grãos de refractário entre a bobina e o cadinho para re 

duzir os gradientes térmicos. Os cadinhos usados, com um diâmetro in 

terno de 55 mm e uma altura de 110 mm, eram de magnesia (MgO) por 

conduzirem à obtenção de materiais cem contaminações mínimas; no in

tuito de reforçar ainda mais este ponto, os cadinhos foram previamen 

te desgaseifiçados. Devido à inexistência, no momento, de caleiras de 

8ilimanite (63,2^ A120, e 36,8$ SiO-), houve que usar caleiras de gra 

fite recobertas com zirconato de magnésio (MgZrO ), pelo processo de 

"Thermospray", de modo a reduzir ao mínimo a contaminação dos aços 

pelo carbono. 

Efectuaram-se duas operações, as correspondentes aos aços 

com 2,19 e 4,15^ de alumínio, pois os aços tal qual desgaseificado e 

com 0,13$ de alumínio já tinham sido obtidos, muito embora também 

sejam referidos no presente trabalho. 

A carga a fundir de cada vez foi constituída por cerca de 

800 a 900g de aço comercial na forma dum bloco, por se ter revelado 

de mais fácil fusão do que cargas compostas por pequenos pedaços de 

material. 0 crómio foi adicionado, sob a forma de metal puro, junta

mente com a carga. 

A temperatura de fusão da carga foi de cerca de 1520 C, en 

quanto durante o período de desgaseificação oscilou entre 1 570-

-1 600 C; estas medições de temperatura foram feitas com um piróme

tro óptico através das janelas da câmara do forno. 

0 tempo de desgaseificação considerado mais adequado foi 

de aproximadamente 20 minutos, medidos entre c instante em que pelo 

menos 50$ da carga estava fundida e o início do vazamento ou o mo

mento da adição de alumínio. A escolha deste intervalo de tempo re

sultou do facto de períodos mais prolongados poderem conduzir não 

só a perdas muito apreciáveis de crómio, mas também à reacção de 

decomposição do material do cadinno (MgO -» Kg + 0) devido à activida. 
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de decrescente de oxigénio no banho provocada pela reacção de desga-

seificação C + 0 -• CO. 

" Na Figura 7 indica-se o modo como se conduziram as fusões de 

todos os aços incluídos no presente trabalho e as resultantes varia

ções de pressão. Pode vor.ificar-se que se iniciou o aquecimento da 

carga sólida quando a pressão atiripiu valores compreendidos entre 10 
-4 e 10 Torr, e que logo durance esse período principiou a desgasei^ 

ficação, de tal modo que per vezes se obtiveram pressões superio

res a 10 Torr, o que obrigou a retirar a bomba de difusão do cir

cuito, ficando apenas a funcionar a bomba rotativa. No entanto, a 

pressão geralmente voltou a descer, tomando valores de tal ordem 

que permitiram a continuação da riespaseificação em vazio secundário 

até ao início da fusão, altura em que aumentou subitamente e, coii 

sequentemente, se voltou a trabalhar em vazio primário. Este aumento 

de pressão resulta de no início áa fuuão a desgaseificação se dar 

dum modo particularmente intenso devido à reacção C + 0 -* C0,queori 

gina a formação de bolhas gasosas, nas rugosidades do cadinho, que se 

libertam depois à superfície do banho duma maneira turbulenta (12, 

13). A este período efervescente se^uiu-se outro mais calmo, em que 

a eliminação de CO é controlada pelo transporte de oxigénio para a su 

perfície livre do banho (l}). Kesta altura a pressão voltou a dimi

nuir, de tal modo que permitiu li^ar de nevo o circuito secundário de 
— 7 —A 

vazio, atingindo-se por vezes valores; da ordem de 10 J a 10 Torr. 

As adições do alumínio realizaram-se após o período de des-

gaseificação, isolando todo o sistema de vazio e introduzindo árgon 

na câmara de vácuo do forno,a uma pressão de cerca de 6AC mm H^, pa

ra evitar perdas excessivas decte elamento. 0 alumínio, na forma de 

metal puro, foi, então, adicionado à carga líquida contida nc cadi

nho através dum sistema mecânico exit, tente por cima de mesmo no inte 

rior do forno e comandado do exterior. As quantidades •:c. alumínio adi 

cionadas para a obtereao doe aços cor.i aproximadamente :•: <; 4/' de alu

mínio foram, respectivamente, 2,1? e $'/ ^ peoc das carf i,.: correspon

dentes, valores estes estimados a partir aos resultado; o'-.tidos para 

o aço com 0,13«í de ali.r.ínío. 
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Depois de efectuadas estas adições, o sistema de vazio foi 

ligado de novo e as fusões prolongaram-se durante mais cerca de cin

co minutos com o objectivo de obter a homogeneização do banho. 

Antes do vazamento subiu-se ligeiramente a temperatura pa

ra aumentar a fluidez da carga líquida, desligando-se em seguida o 

gerador de corrente imediatamente antes de vazar. 

Os vazamentos fizeram-se, sob vazio primário, pelo topo su

perior do cadinho, inclinando-o por intermédio dum mecanismo manejá-

vel exteriormente ao forno e fazendo escorrer o líquido pela caleira 

para uma lingoteira de aço colocada em posição adequada (Figura 6). A 

lingoteira consistia num tubo com 40 mm de diâmetro interno e cerca 

de 100 mm de altura, possuindo fundo destacável, também de aço, para 

maior facilidade de remoção dos lingotes. Para além dum anteparo de 

aço destinado a evitar projecções do banho durante os vazamentos, a 

lingoteira foi introduzida noutro tubo do mesmo material, sendo o es_ 

paço entre amboB preenchido com aparas de cobre com a finalidade de 

permitir uma rápida dissipação de calor, evitando, assim, o aqueci

mento excessivo ou, mesmo, a fusão das paredes da lingoteira. 

Os lingotes obtidos arrefeceram até à temperatura ambien

te dentro do forno em vazio. 

Na Tabela II apresentam-se as composições dos aços assim pr£ 

duzidos. 

2.2 - Preparação de espécimes em chapa. Tratamentos térmicos e 

laminagens. 

Os lingotes resultantes dos vazamentos dos aços sem alumínio 

e com 0,13$ d e alumínio foram cortados longitudinalmente como mos

tra a Figura 8-IA. Os pedaços numerados de 1 a 6 foram rectificados 

a freza, nas Oficinas do L.F.E.N. , uma vez que a sua superfície se 

apresentou bastante irregular, tendo-se obtido seis paralelipípedos 

com as seguintes dimensões (Figura 8-I.fl): a i 60 irai , b i 1? » e 

Ca 5 mm. Todos os paralelipípedos de ambos os aços foram, em seguî  
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da, homogeneizados (H) a 1200 C durante duas horas (pois, segundo 

Huet e outros (6), este é o tempo mínimo necessário para que haja ho 

mogeneização de aços inoxidáveis ferríticos a 1 200 C), em árgon à 

pressão atmosférica, com arrefecimento dentro do forno desligado du 

rante duas horas (até cerca de 450 C), seguindo-se arrefecimento ao 

ar. 

Os lingotes provenientes dos vazamentos d s aços com 2,19 e 

4,15% de alumínio foram torneados de modo a limpar a sua superfície, 

tendo sido, em seguida, homogeneizados a 1200 C também durante duas 

horas no forno de indução "Balzers", em atmosfera de árgon à pressão 

de 640 mm Hg, com arrefecimento dentro do forno desligado até à tem 

peratura ambiente. Experiências anteriores, realizadas em aços com com 

posições idênticas em alumínio (10), mostraram que a estrutura de va

zamento (grão grosseiro da ordem de 1 500 um) era particularmente pre 

judicial nas operações de laminagem, visto que a maior parte das cha

pas assim laminadas fracturaram. Deste modo, com a intenção de des

truir a estrutura de vazamento, os lingotes dos aços com 2,L9 e 4»15$ 

de alumínio foram, seguidamente, martelados a 800 C (operação reali

zada na C0METNA), desde o diâmetro inicial de 40 mm até um diâmetro de 

aproximadamente J2 mm, a que corresponde uma redução de área de cerca 

de 36$. Após esta operação, os lingotes foram cortados, nas Oficinas 

Gerais de Aeronáutica (Alverca), de acordo com a Figura 8-IIA. 0btive_ 

ram-se, então, seis paralelipípedos com as seguintes dimensões (Figu

ra 8-IIB): a' n 100 mm, b' = 10 mm e c' * 6 mm . 

0 exame metalográfico de arobos os aços, realizado após o mar 

telamento, revelou a existência de prão bastante heterogéneo e ainda 

de elevado tamanho. Aliás, a grande heterogeneidade de tamanho de grão 

era de esperar devido as características irregulares do tipo de defor 

mação em causa. 

Os seis paralelipípedos do aço com 2,19$ de alut.ánio foram, 

então, recriutalizados (ft.) a 1000°'; durante um quarto cie hora, em 

árgon à pressão atmosférica, cow ttmj.era em óleo, depois rie ;;e terem 

tentado OS seguintes tratamentos térmicos, ta.Tibér.i cm árgon à pressão 
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atmosférica: 

— 800 C durante uma hora 

— 900 C durante um quarto de hora 

— 900 C durante meia hora, 

mas, em que as amostras nunca se apresentaram completamente recrista 

lizadas. 0 tamanho médio de grão obtido após R. foi de aproximadamen 

te 200 um. 

Os paralelipípedos do aço com 4» 15',' de alumínio foram recrls 

talizados (R.) a 1100 C durante meia hora, em árgon à pressão atmos_ 

férica, também com têmpera em óleo. 0 tamanho médio de grão obtioo 

foi de cerca de 185 um . 

0 objectivo era, agora, partir dos paralelipípedos iniciais 

e obter chapas laminadas, com uma espessura final de 0,5 mm e com um 

tamanho médio de grão de aproximadamente 35 pm , destinadas a prepa 

rar espécimes para ensaios mecânicos com a forma e dimensões indi

cadas na Figura 9 (espécimes próprios para ensaios mecânicos a altas 

temperaturas). Por outro lado, pretendia-se um certo número de amos

tras, a retirar das chapas laminadas finais, para estudos de textura 

e de resistência à oxidação a altas temperaturas, também em curso no 

Grupo de Metalurgia do L.F.E.N. . Este requisito obrigou a que no fi 

nal as chapas tivessem, pelo menos, 150 mm de comprimento e cerca de 

22 mm de largura. Houve, então, que programar toda uma série de ope

rações que conduzissem ao fim em vista. 

Assim, após a homogeneização, cada um doe paralelipípedos 

dos aços sem alumínio e com 0,13'/ <ie alumínio foi cortado ao meio 

transversalmente, como se mostra na Firnira 8-IB, resultando dois no-

VOB paralelipípedos com cerca de 40 mm de comprimento. Para os aços 

com 2,19 e 4»15?' de alumínio, depois da recristalização, dos seis pa 

ralelipípedos de cada um deles dois foram cortados transversalmente 

em três partes iguais, ficando com um comprimento de cerca de 53 mm; 

com o intuito de obter o maior número possível de espécimes para en

saios mecânicos, os restantes quatro paralelipípedos de cada um dos 

aços foram cortados transversalmente em quatro parvus iguais, como 
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se vê na Figura 8-IIB, ficando cada uma das partes com cerca de 25 nun 

de comprimento e destinando-se apenas à obtenção de espécimes. 

Com base em ensaios preliminares optou-se, então, por unia 

sequência de laminagens e recristalizações que levasse aos objecti

vos pretendidos e acima mencionados. Evidentemente que, tendo os pa-

ralelipípedos dos aços sem alumínio e com 0,13^de alumínio dimensões 

diferentes dos paralelipípedos dos aços com 2,19 e 4»15?í de alumínio,, 

a sequência de laminagens teve, forçosamente, de ser diferente nos 

dois casos. No entanto, realizaram-se sempre duas'laminagens longitu 

dinais (direcção de laminagem paralela a a ou a') destinadasàobten 

çao do comprimento final necessário e uma laminagem transversal (di

recção de laminagem paralela a b ou b') de modo a obter a largura fi_ 

nal pretendida. 

