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RESUMO

Neste trabalho apresentam-se os critérios utilizados em
fluência para Identificação de mecanismos de deformação a par_
t1r de valores do expoente que relaciona a taxa de deformação
com a tensão. Estes critérios quando aplicados para d1ver_
sos aços Inoxidáveis austenTticos levam ã uma aparente con
tradição para mecanismos atuantes acima de è/,0 > 10 /cm*. As,
pectos microestruturais que Interferem diferentemente com a
fratura destes aços poderiam racionalizar estas contradições.
Isto i discutido nos mapas de deformação sugeridos para os
•ços Investigados.

ABSTRACT

In the present work the creep criterions to Identify
the deformation mechanisms through the exponent of the strain-
rate versus stress relationship are presented. When applied-
to several stainless steels these criterioos show an apparent
contradiction for the proper mechanism acting at ê/D above
lo'/cm1. Microstructural aspects Interfering In different
manners with the fracture of these steels could be a reason
for rationalizing the contradictory behavior. This Is
discussed In suggested deformation maps for the steels In-
vestigated.



1. INTRODUÇÃO

A analise experimental dos mecanismos de fluência nos
metais e suas ligas tem sido baseada em aspectos estruturais
e na dependência entre as principais variáveis mecânicas, S£
bretudo a taxa de deformação ou taxa de fluência, ê, e a teji
são, a '• As variáveis ê e ø estariam relacionadas por
uma equação potencial que caracterizaria o comportamento ijn
trínseco do material, desde que ê e o estivessem racionaliza
dos respectivamente para o coeficiente de difusão» D, e » m o
dulo de elasticidade £. Uma das formas simplificadas desta
equação seria:

ê/0 - A (o/E) d)

E geralmente aceito o fato de que o valor do expoente
n esteja associado ao tipo de mecanismo controlador da fluêjn
cia. Sherby e Burke ", por exemplo, propõem uma classifica
ção das ligas metálicas em dois grupos, de acordo com o va,
lor de n. Os materiais da classe 1 seriam aqueles que apre
sentassem n aproximadamente igual á 3. Neste caso, a defo£
mação em fluência seria controlada pela velocidade do arras_
te de solutos exercido na 'linha das discordâncias como sugje
rido pôr Weertman *. Estes mecanismos de deslizamento v U
coso são conhecidos como inicro-fluência. Os materiais da
classe II apresentariam ri compreendido entre 4 e 7, sendo e£
tão a fluência controlada por escalagem (climb) das discojr
dâncias como nos metais puros. Um outro grupo , além des_
tes dois, abrangeria as ligas fortalecidas por dispersão nas
quais n seria superior a 7. Um possível mecanismo sugerido
para esta classe de materiais fortaleeides por dispersão S£
ria o da fluência controlada pelo movimento de degraus (jogs)
intersticiais *. Ha realidade um'mesmo material poderia S£
frer mudança de mecanismo alterando o seu valor de n. Sherby
e Burke indicam que nas li gars da classe II ocorre um aumen
to no expoente n para ê/D ma'i or que lo'/cm* atribuindo*
este fato a um aumento na concentração de lacunas acelerando



o processo de escaiagem. Mohamed e Langdon argumentam que

sendo os dois mecanismos básicos de fluência a escalagem e a

micro-fluência , predominaria aquele que apresentasse a menor

taxa. Assim a possibilidade de mudança de mecanismo, ou se_

ja, mudança no valor de n, estaria associada ã competição p«?

Io menor valor relativo de é, por escalagem ou por micro-flji

ência, para uma dada condição de temperatura e tensão.

2. REVISÃO DOS MECANISMOS NO AÇO INOXIDÁVEL

A fluência dos aços inoxidáveis tem sido já de algum

tempo, estudada tanto nos seus aspectos estruturais quanto

mecânicos 10~1H, Com base sobretudo nos resultados de Garo

falo e col. " 3 o valor de n coloca estes aços na classe II,

ou seja, fluência controlada por escalagem.
15

Em recente tra
12balho " mostrou-se que os resultados de Garofalo e col.

no aço 316 apresentam,. Figura 1, um aumento no valor de n pa_

ra ê/D > 10 /cm2. Isto foi interpretado 1S como resultado

da mudança de mecanismo de escalagem para deslizamento termi_

camente ativado. Por outro lado, resultados em aço 316

mostram o inverso, isto i, n diminuiria para ê/D > 10 /cm2

passando de 1,7 para 2,8. A explicação neste caso seria

a mudança de escalagem para movimentação de degraus interstj_

ciais.

