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RESUMO

a influência da transformação de fase

martensítica no processo de fadiga, em tração pulsante, de um

aço inoxidável metaestável do tipo AISI 316, às temperaturas de

25 C e -196 C. f«eamPBtaa£s#M amostras recozidas e pré-deforma-

das, a fim de se obter características microestruturais diver-

sas.

Conclui«^«« que a Resistência ã Fadiga, assim co-

mo os mecanismos formadores de trincas, dependem da natureza do

deslizamento de planos cristalográficos. A transformação marter^

sítica pré-induzida por deformação plástica apresenta um cará-

ter deletério em relação ã fadiga, ft- mar/MU bi Lm irn~T~éTlüa pui—9a

TB

tpiwaaa eyporfiuiulb »fl aço. No estado recozido e ensaiada a

25°C, requer o aço em questão uma def.ormação plástica igual ou

pouco superior a 9% para fraturar por tração pulsante.
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ABSTRACT

The influence of martensitic phase transformation

on the process of pulsating tensile stress was- studied in a

metastable type AISI 316 stainless steel in the temperature

range from 25 to -196 C. Annealed as well as previously deformed

specimens were- tested for the typical microstructural character

istics.

It at» concluded that the fatigue limit as well

as the cracK mechanisms depend upon the nature of the slip of

crystalographic planes. The martensitic transformation previ-

ously induced by plastic deformation shows an undesirable fatigue

character. Thr n1 ni I n ill » liiilniiii nun 1 nun i I n ilinni mil Ulli I 1 lTTi

• ••••tra-TT-n fi •ii»ruuL L I U L K I'lilllBUUU 1H'"WWWH—•». In the

annealed state and tested at 25°C, the type 316 steel will need

a plastic deformation equal to or sli'ghtly above 9% for pul-

sating tension fracture.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

O emprego industrial dos aços inoxidáveis austení^

ticos em escala sempre crescente requer estudos cada vez mais

detalhados acerca de suas propriedades mecânicas. Pesquisar em

profundidade uma dessas propriedades, a resistência à fadiga,

torna-se necessário, já que há poucos dados disponíveis a res-

peito, mormente ã baixas temperaturas.

Com a utilização desses aços em indústrias alimen
1 2 —

tícias e no sistema de arrefecimento de alguns reatores , quari

do ficam submetidos a choques térmicos e a cargas repetidas oca

sionadas pelo escoamento de líquidos a baixas temperaturas, o

fenômeno de fadiga pode se fazer presente.

0 presente trabalho investiga o efeito da trans-

formação de fase martensítica, induzida tanto estática quanto

dinamicamente, sobre a resistência a fadiga, em tração pulsan-

te, de um aço de fabricação nacional do tipo AISI 316.

Partindo-se das curvas de WOhler, foram compara-

dos os valores das tensões correspondentes aos Limites de Resis

tência ã Fadiga CLRF) para quatro condições de ensaios, tanto

em termos absolutos quanto em relativos, isto é. referenciados

à tensão de escoamento para cada situação.

Realizaram-se, ainda, análises micrográficas e rrã

crofratográficas com o fim de se identificar os mecanismos for-

madores de trincas superficiais e os aspectos morfológicos das

superfícies de ruturas por fadiga para cada condição.



CAPÍTULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II.1- Fadiga - Definições Gerais:

Fadiga é a falha que ocorre na estrutura de um ma_

terial. metálico ou não, sujeito a cargas aplicadas de forma re_

petida ou cíclica. Nos aços, de u'a maneira geral, a tensão má-

xima requerida para produzir ruturas por fadiga é muito inferi-

or ã tensão de rutura estática
3 •»

de 1/2 a 2/3 da tensão maxima * ,

segundo dados experimentais.

Em laboratório, para. se determinar a resistência

h .fadiga de um metal torna-se necessário testar uma certa quan-

tidade de corpos de prova idênticos, com pequenas variações tail

to de dimensões quanto ÜB peso. Quanto maior for a quantidade

ensaiada mais precisa se tornará a curva representativa da re-

sistência à fadiga desse metal, considerando-se que se trata de

uma curva empírica.

A dispersão.nos resultados ê uma constante nos e£

saios de fadiga. Parte dessa dispersão pods ser atribuída a er-

ros experimentais: parts a defeitos cristalinos e/ou superfici-

ais nos CPs. Para efeito de ensaio, submete-se cada CP a uma

tensão flutuante, alternada ou pulsante, referenciada a uma ter»

são média, ã tensão de escoamento ou de rutura do material. A£

sim se obtém uma relação empírica entre a tensão de fadiga o e

o número de ciclos N contados até a rutura do metal. Essa rela-

ção traduz-se na forma de um gráfico a x N, onde o número de ei

cios é marcado em escala logarítmica. A curva ajustada aos pon-

tos obtidos denomina-se Curva de WOhler, sendo que existem dois
3 *

tipos amplamente citados na literatura ' : um para os metais não

fsrrosos e suas ligas e o outro para oa aços, os ferros forja-

dos e algumas ligas não ferrosas. No primeiro caso, o valor da



tsnsão diminui para um acréscimo na quantidade de ciclos (sem

haver proporcionalidade), sendo cada valor da tensão definido

como Resistência ã Fadiga (RF) do material, ou seja, a tensão

máxima suportada pelo metal até haver rutura, para um dado nú-

mero de ciclos. A curva típica do segundo caso apresenta duas

regiões: a de altas tensões na qual as amostras sofrem ruturas;

a outra região mostra uma linha horizontal (patamar) abaixo da

qual o material possivelmente não rompe qualquer que seja o nú-

mero de solicitações cíclicas. A tensão correspondente a esse

patamar é conhecida como Limite de Resistência ã Fadiga (LRF)

do metal. As curvas de WBhler são usualmente determinadas no in
5 8 . ~

tervalo de 10 a 10 ciclos. Entretanto, em certas aplicações -

Fadiga de Baixo Ciclo (FBC), por exemplo - executam-se ensaios

inferiores a 10 ciclos.