Em cada uma das operações de laminagem, a redução de espes

sura das chapas fez-se em etapas de 0,05 mm e, em cada etapa, cada 

chapa foi passada quatro vezes na laminadora, alternando as extremi

dades de entrada, assim como a face que devia ficar em posição supe

rior ou inferior. Sempre que as laminagens decorreram a temperaturas 

superiores a ambiente, as chapas foram aquecidas durante cinco minu 

tos, numa mufla à temperatura pretendida, antes de se procederàrea 

lização de cada etapa. 

A seguir descrevein-se os pormenores das operações realiza

das para cada um dos aços. 

2.2.1 - Aço sem alumínio (iO). 

Depois de vazado, o aço sem alumínio, portanto apenas des-

gaseificado, revelou-se bifásico, com uma matriz ferrítica e alguma 

martensite precipitada nos limifcos ae ,-rSo da ferrite n cm estrutu

ras de Widmanstátten (F'otomacrografja 2). 

As laminagens, conduzindo a u:r,a redução total de espessura 

de 90fj (de c-5 mm para 0,5 mm), foram facilmente efectuadas, neEte 

caso, a temperatura ambiente. 
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Assim, realizou-Be, inicialmente, uma laminagem longitudi

nal com redução da espessura de 5 para 4 nun — LL (5-4) —»a qual se 

seguiu uma recristalização (IL) a 1000 C durante meia hora, em ár

gon & pressão atmosférica, com arrefecimento ao ar e, depois, um re-

venido (R',) a 800 C (4) durante uma hora, também em árgon à pressão 

atmosférica, com arrefecimento ao ar. Prosseguiu-se com uma laminagem 

transversal com redução da espessura de 4 para 2 mm — LT (4-2) —,8£ 

guida duma recristalizacão (R ) a 800 C durante uma hora, em árgon 

à pressão atmosférica, com arrefecimento ao ar. 0 tamanho médio de 

grão obtido após R„ foi de aproximadamente 70 vm . 

Depois de H' e R efectuou-se um exame metalográfico que 

mostrou regiões de martensite revenida dispersas numa matriz ferríti^ 

ca. A fase adiantada do revenido foi confirmada por ensaios de micro 

dureza, uma vez que a dureza das regiões de martensite revenida se re 

velou apenas ligeiramente superior à da matriz ferrítica. 

Finalmente, procedeu-se a uma laminagem longitudinal em que 

a espessura foi reduzida de 2 para 0,5 mm — LL (2-0,5). Realizaram-

-se, então, sobre algumas amostras retiradas das chapas laminadas fi 

nais, duas recristalizações a 800°C, durante uma hora (R,) e durante 

três horas (R',)f em árgon a pressão atmosférica, com arrefecimento 

ao ar. Uma vez que o exame metalográfico mostrou que após R' a h£ 

mogeneidade da distribuição dos carbonetos no seio do material não 

era melhor do que depois de íL , além de que a dureza também não dimi 

nuira, optou-se por R,, a qual se aplicou à totalidade dos espécimes 

deste aço, com obtenção dum tamanho médio de grão de 16 vm (Fotomi-

crografia 6). 

A evolução dos valores da dureza Vickers obtida no decorrer 

das operações descritas apresenta-se na Tabela III. 

2.2.2 - Ac^com^Ojl^d^aluminio (10). 

Este aço, apés vazamento, apresentou já uma estrutura com

pletamente ferrítica (Fotomacrografia 3). 
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Neste caso, as laminagens, conduzindo a uma redução total de 

espessura de 90$, foram, também, realizadas à temperatura ambiente 

sem qualquer dificuldade. 

Após as laminagens longitudinal LL (5-4) e transversal 

LT (4-2) efectuaram-se, respectivamente, as recristalizações R. e 

R_ a 1 000 C durante meia hora, em árgon à pressão atmosférica, com 

arrefecimento durante duas horas dentro do forno desligado (até cer

ca de 450 C), seguindo-6e arrefecimento ao ar. Os tamanhos médios áe 

grão obtidos depois de R.. e R? foram, respectivamente, de cerca de 

264 e 135 um. Por último, realizou-se a laminagem longitudinal 

LL (2-0,5) e, em seguida, retiraram-se algumas amostras das chapas la 

minadas finais que foram tratadas termicamente, em árgon à preBsão 

atmosférica, com arrefecimento ao ar, tendo sido ensaiadas as seguin 

tes temperaturas e tempos: 

— 700°C uma hora 

— 800 C meia hora, uma hora e uma hora e meia 

— 900°C uma hora. 

0 exame metalògráfico revelou que a maior homogeneidade de grão, com 

um tamanho médio dentro do pretendido (cerca de 35 vim) t ee obteve pa 

ra os tratamentos efectuados a 700 e 800 C durante uma hora. For 

outro lado, fizeram-se radiogramas (câmara-piana — back reflection) 
o 

sobre as amostras recristalizadas a 700, 800 e 900 C durante uma 

hora, mas nada se pôde concluir seguramente sobre o estado de re-

cristalização dessas mesmas amostras. Optou-se, então, pela recrieta 

lização a 800 C durante uma hora (R,), que foi aplicada a todos 08 

espécimes deste aço. 0 tamanho médio de grão obtido após R_ foi de 

36 ym (Fotomicrografia 7). 

Na Tabela III apresentam-se os? valores da dureza Vickers 

obtidos durante esta sequência de operações. 

2.2.3 - Ac2_552_22l9^_de_alumínio. 

Depois de vazado, este material apresentou, como era de es

perar, uma estrutura cem por cento ferrítica (Potomacrografia 4). 
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Experiências anteriores (10) realizadas com um aço de compo 

sição idêntica a do considerado, mas em que a estrutura de vazamento 

não foi inicialmente destruída, revelaram, como já. se referiu, que as 

laminagens efectuadas a 280 C (utilizando um banho de óleo de sili

cone) conduziram à fractura da quase totalidade das chapas. No caso 

presente, uma vez que, como também já foi mencionado, se destruiu a 

estrutura de vazamento por martelamento a 800 C, com obtenção dum ta 

manho médio de grão de cerca de 200 um após recristalização adequa

da, efe:cuou-se uma tentativa de laminagem & temperatura ambiente, a 

qual se revelou improfícua porquanto as chapas assim ensaiadas frac

turaram ( fractura intergranular) para percentagens de deformaçao mui 

to pequenas. 

Optou-se, finalmente, por uma laminagem do material à temp* 

ratura de 400 C, conduzindo a uma redução total de espessura de 91» 79̂  

(de c' » 6 mm para 0,5 mm). Contudo, esta operação também não se re

velou fácil, tendo-se ainda fracturado algumas chapas. Primeiramen

te, realizou-se uma laminagem total, Bem efectuar recristalizações in 

tennediárias, mas verificou-se, depois da recristalização final a 

950 C durante uma hora, em árgon à pressão atmosférica, com arrefe

cimento ao ar, que o tamanho médio de grão obtido era de cerca de 

50 tim, portanto, algo afastado do valor pretendido (aproximadamente 

35 cm). Decidiu-se, então, pela realização duma recristalização in

termediária. Assim, após uma laminagem longitudinal com redução da es, 

pessura de 6 para 2,5 mm — LL (6-2,5) — efectuou-se uma laminagem 

transversal em que a espessura das chapas foi reduzida de 2,5 para 

1,2 mm — LT (2,5-1,2) —,seguindo-se uma recristalização intermedia 

ria (Rln+ )» em árgon a pressão atmosférica, com arrefecimento ao ar. 

Fizeram-se as seguintes tentativas: 

— 1 000 C um quarto de hora 

— 1 000°C mela hora. 

Apenas a amostra tratada a 1 000 C durante meia hora se apresen

tou completamente recristalizada. 0 tamanho médio de grão obtido 

foi, então» de 70 um. Finalmente, realizou-se uma laminagem lon

gitudinal com redução da espessura de 1,2 para 0,5 mm— LL (1,2-0,5) 
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— , retirando-se, a seguir, algumas amostras das chapas laminadas 

finais que sofreram os seguintes tratamentos térmicos, em árgon a 

pressão atmosférica, com arrefecimento ao ar: 

— 800°C uma hora 

— 900 C uma hora 

— 9 í?0 C uma hora . 

Apenas a amostra tratada a 950 C durante uma hora se revelou com

pletamente recristalizada (Rf). ;;ste tratamento foi, então,aplicado à 

totalidade dos espécimes deste material. 0 tamanho médio de grão obt^ 

do após R.. foi de 55 um (Fotomicrografia 8). 

Os valores ia dureza Vickers obtidos durante as operações in 

dicadas apresentam-se na Tab«la IJI. 

2.2.4 - Aco com 4,15/' de alumínio. 

Evidentemente que este aço também revelou, após vazamento, 

uma estrutura inteiramente ferrítica (Fotomacrografia 5). 

Também, neste caso, foi completamente impossível efectuar as 

laminagens à temperatura ambiente. Tentou-se, então, uma laminagem 

do material à temperatura de 600 C, com uma redução total de espessu 

ra de 91»7$, mas verificou-se, depois de efectuar a recristalização 

final a 900 C durante uma hora, em árgon à pressão atmosférica, com 

arrefecimento ao ar, que o tamanho médio de grão obtido era de cerca 

de 00 um , portanto, muitíssimo superior ao valor pretendido. Final

mente, conseguiu-8e atingir o objectivo requerido efectuando, sem 

qualquer dificuldade, as laminagens líeste aço a 550 C, com realiza

ção duma recristalizaçrlo inlern-.éóíe.. Ascim, após as laminagens longi 

tud.inal LL (̂ -2,5) e transversal LT (;,5-1,2) efeotuou-se uma re-

crint-iiização interna d iária (K. . } .? i 000 C durante meia hora, em 
m t . ' 

ár^on à p ressão atacn b ó r i c a , com ;-rrr fc oíraonto ao a r . 0 tamanho mé

d io de ;,rao o b t i d o fo:í de - e r c a ce (r) um . R e a l i z o u - s e , \ov ú l t i m o , 

a lar:..-:liarem l o n g i t u d i n a l hh ( ] , : ' - P , 5 ) , a s e g u i r à qual se r e t i r a r a m 

algumar amostras dar; <'í.s.pac lair.ir..idc.H f i n a i s , t endo - se v e r i f i c a d o que 

se apresentaram compu? .amente r e c r i o t i l i j adas quando t r a t a d a s a 900 C 
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durante uma hora, em árgon a presslo atmosférica, com arrefecimento 

ao ar. Esta recristalização final (Rf) foi, então, aplicada a totali 

dade doe espécimes deste material, tendo-ee obtido um tamanho médio 

de grão de 38 pm (Fotomicrografia 9). 

Ha Tabela III apresenta-se a evolução dos valores da dureza 

Tiokers obtida durante esta sequência de operações. 

Cada uma das chapas laminadas, com 0,5 mm de espessura fi

nal, foi introduzida numa matriz apropriada, feita de aço ao carbono 

e com a camada superficial endurecida por cementação, onde foi fura

da, serrada e limada. Obtiveram-se, assim, os espécimes para ensaios 

mecânicos com a forma e dimensões indicadas na Figura 9. Em seguida, 

os espécimes sofreram as recristalizaçSes finais respectivas, assina 

ladas anteriormente, e, antes de serem ensaiados mecanicamente, fo

ram deeapados quimicamente com uma solução de 1-2$ de ácido fluorí-

dricc, 10-15$ de ácido nítrico e água a cerca de 45°C, com poste

rior lavagem em água quente. 

As amostras destinadas a fotomicrografias e a fotomacrogra-

fias e a determinação do tamanho de grão foram, depois de montadas em 

perspex, polidas mecanicamente em sucessivas lixas cada vez mait fi

nas, com polimento final em alumina normal e fina e, em seguida, fo 

ram contrastadas electroliticamente numa solução ltl de ácido nitri 

co concentrado e água, utilizando uma tensão de cerca de 2 volt, du

rante aproximadamente 5 minutos. 

2,3 - Ensaios mecânicos. 

