
SEGUNDAS FASES EH AÇOS AISI 316

ENSAIADOS A FLUÊNCIA A 800°C

Vera Lucia Antunes da Silveira
(*)

Sergio Neves Monteiro

FEVEREIRO 197«

(i) XXXIII Congresso Anual da ABM, Rio de Janeiro,
Junho de 197B.

(O Este trabalho origina-se das atividades desenvolvidas por
V.L.A.S. na COPPE/UFRJ, no âmbito de estudos de pós-gra
duação referente a disciplina COT-801.

(*) Engenheira Mecânica, M.Sc. , Pesquisadora
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica» CEPEL/ELETROBRAS

(») Engenheiro Metalúrgico, Ph.D.^
Professor de Engenharia Metalúrgica', EE-COPPE/UFRJ.



RESUMO

Discute-se a natureza das fases presentes em amostras

de aços AISI 316 rompidas em fluência a 800°C.

Estas fases são identificadas com base a resultados ex

perimentais apoiados na bibliografie disponível.

Ê assinalada a interação dessas fases nas propriedades

mecânicas de fluência nesta temperatura.

The nature of second phases in type 316 stainless steel

samples tested in creep to rupture at P00°C has bean discussed.

These phases were identified by experimental techniques

conpleted with the available information in the literature.

The role of these phases in the creep properties of the

type 316 steel at 800°C is analysed.
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1. INTRODUÇÃO

..fO objetivo do presente trabalho é discutir fenômenos de

precipitação em aços inoxidáveis tipo AISI 316'submetidos a

fluência na temperatura de 800°C.

As reações de precipitação são dependentes do tempo de

exposição, das condições de fluência e da história termomeciá

nica.

Vários trabalhos têm sido publicados sobre o comporta

mento dos aços inoxidáveis austeníticos e, em particular, o

aço AISI 316 em condição de envelhecimento isotérmico, porém

sem carga aplicada *~6. Em condições de fluência, entretan

to, pouco se sabe, sendo possível esperar resultados diferen

tes dos encontrados para envelhecimento simplesmente isotcr

mico » , Nas condições de envelhecimento isotérmico é pos_

sível esperar as fases indicadas na Tabela I ~ 1 0.

A cinética da nucleação e do crescimento destas fases é

descrita de modo diferente pelos diversos autores.

Assim, por exemplo, as Figuras 1 e 2 mostram resultados

de Le May e de Weiss e Stickler relacionando as fases em &_

quilíbrio em função da temperatura e do tempo de envelhecimeii

to para o aço AISI 316.. Para o envelhecimento a 800°C Le May

et ai. encontram sucessivamente carbonetos no interior do grão

e em contornos de grão, ferrita ot1 e fase o. Weiss e Stickler

encontram carbonetos, fase X» fase n é fase ø.

Os carbonetot tipo M2 C constituem a primeira fase a

se nuclear no envelhecimento isotérmico de AISI 316 ~ . Pre

cipitam-se em contornos de grão, contornos de macias, em tor

no a inclusão não metálicas e no interior dos grãos ' • Tan

to maior a temperatura de solubilização anterior ao envelhecjL

mento, mais rápida ê uniforme será a formação de M a jC ( .

A fase o foi descoberta no sistema Fe-Cr por Treischke

e Tanunan , sendo dura, natureza frágil.e não magnética.

Segundo Blenkinsop e Nutting1 em aços 316 solubilizados

entre 1100°C e 1300°C, e envelhecidos entre 600°C e 850°C, a

fase a se forma em contornos de grão de austenita independeii

temente da precipitação de carbonetos tipo H 4 jC f.

Se o material é deformado a frio» além de 5% da deforma
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çio plástica, antes do envelhecimento, a fase cr se nucleia in

tergranularmente associada a fase e e nas maclas de deforma
. 1 . 9 ) ~

çao • .

A ferrita metaestãvel o' pode anteceder a formação de

fase o, dando com o tempo, lugar ao crescimento desta última.