Denomina-se FBC os ensaios em que se submete um

dado material metálico a tensões cíclicas elevadas, as quais

provocam deformação plástica nesse-material. Por conseguinte, o

metal sofre ruturas dentro de uma pequena faixa de ciclos de

tensões. Os ensaios de FBC apresentam estas características: 1)

se recozido, o metal tende a endurecer apôs ensaiado; 2) se en-

cruado, possui uma tendência ao amolecimento.

Durante um ensaio de fadiga o ciclo de tensões se

mantém quase sempre constante . Assim, um ensaio pode ser cara_c

terizado pela aplicação de uma tensão alternada aa justaposta

a uma estática ou média am. Logo, as tensões aplicadas podem ser

escritas como:

o máx. • om + aa - expressando o maior valor algébrico da

tensão durante um ciclo completo.

o mín. * am - aa - indicando o menor valor algébrico da ten-

são durante um ciclo.

Existem diversas combinações entre aa e am, de

tal modo que as tensões podem ser pulsantes, flutuantes ou al-

ternadas. As pulsantes representam-se de acordo com a Figura 1.



A relação algébrica a mín/a máx denomina-se razão

de tensões, comumente representada por R. As tensões antes men-

cionadas classificam-se, conforme o valor de R, desta forma:

R = -1 - tensões alternadas

-1 < R < 1 - tensões flutuantes

R = 0 - tração pulsante

As máquinas para ensaios de fadiga são classifies

das pelo tipo de ação deformante inflingida aos corpos de ' pro-

va: tensão axial ou direta, flexão, torção e tensões combina-

das. As de ação direta operam com carga constante, e as amos-

tras ficam sujeitas axialmente a tensões de tração e/ou comprejs

são distribuídas uniformemente ao longo da seção reta. Subdivi-

dem-se as máquinas de flexão em duas classes: flexão plana e ro

tativa. Nas de flexão plana a amostra é flexionada repetidamen-

te ficando submetida a um deslocamento constante em torno de

seu eixo neutro. Nas de flexão rotativa o corpo de prova (sem-

pre cilíndrico] possui uma de suas. extremidades presa, e a ou-

tra suporta um peso, de forma que possa girar em torno de seu

eixo. À proporção que gira, cada ponto da circunferência da se-

ção fica sujeito a uma tensão alternada que varia senoidalmente

desde uma tração até uma compressão de mesma intensidade. As má

quinas de torção submetem as extremidades livres (uma delas é

fixa) das amostras a um momento torsor repetido, enquanto que as

de tensões combinadas aplicam aos corpos de prova duas ou mais

espécies de solicitações...

Os CPs utilizados em ensaios de fadiga são bastar^

te diversos tanto na forma quanto nas suas dimensões. Todavia,

dois tipos principais podem "ser citados: os de -seção circular e

os prismáticos de seção retangular, ambos com a presença ou não

de entalhes. A forma de um corpo de prova influi sobremodo na

RF do material. Oessa forma, dois aspectos importantes merecem

ser observados: 1) os extremos de fixação do mesmo devem possu-

ir uma largura (ou diâmetro) maior que a ds seção útil; 2) raios

de concordância entre as partes de fixação e o comprimento útil

tornam-se necessários para minimizar o efeito da concentração de

tensões.



II.2- Fatores Influentes na Resistência ã Fadiga;

a)- Tipo de Solicitação Cíclica:

A RF de um metal varia de acordo com o tipo de S£

.licitação cíclica a que está sujeito - tração pulsante, flexão

plana, tensão alternada, etc. Dependendo das condições de en-

saio, poderá decrescer sua RF pela ocorrência destes fenômenos:

aparecimento de regiões encruadas favoráveis ã formação de triji

cas (tração pulsante, tensão flutuante) e presença do efeito

Bauschinger Cflexão plana, tensão alternada).

Pode-se dizer, de um modo geral, para cada tipo

de solicitação cíclica, que a uma tensão média imposta ao mate-

rial superpõe-se uma tensão alternada máxima capaz de ser supojr

tada pelo mesmo sem haver rutura. A relação entre essas tensões

obtém-se comumente a partir dos diagramas de Goodman e dos de

Gerber.

5
CINA comparou os resultados de um aço-liga com

vários percentuais de deformação a frio, ensaiado em tensão al-

ternada (tensão méi-a igual a 2ero) e em tração pulsante. Cons-

tatou que o LRF no segundo caso suplantou em mais de 75% ao da

condição inicial. Atribuiu ã ocorrência do efeito Bauschinger,

em tensão alternada, a grande redução no LRF explicando que co£

tribui para as discordancias criadas pelo encruamento (devido ã

reversibilidade da tensão) formarem micro-regiões endurecidas

favoráveis ao aparecimento de trincas, ao contrário dos ensaios

em tração pulsante quando essas regiões de endurecimento ocor-

rem sob maiore^s tensões cíclicas e com a ausência desse efeito.

b)- Freqüência das Solicitações;