2.5.1 - Reffzfnc *s_t" e(i^PaSlf^0 utilizado. 

Os ensaios mecânicos foram efectuados numa máquina"Instron", 

modelo TT-CM-L, para 5 toneladac. fJsta máquina ê basicamente cons

tituída pela estrutura de ensaio (Figura 10) e pelo quadro de contrg 

le (Figura 11). 
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Na estrutura de ensaio estão incorporados o sistema motor e 

o sistema electrónico sensível à carga. As duas vigas verticais des

ta estrutura encontram-se ligadas na parte superior por um travessão 

fixo, onde existe um dispositivo próprio para a montagem das células 

de carga, e alojam dois parafusos motores destinados a actuar, por 

meio dum servomecanismo, o travessão inferior móvel. 0 espécime a en 

saiar é fixado" a um conjunto de anarras, o qual é ligado ao traves

são inferior e a célula de carga. Evidentemente que as característi-' 

cas de cada célula de carga determinam a sensibilidade e a gama de me_ 

dida. As cargas aplicadas são detectadas por sensores incorporados na 

célula de carga e o sinal carga enviado ao quadro de controle onde 

é registado numa carta móvel, para a qual existe uma dada gama de ve 

locidades ecujo movimento está sincronizado com o do travessão infe

rior. 

Para a realização de ensaios mecânicos a altas temperaturas 

ê necessário determinado equipamento adicional constituído por um fo£ 

no e sua unidade de controle, um sistema de amarração para os espéci. 

mes a ensaiar e uma cápsula destinada a contê-lo em atmosfera contro 

lada. A montagem completa deste equipamento, durante a efectivação 

dum ensaio mecânico a altas temperaturas, pode ver-se na Figura 12. 

0 forno é do tipo vertical, de resistência de Kanthal A 1 (li 

ga ferro-crómio-alumínio) e encontra-se solidário com uma base que 

pode deslizar num sistema pré-fixado ao travessão inferior, permitin 

do, assim, a sua colocação no eixo da máquina. A resistência estámqn 

tada na parte exterior do tubo do forno em três bobinas independen

tes, originando uma zona de aquecimento de cerca de 30 cm. Para com

pensar as perdas para o exterior, as zonas superior e inferior são 

aquecidas mais fortemente. \ temperatura máxima que se pode atingir 

na resistência é de 1350 (., o que permite obter no espécime ura va

lor máximo de 1 200 C. Existem, portanto, dois termopares (Pt-Ft:135í> 

Rh), que estão localizado-* junto à bobina central, um destinado a con 

trolar a temperatura do /orno e o outro para medir a temperatura do 

enrolamento. 
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A unidade de controle do forno (Figura 13) é conetituída, 

fundamentalmente, por um controlador proporcional e um regulador de 

potência. 

Para marcar a temperatura pretendida existe nesta unidade 

uma escala com mil divisões, a cada uma das quais corresponde um va

lor de temperatura. Essa correspondência vem expressa numa curva exis 

tente no catálogo do forno. 

£ aconselhável utilizar a sensibilidade do controlador na 

posição 5 para temperaturas acima de 500°C e na posição 2 para tempe 

raturas inferiores a esBe valor. 0 ajuste da sensibilidade do contro 

lador está intimamente ligadc com o desvio em relação a temperatura 

marcada para o qual o controlador principia a actuar. Nestas condi

ções, a sugestão acima mencionada visa a obtenção de oscilaç3es de 

temperatura de menor amplitude em torno do valor pretendido. 

No regulador de potência existem três comandos de corrente 

independentes, ligados, respectivamente, às três bobinas do forno, 

permitindo, assim, regular o gradiente de temperatura no interior do 

mesmo. Existe, ainda, um outro dispositivo que permite variar a cor

rente máxima que passa nas bobinas, regulando, assim, a velocidade 

de aquecimento. Não existindo qualquer limite na corrente a veloci

dade de aquecimento é de 25°C / minuto. 

A parte do sistema de amarração dos espécimes ( Figura 14 ) 

destinada a estar na zona quente do forno é de molibdénio. Este ei£ 

tema, que é introduzido numa cápsula de inconel (liga de níquel para 

altas temperaturas), possui na parte superior um "0 ring" de Viton 

para selar eficazmente a cápsula, a qual deve estar sempre em vazio 

ou pressurizada com um gás inerte antes de se iniciar o aquecimento, 

de modo a evitar a oxidação e a fragilização pelo hidrogénio do mo

libdénio. A cápsula, que apresenta boa resistência à oxidação, desti 

na-se, portanto, a trabalhar até 1 200 0 em vazio ou sob pressões 

até 1,5 atmosferas. Para isso, possui na parte superior um tubo de 

vácuo de uma polegada, munido <,uma válvula,para estabelecer a liga

ção com o sistema de vazio, /inría na parte superior da mesma existe 

uma câmara para arrefecimento oor ar comprimido do "0 ring", o qual 



«:i -

não pode trabalhar a temperaturas superiores a 200 C. Finalmente, de 

ve salientar-se o extremo cuidado com que a cápsula deve ser manusea 

da a altas temperaturas. 

2.3.2 - Ensaios realizados. 

Efectuaram-se ensaios de tracção simples para todos os aços 

(0; 0,13; 2,19 e 4.15$ de alumínio) as temperaturas ambiente, 140 (ex

cepto para o aço com 0,13$ de alumínio), 265» 415? 5&5 • 715 C e, 

ainda, a 100 e 185 C para o aço com 4,15^ de alumínio. Realizou-se, 

também para este aço, mais um ensaio de tracção simples com variação 

de temperatura durante o mesmo, ao qual se fará referência mais tar

de. 

Efectuaram-se ensaios de tracção com relaxações de tensão pa 

ra todos os aços a temperatura ambiente e, ainda, a 75» 140 e 265 C 

para o aço com 4,15$ de alumínio. 

A análise dos resultados obtidos será feita mais adiante. 

Em todos os ensaios foi utilizada a célula de carga de 500 kg, 

cuja escolha se baseou no tipo de material e dimensões dos espécimes 

a ensaiar. 

A velocidade do travessão inferior da máquina foi em todos 

os casos de 5*10 cm. min" , a que corresponde, para os espécimes 

ensaiados, uma velocidade de deformação de aproximadamente 1,6x10 

min- . Assim, utilizando sempre a mesma velocidade de deformação, quer 

em ensaios de tracção simples, quer em ensaios de tracção com relaxa 

çSes de tensão, foi possível comparar os resultados obtidos em ambos 

os casos. Esta velocidade de deformação mencionada foi seleccionada 

realizando um ensaio preliminar (3) com diferentes velocidades de de 

formação e, para cada uma delas, efectuando vários ensaios de relaxa 

ção de tensão a partir dos quais se determinaram os volumes de acti

vação. Verificou-se, assim, qual a velocidade de deformação mais baî  

xa que se podia utilizar permitindo ainda um cálculo fácil dos volu

mes de activação. 
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A maioria dos ensaios de tracção simples a temperaturas 

superiores à ambiente foi realizada no forno de resistência de 

Kanthal A 1, em árgon (purificado) à pressão atmosférica. Como já se 

referiu anteriormente, utilizou-se a sensibilidade do controlador do 

forno na posição 5 para temperaturas acima de 500 C e na posição 2 pa 

ra temperaturas inferiores a esse valor. As oscilações de temperatu

ra ob'idas em torno do valor ajustado foram da ordem de ± 1,5 C . 

Tais oscilações de temperatura tornaram quase completamente impossí

vel a utilização deste forno para a realização de enBaios de tracção 

com relaxações de tensão (na maioria dos casos não se podia ter qual̂  

quer grau de confiança nos resultados obtidos, uma vez que durante 

a relaxação se verificavam variações, mais ou menos periódicas, da 

carga com a temperatura), o que apenas aconteceu à temperatura de 75 C 

para o aço com 4,15/ó de alumínio. Nestas condições, todos os restan

tes ensaios de tracção com relaxações de tensão, tal como OB ensaios 

de tracção simples a 100, 140 e 185 C para o aço com 4» 15$ de alumínio, 

realizaram-se num forno com um banho de óleo de silicone. Uma vez que 

o óleo de silicone polimeriza a uma temperatura de cerca de 280 C, 

não se puderam realizar ensaios de tracção com relaxações de tensão 

a temperaturas superiores a esta. 

E conveniente fazer notar, desde já, que todas as relaxa

ções de tensão foram realizadas na zona de deformação plástica (ten

do cada uma delas demorado, em geral, cinco minutos), desde imedia 

tamente a seguir ao limite elástico e até próximo da U.T.S., uma vez 

que se verificou que na zona elástica a contribuição da relaxação da 

máquina era importante (j). 

Por último, de salientar que, uma vez que não é possível 

utilizar extensómetro em ensaios mecânicos a temperaturas superiores 

à ambiente usando os fornos assinalados, se traçaram as curvas de d£ 

fonr.açãc elástica dos órgãos da máquina em função da carga (Figu

ra 15). Para este efeito, efectuaram-se ensaios de tracção com uma 

chapa de aço temperado, de grande secção e reduzido comprimento,ten-

do-se admitido, em primeira aproximação, que toda a deformação foi 

sofrida pelos órgãos da máquina, 0 facto de se tratar de deformação 

elástica levava a esperar a obtenção de rectas e não de curvas como 
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foi o caso, o que é de atribuir a folgas, atritos, etc. 
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3. RESULTADOS 

3.1 - Desgaselficacão em vazio. 

As análisee efectuadas nos aços obtidos (evidentemente, de

pois de terem sido homogeneizados) revelaram as composições apresen

tadas na Tabela II. Da comparação destes valores com os do aço comer 

ciai verifica-se, facilmente, que a desgaselficacão em vazio condu-. 

ziu a uma apreciável redução do teor em carbono (de 0,13$, em média, 

para 0,04-0,05/0 e a u m a diminuição drástica dos conteúdos em oxigé 

nio, azoto e hidrogénio (de cerca de 470 p.p.m., no total, para apro 

ximadamente 20 a 40 p.p.m.), o que demonstra bem a eficiência deste 

método. É de assinalar, ainda, que o conteúdo em silício não foi afe£ 

tado pela fusão, mas o mesmo não aconteceu com o manganês cujo teor 

desceu de 0,49$ para 0,06$. 

Como já se referiu anteriormente, a redução do conteúdo em 

carbono está intimamente relacionada com a diminuição do teor em ox_i 

génio. No entanto, como é evidente dos resultados obtidos, a redução 

destes dois elementos não foi equivalente, quer dizer, não se elimi

naram as quantidades esperadas de carbono e oxigénio da carga atra

vés da formação de CO. Verificou-se uma menor diminuição do conteúdo 

em oxigénio, a qual pode ser atribuída à decomposição de óxidos que 

constituem inclusões e/ou à decomposição do material do cadinho (MgO) 

que, alimentando continuamente o banho metálico com oxigénio, reduz 

o carbono e estabiliza a concentração de oxigénio (5). 

Por outro lado, a eliminação de carbono provocou uma modifi 

cação apreciável da microestrutura. Assim, enquanto o aço inoxidável 

inicial apresentava uma matriz martensítica com alguma ferrite dis

seminada (Fotomicrografia l), o aço simplesmente desgaseifiçado apre_ 

sentou uma matriz ferrítica com alguma martensite nos limites de grão 

da ferrite e em estruturas de Widmanstátten (Potomacrografia 2). Uma 

auição de 0,13$ de alumínio (elemento alfagéneo) revelou-se suficien 

te para provocar a completa ferritização do aço (Potomacrografia 3). 

Por maioria de razão, os aços com 2,19 (Potomacrografia 4) e 4»15$ de 

alumínio(Potomacrografia 5) apresentaram-se completamente ferríticos. 
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3.2 - Tratamentos térmicos e laminagens. 