Segundo Singhal e Martin isto acontece apenas se a quantida

de de níquel e cromo na matriz fôr alta: Ni + Cr = S0% em pe

so. Le May et al.*, estudando um aço 316 com Ni + Cr = 28%

em peso, observaram formação de ferrita o' precedendo a forma

ção de fase a. Forma-se inicialmente em pontos tríplices e

posteriormente ao longo de contornos da matriz austenxtica. ,

Para tempos de envelhecimento maiores, foi observada uma pre

cipitação fina de fase o. em equilíbrio com a ferrita. Ainda,

segundo estes autores a ferrita e a fase o crescem as expcnsas

da dissolução de carbonetos M C previamente formados . A

discrepância entre Singhal e Martin e Le May et al. foi ex

plicada por esses últimos autores, em termos da diversidade en

tre as histórias termomecânicas dos dois materiais . 0 mate

rial 316 que deu origem a formação de ferrita apresentav^-sei

nicialmente com precipitação interna de carbonetos. .»nqunnto

que o material onde não aparecia ferrita est*v.i solubilizado.

A fase x c nucleada durante o recozimento prolongado a

800 C a partir da fase e segundo Duhraj et ai. . Weiss e

Stickler observaram no AISI 316 a fase x> após envelhecimen

to a 800°C, por apenas 100 horas seguindo a formação de carbo

netos MffC$ e precedente a formação de fase TJ e de fase o*

A fase n» observada por esses últimos autores, precede

a formação de o, embora com uma participação volumctrica pe

quena se comparada aos carbonetos H2|C( e a fase x
 com quem

se mantém em equilíbrio. A fase n se precipita preferencial

mente no interior dos grãos.

0 encruamento do açc AISI 316 a frio, após o tratamento

de solubilização, em geral ac?l«ra a formação das segundas fa

ses durante o envelhecimento1»*»1.

A interação dos mecanismos e crescimento destas fases

tem sido discutida por Le May et ai. * • Acredita-se que a

deformação por fluência apresse o processo de formação dessas

fases mas, pelo que conhecemos, a literatura não aborda a quês



tão de forma iiitømatic«.

A influência dos precipitados nas propriedades mecâni

cas deve ser analisada por dois aspectos. A ação. sobre a v£

locidade de deformação que se associa ao, assim chamado, se

gundo estágio de fluêneia e a ação sobre o terceiro estágio,

ou seja, sobre as características de fratura e dutilidade.

Quanto a interação entre precipitados e taxa de fluência

as opiniões são divergentes. Alguns autores12'" acreditam que

uma precipitação fina de carbonetos na matriz iniba a-movimen

tação de discordâncias no interior do grão. Outros autores1*'15

julgam que a precipitação mesmo fina è influente na estrutura

de discordâncias desenvolvidas em fluincia que ê ditada unica

mente pelo nível de tensão aplicada.

A 800 C, entretanto, esta discussão é pouco significati.

va de vez que a difusão facilita o rápido crescimento dos car

bonetos além da dimensão em que eles seriam efetivos, de açor

do com o primeiro grupo de autores. Uma influência indireta

dos carbonetos que deve ser considerada e o empobrecimento de

átomos solutos na matriz austenftica. Resulta daí que a 800 C

não devem ser esperados os mesmos efeitos de envelhecimento djL

nâmico resultantes da interação entre discordâncias móveis e

átomos solutos que são ocasionalmente observados em temperatu

ras mais baixas .

Quanto a influência dos precipitados nos mecanismos de

fratura é possível encontrar concordância entre a maioria dos

autores. Baixas tensões aplicadas correspondem a tempos de

ruptura elevados, acarretam perdas de dutilidade e favorecem

a formação de fases intermetálicás nos contornos de grãos no

aço AISI 316 ".

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os materiais estudados foram aços inoxidáveis AISI 316

ensaiados a fluência sob carga constante na temperatura d e

800°C. A técnica de ensaio a fluência esta descrita em traba

lho anterior17« As composições químicas dos materiais são in

dicadas na Tabela II«
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Antes da deformação por fluêneia os materiais Foram re

cozidos a 1100 C por MO minutos seguindo-se resfriamento em

água. Desse tratamento é possível esperar que pnrte dos car

bonetos pré-existentes no material, no estado de fornecimento,

permaneçam não dissolvidas. A estrutura micrografica antes

do ensaio a fluêneia é semelhante nos dois materiais e é indi

cada na Figura 3(a).

A Figura 3(b) segundo Le May et ai. mostra a microgra

fia do aço AISI 316 capaz de produzir ferrita em condições de

fluêneia a 800°C.

A comparação entre as Figuras 3(a) e 3(b) mostra que os

aços aqui estudados apresentam inicialmente uma concentração

menor de cai-bonetos que a do material utilizado por Le May.