Em geral, à temperatura ambiente, uma ligeira pe£

muta para mais na freqüência das solicitações cíclicas acarreta
„ 6

um acréscimo na RF de um metal , já que o período de aplicação

da tensão máxima diminui e a deformação decorrente dispõe de um

tempo restrito para ocorrer devido ao fenômeno da histerese me-



cãnica - ciclo tensão-deformação no qual a deformação não co£

responde ã tensão aplicada ao material, e, em conseqüência, es-

te armazena uma certa parcela de energia para acomodar a disto£

ção permanente havida em sua estrutura cristalina, dissipando a

outra parcela de energia sob a forma de calor. CAZAUD menciona

que amostras de um aço inoxidável ensaiadas em flexão rotativa

tiveram seu LRF acrescido de 15% ao ser a freqüência permutada

de 25 para 50 cps (ciclos por segundo). No entanto, se a fre-

qüência for mantida a níveis elevados C180 cps, por exemplo) djj

rante um longo período, o calor devido â histerese contribuirá

para aumentar a temperatura do metal, provocando neste um aque-

cimento excessivo e a conseqüente redução de sua RF, principal-
7

mente sob cargas elevadas .

Vale ressaltar, por outro lado, que um aumento na

freqüência das solicitações cíclicas acarreta um acréscimo na

taxa de deformação do material. A tensão de escoamento acompa-

nha esse incremento da taxa de deformação, ocasionando um LRF

superior.

Oe maneira inversa, um decréscimo na RF de um me-

tal é verificado se a freqüência das solicitações diminuir.Oois

fatores concorrem para este comportamento : 1) a fadiga está re_

lacionada a uma maior' quantidade de deformação plástica durante

um ciclo de solicitação; 2) o efeito corrosivo da atmosfera a-

tua sobre certos metais ensaiados ã baixas freqüênci-as.

As máquinas de ensaios de fadiga operam na faixa
7

de 15 a 150 cps. Segundo FORREST , neste intervalo muitos mate-

riais metáliccrs não são afetados pela freqüência das solicita-

ções, desde que ensaiados a uma freqüência constante.

c)- Temperatura;

•s dados relativos a ensaios de fadiga a baixas

temperaturas indicam que os metais têm sua RF aumentada, em va-

lor absoluto, com o decréscimo da temperatura, porque uma dimi-

nuição na temperatura de ensaio concorre para elevar a tensão
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de escoamento do material e, portanto, sua RF.

8

POPE cita que um aço inoxidável do tipo 18/8 en-

saiado em flexão rotativa, âs temperaturas de 20° e -40°C, teve
7

sua RF (N=10 ciclos] acrescida de 26%, em termos absolutos, ao
comparar os resultados da segunda com a primeira condição.

via, relacionando a RF em ambos os casos ã respectiva resistên-

cia ã tração, verificou que a razão a -40°C era inferior em 32%

à do caso inicial. SPRETNAK et ai testaram em flexão rotativa

amostras de um aço inoxidável AISI 304 a 25° e a -196 C consta-

tando um aumento no LRF de 45%, de modo absoluto, nas amostras
o o 10

ensaiadas a -196 C em relação ao teste a 25 C. KENNEFORD et ai

submeteram um aço NI-Cr-Mo a esforços pulsantes a 20 , -60 e

-166 C. Concluíram que o LRF acresceu, de forma absoluta, com o

decréscimo da temperatura, principalmente se confrontados os va

lores, a 20° e a -186°C, quando o incremento foi da ordernde 50%.
8 9 10

Ocorre que os referidos autores " * . não fazem

nenhuma alusão ã transformação de fase martensítica, não menci£

nando se os acréscimos absolutos verificados nos LRF deveram-se

ou não ã esta transformação.

Por causa do elevado emprego de metais a altas

temperaturas, muitas investigações concernentes ã fadiga tim sî

do realizadas nestas situações. Verificou-se que, em vários ca-

sos, a RF decresce com o aumento da temperatura. De fato, um ajj

mento na temperatura das solicitações cíclicas implica numa di-

minuição da tensão de escoamento e, consequentemente, reduz o

LRF do metal testado em temperaturas elevadas. Entretanto, di-

versas variáveis intervém conjuntamente com as inerentes ao fe-

nômeno da fadiga (principalmente a fluência), interferindo para

que não haja um comportamento generalizado para os metais subme_

tidos a solicitações cíclicas em altas temperaturas.

d)- Estado Superficial das Amostras:

Como as trincas por fadiga quase sempre se propa-

gam a partir da superfície livre dos CPs ou componentes estru^u

rais, o estado desta influi sobremaneira na RF dos mesmos, par-

ticularmente ao se fazerem presentes concentradores de tensões



[furos, entalhes, poros, etc) os quais facilitam a nucleaçâo de

trincas superficiais.

Tratamentos superficiais, tais como polimento me-

cânico e eletrolítico, niquelagem, zincagem, jateamento de a-

reia, dentre outros, são empregados para minimizar os efeitos

dessas irregularidades sobre a RF. Todavia, esses tratamentos

também podem influir nos metais submetidos ã fadiga de 3 for-

mas: a) encruando uma fina camada próxima ã superfície onde se

formarão trincas; b) introduzindo tensões residuais nas camadas

adjacentes ã superfície livre, decorrentes da deformação plästig

ca produzida por esforço mecânico ou termo-mecânico; c) pela in

trodução de novas irregularidades. Os riscos oriundos do poli-

mento mecânico, mesmo de pouca profundidade, agem de modo pre-
6

judicial sobre a RF. CAZAUD cita que amostras polidas de um a-

ço Ni-Cr, ensaiadas em flexã ; plana, tiveram seu LRF acrescido

de 60% em relação às riscadas.

e)- Microestrutura:

Desempenha, a microestrutura marcada influência s£

bre o LRF dos aços. Dependendo da estruturo cristalina - auste-

nita, martensita, etc - um aço poderá sofrer variações em seu

LRF, seja a microestrutura obtida através de tratamento térmico

ou termo-mecânico.