Mediante a realização de sequências adequadas de laminagens 

e recristalizações foi possível reduzir o tamanho médio de grão de 

todos os aços de valores iniciais superiors a cerca de 1 000 um para 

valores finais próximos do requerido (35 um) — Tabela IV — , a ex

cepção do aço tal qual desgaseificado para o qual se obteve um tama 

nho médio de grão (l6 um) bastante inferior ao pretendido. No entan

to, neste caso não houve possibilidade de aumentar significativamen 

te o tamanho de grão, conduzindo-o a valores idênticos aos obtidos pa 

ra os outros materiais, porquanto a 800 C este se apresentou bas

tante estável com o tempo e para temperaturas superiores entra-se na 

região o + y . 

Na Tabela IV apresentam-se os tamanhos médios de grão obti

dos em amostras retiradas de todos os espécimes dos aços em estudo. 

Apenas para o aço com 4»15$ de alumínio os valores encontrados para 

os diferentes espécimes não são aproximadamente iguais. A justifica

ção para o facto deve encontrai-se na grande dificuldade que envolve 

a execução de laminagens a temperaturas elevadas (550 C, neste caso 

particular) em condições completamente reprodutíveis. 

Na Figura 16 apresenta-se a evolução da dureza dos diferen 

tes aços durante a sequência de laminagens e recristalizações a que 

cada um deles foi submetido. É de realçar que o aço com 0,13$ de alu 

mínio se revelou sempre menos duro do que o aço tal qual desgaseifi-

cado, quer após as laminagens idênticas realizadas à mesma temperatu 

ra (temperatura ambiente), quer após as recristalizações. Note-se, 

ainda, que o aço com 2,19$ de alumínio foi laminado a 400 C, enquan

to o aço com 4»157* de alumínio se laminou a 550 C, daí que o primei

ro se apresentasse mais duro que o segundo após as laminagens, o que 

já não se verificou depois das recristalizações. 

Por último, resta acrescentar que as durezas obtidas depois 

de efectuadas as recristalizações finais mostraram que a adição de 

0,iy/o de alumínio ao aço com cerca de 13$ de crómio provocou o seu 

anaciarnento, mas que adições de 2,1° e 4,15$ de alumínio já o endure 

ceram consideravelmente (Figura 17). 
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3.3 - Ensaios mecânicos. 

3.3.1 - Considerações prévias. 

Principiar-se-á por fazer a análise àa variação oom a tem

peratura da cedência e da resistência à tracção dos aços estudados 

no presente trabalho e que contêm, oomo se sate, 0; 0,13; 2,15 e 

4,15/' de alumínio. 

Refira-se, desde já, que para os espécimeB ensaiados a de

formação plástica macroscópica se iniciou ou por uma cedência nítida 

ou por uma cedência serrilhada ou, ainda, por um aumento contínuo na 

tensão plástica (flow stress), dependendo tal facto do contnúdo em alu 

mínio e/ou da temperatura de ensaio. Assim, com a finalidade de se po_ 

derem comparar os vários comportamentos ie cedência utilizou-se no 

primeiro caso a tensão de cedência inferior, no segundo caso a ten

são mais elevada que se atingiu antes da ocorrência da primeira que

da de tensão, e que passaremos a designar simplesmente por tensão 

de cedência, e no último caso a tensão a 0,2$ de deformação plásti

ca. Na Figura 18 encontram-se representados estes valores, conjunta

mente com os da tensão máxima (U.T.S.), em função da temperatura (em 

todos os casos se consideram tensões reais). Note-se que os valores 

da U.T.S. obtidos a partir de ensaios de tracção com relaxações de 

tensão (como já se referiu, as relaxações de tensão efectuaram-se na 

zona plástica) estão também representados na figura acima mencionai 

da, uma vez que se verificou que as repetidas interrupções realiza 

das não pareceram afectar apreciavelmente o comportamento plástico de 

qualquer dos materiais. De qualquer modo, nas Tabelas V a VIII encon 

tram-se sistematizados todos os valores da U.T.S. e o tipo de ensaio 

correspondente, respectivamente, para os aços com 0; 0,13; 2,19 e 

4,15'/» de alu 'nio. 

Da observação da Figura IB infere-se, imediatamente, que o 

aço com 4»15$ de alumínio apresentou uma variação mais drástica com 

a temperatura, resultando deste facto a razão para ter sido mais com 

pletamente estudado do que os outros materiais. É evidente, neste ca 

so, a existência de três tipos distintos de variação da cedência e 
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da resistência a tracção com a temperatura, o que levou a considerar, 

tal como fez H. Carvalhinhos (14) , a análise separada de três inter

valos de temperatura, respectivamente, entre a temperatura ambiente 

e cerca de 140°C, entre 140°C e 465°C e acima de 515°C e até 715°C 

Nas Figuras 19 & 22 apresentam-se as curvas tensão real-d£ 

formação plástica real obtidas para as temperaturas ensaiadas, res

pectivamente, para os aços com 0; 0,13; 2,19 e 4,15$ de alumínio. 

3.3»2 - Intervalos de temperatura considerados. 

3 .3 .2 .1 - Desde a temperatura ambiente até cerca de 140 C. 

A temperatura ambiente todos os açoB cederam descontinuamen 

te excepto o que contém 4»15$ de alumínio, que, a l i á s , apresentou um 

comportamento semelhante às temperaturas de 75 e 100 C. De qualquer 

modo, em todos os casos a deformação plást ica prosseguiu porumaumen 

to uniforme na tensão (Figuras 19 a 22). 

Para o aço com 4» 15$ de alumínio a tensão a 0,2$ de defor

mação plást ica e a U.T.S. diminuíram consideravelmente com o aumento 

de temperatura, tendo tomado os valores mais baixos para os ensaios 

realizados a 140 C. Este comportamento pareceu estar também presen 

te para o aço com 2,19$ de alumínio, embora muito mais atenuado do 

que no caso anterior. Os aços sem alumínio e com 0,13$ de alumínio 

mostraram-se muito menos sensíveis ao aumento de temperatura (Figu

ra 18). 

Ba análise da Figura 23, onde se representa a variação da ta 

xa de encruamento com a temperatura para todos os aços a um nível 
_2 

de tensão de 48 kg.mm , sobressai o facto de que a diminuição da ten 
são a 0,2'% de deformação plástica e da U.T.S, para o aço com 4,15$ 

de alumínio é acompanhada por um decréscimo considerável da taxa de 

encruamento, cujo valor mínimo se obteve para o ensaio efectuado a 

140°C 

Para todos os materiais ensaiados a variação do alongamen

to uniforme com a temperatura não se apresentou bem definida neste 
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intervalo, como mostra a Figura 24. 

A temperatura ambiente uma adição de 0,13% cte alumínio ao 

aço tal qual desgaseifiçado provocou o amaciamento do material, mas, 

no entanto, maiores adições de alumínio (2,19 e 4,15$) foram bastan

te efectivas no aumento da resistência mecânica do aço. A 140 C veri 

ficou-se a ocorrência de endurecimento para uma adição de 2,19% de 

alumínio ao aço com cerca de 13$ de crómio, embora muito menos níti-. 

do do que a temperatura ambiente. Contudo, para o aço com 4,15% de 

alumínio não só se deixou de verificar esse efeito, como ainda o ma 

terial cedeu e atingiu a tensão máxima para valores bastante mais bai 

xos do que o aço com 2,19% de alumínio (Figura 25). 

Tanto à temperatura ambiente como a 140 C o alongamento uni 

forme pareceu diminuir, embora dum modo pouco nítido, com o aumento 

do teor em alumínio (Figura 26). 

3.3.2.2 - ?f_140_a_465°Ç. 

A 140 C o aço sem aluir/" io apresentou cedência descontínua, 

mas a deformação plástica contii" u por um aumento uniforme na ten

são (Figura 19), enquanto os aços com 2,19 e 4,15% de alumínio cede

ram por um aumento contínuo e uniforme na tensão, mas a partir de de_ 

terminada percentagem de deformação a curva tensão-deformação apre

sentou um padrão bastante incaracterístico, como se mostra nas Figu

ras 21 e 22. Aliás, o aço com 4,15% de alumínio comportou-se dum mo

do semelhante a 185 C, muito embora o efeito assinalado fosse mais 

pronunciado e tenha começado quase no início da deformação plástica 

(Figura 22). 

A 265 C todos os materiais apresentaram cedência serrilha

da. Para o aço sem alumínio este comportamento em serrilnaao verifi-

cou-se durante toda a deformação plástica (Figura 19). No entanto, o 

mesmo não aconteceu para os aços com 2,19 e 4,15% de alumínio, em que 

esse andamento descontinuo se transformou num aumento uniforme na ten 

são com ocorrência de quedas de tensão ocasionais durante um razoá

vel intervalo de deformação (desde cerca de 2% até aproximadamente 
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15,5'/>)> reaparecendo depois os serrilhados, agora de maior amplitu

de do que no início (Figuras 21 e 22). 0 aço com 0,13% de alumínio 

apresentou, de certo modo, um comportamento idêntico aos dois anterio 

re;;, muito embora as zonas sem serrilhados e onde ocorreram quedas de 

tensão ocasionais fossem muito mais pequenas (Figura 20). Be qualquer 

modo, todos estes comportamentos referidos são característicos do 

efeito de Portevin-Le Chatelier. 

A 415 C todos os materiais apresentaram cedência serrilhada 

excepto o aço com 4,15' de alumínio. No entanto, para todos eles a de_ 

formação plástica deu-se com um aumento contínuo na tensão com ocor

rência de quedas de tensão ocasionais. É de notar, contudo, que a f re_ 

quencia de ocorrência de quedas de tensão foi tanto maior quanto me

nor o conteúdo em alumínio (Figuras 19 a 2?). 

Heste intervalo a tensão de cedência ou a tensão a 0,2^ de 

deformação plástica e, em particular, a U.T.S. do aço com 4>15$ de 

alumínio aumentaram com a temperatura entre 140 e 265 C, para a 415 

e 4̂ 5 C revelarem valores mais baixos do que a 265 C, mas ainda bas

tante consideráveis. Este comportamento, que pode ser observado na Fi 

fiura 18, é acompanhado' por uma variação :.omelhante da taxa de encrua 

mento com a temperatura, como mostra a Figura 25. Para o aço com 2,19$ 

de alumínio a U.T.S. apresentou uma variação idêntica com a tempera

tura, muito embora a tensão de cedência diminuísse continuamente com 

o aumento de temperatura (Figura 18). Isto significa que, também nes_ 

te caso, a taxa de encruamento passa por um máximo neste intervalo de 

temperatura (Figura 23). Os aços sem alumínio e com 0,13% de alumí

nio não mostraram qualquer tendência para apresentar picos de tensão 

neste intervalo intermédio de temperatura, mantendo, no entanto, até 

415 C uma fracção apreciável dos níveis de tensão obtidos à tempera

tura ambiente (Figura 18). 

Para todoB os aços o alongamento uniforme não se revelou mui 

to sensível à temperatura neste intervalo, tal como no anterior (Fi

gura 24). 

Da Figura 25 infere-se, imediatamente, que tanto a 265 C co 

mo a 415 C uma adição de 0,13'' de alumínio ao aço tal qual denjtasei-

ficado teve urn efeito de amaciamento não só na cedência como na re-
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Bietência a tracção'. No entanto, adições de 2,19 e 4|15% de alumínio 

aumentaram bastante apreciavelmente a tensão de cedência ou a tensão 

a 0,2% de deformação plástica e a U.T.S. . A U.T.S. foi particular

mente afectada, tomando a 265 C valores superiores aos obtidos à tem 

peratura ambiente. 

3.3.2.3 - ?2_515_a_715°ç. 

As temperaturas de 565 e 715 C todos os aços mostraram um 

comportamento semelhante (Figuras 19, 20, 21 e 22). Assim, após uma 

pequena percentagem de deformação plástica durante a qual ocorreu en 

cruamento (ncte-se que essa percentagem de deformação plástica foi 

nitidamente maior para os aços sem alumínio e com 0,13% de alumínio 

do que para os aços com 2,19 e 4,15% de alumínio), estabeleceu-se um 

novo regime durante o qual a tensão plástica diminuiu continuamente 

com a deformação correspondendo às condições em que o amaciamento é 

predominante. 