A melhor solubilização dos carbonetos indicaík1 3*>o: Figura 3(a)

permite supor que em condições de fluêneia a SOU°C seja impr£

vãvel a formação de ferrita ' ? .

Aspectos da microestrutura desenvolvida pelos dois mate

riais em condição de fluêneia foram estudados no presente tra

balho por metalograf ia ótica, réplicas por extração de carbo_

no em microscopia eletrônica de transmissão e microsonda eje

irônica.

Nenhum desses métodos permite por si sõ a p?ena identi

ficação em )••• as diversas fases potencialmente presentes, in

dicadas na Tabela I. Uma análise dos limites de aplicação des

ses métodos foi apresentada por Weiss et nl.

As amostras observadas foram extraídas de corpos de pro

va rompidos em ensaios de fluêneia em região suficientemente

afastada da fratura para apresentar deformação uniforme.

Os ataques metalograficos utilizados estão indicados na

Tabela III .*'".

Nas Figuras M e 5 são apresentados aspectos da. microeé^

trutura observados em metalograf ia ótica corr-espondendo, re£'

pectivamente, a ensaios de fluêneia de curta duração, até 90

minutos e ensaios de fluêneia de duroçno entro 70 e 1,1 HO horas. .

Ê possível observar uma variedade de formas assumidas

pelas segundas fases presentes. Entretanto, conforme assina

lado por Weiss e Stickler J,uraa mesma fase assume raorfologia



diversificada, a medida que os mecanismos de nuc) cação e cres_

cimento variam. Não sendo possível a identificação das fases

presentes a.penas pela forma ou localização que assumem.

, Nas figuras «tia), >t(d) e «*(i> observa-setcom vários au

mentos, regjLão de contorno aparentemente livre de fases inter

metálicas. Nas Figuras t(b) e M(h) com maior aumento ê possi

vel distinguir a formação de fase escura provavelmente earbo

netos do tipo M C . 0 ,ataque com glicerégia seguido de Mura

Jcami sem pjplimento intermediário colore fases intermetãlicas.

Nas Figuras <t(d), Híe) e, «Kf> são indicadas regiões onde foi

observada coloraçãqj azul logo apôs o ataque e que transmutou

em rosa por envelhecimento, Estas fases são de natureza in

tragranular e provavelmente, de acordo com a Figura 4(f), a£

sociadas a precipitados .formados no' processo de fabricação do

material. As Figuras t(^) e 1(i) mostram manifestações da de_

formação na estrutura do. material.

A Figura 4(d) mosÇra ainda segundas fases no contorno

icom morfologia próxima das fases intermetãlicas lobservadas ex

tensamente em tempos de duração de ensaios maiores.

As Figuras 5(4), 5(b), 5(f>, 5(g) e 5(i) mostram fases

intermetãlicas ao longo de contornos de grão em pontos trípli

ces, em contornos de macia e no interior.dos grãos. 0 ataque

de água regia seguido de Murakami colore as fases intermetãli

cas de azul claro e <rosa. A Figura 5(e) mostra regiões colo

ridas,' sendo possível distinguir alternadamente fases colori

das e fases escuras, sendo essas últimas provavelmente carbo

netos M2JC$. A Figura 5(c) mostra com maior aumento região

dâ Figura 5(b) onde é possível distinguir fases intermetál^

cas associadas a fase oriunda do processo de fabricação do roa

terial. As Figuras S(f), 5(g), 5<h) e S(i) mostram cavidades

associadas as interfaces de grão,ricas em fases intermetáli

cas, A Figura S(d) mostra crescimento de carbonetos MiaCg em

forma de lâminas finas e paralelas a partir de um contorno.

Este ti$$bf.de precipitação foi estudado recentemente * no

AISI 31C siíijfnetido a flüência em temperaturas menores que 800°C

A caíStfjjLrmaçIo da presença de carbonetos tipo M C foi

possíveljëim'iemprego das técnicas de réplica por extração de

carbono, e posterior análise por difração em microscopia ele



trônica de transmissão. A imar.cm dos precipitados« as fipuraa

difratadas e os respectivos parâmetros característicos são in

dicados na Figura 6. Observa-se que nas Figuras 6(a), 6<b) e

6(c) os precipitados estão localizados no interior do .grão e

na Fi/»ura 6(d) nobre o contorno.

