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RESurtO

Estudou-se a influência da transformação martensTtica

na fratura de corpos de prova de traçio dos aços inoxidiveis '

AISI 310» estável, e 302, bastante metaestavel, no intervalo de

temperatura de 25°C a -196°C. 0 aço 310. estável, apresenta es-

sencialmente aspectos düteis enquanto a superfície de fratura

do aço 302 tem caracterTsticas frágeis entre 25°C e -80°C. A in

fluincia da metaestabilidade através da quantidade e da taxa de

transformação de «artensita acarretando elevado nTvei de tensão

t de encruamento, aparentemente explica as caracterTsticas frá-

geis da fratura do aço 302 bem como sua natureza dutil a -196°C.

ABSTRACT

§

The influence of martensitic transformation on the

fracture of tensile specimens of type AISI 310, stable, and

type 302, greatly metastabie, stainless steels was studied in

the temperature interval from 25°C to -196°C. The type 310,

stable, showed essentialy ductile aspects. On the other hand,

the fracture surface of type 302 steel displays brittle

characteristics between 25°C and -80°C. The Influence of the

metastability through the amount and the rate of martensite

transformation leading to high stresses and work hardening,

apparently explains the brittle characteristics observed in the

fracture of type 302 alloy as well as Its ductile nature at

-196°C.



1. INTRODUÇÃO

As características de fratura dos aços inoxidáveis aus_

teníticos têm despertado grande interesse em virtude da utiliza^

çao desta classe de Materiais em condições mecânicas e estrutu-

rais cada vez mais severas. Um exemplo típico ê encontrado em

componentes de reatores nucleares, particularmente nos modernos

reatores rápidos onde os aços inoxidáveis austeníticos têm grar»

de participação. Em decorrência deste interesse, estudos vêm

sendo realizados sobre as características de propagação de tri£
1 2

cas a altas temperaturas '. Por outro lado e também importante

conhecer-se as características de fratura dos aços inoxidáveis

a baixas temperaturas devido a condições específicas tanto de

fabricação quanto de utilização . A baixas temperaturas alguns

aços inoxidáveis austeníticos raetaestãveis sofrem transformação

martensítica induzida por deformação ou tensão . Isto altera
D

as condições de propagação de trincas interferindo com o pro-

cesso de estricção e consequentemente com a dutilidade do mate-
9 10

rial ' . Existem também evidências de que o processo de fratu-

ra dos aços inoxidáveis austeníticos metaestãveis não é homogê-

neo . Entretanto este aspecto não tem sido suficientemente es-

tudado, carecendo ainda de uma investigação sistemática dos fa-

tores tais como transformação martensTtica, presença de carbone_

tos, grau de metaestabi1 idade que interfiram com a fratura des-

tes materiais.



*• FRATURA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS A BAIXAS TEMPERATURAS