Para o aço com 4»15% de alumínio realizou-se um ensaio a 

465 C que foi interrompido para uma deformação de cerca de 10$, ten 

do-se, então, aumentado a temperatura para 515 C. Quando se recome

çou o ensaio a esta temperatura a deformação plástica prosseguiu 

com um decréscimo contínuo na tensão. Pode, portanto, inferir-se, 

atendendo a que a 465 C o encruamento foi predominante, que para e£ 

te aço a transição dum regime para o outro deve situar-se entre 465 

e 515°C. 

De qualquer modo, para todos os aços esta transição de com 

portamento foi acompanhada por uma diminuição nítida da tensão a 0,2% 

de deformação plástica e particularmente drástica da U.T.S. (Figu

ra 16), ao mesmo tempo que o alongamento uniforme aumentou manifesta 

mente (Figura 24). Ainda para todos os aços os valores da tensão a 

0,2% de deformação plástica e da U.T.S. diminuíram bastante de 565 

para 715 C (Figura 18), ao mesmo tempo que o alongamento uniforme 

aumentou (Figura 24)> 
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Tanto a 565 como a '715°C uma adição de 0,15$ de alumínio 

ao aço tal qual desgaseifiçado teve, air.Ia, um ligeiro efeito de ama 

ciamento na tensão a 0,2$ de deformação plástica e na U.T.S. . No en 

tanto, adiçSes de 2,19 e 4,15$ de alumínio tiveram um efeito endure

cedor, embora, particularmente a 715 C, este fosse de muito menor im 

portância do q*ie a temperaturas mais baixas (Figura 25) • 

3.3*3 - Volumes de activação. 

0 cálculo de volumes de activação foi feito com o objectivo 

de obter alguma informação sobre os prováveis mecanismos controlado

res da deformação plástica. Para a sua determinação realizaram-se re 

laxações de tensão durante ensaios de tracção, em vários pontos da 

zona de deformação plástica, por pararem súbita do travessão móvel da 

máquina num determinado instante t = 0. Nestas condições, um espéci

me a deformar-Be com uma dada velocidade, continua a deformar-se a 

uma velocidade decrescente por arção duma tensão que decresce duma 

quantidade a -a {a ê a tensão a qual se inicia o ensaio de rela

xação e a é a tensão instantânea durante a relaxação), a qual aumen 

ta com o tempo de relaxação t tendendo eventualmente para um equilí 

brio. No estudo da relaxação a baixas temperaturas do ferro-a , la 

tâo-o e cobre, ^eltham mostrou que a lei da relaxação era da forma lo 

garítmica (15) 

< T - a = 3 l n t s - constante 
o 

para tempos suficientemente grandes. Para menores valores de t foi 

necessário introduzir uma nova constante c independente do tempo, 

detenr.i.nável a partir ^OÒ dados experimentais, para corrigir os des

vios a esta lei, teredo-,;*; obtido a seguinte expressão (aliás, já ve

rificada também e^ í/vus.oros metais) (15): 

OQ - o , s In (1 + t/c ) 

Pode provar-se (16) que esta relação entre n e t é equivalente 

a considerar que o mecanismo controlador da d oformação elásticaé ter 

rjiiĉ re-'te activado, co.,i uma velocidade de deformação é dada em ca-
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da instante por: 

e - A exp (- AH - f T*) 
k T 

onde ? é a tensão de corte efectiva, V é o volume de activação, AH 

é a entalpia de activação para o mecanismo controlador da deformação, 

A ê um factor estrutural e de frequência, k ê a constante de Boitzwann 

e T é a temperatura absoluta. 

Besta equivalência resulta necessariamente que 8 « JL3L. 
V* 

Nestas condições, o valor do volume de activação V pode obter-se de_ 

terminando experimentalmente o valor de s a partir duo ensaio de re

laxação de tensão. 

Uma vez que se demonstra que c« ó (l6), os ensaios de re 

laxação são descritos neste trabalho em termos da função o de t. 

Assim, representando log (- -iL) e m função de AP • P - P (P é a 
At 0 0 

carga inicial, P é a carga no instante t e AP/ At é a velocidade de 

decréscimo da carga no instante t) obtém-se uma variação linear, cu

jo coeficiente angular a se pode relacionar directamente com o volu 

me de activação aparente V de acordo com a seguinte equação (17)t 
cLp» 

V* - 4,6 a a k T 
ap. 

em que a l a área do espécime. Designa-se o volume de activação por 

aparente porque o seu valor, determinado do modo acima mencionado, po 

de incluir o efeito da tensão sobre o factor pré-exponencial A da ex 

pressão que dá ê (17). 

Nup ensaios de relaxação de tensão realizados a temperatura 

ambiente para todos os aços verificaram-se relaçSes aproximadamen

te lineares utilizando a representação acima referida, pelo que os vo 

lumes de activação aparentes V foram calculados a partir da equa-

ção anterior, encontrando-se sistematizados com os correspondentes va 

lores da deformação na Tabela IX e representados em função da tensão 

aplicada na Figura 27. 

No entanto, os ensaios de relaxação de tensão realizados a 

75» 140 e 265°C para o aço com 4,155* de alumínio mostraram desvios 
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apreciáveis L l inearidade dá relação log (- AL.) v . AP (ou P) (apre-
At 

senta-se um exemplo na Figura 20-1). Segundo H. Carvalhinhos (14)» es_ 
te facto pode ser a t r ibuído a um efe i to de proximidade entre os valÇ; 

res da tensão de cor te aplicada x e da tensão de corte in terna a lon 

ga dis tância T. . Nestas condições, a tensão de corte e fec t iva 

T » T - T torna-se muito pequena durante um ensaio de relaxação de 

tensão e tem-se uma boa probabilidade de que os deslocamentos t r ans 

ponham as ba r re i ras controladoras da velocidade de deformação no ser» 

t ido oposto ao da força apl icada efect iva . 

Supondo qu* exis te um mecanismo a controlar a deformação ca 

racter izado por uma en ta lp i a l iv re de activação G, a probabilidade 

de que a ba r r e i r a de potencial se ja vencida no sentido do escorrega-

mento provocado pela tenBão de corte e fec t iva r é proporcional a 
x * 

exp (- ? ~ v I_) , enquanto a probabilidade de que a ba r re i ra de 
k T 

potencial seja t ransposta no sentido contrár io é proporcional a 

exp (- JL±JL_L_). Resulta, então, neste caso que (18) 

ê . ê 0 [ e x p (- J L ^ l ! ) - exp (- JL±g£)l 

donde é fác i l i n f e r i r que durante a relaxação de tensão uma r e l a 

ção mais apropriada dando a velocidade de decréscimo da tensão de co£ 

te aplicada T toma, agora, a forma: 

T « Sh ( -Ali ) 

De fac to , ver i f icou-se que a 75, 140 e 265 C, e também a 

temperatura ambiente, e s ta relação era mais adequada (na Figura 28-11 

apresenta-se um exemplo) quando se fazia uma escolha conveniente dos 

valores de T, . 
1 

Kste método de análise permitiu, portanto, determinar simul_ 

tancamente, para qualquer ensaio de relaxação de tensão, o volume de 

activação aparunte V e a tensão de corte interna a longa diBtân-

cia T. ('1'abela X). 0 volume de activação aparente V foi calcula

do, neste caso, a partir do coeficiente angular a da tangente à cur 

va log (- AL.) v. AP (ou P) num ponto AP — o (ou P a P ) (ver linha 

interrompida na Figura 28-1). 
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x|. -J-':/ r.io 

Da observação da Figura IB verifica-se, imediatamente, que 

o aço com aproximadamente 135S de crómio, desgaseifiçado e aoai adições 

de alumínio, não revelou a existência de qualquer pico de tensão a 

temperaturas intermédias. 

Num estudo recente sobre as propriedades mecânicas, no in

tervalo de temperatura 0-700 C, de uma série de aços contendo 0,2$de 

carbono e, respectivamente, 0; 0,87; 1,20; 2,37; 4,20; 6,10 e 11,70/ 

de crómio, Mukherjee e Sellars (19) referiram o aparecimento de máx_i 

mos da tensão a 0,2$ de deformação plástica e da U.T.S. até 4»20?í de 

cróiião, mas, no entanto, este efeito mostrou tendência para desapar£ 

cer à medida que o teor de crómio aumentava, de tal modo que para 

11,70^ de crómio não se verificou a existência de qualquer pico de 

tensão, î ste comportamento entá em perfeita concordância, com aquele 

que se obteve para o aço tal qual desgaseificado. 

Todavia, como já se referiu, verificou-se a ocorrência de eii 

volhecimento dinâmico por deformação a 265 C para este mesmo mate

rial, o qual revelou ainda uma considerável resistência mecânica me£ 

mo a 415 C. Aliás, a esta última temperatura este aço apresentou ce

dência serrilhada, tendo sido também observadas quedas de tensão oca 

sionais durante a deformação plástica. Note-se, contudo, que têm si

do observados comportamentos idênticos ao indicado, nomeadamente pa

ra todos os aços de crómio estudados por Mukherjee e Sellars (19), e 

que referimos atrás, e ainda para alguns aços e ligas ferríticas es_ 

tudadas por outros autores como Baird e Jamieson (9. 20), Cuddy e 

Leslie (21, 22) e Engelhard e outros (23). 

É bem conhecido que nos aços macios o envelhecimento dinàmi 

co por deformação, associado a um aumento na taxa de encruamento, ocqr 

re no intervalo de temperatura 100-300 C para velocidades de deforma 

ção usadas normalmente na experimentação (aproximadamente 10 min' ) 

(20, 24, 25). A ocorrência deste efeito a estão temperaturas é de

vida à segregação para os deslocamentos de átomos intersticiais tais 

como o carbono e, especialmente, o azoto (26). Um fenómeno semelhan

te ocorre também em li^as ferrosas e rão ferrosas devido h uô .-e.Ta 
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ção de átomos de substituição, embora, nestes casos, a cedência ser

rilhada não conduza a um aumento da taxa de encruamento e haja redu

ção de ductilidade (27)• No entanto, nos aços macios, muito embora pji 

ra velocidades de deformação bastante elevadas se tenha observado a 

ocorrência de envelhecimento dinâmico por deformação até 670 C (l9)t 

o que indica que os solutos intersticiais estão ainda fortemente se

gregados para os deslocamentos a estas temperaturas, o facto é que pa 

ra velocidades de deformação experimentais não ocorrem serrilhados a 

temperaturas superiores a 300 C, uma vez que as difusividades do car 

bono e do azoto são, agora, suficientes para que estes elementos pos_ 

sam difundir livremente com os deslocamentos. Nestas condições, o com 

portamento observado a 26? e 415 C para o aço com cerca de 13$de cró_ 

mio sem adições de alumínio, tal como para os aços de crómio estuda

dos por Mukherjee e Sellars e outros aços e ligas ferríticas referi^ 

das, não pode estar simplesmente ligado ao carbono e ao azoto, mas, 

sim, parece estar relacionado com a presença de átomos intersticiais 

em solução sólida, que originam, tal como foi sugerido por Hopkin (28) 

e Baird e Jamieson (20), o chamado mecanismo de endurecimento por in 

teracção em solução sólida. 