Resultados em aço 304 indicam que talvez não oco£

resse esta transição pois n permaneceria com valores atribu£

dos H escalagem para ê/D > 10 /cm*.

.i . __

Pelo exposto existe uma aparente contradição entre os
valores de n calculados para ê/D acima de 10 /cm* em aços

inoxidáveis austenTticos, inclusive dentro do mesmo tipo .no

minai destes aços. 0 presente trabalho procura racionali_

zar estes resultados com base em características microestru

turais, em escala superior aos mecanismos sub-estruturais de

discordâncias ate agora ventilados.



3. TÉCNICA EXPERIMENTAL

Neste trabalho foram considerados alguns resultados em
ensaio de fluencia jã apresentados em trabalhos anteriores
~17. Vale tão somente apresentar um resumo das caracte

rísticas dos materiais, técnicas experimentais dos ensaios e
interpretação'dos dados obtidos. Isto está apresentado na
Tabela I.

TABELA I - Sumário das Características, Técnicas Experimental
e Interpretação dos Dados do Presente Trabalho.

MATERIAIS - Aços Inoxidáveis Austeniticos.

- AISI 316(A) - 0.07X C, 18,3* Cr, 12,5ï Ni e 2,55« Ho
- AISI 316(B) - 0.05Ï C, 17,7% Cr, 12,2X NI e 2,07% Ho
- AISI 304(F) - 0,025« C, 19,52 Cr, 9,4X NI e 0,24t Ho

CORPOS DE PROVA

- redondos com 39 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro na
seção útil;

- recozidos a 1100°C por 1 hora;
- tamanhos de grãos: 316(A)-30y; 316(B)-80u; 30J(F)-300y,

ENSAIOS

• maquina de fluencia UPM de 1200 Kg;
• temperaturas de 550 a 800°C;

• precisões: carga-0,4«; temperatura-5°C; deformação-0,01mm

INTERPRETAÇÃO

- Valores de deformação verdadeira, taxa de deformação e ten_
são verdadeira obtidos por métodos computacionais.



4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A variação da taxa de fluincfa com a temperatura, base_
ada na equação (1), esta apresentada para os aços 316(A),316
(B) e 304(F), respectivamente, nas Figuras 2, 3 e 4. Como
foi comentado na revisão, nao existe um comportamento unifo£
me para ê/D maior que 10 /cm2. En particular o aço 316 £
presenta valores de n, em um caso (Figura 1), compatível com
mecanismos * IS que diminuem a resistência ã fluinciá enquaji
to em outro caso (Figura 2),estaria ocorrendo um fortalecj_
mento . Alem disto.o aço 304 apresentaria, Figura 4, o
mesmo mecanismo para qualquer taxa de fluincia.

Antes de discutir-se esta aparente contradição de valo
res de n e mecanismos i importante mencionar-rse alguns fatos
sobre a sub-estrutura (escala de microscopia eletrônica). Os
aços inoxidáveis austenTticos ensaiados em fluincia apreseji
tam mudança de uma estrutura de emaranhado de discordâncias

18Para alguns esta mudança £para sub-grãos 12 •** 'ls 'i".
correria acima de 700°C, sendo a precipitação de carbonetos
responsável pelos emaranhados. Para outros ' a mudança
seria ocasionada pelo nível de tensão sem que a precipitação
de carbonetos fosse responsável direta pela sub-estrutura £
maranhada, mas possivelmente uma conseqüência desta. De qua2
quer forma estas características sub-estruturais de transj_
ção de emaranhado para sub-grãos e idêntica nos diversos ti,
pos de aços inoxidáveis austeníticos não justificando a cojj
tradição.