Poucos estudos sistemáticos existem visando a corapreeri

sío da fratura dos aços inoxidáveis austeníticos ã baixas tempe_

raturas. Os trabalhos «ais recentes sobre este assunto estão 1^

•Itados ao estudo de propagação de trincas por fadiga e obser-

vações da superfície de fratura no aço AISI 316 . Nestes traba

lhos e em outro a temperatura ambiente , evidenciam-se a impojr

tincia da transformação martensTtica na fratura dos aços inoxi-

dáveis austeníticos sucetfveis de transformação de fase induzi-

da por deformação. Bathias e Pelloux indicam que a resistên-

cia ao desenvolvimento das trincas em fadiga nestes aços é re-

sultado da transformação de fase e do caracter planar do desli-

zamento neste material. 0 elevado encruamento dos aços inoxida-

vais estudados cria condições de endurecimento na zona piastj^

ca na ponta da trinca dificultando sua propagação. Trabalhando

com aço 301. ensaiado tm fadiga até -3Q°C, Pineau • Pelloux ob

strvaram certos aspectos microscópicos que puderam ser associa-

dos com transformação martensTtica. Estes autores também enfa-

tiza» o papel da transformação de fase em restringir a propaga-

ção dt trincas tendendo a torna-la tanto mal* *e-nta quanto mais

baixa a temperatura. No aço 314 qvêf também sofre transformação

martensTtica a baixas temperaturas» observou-se que o aspecto

da fratura era basicamente dutil . Isto foi associado ã parti-

cipação da austenita no processo de rutura. Por outro lado tam-

bém foi obstrvado quê para condições de maior taxa de transfor-

mação nartertsfttcs» 8 interação entre carbonetos e martensita a_

carretava uma svptrffda bastante irregular . A Influência da



transformação nartensítics n.i maximização d; dutilidade dos a-

ços Inoxidáveis netaestãveis já tem sido analizada9»10»13* ea

tnsaios nonotônicos (não cíclicos) de tração. Isto poderia conjji

gar-se con os resultados obtidos em propagação de rincas en fa-

diga dos aços inoxidáveis metaestáveis • . Um ponto de interes-

se neste caso seria a comparação dos aspectos da fratura de um

aço que apr sente grande metaestabilidade com outro que não so-

fra transformação de fase a baixa temperatura.

3. TÉCNICA EXPERIMENTAL

Con a finalidade de analizar-se a influincia da trans-

fornação nartensTtica na fratura dos aços inoxidáveis austeníti-

cos, escolheu-se dois tipos com características distintas. Um, o

aço AISI 302, apresentando um grau relativamente grande de trans

fornação nartensTtica como mostra a Fig. I da variação da fração

transformada de martensita com a deformação para as quatro tempet

raturas estudadas. 0 outro, um aço AISI 310 que, devido a quanta

dadt de elementos ligas, não apresenta transformação martensTti-

ca. A variação do alongamento uniforme destes dois aços esta a-

presenta'da na Fig. 2 e suas composições estão listadas na Tabe-

la I.

TABELA I - Composição química dos aços 302 e 310 estudados

(% de elemento liga)

TTp*tr*-̂ EJement
AISI ^ - ^

302

310

C

0,10
0,09

S1

0,54

0,41

Mn

0,74

1,84

P

0,032

0,024

S

0,010

0,018

Cr

16,7

25,8

Ni

8,3

19,1

Mo

0,28

0,30



O estudo da superfície de fratura nestes dois aços foi

realizado em corpos de prova de tração ensaiados até a rutura

em quatro temperaturas: -196°C, -80°C, 0°C e 25°C H uma taxa de
-4deformação constante de ê = 3,5 X 10 /seg. Os corpos de prova

tinham dimensões úteis de: diâmetro = 4 mm e comprimento = 24mm.

Nestas condições o material sofreu um recozimento comercial por

1 hora a 1100°C o que gerou tamanhos de grão de 31 um (aço 302}

e 37 ym (aço 310) bem como inclusões arredondadas (carbonetos)

tendendo a se alinhar segundo o eixo das barras ou seja, a dire

ção de tração dos corpos de prova. A observação das superfícies

de fratura foi realizada por microscopia eletrônica de varredu-

ra (M.E.V.) seguindo um plano cuidadoso de mapeamento partindo

de menores aumentos e selecionando areas de interesse em aumen-

tos cada vez maiores.

A apresentação dos resultados que se segue, 1 irc1 t2r-se_

-á tão somente àqueles aspectos julgados típicos da fratura dos

aços inoxidáveis investigados. Uma analise mais detalhada das

centenas de fractografias obtidas fugiria inteiramente ao esco-

po e ao espaço reservado a este trabalho.

4. RESULTADOS

Inicialmente serão apresentados os resultados corres-

pondentes ãs superfícies de fratura do aço 310 onde não ocorre

transformação martensTtica. Seguem-se as fractografias do aço

302 onde, em todas as temperaturas estudadas ocorreu transforma

ção martensTtica atingindo frações volumitricas superiores a 70
m

porcento a -196°C como mostra a Fig. 1. .