Este mecanismo baseia-se, então, na interacção entre átomos 

intersticiais e de substituição em solução sólida, a qual conduz à 

formação de pares de átomos de substituição-intersticial ou grupos 

mais complexos de átomos de soluto, como já foi evidenciado experi

mentalmente. Assim, medidas de fricção interna em ligas Fe-Mn-N, 

Fe-Cr-X e Fe-Mo-X (onde X é C ou N) evidenciaram associações de áto

mos intersticiais com um ou dois átomos de substituição, tendo sido 

confirmada a existência de tais associações por espectroscopia de 

Mõssbauer (R). A origem destas associações parece ser, sobretudo,uma 

afinidade qxiímica razoável entre os solutos intersticiais e de subs

tituição, uma vez que o níquel, que não tem uma afinidade significa

tiva para o carbono e o azolo, nao inostxa tn.is efeitos (O). Quando a 

afinidade 6 muito forte (como, por exemplo, com o titânio, zircónio 

f nióbio) os solutos intersticiais podem ser removidos da solução 

por pr--!f?i 11 tacão de carbonetos e r.itretos do:; elementos de liga 

O - ? ) . 
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Tambéi! Argent e colaboradores (7) estiuaram, recentemente, 

a tner/ia de 1: ,ação entre o crómio e os desloc.nnentos no ferro-a co 

MO aentio aproximadamente 0,1 ev, o que seria demasiadamente baixo pa 

ra a formação Ce atmosferas efectivas de crómio. Contudo, mostraram 

também que exir tia uma grande energia de interacção entre o crómio e 

o carbono conduzindo à formação de complexos crómio-carbono, sendo de 

esperar uma interacção semelhante entre o crómio e o azoto. Como a 

energia de libação dos átomos intersticiais com os deslocamentos é de-

cerca de 0,5 ev, existirão atmosferas estáveis destes elementos até 

às temperaturas de observação mais elevadas. Parece, assim, provável 

que uma atmosfera envolvendo átomos de crómio e átomos intersticiais 

se forme em volta dos deslocamentos nos aços ligados. Nestas condi

ções, o facto da ocorrência de envelhecimento dinâmico por deforma

ção associada a um aumento na taxa de encruamento, que é caracterís 

tica dos aços macios para temperaturas no intervalo 100-300 C, ser Le 

vada para temperaturas mais elevadas, assim como a existência de uma 

renistência mecânica apreciável a temperaturas de cerca de 500 C pa 

ra o aço com aproximadamente 1356 de crómio, é bem explicado pela di

minuição de velocidade dos átomos intersticiais quando estes estão li 

gados a átomos de substituição como o crómio. Assim, a necessidade pa 

ra o cróiiio difundir conduz a certas características de envelhecimen 

to por deformação de solutos de substituição e ao aumento na tempera 

tura para a qual ocorre o envelhecimento dinâmico por deformação. Con 

tudo, o forte aprisionamento duvido aos átomos intersticiais permane 

oeria, de tal modo que seria mais de esperar uma maior formação de no

vos deslocamentos do que a libertação dos deslocamentos existentes. Isto 

conduziria ao aumento da taxa de encruamento observado, o qual é ca

racterístico de solutos intersticiais mas não de solutos de substi

tuição (19). 

A temperaturas superiores a 500 C os complexos crómio-inters_ 

ticiais estariam ainda segregados para os deslocamentos, mas o coe. 

ficiente de difusão seria, agora, suficientemente elevado para eles 

se moverem com os deslocamentos conduzindo a completa ausência de 

serrilhados. Contudo, a presença de tais complexos poderia ser ainda 

o factor controlador na determinação do nível da tensão a estas tem

peraturas (7). 
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O aço com 0,13% de alumínio mostrou a todas as temperaturas 

ensaiadas um comportamento semelhante ao aço com cerca de 13% de crjí 

mio e sem adições de alumínio. Contudo, uma adição de 0,13% de aluini 

nio ao aço tal qual desgaseifiçado provocou um decréscimo da ten

são de cedência inferior ou da tensão de cedência ou da tensão a 0,2% 

de deformação plástica e da U.T.S. em todo o intervalo de temperatu

ra estudado. Pensa-se que a explicação para este facto possa residir, 

essencialmente, em três pontos: primeiro, a heterogeneidade da dis

tribuição dos carbonetos no seio do aço com aproximadamente 13% de 

crómio, já referida anteriormente; segundo, o facto deste material 

ter um tamanho médio de grão de cerca de 16 um, portanto, menos de 

metade do que se obteve para o aço com 0,13% de alumínio (36 um) e , 

terceiro, a grande afinidade do alumínio para os intersticiais como o 

oxigénio e, principalmente, o azoto. 

0 aço com 4*15% de alumínio apresentou-se particularmente in 

teressante. Tanto a tensão de cedência ou a tensão a 0,2% de deforma 

ção plástica como a U.T.S. mostraram-se fortemente dependentes da 

temperatura neste caso, o mesmo acontecendo para o aço com 2,19% de 

alumínio, embora para este material dum modo bastante menos acentua

do. Assim, as tensões acima mencionadas decresceram rapidamente des_ 

de a temperatura ambiente até 140 C (Figura 18), tendo-se obtido nes 

te intervalo de temperatura uma variação semelhante para a taxa de en 

cruamento (Figura 23). Entre 140 e 465°C a deformação plástica ocor

reu ou por um aumento não uniforme na tensão ou em serrilhados (Figu 

ras 21 e 22), ao mesmo tempo que se obtiveram picos de tensão a 265 C 

(Figura 16) a que corresponderam máximos na taxa de encruamento (Fi. 

gura 23). É de salientar, todavia, que o aço com 2,19% de alumínio 

continuou sempre a ceder para valores cada vez menores. 

Comportamentos idênticos foram encontrados em ligas de fer

ro com cerca de 13% de crómio contendo, respectivamente, 1,92 e 4»45% 

de alumínio e que foram estudadas paralelamente aos aços no Grupo de 

Metalurgia do L.F.E.N. (14). 

Uma vez que a diferença essencial na composição entre as li 

gas e os aços é a existência para estes últimos de teores de carto 
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no de O,04-0,C5$, então, dado que ambos apresentaram comportamentos 

similares, nâo é de prever que o carbono ou outras impurezas, excep

to o oxigénio e o i.oto, desempenhem qualquer papel especial na pro 

moção dos mesmos, muito embora os aços tenham mostrado um efeito bass 

tante mais forte. Por outro lado, a presença de alumínio é essencial 

para originar esta dependência da temperatura das características me_ 

cànicas. 

Como se referiu atrás, os picos na tensão de cedência ou na 

tensão a 0,25? de deformação plástica e na U.T.S. foram acompanhados 

por um máximo nas taxas de encruamento, o qual se apresentou mais pro 

nunciado para o aço com 4»15^ de alumínio. Este aumento, quando re

sultante dum efeito de Fortevin-Le Chatelier, tem sido normalmente 

atribuído à interacção de deslocamentos com intersticiais (19)• Nes

tas condições, embora seja essencial a existência de alumínio em quan 

tidades suficientes para se obter o comportamento descrito 1.0 intei: 

valo de temperatura considerado, os intersticiais parecem proporcio

nar a ligação que dá origem a uma interacção especial entre os átomos 

de substituição de alumínio e os deslocamentos de acordo com o meca

nismo de endurecimento por interacção em solução sólida (14). 

Ensaios de relaxação de tensão realizados a temperatura am

biente para todos os aços permitiram determinar, do modo já indica 

do anteriormente, os volumeu de activação aparentes V , cujos va-
3 ap. 

lores dispersos entre cerca de 100 e \$Q b praticamente não varia

ram com a tensão aplicada, deformação e conteúdo em alumínio (Tabe

la IX e Figura 27). Atendendo a que, secundo a literatura sobre meca

nismos de deformação termicamente activados (18), volumes de activa

ção da ordem de 100 b'1 (b = 2,40 x 10~ m é o vector de Burgers do 

ferro-a), os quais são quase independentes da deformação, caracteri 

zam interacções entre deslocamentos t.> defeitos pontuais ou átomos e£ 

tranhos, pode afirmar-sc que, embora o alumínio seja um apreciável en 

ciurecerTor, o mecanismo controlador da. deformação plástica a tempera

tura ambiente é o mesmo para todos oc aços, podendo os valores do3 v£ 

lumes de activação aparentes V serem determinados polo conteúdo em 

intersticiais. 
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Como já so mencionou atrás, oe ensaios de relaxação de ten

são realizados a 75» 140 e 265 C para o aço com 4,1596 de alumínio re 

velaram razoáveis desvios a linearidade da relação log (- -££.) v. AP 
At 

(ou T) (pode ver-se um exemplo na Figura 28-1), Isto levou a pensar 

(14) que se trataria dum efeito da proximidade entre os valores da 

tensão de corte aplicada T e da tensão de corte interna a longa dis

tância T. . Optou-se, então, como também já se assinalou anteriormen 

te, por uma relação dando a velocidade de queda da tenBâo de corte 

aplicada T durante a relaxação da forma: 

i . Bh C-%1-) 
k T 

que pareceu mais apropriada, uma vez que nas condições acima descri 

tas a tensão de corte efectiva T torna-se muito pequena durante um 

ensaio de relaxação de tensão (T* - T - T , ) , existindo uma grande pr£ 

babilidade de que os deslocamentos transponham as barreiras controla 

doras da velocidade de deformação no sentido contrário ao da tensão 

de corte efectiva. 

Verifioou-se, de facto, que quando se fazia uma escolha 

apropriada dos valores de T esta relação se mostrava mais adequa

da (pode ver-se um exemplo na Figura 28-11), quer para os ensaios de 

relaxação de tensão efectuados às temperaturas indicadas, quer ain

da para os realizados à temperatura ambiente. 

A partir deste método de análise determinaram-se, portanto, 

simultaneamente, para qualquer ensaio de relaxação de tensão, o vo-

lume de activação aparente V e a tensão de corte interna a longa 
ap. 

distância T (Tabela X). 

sV 

É manifesto da Tabela X que a tensão de corte efectiva T ê 

apenas uma pequena fracção da tensão de corte aplicada total t e air> 

da que, dentro duma certa dispersão, os valores da tensão de corte 

efectiva T e do volume de activação aparente V* se podem conside-

rar praticamente independentes da deformação. Estes resultados estão 

em perfeita concordância com as conclusões a que chegaram Cuddy e 

Leslie (21) utilizando um método diferente de análise. Pode inferir-
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-se ainda deBta tabela que as variações acentuadas observadas na 

tensão de corte aplicada T são, essencialmente, devidas a variações 

na tensão de corte interna a longa distância T . Essas variações in 

cluem o aumento de T, com a deformação, a diminuição de T com a tem 

peratura até 140 C e o aumento da tensão de corte aplicada T com o 

conteúdo em alumínio, o qual deve ser devido a um aumento na tensão 

de corte interna a longa distância T . A Figura 18 sugere, ainda, 

que a componente de T. que depende da concentração é também fortemen

te afectada pela temperatura. 

No caso de ligas Fe-Ni. e Fe-Si, Cuddy e Leslie (21) atribuí 

ram o aumento na tensão de corte interna T com o conteúdo em soluto 

a um aumento no campo de tensão a lon^a distância devido a elementos 

de liga. Tomando, no caso do presente trabalho, a mesma consideração, 

a conclusão seria que no caso de adições de alumínio os campos de 

tensão a longa distância produzindo endurecimento em solução sólida 

são fortemente dependentes da temperatura entre a temperatura ambien 

te e 140 C. Nenhum mecanismo de endurecimento dependendo da efectivi 

dade de campos de tensão a lonpa distância explica tal comportamento 

(14). 

Note-se, contudo, que H. Carvalhinhos (14) relembra que Baird 

e Jamieson (30) e W.C. Leslie (51) chamaram a atenção para as expres_ 

sõen deduzidas, respectivamente, por Friedel e Suzuki para a tensão 

de atrito T 0 devido a uma atmoafera condensada de átomos ^e soluto 

com concentração c sobre os deslocamentos: 

T - P B2 c 
c T 

em que 6 é uma constante e ?! a energia de interacção entre os átomos 

de soluto e os deslocamentos. 
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5. CONCLUSÕES 

1 - A fusão em vazio de um aço inoxidável martensítico-ferrítico per 

mitiu reduzir o conteúdo em carbono de 0,12-0,15$ para 0,04-0,059» 

e, simultaneamente, reduzir drasticamente os teores de oxigénio, 

azoto e hidrogénio de cerca de 470 p.p.m., no total, para aproxi^ 

madamente 20 a 40 p.p.m. . 

2 - A diminuição do teor em carbono, obtida por fusão sob vácuo, alia 

da à adição de alumínio em várias percentagens (0,13; 2,19 e 

4,15$, respectivamente) conduziu à obtenção de aços totalmente 

ferríticos. 

3 - A realização de sequências adequadas de laminagens e recristali-

zações permitiu a redução do tamanho médio de grão dos aços con

siderados de valores superiores a 1 000 um para valores da ordem 

de 16 a 38 pm . 