Pesquisadores constataram que a razão entre o LRF

e a tensão de escoamento CO,2% de deformação) varia com o tipo

de microestrutura. BORIK et ai compararam valores do LRF obM

dos para o aço AISI 4340 com vários teores de martensita induz_i

da por tempera, verificando um acréscimo no LRF com o aumento

que

cita

que aços de estrutura austenítica apresentam um LRF igual ou sij

perior às respectivas tensões de escoamento, explicando que tal

fato se deve à grande capacidade de sofrerem deformação plásti-

ca nos cilcos iniciais de esforços, quando as propriedades re-

lativas â resistência mecânica ficam aumentadas. Oados forneci-

no percentual desta fase - isto para quantidades maiores

85% de fração transformada e em valor absoluto. CAZAUD



dos por CAZAUD indicam que a tnartensita obtida por timpera em

aços Ni-Cr decresce a relação LRF/ae por causa das elevadas tejî

soes internas que facilitam a rutura por fadiga.

Referências acerca do comportamento da estrutura

martensítica sobre o LRF dos aços inoxidáveis austeníticos são

raras. BATHIAS et ai mencionam que o aço inoxidável AISI 304

possui uma RF superior ã dos aços Maraging, sujeitos a idênti-

cas solicitações cíclicas, atribuindo essa superioridade ã tranjs

formação martensítica ocasionada por deformação plástica no fio

da trinca.

II.3- Aspectos Metalográficos no Processo de Fadiga:

formadas por tensões estáticas, havendo, contudo,
13

marcantes entre ambos os tipos. FORSYTH mostra que as

Nos metais, as bandas de deslizamento produzidas

por solicitações cíclicas são semelhantes na aparência àquelas

diferenças

bandas

criadas por tensões cíclicas apresentam-se como rebaixos e res-

saltos nas superfícies das amostras, -enquanto que as oriundas

de ensaios estáticos mostram-se, na maioria das vezes, como mi-

cro-degraus superficiais.

As bandas de deslizamento originadas de tensões

cíclicas aparecem na superfície do metal como traços de planos

de orientações preferenciais, apresentando um aspecto ondulado

e irregular. Essas bandas tornam-se mais numerosas quando cres-

ce a qua/itidade de ciclos de solicitações, sem existir propor-

cionalidade entre o número de ciclos s as referidas bandas. Por

outro lado, quando a tensão de fadiga ê inferior ao LRF as ban-

das de deslizamento ocorrem até um certo estágio e não mais pro

gridem

Um notável aspecto do deslizamento em fadiga, se-
13

gundo o autor , e que tais bandas de deslizamento agrupam-se

em forma de estrias (faixas) nitidamente espaçadas no interior

de cada grão. As estrias aparecem apôs uns poucos milhares de
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ciclos, tornam-se mais definidas e crescem em largura pela adi-

ção de outras bandas, ã medida que cresce a quantidade de ci-

clos. Podem as estrias alargar-se até que a superfície do grão

fique completamente coberta pelas mesmas. Vistas ao microscópio

eletrônico as bandas produzidas por tensões cíclicas aparentam

ser curvadas, têm a forma aproximada de "dentes de serra" ou um

aspecto corrugado, possuem pequenos comprimentos e raramente são

continuas através dos grãos, embora ocasionalmente estendam-se
13

de um contorno de grão ou outro ' Ha uma certa dispersão entre

as bandas de deslizamento, podendo existir estrias em direções

cruzadas - quando se trata de materiais de alta energia de fa-

lha de empilhamento (E.F.E.).

Os contornos das estrias produzidas pelas bandas

sugerem que os deslizamentos ocorrem por pequenos movimentas de

discardâncias em vários planos e que a direção desses movimen-

tos é reversa em planos adjacentes, isto é, deslizam em dire-

ções opostas ' Geralmente em locais de intenso deslizamento pçj

de haver o aparecimento de trincas.

As trincas por fadiga geralmente se iniciam de

três modos: 1) nas interfaces de planos de deslizamento, pelo

aparecimento de intrusões e extrusões; 2} a partir de inclusões,

contidas no metal; 3) nos contornos de grãos ou contornos de ma

cia

A ausência de bandas de deslizamento por si só

não garante o não aparecimento de trincas em metais submetidos

à fadiga. Segundo GROSSKREUTZ , o aparecimento de trincas, dej»

de que exista um número suficiente de solicitações cíclicas pa-

ra tanto, envolve um mecanismo aparentemente ainda desconheci-

do, como o admite o próprio autor.

Ligas de alta resistência, nas quais a presença

das bandas de deslizamento torna-se dificultada, estão sujeitas

ã formação de trincas partindo de inclusões (impurezas, segun-

das fases não dissolvidas, etc). Reduzir o tamanho dos grãos ê

um artificio necessário para evitar a nucleação de trincas. a
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partir dos contornos, já que a deformação plástica entre os

grãos é minimizada. Sob outro prisma, os grãos pequenos reduzem

a distância média de deslizamento e decrescem a concentração de

tensões nos contornos devido ao empilhamento de
11

nos mesmos

discordãncias

II.4- Teoria Sobre o Mecanismo da Fadiga:

Não há um consenso acerca do mecanismo de falhas

por fadiga. Diversas teorias foram propostas para elucidar o f£

nômeno, mas aparentemente não o refletem de modo satisfatório.