Superfícies de Fratura do Aço 310

As superfícies de fratura do aço 310 em todas as tempe

raturas investigadas apresentou aspectos semelhantes e tipica-

mente indicativas de uma fratura dutil . Oe um modo geral a ru

tura das extremidades dos corpos de prova de tração apresenta-

vam características de taça e cone (cup-and-cone) mesmo a

-196°C como ilustra a Fig. 3. Na parte central onde inicia-se o

processo de rutura foram observados os seguintes aspectos:

a) As superfícies normais ao eixo de tração eram todas for-

madas por cavidades ("dimples") como mostra a Fíg. 4.

b) Trincas eram observadas por toda a parte central, Fig. 5,

podendo em muitos casos serem associadas a fraturas in-

tergranulares.

c) As superfíciesinciinadas ao eixo de tração mostram for-

tes sinais de cizalhamento associados a acomodação plás-

tica, Fig. 6.

Nas temperaturas de 0°C e 25°C era evidente a existin-

d a de buracos ou "crateras", Fig. 7, associadas ao arrancamen-

to de Inclusões; possivelmente carbonetos. A coroa externa i

parte central tinha sua superfície coberta por cavidades razas

como S de se esperar na fratura dutil.

Superfícies de Fratura do Aço 302

A Influência da metaestabi1 idade no aço 302 ficou evi-

denciada pela participação de martensita nas superfícies de fra

tura. Até certo ponto inesperada foi a constatação de que os as

pectos de fratura neste- aço variavam sensivelmente com a tempe-

ratura.



A -196°C o formato das extremidades de rutura era de

"taça e cone" apresentado todas as características de fratura d£

til como ilustra a Fig. 8(a). Sinais de arrancamento de carbone-

tos e poucas lameias de martensita eram visíveis na parte cen-

tral, Fig. 8(b).

A -80°C o aspecto da superfície de fratura mudou comply

tanente. A superfície apresentava-se bastante irregular com in-

tensa participação de lamelas de martensita em geral associada a

"pacotes" circundando inclusões ou buracos de onde provavelmente

as inclusões haviam sido arrancadas como sugere a Fig. 9.

A 0°C e 25°C as superfícies de fratura continuavam irre_

gulares apresentando sinais de clivagem juntamente com lamelas

de Martensita como mostra a Fig. 10(a). Estes aspectos de fratu-

ra frágil coexistiam entremeados com outros de fratura dutil,

Fig. 10(b).

5. DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo da superfície de fratura de

dois aços Inoxidáveis austeníticos torna evidente a grande Infljj

ência da transformação martensítica sobre os mecanismos de rutu-

ra. Ambos os aços apresentam malha cúbica de face centrada com

baixa energia de falha de empilhamento o que propicia deslizameji

to planar.

A estrutura homogênea de solução sólida, com exceção de

algumas Inclusões, associada â* possibilidade de acomodação plás-

tica através de múltiplos sistemas de deslizamento são caracte-

rísticas de dutilidade favorecendo a ocurrência de fratura du-



til. Na realidade, o aço 310* estável, comporta-se desta maneira

dutil mesmo a -196°C. As grandes elongação e resistincia Ã tra-

ção atingidas por este material não permitem, aparentemente, que

se imagine qualquer condição frágil para nucleação e propagação

das trincas. 0 próprio arrancamento de inclusões, Fig. 7, não e£

ta associado ã trincas devendo constituir-se em estagio final de

separação das extremidades do corpo de prova. As evidências favo_

recém a rutura do aço 310 a partir de trincas nas junções tri-

plas dos contornos de grão, Fig. 11, após intensa deformação. Dejs

ta forma o mecanismo inicial de fratura predominante no aço 310

a baixas temperaturas seria o da rutura intergranuiar associada

a uma considerável deformação plástica. Já a fratura do aço ino-

xidável metaestãvei, o tipo 302, so apresenta predominância de

carãteres dúteis a -196°C. Nas outras temperaturas investigadas

a maioria das regiões observadas apresenta lamelas de martensita

• facetas tTpicas de fratura frágil. Isto se coaduna com a quase

Inexistência de um pescoço de estricção entre -80°C e 25°C obse£

vado em medidas de perfis de estricção . Por outro lado o alon-

gamento uniforme atingindo nestas condições ê razoavelmente ele-

vado mesmo para o mTnimo em dutilidade existente a -80°C. Trans-

formação' martensTtica também ocorre no aço 316 entretanto as ca-

racterísticas de fratura são dúteis com as trincas propagando-se

aparentemente através da austenita .