4 - Uma adição de 0,13$ de alumínio ao aço com cerca de 13$de crómio 

provocou uma diminuição da tensão de cedência inferior ou da teji 

são de cedência ou da tensão a 0,2$ de deformação plástica e da 

U.T.S. a todas as temperaturas ensaiadas. A explicação para es

te comportamento parece residir, por um lado, na grande afinida 

de do alumínio para os intersticiais tais como o oxigénio e, e£ 

pecialmente, o azoto e, por outro lado, no facto do aço com 0,13$ 

de alumínio apresentar um tamanho médio de ,̂ rão duplo do do aço 

tal qual desgaseifiçado, aliado à heterogeneidade da distribui

ção dos carbonetos no seio deste material. 

5 - Maiores adições de alumínio (2,19 e 4,15$t respectivamente) ao 

aço com cerca de 15$ de crómio aumentaram apreciavelmente a ten-

sno de cedência inferior ou a tensão de cedência ou a tensão a 

0,2$ de deformação plástica e a U.T.í;. a todas as temperaturas en 

saiadas, excepto a 715 C em que esto efeito endurecedor foi de 

mu;to menor importância do que para temperaturas main baixaa e 

a ]'!0 C em que, iridusivameiíte, o aço com 4,15$ de alumínio ce-
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deu e atingiu a U.T.S. pára valores bastante mais baixos do que 

o aço com 2,19$ de alumínio. 

6 - A tensão de cedência inferior ou a tensão de cedência ou a ten

são a 0,2$ de deformação plástica e a U.T.S. dos aços com 2,19 

(para este, dum modo bastante menos acentuado) e 4,13$ de alumí

nio diminuíram rapidamente desde a temperatura ambiente até 140 C, 

o mesmo acontecendo com a taxa de encruamento, para, depois, no 

intervalo de temperatura 140-715 C se observarem picos de tensão 

a 265 C, a que corresponderam máximos da taxa de encruamento. No 

te-se, contudo, que o aço com 2,19$ de alumínio continuou sempre 

a ceder para valores cada vez mais baixos. 

Os aços 8em alumínio e com 0,13$ de alumínio mostraram-

-se muito menos sensíveis a variação de temperatura. 

7 - No intervalo de temperatura de 140 a 465 C observaram-se, para to 

dos os aços com cerca de 13$ de crómio sem ou com adições de alu 

mínío, efeitos de envelhecimento dinâmico por deformação associa 

dos com aumentos das taxas de encruamento. Fensa-se que este com 

portamento é devido a um mecanismo de endurecimento por interac

ção em solução sólida. 

Hf 

8 - Os volumes de activação aparentes V determinados a temperatu

ra ambiente para todos os aços, a partir de ensaios de relaxação 

de tensão, praticamente não variaram com a tensão aplicada, a d£ 

formação plástica e o teor em alumínio, encontrando-se dispersos 

entre cerca de 1O0 e 130 b . Embora o alumínio seja um apreciá

vel endurecedor, este comportamento supere que o mecanismo con

trolador da deformação plástica à temperatura ambiente, sendo o 

mesmo para todos os aços, se trata da interacção entre os deslo

camentos e os defeitos pontuais ou os átomos estranhos. 

9 - Ensaios de relaxação de tensão a 20, 75, 140 e 265 C para o aço 

com 4fl5/' de alumínio forneceram valores rio volume de activação 

aparente V' e da tensão ,ie corte interna a longa distância T ., 



a qual parece ser directamente afectada pela temperatura e pelo 

teor eiii alumínio. Até cerca de 140 (\ as adições de alumínio ao 

aço careceram afec tar mais r. do que V 
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TABELA I - ANALISE DE HETEROGENEIDADE DO AÇO "ARO". 

Local 

Periferia da bolacha 

Região média do raio 
da bolacha 

Centro da bolacha 

Análise (96 em peso) 

0,1596 C — 12,7096 Cr — 1,0556 Si — 0,5596 Mn 

0,1396 C — 12,7096 Cr — 0,9596 Si — 0.57J6 Mn 

0,129S C — 12,609& Cr — 0,9396 Si — 0,5296 Mn 

TABELA II - COMPOSIÇÃO DOS AÇOS ESTUDADOS. 

Aços 

Sem Al 

0,1396 Al 

2,1996 Al 

4,1555 Al 

96 em peso 

C(2) 

0,05 

0,04 

0,04 

0,04 

Cr ( 1 ) ( 2 ) 

12,60 ( l ) 
12,60 (2) 

12,90 (1) 
13,10 (2) 

13,00 (1) 
13,48 (2) 

12,50 (1) 
12,98 (2) 

Si (2) 

1,00 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

Mn (2) 

0,06 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

Al (3) 

— 

0,13 

2,19 

4,15 

p.p.m. 

0 ( 4 ) 

8,50 
8,19 

5,90 
4,46 

18,70 
15,30 

20,80 
15,42 

N(4) 

8,54 

19,80 
19,80 

24,61 
24,16 

10,83 
10,83 

H(4) 

0,34 
0,24 

0,56 
0,51 

0,065 
0,051 

0,089 
0,077 

(1) Análise feita no L.P.E.N. 

(2) Análise feita na C0MKTNA 

(3) Análise feita no I.N.I.I. 

(4) Análise feita no C.I.I.R. (Noruega) 

n.a. — não analisado. 



TABELA III - EVOLUÇÃO DA DUREZA VICKERS DURANTE AS SEQUÊNCIAS DE LAMINAGENS E RECRISTALIZAÇÒES. 

A) .',CO SKM Al E) AÇO 0,13Sf; Al C) AÇO 2,19f, Al D) AÇO 4,15- Al 

Operação 

H 

:.i. ( 3 - 4 ) 

R l 

r-i 

LT ( 4 - 2 ) 

H2 

LL ( 2 - 0 , 5 ) 

R 3 

Dureza 

Média 

193 

23 5 

237 

166 

267 

157 

296 

157 

V i c k e r e 

liimi t o a 

1 8 9 - 2 0 6 

187-363 

l 6 e - ^ ; ! 

150-181 

227 -275 

150-165 

2 8 2 - 3 1 2 

1 5 1 - 1 6 1 

o p e r a ç ã o 

H 

LL ( 5 - 4 ) 

R i 

LT ( 4 - 2 ) 

H2 

LL ( 2 - 0 , 5 ) 

H3 

Dureza 

H<?dia 

152 

207 

153 

227 

14H 

270 

145 

V i c k e r s 

L i n i i t c s 

] í 6 -160 

194 -22} 

1 4 9 - l f i l 

206 -242 

1 4 4 - 1 5 1 

2 6 e - 2 7 4 

1 4 1 - 1 4 6 

O p e r a ç ã o 

R. 
1 

LL ( 6 - 2 , 5 ) 

LT ( 2 , 5 - 1 , " ) 

R i r . t . 

LI. ( 1 , 2 - 0 , 5 ) 

h f 

L u r e z a V i c k e r s 

"•'êdia 

205 

3 67 

"• f) ^ 

359 

í e s 

]- ír. i t e s 

1 5 5 - 2 : 0 

;': .'.-•-, 9 ' 

.::-:. 1 

317-40C 

1 8 7 - 1 ? ° 

O p e r a r ã o 

R. 
1 

LL ( 6 - 2 ó ) 

™ . 

LL ( 1 . 2 - C . 5 ) 

Fr 

P u r e z a "* 2 c k e r s 

?:<;d i a 

2fc? 

;,Oé 

u 

: ' l '5 

225 

Lina: t e s 

2 62-2 73 

:-')C-~zc 

21- -2 J 5 

?0 i - . ' . 26 

2 1 f - 2 > l 



TAMANHO MÉDIO DE GRÃO ( um ) DOS 

SSPriCIKES DE TODOS OS AÇOS. 

Aço 0,13/S Al Aço 2,19/o Al Aço 4 ,1 Espécime 
Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

?0 

21 

22 

Valor 
má filo 
g lobal 

TABELA IV -

Aço sem Al 

16 

17 

16 

16 

17 

15 

18 

14 

17 

55 

5B 

57 

5B 

39 

54 

58 

52 

54 

35 

37 

33 

55 

38 

35 

33 

36 

34 

41 

43 

39 

34 

32 

38 

40 

39 

31 

33 

30 

34 

35 

56 

51 

49 

45 

44 

39 

33 

35 

40 

38 



TABELA V - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRACÇÃO SIMPLES E DE TRACÇÃO COM RELAXAÇÕES DE TEKSÃO PARA O AÇO SEM Al. 

Tempera
tura 

<°c) 

Ambiente 

Ambiente 

Ambiente 

140 

265 

415 

565 

715 

Tipo de 
ensaio 

Simples 

Com 
relaxações 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Meio 
utilizado 

Ar 

Ar 

Ar 

Árgon 

Árcon 

Argon 

Árgon 

Árgon 

Tamanho 
médio de 
grão 

( U"1 ) 

16 

17 

18 

14 

15 

16 

16 

17 

Tensão de 
cedência 
superior 

(kg.mm" ) 

— 

27,68 

— 

26,58 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 
inferior 

(kg.mm ) 

— 

27,44 

— 

28,24 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 

(kg.mm" ) 

— 

— 

— 

— 

25,98 

22,15 

— 

— 

Tensão a 0,2$ 
de deformação 
plástica 

(kg.mm" ) 

26,85 

— 

28,45 

— 

— 

— 

11,20 

2,60 

U.T.S. 

(kg.mm" ) 

57,21 

57,12 

52,65 

54,99 

58,01 

50,48 

13,99 

3,00 

Alonga
mento 
uniforme 

<*) 

20,94 

23,67 

16,75 

20,63 

19, ̂ C 

17,01 

— 

51,41 

Alonga
mento 
total 

(0 

25,81 

— 

24,43 

27,22 

26,/./, 

— 

67,31 



TABELA YI - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRACÇÃO SIMPLES E DE TRACÇÃO COM RELAXAÇÕES DE TENSÃO PARA O AÇO 0,1356 Al. 

Tempera
tura 

(°c) 

Ambiente 

Ambiente 

265 

415 

565 

715 

Tipo de 
.ensaio 

Simples 

Com 
relaxações 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Meio 
utilizado 

Ar 

Ar 

Árgon 

Ãrgon 

Argon 

Argon 

Tamanho 
médio de 
grão 

( vm) 

34 

38 

35 

36 

54 

38 

Tensão de 
cedência 
superior 

( kg. mm~ ) 

26,12 

26,20 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 
inferior 

(kg.mm" ) 

25,93 

25,99 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 

(kg.mm" ) 

— 

— 

21.30 

17,12 

— 

— 

Tensão a 0,2% 
de deformação 
pl&stica 

(kg.mm" ) 

— 

— 

— 

— 

9,66 

2,22 

n.T.s. 

(kg.mm- ) 

51,51 

51,20 

49,66 

39,39 

12,05 

2,56 

Alonga
mento 
uniforme 

(0 

24,00 

23,52 

18,09 

14,27 

40,31 

61,67 

Alonga
mento 
total 

(*) 

32,15 

— 

19,80 

49,71 

85,40 



TABELA VII - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRACÇÃO SIMPLES E DE TRACÇÃO COM RELAXAÇÕES DE TENSÃO PARA O AÇO 2,19^ Al. 

Tempera
tura 

<°c) 

Ambiente 

Ambiente 

140 

265 

415 

565 

715 

Tipo de 
ensaio 

Simples 

Com 
relaxações 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Meio 
utilizado 

Ar 

Ar 

Argon 

Árgon 

Árgon 

Argon 

Argon 

Tamanho 
médio de 
grão 

( um ) 

35 

35 

56 

36 

54 

35 

37 

Tensão de 
cedência 
superior 

(kg.mm" ) 

40,37 

39,91 

— 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 
inferior 

(kg.mm" ) 

39,72 

39,63 

— 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 

(kg. mnf ) 

— 

— 

— 

32,00 

28,36 

— 

— 

Tensão a 0,2$ 
de deformação 
plástica 

(kg.nm" ) 

— 

— 

54,16 

— 

— 

16,90 

4,10 

U.T.S. 