A maior parte dessas teorias, entretanto, parece guardar um de-

nominador comum: as ruturas por fadiga têm início nas superfí-

cies dos metais sujeitos a tensões cíclicas.

Dentre essas teorias, uma e citada com certa fre-
. - . 13

quencia em trabalhos sobre o assunto. FORSYTH cita a proposta

por COTTRELL e HULL que é calcada na movimentação das discordar^

cias e se baseia no seguinte: as discordãncias, após uma quan-

tidade de solicitações c-íclicas, se movimentam em planos de i-

dênticas ou distintas orientações cristalográficas, dependendo

do grau de encruamento do metal, e formam nas superfícies dos

materiais extrusões Cmicro-saliências) e intrusões (micro-enta-

lhes), as quais coexistem com as bandas de deslizamento. Sugere

a mesma teoria que essas micro-irregularidades superficiais se-

jam locais de formação de micro-trincas que. por sua vez, unem-

-se nucleando uma ou mais trincas macroscópicas. Uma vez nucleus

da, a trinca se propaga causando a rutura do metal.

13
FORSYTH menciona que as extrusões podem ocorrer

independentemente das intrusões e, mais comumente, estas apare-

cem dissociadas das extrusões. Também que fatos experimentais

comprovam a existência de trincas partindo apenas de extrusões.
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CAPITULO III

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

Desenvolveu-se o presente trabalho com um aço in£

xidável do tipo AISI 316, de fabricação Villares, adquirido em

barras cilíndricas de 1/2 polegada de diâmetro. 0 resultado da

análise química dos principais elementos constituintes do mate-

rial, tal como recebido, consta da tabela 1.

Tabela 1

Composição Química, em peso (%), do aço AISI 316:

TIPO
AISI

316

COMPOSIÇÃO (%• em Peso)

C

0.10

S

0,03

P

0,02

Mn

0,56

Si

0.45

Ni

10,0

Cr

16,04

Mo

1.96

Os corpos de prova, cujo formato e dimensões es-

tão indicados na Figura 2, foram usinados em um torno copiador

hidráulico a partir das barras adquiridas. A seguir, polidos

longitudinalmente com um disco de tecido de algodão impregnado

de uma fina pasta, com a finalidade de eliminar de suas superfí^

cies laterais grande parte dos riscos oriundos da usinagem.

Sofreram as amostras um tratamento térmico a

1.100 C durante 40 minutos, em banho de cloreto de sódio e at-

mosfera de argônio, com ulterior resfriamento em água. A estru-

tura cristalina decorrente deste tratamento, de acordo com ob-

servações metalográficas, apresentou grãos polimorfos de tama-
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nho médio da ordem de 50 iim - medição efetuada pelo método' de

interseção de diagonais em seções transversais e longitudinais

dos CPs.

Ao tratamento térmico seguiu-se um polimento ele-

trolítico, cujo eletrólito compunha-se de 70% de álcool etíli-

co, 20% de glicerina e 10% de ácido perclórico, em volume. A

tensão média de trabalho alcançou 30 volts e a corrente 10A. A

duração média de imersão no eletrólito atingiu 3 minutos para

cada CP.

Deformações por estiramento em máquina INSTRON, ã
_ • » _ 1

taxa de deformação de 3,97 x 10 ".seg , foram realizadas em

dois conjuntos de CPs tanto ã temperatura ambiente (25 C) quan-

to ã temperatura do nitrogênio liquido C-196 C). 0 propósito

desses ensaios estáticos era encruar o material, no primeiro ca_

so, e induzir transformação de fase martensítica por deformação
- o -

plástica a -196 C. Em ambos os casos, a deformação imposta ao

aço atingiu um nível bem definido de 20% de deformação verdadejL

ra.

Constatou-se a ocorrência de transformação marter^

sítica induzida apenas por deformação plástica, com um teor de

fração transformada da ordem de 40%. Este percentual foi avalia_

do através de medidas de sensibilidade magnética em uma balança,

conforme uma técnica apresentada em trabalho recente . Não se

constatou a presença nem dé martensita induzida por tensão nem

martensita H.C. (fase e).

Pode-se verificar que o Md do aço em questão si-

tua-se abaixo de 25 C, já que nesta temperatura não apresentou

quaisquer indícios de transformação martensítica, mesmo a 20%

de deformação. Quanto ao Ms, devido â grande quantidade de ele-

mentos de liga e ao elevado percentual de Ni, situa-se abaixo

de -196°C.

A partir das curvas tensão x deformação verdadei-

ras obtidas (Figuras 5 e 7), calcularam-se os valores da tensão

de escoamento CO.2% de deformação plástica] e da tensão corres-



pondente a 20% de deformação verdadeira para cada caso. Tais re

sultados, assim como a codificação aqui utilizada, estão lista-

dos na tabela 2.

Tabela 2

Tensões de escoamento [0,2%] e tensões correspoti

dentes a 20% de deformação verdadeira.

CÚDIGO

316r

316r

316R

316D

TEMPERATURA

C°C)

25

-196

O 0 . 2 %

(Kgf/mm2)

22.97

-

47,07

a 20%
(Kgf/mm2)

-

57,66

-

112,66

Após os estiramentos os CPs foram repolidos ligejL

råmente para minimizar as marcas superficiais ocasionadas pela

presença das bandas de deslizamento, as quais poderiam agir co-

mo concentradores de tensão.