0 denominador comum para este comportamento dos aços me

taestãveis parece ser a associação de quantidades razoáveis de

martensita com uma elevada taxa de formação da mesma no inTcio

da fratura. A -196°C, Fig. 8, a quantidade de martensita é gran-

de mas a taxa é quase nula pois a transformação já está pratica*
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•ente atingindo a saturação. Isto também acontece no aço 316 a

-196°C. como anteriormente observado . Assim nos aços metaest£

veis a -196°C, a martensita não parece interferir muito com a

fratura que deve ocorrer essencialmente na fase dutil austenítj^

ca. Nas outras temperaturas, tanto a quantidade quanto a taxa

de transformação atingem simultaneamente valores tais que permi

tea direta interferincia da martensita no processo de rutura do

Mterial. Aspectos de fratura frágil devem então aparecer na SIJ

perfTcie rompida muito embora o grande encruamento do .material
- 8

e a própria transformação martensTtica retardem a propagação

das trincas e o processo de estricção permitindo que razoá-

veis elongações sejam atingidas. Uma situação particular deste

comportamento aparece a -80°C no aço 302; também verificada no

tço 316 . t condições de tensão, quantidade e taxa de marten-

s1ta são tais» que a transformação de fase ocorra ao redor de in_

ciusões acarretando a formação de pacotes, Fig. 9, o que possi-

velmente ocasiona o mínimo observado no elongamento a -80°C.

6. CONCLUSÕES

A fratura em tração dos aços inoxidáveis austenTtícos

i marcadamente afetada pelo grau de metaestabilidade ou seja,

pela propensão ã transformação martensTtica induzida por tensão

ou deformação.

A- 0 aço 310, estável, apresenta características essenci-

almente dúteis em sua superfícies de fratura entre 25°C

e -196°C.



B- O aço 302» bastante metaestãvel, apresenta caracterís-

ticas frágeis entre 25°C e -80°C. Entretanto,a ~196°C,

a superfície de fratura passa a apresentar aspectos díi

- . teis.

C- Sugere-se que a influência da metaestabil idade seja de_

pendente: do nTvel de tensão atingido, da taxa de en-

cruamento, da quantidade e da taxa de transformação de

martensita durante o processo de fratura. A combinação

destes fatores explicaria a dutilidade do aço 302 a

-196°C bem como a formação de "envoiucros" de marten-

sita ao redor das inclusões neste aço.
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LEGENDA DAS FIGURAS

Fig. 1 - Curvas de transformação martensítica com a deforma-

ção para o aço 302.

Fig. 2 - Variação do elongamento uniforme com a temperatura

para os aços 302 e 310.

Fig. 3 - Aspectos gerais da superfície de fratura do aço 310

a -196°C.

Fig. 4 - Cavidades dúteis na fratura do aço 310 a -196°C.

Fig. 5 - Trincas h« superfície úe fratura do açu 310 a -5G°C.

Fig. 6 - Marcas de cizalhamento na superfície de fratura do

aço 310 a -196°C.

Fig. 7 - Buracos observados na superfície de fratura do aço

310 a 0°C.

Fig. 8 - Aspectos gerais da superfície de fratura do aço 302

a -196°C caracterizando (a) cavidades dúteis (b) a^

gumas lameias de martensita.

F1g. 9 - Pacotes de martensita envolvendo carbonetos ou bura

cos na fratura do aço 302 a -80°C.

Fig. 10 - Aspectos gerais da superfície de fratura do aço 302

a 0°C e 2S°C apresentando (a) sinais de eiivagem (b)

cavidades dúteis.

Fig. 11 - Trincas na junção tripla dos grãos revelados na $u-

_ perfície de fratura do aço 310 a -80°C.
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