(kg.mnf ) 

62,19 

61,78 

58,96 

73.44 

59,27 

17,25 

4,26 

Alonga
mento 
uniforme 

(?S) 

18,39 

18,07 

16,.?7 

22, o2 

20,49 

— 

54.Ó6 

Alonga
mento 
total 

(*) 

26.98 

— 

24,24 

— 

72,84 



TABELA VIII - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRACÇÃO SIHPLES E EE TRACÇÃO COM RELAXAÇÕES DE i'ENSAO PARA C AÇO 4,15',' Al. 

Tempera
tura 

Ambiente 

Ambiente 

75 

100 

140 

140 

135 

265 

415 

465 

565 

715 

Tipo de 
ensaio 

Simples 

Com 
relaxações 

Com 
relaxações 

Simples 

Simples 

Com 
relaxações 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Simples 

Meio 
utilizado 

Ar 

Ar 

Argon 

Óleo de 
silicone 

Óleo de 
silicone 

Óleo de 
silicone 

õleo de 
silicone 

Argon 

Árgon 

Argon 

Argon 

Argon 

Tamanho 
médio de 
grão 

( um) 

32 

33 

40 

51 

45 

49 

39 

34 

31 

44 

39 

34 

Tensão de 
cedência 
superior 

(kg.mm" ) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 
inferior 

(kg.mm" ) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Tensão de 
cedência 

(kg.mm" ) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

33,80 

— 

— 

— 

— 

Tensão a 0,2$ 
de deformação 
plástica 

(kg.mm" ) 

43,24 

43,30 

38,70 

34,76 

29,20 

26,80 

29,67 

— 

33,07 

31,50 

18,65 

5,20 

V.T.S. 
-2N 

74,93 

69,80 

69,05 

62 ,84 

— 

55,8-

71,01 

79,32 

69,78 

— 

16,67 

5,36 

Alonga
mento 
uniforme 

15,76 

14,03 

17,08 

16,46 

— 

16,08 

-1,54 

20,75 

14,38 

— 

41,60 

61,83 

Alonga
mento 
total 

23.99 

20,31 

21,56 i 

— 

19,57 

22,47 

— 

51,66 

65,70 



TABELA IX - VARIAÇÃO COi; A DI3PC:-:Í,AÇÃO tOS VOLUHES DE ACTIVAÇÃO 

AFAHENTES A TBMPERATCiA AK3IESTK. 

Aço sem Al 

:r* / b 5 

ap.' 

120 

136 

140 

132 

132 

128 

115 

116 

124 

110 

116 

e (?) 

1,41 

2,49 

5,91 

5,07 

6,39 

£,56 

10,36 

1Í!,66 

14,95 

15,71 

20,16 

Aço 0,13?* Al 

V* /b3 

ap.' 

136 

132 

133 

133 

126 

130 

1?3 

125 

134 

117 

— 

*<*> 

1,90 

3,27 

4,35 

5,34 

7.76 

9,16 

10,81 

12,46 

16,21 

19,95 

— 

Aço 2,19?' Al 

V* /b3 

ap.' 

125 

128 

117 

117 

115 

111 

106 

101 

— 

— 

— 

e <5i) 

2,13 

4,02 

5,30 

6,44 

7,41 

e,49 

10,24 

11,54 

— 

— 

Aço A,iy/' Al 

V» /b3 

ap.' 

98 

91 

104 

102 

105 

101 

9b 

105 

97 

101 

56 

c (?) 

1,03 

1,51 

2,34 

C,99 

3,74 

4,55 

5,6= 

6,74 

7,97 

10,14 

12,14 



TABELA X - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RELAXAÇÃO 

DE TENSÃO PARA O AÇO 4 , 1 5 # Al -

T <°C) 

20 

75 

140 

265 

e ( K ) 

1,51 

3,74 

6,74 

12,14 

1,37 

3,28 

4,37 

6,30 

8,69 

10,89 

1,11 

2,16 

3,38 

4,98 

7,55 

4,70 

5,9? 

X 

, - 2 
kg . mm 

23,73 22,54 1,19 

27,24 26,13 1,11 

30,47 29 ,28 1,19 

34 ,11 32,83 1,28 

19,63 18 ,51 1,12 

23,33 22,42 0 ,91 

24,89 23 ,90 0,99 

27,16 26,17 0,99 

29,43 28 ,41 1,02 

31,19 30,09 1,10 

14,39 13 ,80 0,59 

16,15 15 ,58 0,57 

17,99 17 ,38 0 ,61 

19,94 19,29 0 ,65 

22,60 21 ,88 0,72 

21,67 21 ,26 0 ,41 

?5,93 23,12 0 ,81 

V* / b 3 

a p . ' 

68 

88 

95 

76 

111 

129 

113 

118 

114 

102 

217 

207 

185 

162 

194 

402 

424 



«POND 

Figura 1 - Diagrama da equilíbrio da faaea 7e-Cr. 
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Figura 2 - Diagramas Fe-Cr com os teores ea carbono de 0*05 

IMOi 

e 0,1$, respectivamente. 
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Figura 3 - Diagramas Pe-C cos diversos teores ea oróaioi 13, 

17 e 25%, respectivamente. 



at 3» 

t min 

ligar* 4 - Tariaçlo do teor •• oróaio do aço daagaaslfioado 

ooa o trapo dt fusfo.a prosados inforlaras a 10"Vi Hf. 

Tlfurs 5 - Forno do ltiduçlo "Balzara" utilizado pars s obton-

çlo (fualo, deagaseificaçlo, adiçlo do alumínio o 

vazaaanto) doa aços estudados. 



tombai do *ác«« 

Fifura 6 - laqnaaa do montagem na câmara da ráouo do forno do 

lnduçlo para fualo a vazamanto. 





Figura 7 - Gráficos representativos da variação da presato 
(P), tensão (V), Intensidade *• corrente (A) e 
potencia reactiva (KVAR) durante a aarcha das ope 
raçSes de fusão, desgaseifioaçlo, adicto de aluaT 
nlo e vazamento doa aços: 

I) sem alumínio 

II) com 0,13% de alumínio 

III) com 2,19$ de alumínio 

IT) com 4,15% de alumínio. 

P' 

8 

F 

F' 

Ar 

vazio primário 

vazio secundário 

início de fusSo 

fim de fusSo 

admissão de árgon seguida de adição de alu 
minio 

7' vazamento 



A B 
Fi«ar« 8 - Esquema d* corte doa lingotes 

I) doe aços sem alumínio e oom 0,l}jt de alumínio 
II) dos aços com 2,19 e 4,15£ &• Alumínio. 
e & U * JSã », 

\ 
y 

<—in—-» 
V^> 

« 21L 

Figura 9 " Forma e dimensões dos espéoimes de chapa, oom 

0,5 mm de espessura, utilizados nos ensaios me_ 

oftnloos. 



Figura 10 - Estrutura de entalo da máquina de ensaios aecàni-

cos "Instrcn " . 

Figura 11 - Quadro de controle da maquina de ensaios «eoanicos 

"Inetron". 



?igura. 12 - Xontagem utilizada para a realização de ensaios me_ 

caniços a altas temperaturas e em atmosfera contro 

lada. 

Figura 13 - Controlador do forno r̂ ue se utiliza para ensaios 

mecânicos a altas temperaturas. 

Figura 14 - Sistema de amarração (amarras de molibdlnio) uti

lizado para ensaios mecânicos em espécimes de cha_ 

pa, especialmente a altas temperaturas. 



Figura 15 - Curvas de deformação elástica doe órgãos da ma

quina de ensaios mecânicos "Inetron"» 

I) Célula de 500 kg + amarras de molibdénio 

II) Célula de 500 kg + amarras para ensaios en 
óleo de silicone. 
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CONCENTRAÇÃO. XEM PESO DE Al 

Tiffura 1? - Variação da dureza Viok*ra COB O eontaúdo •• alu

mínio not aços, «a chapaa con 0,5 »» d* aapeaaura, 

apóa reoristalizaçlo final. 
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Figura 18 - Variaçlo con • temperatura de ensaio da tenelo de 

oedlncia Inferior ou da tenelo de cedência ou da 

tenelo • 0,2# de deformaçlo plástica (pontoe aber 

toa, linhas a cheio) e da tenelo «exima (U.T.S.) 

(pontos a cheio, linhas a traço-ponio) de todos os 

aços. 
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Figura 19 - Curraa tana&o real-daforaaçlo p l á s t i c a raal a T 4 -

riaa taaparaturas para o aço aam alumínio. 



Figura 20 - Curras tanalo raal-dafornaçlo plástica raal a vá-

riaa taaparaturaa para o aço coa 0.13JC da alumínio. 
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Figura 21 - Curras tenslo real-deforaaçao plástica real a vá 

rias temperaturas para o aço com 2,19£ de alurai-

nlo. 



Figura 22 - Curvas tensSo real-deformaçEo plástica real a vá

rias tftmperaturaa para o aço com 4,1 5T*-> de alumínio. 
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Figura 23 - Variação com a temperatura da taxa de encruamento 

de todos os aços para uma tensão plástica real de 
_2 

46 kg.ma . 



TEMPERATURA t 

Figura 24 «• TarlaçSo cos a temperatura do alongamento uni for-
•a da todoa oe açoa. 
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CONCENTRAÇÃO, *EM PESO DE Ai 

Figura 25 - Variaçío com o conteúdo em alumínio nos a;oa da ten 
8Io d« cedência inferior ou da tenaSo de cedência ou 
da ten8lo a 0,2$ de deformação plást ica (pontoa aber_ 
toa, linhas a cheio) e da tensac aiárima (U ,T.S„ )(pon 
toa a cheio, linhas a traço-ponto) a várias tempera 
turaa. 
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Figur* 26 - Variação com o conteúdo • • alumínio nos aços do 
alongamento uniforme a variai temperaturas. 



• AÇO SEM Al 
• AÇO 0.13XAI 
• AÇO Z19XAJ 
• AÇO 4.15% Al 
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Figura 21 - Variação com a tensão p l á s t i c a r e a l doa volumes 

de a c t i v a ç ã o aparentes de todos oa aços à teinpe_ 

ratura ambiente. 
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Figura 28 - RepraaentaçSea da velocidade da q.uada da carga 

AP/l&t durante un «naaio da relaxaçl" da tenalo 

do aço a» 4,15# do alumínio, a 75 C, após uma 

deformação total de 1,37$ (P e Pi aio, respec

tivamente, aa cargas aplicada a interna). 
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Fotomicrografia 1 Aço inoxidável martensítlco ooa algum» 

ferrite disseminada, tal qual forneoido 

pala COMETNA sob a deaignaçlo da aço 

"ARO" (150x). 

F^tomaorografia 2 - Estrutura da vazamento do aço dcsgaaelílo 

dado sem adição de alumínio (15*). 
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FotOMOrografla 3 - Estrutura de vazamento do aço com 0,13% *• 

alumínio (l5x). 
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Fotonaerografl* 4 - Estrutura de vazamento do aço com 2,19% *• 

alumínio (i5*)« 
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Potomacrografla 5 - Estrutura de vazamento do aço com 4tl57& 

de alumínio (l^x). 

Fotomicrografia 6 - Microestrutura da chapa com 0,5 mm, recria, 

talizada, do aço tal qual desgaseifiçado. 

Tamanho médio de grSo 16 MSI (150x). 



Fotomicrografia 7 - Microeatrutura da chapa com 0,5 mm, recria 

talizada, do aço com 0,1}$ de alumínio. T11 

nanho médio de grao 36yum (lÇOx). 

Fotomicrografia 8 - Microeatrutura da chapa com 0,5 mm, recrie, 

talizada, do aço com 2,19$ da alumínio. Ta_ 

manho médio de grão 55 Mm (150x). 



Fotoaiorogrftfla 9 - Microe»trutura da chap* ooa 0,5 •»>• recri£ 

tallzada, do aço com 4,15# d» alumínio. Ta 

manho nédio de grão 38UB (150X). 