Os ensaios de fadiga, subdivididos em quatro sé-

ries distintas, na forma de tração pulsante (vide Figura 1), r£

alizaram-se num Vibróforo de Alta Freqüência AMSLER equipado com

mantedor de carga constante. Suas características principais com

preendem: carga máxima de trabalho de 10 ton; faixa de freqüên-

cia de vibrações variando de 60 a 300 cps.

Os conjuntos de ensaios foram processados em um

dinamômetro de 2 ton de carga máxima. A freqüência das tensões

cíclicas, escolhida de acordo com as características dos CPs e

por provocar um aquecimento mínimo por histerese mecânica, foi

da ordem de 120 cps.
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Estabeleceu-se como Limite de Resistência ã Fadi-

ga (LRF) o valor da tensão pulsante que não ocasionou ruturas

em 03 CPs sujeitos a solicitações cíclicas iguais ou superiores
7 o

a 3,50 x 10 ciclos, exceção feita aos testados a -196 C cuja
quantidade de ciclos, por dificuldades operacionais,

belecida por volta de 10 .

ficou esta

O aço 316R foi ensaiado a -196 C em uma câmara p^

ra testes criogênicos AMSLER, tipo TV 742, na qual as amostras

ficavam imersas em nitrogênio líquido em constante agitação, o

que praticamente anulava qualquer variação da temperatura.

Análises metalográficas das superfícies laterais

dos CPs foram realizadas a partir de micrografias obtidas em

microscópio ótico do tipo NEOPHOT. Um estudo microfratográfico

foi efetivado através de microscopia eletrônica de varredura pa_

ra caracterizar a morfologia das fraturas por fadiga para cada

grupo bem como identificar os mecanismos formadores de trincas

superficiais.

Mediram-se- as deformações provocadas por tensões

cíclicas nos CPs recozidos, quer ensaiados a 25 C quer a -196°C,

em um medidor de perfis. As diferenças nos comprimentos, duran- -

te e após os ensaios de fadiga, permitiram calcular as deforma-

ções correspondentes. Cumpre ressaltar que essas deformações caij

saram variações momentâneas nas cargas aplicadas, necessitando

o equipamento de 50.000 ciclos de tensões, em média, para en-

trar em regime normal de operação.

Para se verificar a ocorrência de micro-irregula-

ridades superficiais nos CPs (intrusões e extrusões) após os

testes de fadiga, cortaram-se seções metalográficas longitudi-

nais. Os segmentos resultantes dessa operação sofreram polimen-

to mecânico, foram embutidos a frio e repolidos. A seguir, uti-

lizou-se de microscopia ótica pare. a constatação da presença de

tais micro-irregularidades.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

IV.1- Obtenção das Curvas de WPhler:

0 aço inoxidável AISI 316 no estado recozido, sub

metido a ensaios de tração pulsante ã temperatura de 25 C (316r),

não apresentou ruturas por fadiga quando sujeitos a tensões

iguais e inferiores a de escoamento (0,2% de deformação =
2 -

= 22,97 Kgf/mm ). Sofrendo estiramentos por tensões cíclicas

desde 0,2 até 8,1% de deformação verdadeira, permaneceu não fra

turado por solicitações cíclicas, como mostra a Figura 3. Rutu-

ras tiveram começo para níveis dB tensões cíclicas que acarre-

tam defromações plásticas iguais ou pouco superiores a 9%. Tais

deformações, como mencionado anteriormente, foram medidas por

diferenças de comprimentos dos .CPs durante e após os ensaios de

fadiga.

Constatou-se ser o LRF (39,50 Kgf/mm ) pouco supjs

rior à nova tensão de escoamento deste aço (38,13 Kgf/mm ). Sig

nifica dizer que o material, devido ã tensão imposta pelos ci-

clos iniciais de vibração (50.000 ciclos, em média), teve seu

limite de escoamento elevado. Esse valor do escoamento refere-

-se à média estatística das tensões obtidas no Vibrõforò que o-

casionaram deformações verdadeiras iguais ou pouco superiores a

9%. Apresenta a Figura 4' a curva de WBhler para esta situação.

Com relação ao aço 316d, também testado em fadiga

a 25°C, não se verificou qualquer deformação adicional aos 20%

obtidos por estiramento em máquina INSTRON, à temperatura de

25 C, tãopouco a ocorrência de transformação martensítica apôs

03 ensaios de fadiga (nem fase e nem martensita induzida por
- 2

tensão). Seu LRF (50,40 Kgf/mm ) mostrou-se inferior à tensão
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relativa a 20% de deformação plástica (57,66 Kgf/mm ), mas sup£

rior. em valor absoluto, ao LRF do 316r. Vê-se na Figura 6 a

curva de Wühler para este caso. Pode-se notar na região de al-

tas tensões - região de ruturas da maioria dos CPs - uma certa

semelhança na forma entre as curvas dos aços 316r e 316d. Tam-

bém que as amostras rompidas situam-se praticamente dentro da

mesma faixa de ciclos de tensões.

0 aço 31BD apresentou, depois de um estiramento

por tração uniaxial à temperatura do N2 líquido, um percentual

de fração martensitica da ordem de 40% [Figura 8] - martensita

induzida por deformação -. A tensão referente a 20% de deforma-

ção verdadeira obtida através de diagrama tensão x deformação

verdadeira, alcançou 112,66 Kgf/mm (Figura 7). Após os ensaios

em tração pulsante ã temperatura de 25 C, verificou-se ser o
2

LRF (60,40 Kgf/mm ] bem inferior ao valor desta-tensão, como in

dica a Figura 9, porém superior, de modo absoluto, aos LRF an-

tes encontrados. Sob outro aspecto, não mostrou este aço nenhum

incremento na percentagem de martensita nem qualquer acréscimo

mensurável a deformação antes imposta pelo ensaio estático. É

provável que a martensita H.C. (fase e) tenha aparecido até os

10% iniciais de deformação plástica. SOUSA E SILVA identifi-

cou a presença da fase e para níveis de deformação, a -196 C,

de até 9%, em teores decrescentes com o aumento da deformação -

o àço AISI 316 estudado pelo autor possuía composição química

bastante aproximada da do-aço 316 deste trabalho.