Além da sub-estrutura ê também relevante comentar so
bre a microestrutura (escala de microscópio ótico). Recen

17 2 0 ~"

tes trabalhos ' mostraram que a fratura dos aços aqui £
nalisados parece ser sensivelmente afetada pelos deslizameri
to e precipitação de carbonetos nos contornos, bem c o m o ,
crescimento de segundas fases. 0 que i mais importante ê o
fato de cada um destes aços ser diferentemente afetado por

eventos. Assim, a Figura 5, apresenta um diagrama da



participação destes eventos sobre a dutilidade e a fratura

dos aços estudados. Neste diagrama existem três campos p£

sicionados relativamente ã temperatura e a redução de ãrea

e condicionando o tipo de ruptura do material. Como pode

ser observado na Figura 5, em 'fratura cada aço comporta-se

diferentemente, sendo que o tipo 304 apresenta .sempre baixa

dutilidade e fratura intercristalina ocasionada por desliza,

mento nos contornos (menores temperaturas) e crescimento de

segundas fases (maiores temperaturas). Os dois aços 316 e_

presentam baixas dutiüdades em menores temperaturas em vi_r

tude do deslizamento dos contornos. A altas temperaturas

um deles, 3Í6(A) possue fratura dutil associada ã precipita,

ção de carbonetos nos contornos e o outro, 316(0), tem pouca

dutilidade e aspecto de ruptura Intercristalina devido ã pa£

ticipação de segundas fases.

i

Vale também mencionar que e possível ter-se uma visão

geral das co,ndições de predominância dos mecanismos e estru-

turas, atrav.es dos mapas de defprmação ai. Assim, a Figura

6 apresenta mapas de deformação sugeridos para os três aços

Inoxidáveis analisados. Esta figura baseia-se em um traba_

lho recente " conjugado com as Informações da Figura 5.

Sugere-se que as Inclinações e a posição rslativa das

retas in ê versus In o na figura 6 estejam associadas

não sõ aos fatores sub-estrutura1s mas, também, aos microes

truturais que possivelmente estariam atuando no segundo está

glo de fluencia onde a taxa e minima. Dependendo das cara£

terísticas micro-estruturais, a^os inoxidáveis nominalmente

de um mesmo tipo. Figuras 6a e -6b, poderiam apresentar dife

rentes suscetibilidades ao cresçimen-to de segunda fase e pre

cipitação nos contornos acarretando :inclinações e conseque^

temente .valores de n diferentes.

Finalmente resta fazer um comentário sobre o valor üe
i

n relativamente baixo obtido no aço -316{A), Figura 2, para

ê/D maior que lo'/cm*. Observando-se atentamente esta Figu.

ra» nota-se que este valor baixo corresponde ã média, em sua



maioria, de pontos resultantes de ensaios ã baixa temperaUJ
ra, sobretudo 600°C, que se encontram relativamente mais des,
locados para tensões elevadas. Na realidade a inclinação
correspondente isoladamente aos ensaios de 600°C, ou de 650°C
ou mesmo 700°C daria valor de n superior a 5. Isto indica
aparentemente que a equação 1 não consegue unificar o compor
tamento em relação ã temperatura.. No caso de materiais que
sejam reforçados * as curvas individuais para cada tempera_
tura, Figura 6a, apresentariam valores de n elevados mas seus
pontos sendo lançados para maiores tensões contribuirão, em
media, para um baixo valor de n, Figura 2, no gráfico In ê/D
versus In o/E. Sugere-se pois que isto deva estar ocorreji
do no aço 316(A) ã menores temperaturas. Certamente a situ
ação e outra para os pontos da Figura 1 situados acima de
ê/0 > 10*/cm2, pois pertencem todos aos ensaies de 800°C.

5. CONCLUSÕES

A utilização do valor do expoente n da equação (1) nos a_
ços inoxidáveis austenTticos, como critério de possíveis
mecanismos de fluência, acarreta aparentes contradições a_
cima de ê/D > lo'/cm*.

Estas diferenças podem ser racionalizadas considerando-se
a participação de eventos microestruturais, tais'como a
precipitação de carbonetos, o deslizamento dos contornos
e o crescimento de segurdas fases.

Para. ê/D > 10 /cm* o comportamento em fluincia dos aços
Inoxidáveis parece ser específico para uma dada temperatu
ra não atendendo a unificação da equação (1).
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LEGENDAS DAS. FIGURAS

FIGURA 1: Relação potencial entre ê e o para resultados da
referência (12).

FIGURA 2: Relação entre ín ê/D e In a/E para o aço 3<6
(A).

FIGURA 3: Relação entre In ê/D e In aft para o aço 316
(B).

FIGURA 4: Relação entre In ê/0 e In a/E para o aço 304

FIGURA 5:

FIGURA 6:

Diagrama esquematizando a relação entre dutilidji
de, fratura, temperatura e fatores microestrutu
ra1s para os aços Investigados.

Mapas de deformação segueridos para caracterizar
o comportamento dos aços: (a) 316(AJ; (b) 316(B)
e (c) 304(F).
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