Não foi possível observar por esta técnica, precipitados

em ensaios de duração mais longa. Nessa última condição os

precipitados são grandes e não fornecem fifjura de dif ração *.

Ma Tabela IV * são comparados os parâmetros calculados

dos carbonetos com os parâmetros indicados na literatura. Ho

te-se que os valores da literatura variam nuna faixa de 10,569

a 10,676 A, sendo esta variação atribuída ao conteúdo de mo

libdênio dos carbonetos .

A formação de fases intermetãlicas na região do contor

no ë acentuada com o aumento da duração do ensaio a medida que

dependem da difusão de cromo e molibdênio.

0 enriquecimento de cromo nas interfaces do grão e o con

sequente empobrecimento de ferro são observados por microsori

da eletrônica na Figura 7.

0 comportamento mecânico dos aços 316 aqui estudados }<i

foi anteriormente d i s c u t i d o ' . Das Figuras M o 5

torna-se claro que a natureza, norfologia e a localização dos

precipitados varia a medida que a duração do ensaio de fluên

cia aumenta. Entretanto, entre as durações de ensaios estuda

das, as modificações estruturais não parecen alterar o rela

cionamento entre a taxa mínima de deformação e a tensão aplj_

cada. Isto pode ser observado na.Figura 8 onde um mesmo expo

ente n é mantido para cada material em toda a faixa de fonr-r»--;

aplicadas. Deve-se ressaltar que os tempos de ocorrência da

taxa mínima são bem menores que os tempos de ruptura para os

quais foram feitas as observações estruturais. Assim c possi

vel que no instante de ocorrência da taxa mínima não houvesse,

formação suficiente de fases intermetãlicas para alterar sen

sivelmente o comportamento mecânico.

0 comportamento em fratura dos materiais AISI 316 aqui

estudados é claramente dependente das segundas fases presen

tes. As Figuras U(d)> 5(f) e 5<i) mostram trincas intergranu
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lar«* «••ociarias m 'interfac«« entro metric «u»t«n£tica » «tt
gundas fases.

A Figur* 9 relaciona a variação entre redução de área,

distribuição ri«- segundas fases e morfologie de fratura. Obser

va-se que parn menores tensões aplicadas e, portanto, maiores

temp"- de ruptura, a dutilidade se reduz e a fratura torna-se

intergranular. A influência da tensão aplicada e dos tempos

de duração do ensaio sobre os mecanismos de fratura é complexa.

Os tempos elevados de exposição ã temperatura e ã defor

mação, associados as baixas tensões aplicadas, permitem even

tualmente a ação de mecanismos de corrosão intergranular ".

As baixas tensões aplicadas também favorecem maior participa

ção de deslizamento de contorno de grão na deformação total

por fluêncía induzindo assim formação de vazios mesmo na au

sência de segundas fases nos contornos l*»al,

3. CONCLUSÕES

Os aços AISI 316 nas condições iniciais com que se apresen

tam nesse trabalho e rompidos em fluência a 800 C s possi!

vel esperar um significativo enriquecimento de elementos

de adição na região do conjtorno.

Esse enriquecimento corresponde ao crescimento de carbone

tos tipo M C e fase intermetãlica nos contornos.

Estas fases descnvolvem-se em menor proporção no interior

dos grãos.

Ferrita o', se presente, serã em quantidades reduzidas e

'ie difícil observação.

A formação dessas fases não parece influir significativa

menifi em propriedades mecânicas ligadas ao segundo estágio

de fluência.

Estas fases interferem com as características associadas

do terceiro estagio de fluência, seu crescimento, dá origem

a fratura intergranular e a perda de dutilidade.



TABELA I - SEGUNDAS FASES OBTIDAS POR ENVELHECIMENTO ISOTÉRMICO NO AÇO AISI 316 A 800°C

FASE

F.« >>'

Sigma (o)

Chi <X)

1,2,$,10

Epsilon (e)

s

Laves (n)

ESTRUTURA

CFC

CCC

Tetr.agonal

9

<ccc

to

Hexagonal

*,»

Hexagonal

PARÂMETROS
(À)

»

a = 10,621*
0

a = 2,8664

i

a s 8,799
e

c a i(,5<t<t

a s 8,920
0

10

a a 2,S02
0

e
. c0 s 4,310

ao = u,74>»
e

C, •«. 7472S

ORIENTAÇÃO

aoo}-//aoo}M r
s

« Mj,C$

Carbonetos no in
terior do grão.""