0 316R, rscozido e ensaiado em tração pulsante a

-196°C, não fraturou por tensões cíclicas quando submetido a

tensões iguais ou inferiores à de escoamento estático (47,07 Kgf/
2

/mm ]. As ruturas tiveram começo para níveis de deformação su-

perior a 12%, ou seja, para tensões pulsativas maiores que 70
2

Kgf/mm (Figura 10). Vale ressaltar que o referido aço também

necessitou de 50.000 ciclos, em média, para atingir tal nível

de deformação. A curva de WOhler representativa desta série, d£

vido a defeitos no equipamento não superados, não pode ser com-

pletada, razão porque aparece pontilhada (Figura 10). Entretan-

to, com base nos pontos obtidos, pode-se estimar o LRF em torno
2

de 72,00 Kgf/mm (media aritmética entre as tensões do último
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CP não rompido e do primeiro fraturado), com uma provável mar-
2

gem de erro de 1,6 Kgf/mm . D que nao traduz uma grande signifi.

cância, considerando-se: 1) que uma tensão de fadiga da ordem
2

de 73,DO Kgf/mm certamente ocasionara fraturas nos CPsj 2) que

esta margem de erro se acha na faixa de precisão do Vibróforo
2

(1 Kgf/mm ) . Dessa forma, este LRF situa-se, de modo absoluto,

em posição bem superior aos outros anteriores.

A ocorrência relevante nesta série de ensaios sub

zero é que a transformação martensítica induzida pelas tensões

cíclicas Cmartensita CCC) mostra-se superior ã induzida por tr£

ção estática, para idênticos níveis de deformação. Constata-se

tal assertiva observando-se os dados da tabela 3. Isto se expli_

ca por haver uma reversibilidade na deformação ocasionada pelos

ciclos de tensões, o que inexiste em tração uniaxial.

Estabeleceu-se uma análise comparativa entre os

LRF e as tensões de escoamento para cada estado do material, de

acordo com o grau de encruamento do aço AISI 316. A tabela 4 ex_

plicita a razão LRF/ae para as quatro condições.

Comparando-se os aços no estado recozido (316r e

316R), constata-se que os valores da razão LRF/ae são pratica-

mente idênticos. Em outras palavras: embora o 316R possua um

LRF superior, certamente ocasionado pela transformação martens^

tica induzida dinamicamente a -196 C, sua tensão de escoamento

também é acrescida à mesma'temepratura, o que implica numa re-

lação quase idêntica a do 316r.

Quanto aos aços 316d e 3160, ambos estirados 20%

antes dos ensaios cíclicos, nota-se uma relação inferior para o

segundo aço (Figura 11). A causa desse comportamento explica-se

pelo endurecimento devido à martensita contribuir de forma rela

tiva para uma redução no LRF. Com efeito, a martensita concorre

para elevar a tensão de escoamento do 316D, embora conferindo,

um endurecimento ao aço, que contribui para reduzir o seu LRF.
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Tabela 3

AISI 316 Recozido e Ensaiado a -196 C.

TENSÃO DE
FADIGA

CKgs/mm2)

52,66

53,35

64,71

69,37

e v l
(%)

0,50

0,72

6,04

11,13

MARTENSITA
Ml
(%)

3 ,50

14 ,60

2 1 . 3 0

2 5 . 1 0

MARTENSITA
M2
C%]

N.M.

N.M.

2 , 0 0

6 .50

e vl

Ml

M2

N.M.

Deformações medidas apôs os testes de fadiga.

Frações martensíticas referentes às deforma-

ções-.

Frações martensíticas que seriam transforma-

das, em ensaio estático, para estas, deforma-

ções (e vl).

Frações martensiticas não mensuráveis.
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Tabela 4

Comparação entre os LRF e as tensões de escoamento.

CÖDIGO

316r

316R

31 Bd

316D

TENSÃO DE
ESCOAMENTO
CKgf/mm2)

38,13 (a)

70,00 Cb]

57,66 (c)

112,66 (c)

MARTENSITA
ESTÃTICA

m
0,0

0,0

0,0

40,0

MARTENSITA
DINÂMICA

(%)

0,0

25,8

0,0

0,0

LRF
ÍKgf/nrnn2)

39,50

72.00

50.40

60,40

LRF
a esc.

1,04

1,03

0,87

0,54

316r - Recozido e ensaiado em fadiga a 25 C.

316R - Recozido e testado em fadiga a -196°C.

316d - Deformado 20% a 25°C na INSTRON e ensaiado em fadiga ã

mesma temperatura.

316D - Deformado 20% a -196°C na INSTRON e testado em fadiga

a 25°C.

Ca) - Tensão correspondente a 9% de deformação verdadeira.

Refere-se à média.estatística das tensões obtidas no

Vibróforo que produziram este percentual de deformação.

(b) - Tensão correspondente a 12% de defromação verdadeira.

Obtida de forma idêntica à anterior.