-

Geralmente varia
da, relaçio fvi
quente. ~"

(100)^/(100)^
<011>.//<1«»0>o cr

(1U)Í//(11O)X

<011>5//<110>

-

-

COMPOSIÇÃO
(•% em peso)

(Cr Fe Mo )C
ic i i «

(FeCr) i j C $

-

Fe Cr

Fe Mo

Fe(Cr Mo)

»,»

(Fe Mo) C M
l» « 3

e Fe C

Fe2Mo

fZ



TABELA 11 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA (i PESO)

^«^Klonento

A

P

Composição
nominal- -
AISI 318 , •

C

0,07

0,05

' max
0,00

Cr

18,3

17,7

IB
a
10

Mi

12,5

12,2

10
a
1«

Ho

2,5S

2,07

2
a
3

Si

0,50

0,40

max
1

Mn

1,72

0,73

max
2

P

0,026

0,035

max
0,0«5

S

0,01'<

0,010

max
0,03

Cu

0,13

0.1S

-

TABELA 111 - ATAQUES HETALOGRÃFICOS EMPREGADOS HO AÇO AISI 316

Nome Composição Efeito

Água repia
diluída.

Glicerégia

Murakami- .

20mt 11,0
HHO,, 60m£ KCl,

lOmt HMO,, 30m*HC-í
30ml ßlicerol.

10g K,Fe(CH)t,10p KOH,
Oi HO

Ataca a matriz .l
uniforraemente, dissolvendo
a Fcrrita a rapidamente e
deixa a fase sijvna c carbo
netos em relevo *,IT.

Mostra estrutura geral*»".

Colore a fase sirna de azul
ficando os carbonotos escu
ros e a ferrita a' amarela

TABELA IV - COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS CRISTALINOS DOS

CARfcONETOS M C

. Fase

M C
j* *

Estrutura

CFC

Parâmetro
por

Literatura (A)

a = 10.G29U

»a
af = 10,569

(815°C para

15 horas)
IJ

a# = 10,676

(815°C para

3000 horas)

' HO AÇO AISI

Parâmetros
Calculados
.1 Bifl̂ C (Å)

10,760

(56 minutos)

10,627 **

(56 minutos)

ft*
10,671

(56 minutos)

**
lu,b?9

(56 minutos)

31G

Equipamento

Jeol-lOOil

<rø'.-CTA)

Jeol-lOOB

(PRH-CTA)

Jeol-lOOB

(PRH-CTA)

Jeol-1000

flME)

^ isotermico
** Unnaiados ò fluôncia.
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LEGENDAS DAS FIGURAS

ilr
FIGUR/ 1 - Esquema de precipitação de segundaá fases em fun

cio do tempo e da temperatura para o aço AISI 316

segundo Le May et ai.

FIGURA 2 - Diagrama tempo-temperatura-precipitação de segun

das fases no aço AISI 316 solubilizado a 3260°C por

15 horas e resfriado em água segundo Weiss B. et ai. .

FIGURA 3 - Aspectos metalograficos dos materiais A e B, como

recebidos, em comparação ao aço AISI 316 usado por

Le May et ai. .

FIGURA U - Aspectos metalograficos dos materiais A e B ensaia

dos a fluência na temperatura de 800°C com tempos

de até 90 minutos de ensaio.

FIGURA 5 - Aspectos metalograficos dos materiais A e B ensaia

dos a fluência na temperatura de 800 C com tempos

entre 78 a 13M0 horas de ensaio.

FIGURA 6 - Imagem e difração obtidas no M.E.T. para precipita

ções de carbonetos do material B ensaiado a fluên

cia em 800°C e 56 minutos de ensaio.

FIGURA 7 - Imagem e concentração de cromo e ferro obtidas por

microsonda eletrônica para o material B ensaiado a

fluencin em 800°C e 13^0 horas de ensaio.

FIGURA 8 - Relação entre estrutura microgrãfica, tensão apli

cada e taxa mínima para os materiais A e B ensaia

dos a fluência em 800 C.

FIGURA 9 - Relação entre estrutura microgrãfica, característi

cas fratogrãficas» redução de ãrea e tensão inici

ai no material B ensaiado a fluência em 800°C.
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