(c) - Tensões correspondentes a 20% de defromação verdadeira,

obtidas através de diagramas tensaoxdeformaçao verda-

deiras.
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IV.2- Aspectos Metalográficos:

0 aço inoxidável AISI 316 no estado recozido (316r)

e testado em tração pulsante a 25CC possui como característica

principal uma estrutura cristalina CFC, de baixa Energia de Fa-

lha de Empilhamento . Assim, apresenta deslizamentos em apenas

um sistema de planos cristalinos (Figura 12) da mesma família.

Esses deslizamentos concorrem para o aparecimento de ressaltos

e rebaixos superficiais formadores de intrusões e extrusões (Fi_

gura 13). Tais micro-irregularidades, por sua vez, originam

trincas superficiais que causam a rutura do aço em questão por

fadiga CFigura 14).

0 maior grau de encruamento do aço 316d já modi-

fica o tipo de deslizamento em ensaios de fadiga. E sua estru-

tura cristalina CFC modificada pela deformação a frio (austeni-

ta encruada) contribui para a ocorrência de deslizamentos em

dois sistemas operativos (Figuras 15 a 17), isto é, deslizamen-

to cruzado, uma vez que sua EFE apresenta-se superior ã do aço

316r. Em consequincia disto, a formação de intrusões e extru-

sões é dificultada, mas esses micro-concentradores de tensão

também se fazem presentes (Figura 18), embora em menor quanti-

dade e de dimensões inferiores às apresentadas pelo aço 316r.

Do mesmo modo que a condição anterior, as trincas causadoras da

fratura do material também são nucleadas a partir das intrusões

e extrusões.

Uma particularidade do aço 316d é que, pouco dis-

tante da região fraturada (a partir de 3 mm), o deslizamento

cruzado torna-se inoperante, podendo-se apenas notar poucas e

esparsas bandas de deslizamento próprias dos ensaios ds fadiga

(Figura 19). Em outras palavras, as regiões de deslizamento cru

zado aparentam ser aquelas que efetivamente contribuem para a

formação de fissuras, e não essas bandas dispersas pela super-

fície das amostras.

A transformação de fase martensitica pré-induzida

por deformação plástica confere ao aço 3160 uma estrutura cris-

talina CCC, de EFE maior que a dos aços 316r e 316d. Dessa for-
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ma, operam, em tração pulsante, vários sistemas cristalinos si-

multaneamente, produzindo planos ondulados de deslizamento

(Wavy Slip) - [Figura 20). Esta espécie de deslizamento somente

se verifica nas proximidades da região da rutura - a partir de

3 mm desta região notam-se estrias muito semelhantes às do aço

316d (Figura 19), que parecem não contribuir para a nucleação

de trincas, uma vez que ocorrem em poucos grãos e de modo dis-

perso. 0 deslizamento ondulado, da mesma forma, aparentemente

não concorre para a formação de fissuras; estas são nucleadas

partindo de micro-concavidades devidas ã desagregação ou de in-

clusões contidas no aço ou de "pacotes" de martensita que aflo-

ram à superfície do mesmo (Figura 21). Não se pôde precisar, por

causa das micro-dimensões do material desagregado, qual destes

mecanismos realmente é operante.

Ao ser ensaiado em tração pulsante a -196 C, o aço

316R passou da condição de recozido para um nível de 12% de de-

formação verdadeira, nos primeiros 50.000 ciclos de tensão. Es-

ta deformação dinâmica induziu, como visto anteriormente. um

teor de fração martensítica superior a 25%. Apesar de a marten-

sita elevar o LRF, seu comportamento'em relação ao deslizamentc

de planos cristalográficos mostra-se secundário. De fato, a EFE

deste aço, embora superior à do 316r, também permite um desliza^

mento planar na fase austenítica associado a outro ondulado na

estrutura martensítica (Figuras 22 e 23).

Tal como no 316r, há neste grupo a ocorrência de

intrusões e extrusões na austenita. Vistas na micrografia, apre_

sentam-s-e em número bem maior que as micro-irregularidades su-

perficiais dos aços 316r e 316d, ainda que suas dimensões sejam

inferiores às daquelas (Figura 24). Nos grãos martensíticos que

atingem a superfície livre do material, constatou-se a ausência

de intrusões e extrusões.

Verifica-se a presença da estrutura martensítica

induzida apenas por deformação (Figura 25), distribuindo-se de

maneira aleatória tanto no interior do aço quanto nas proximida_

des de sua superfície livre. Também na imediata vizinhança da
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região da fratura ocorre uma distribuição irregular desta fase.

com trincas se iniciando nos grãos austeníticos.

IV.3- Aspectos Microfratográficos;

Como os ensaios de fadiga foram processados a uma

freqüência elevada (120 cps), o presente estudo se restringe ã

iniciação das trincas e à morfologia das regiões constituintes

das superfícies de ruturas para os quatro grupos de ensaios, já

que não foi possível acompanhar o estágio de propagação das me£

mas trincas.

A maior parte dos CPs rompidos apresenta duas re-

giões distintas nas áreas fraturadas (Figura 26): a de rutura

por fadiga propriamente dita e a de rutura estática. No entan-

to» o aço 316 recozido e ensaiado a -196°C (316R) mostra 3 re-

giões' diferentes.

0 recozido e testado em fadiga a 25°C (316r) indjL

ca na microfratografia que as trincas se iniciam na superfície

do metal, sendo a primeira região fraturada por fadiga (Figura

27) e associada à formação de estrias por clivagem na fase aus-

tenítica (Figura 28). Esta região de rutura por fadiga abrange,

em média, 40% da área fraturada total. A outra região de fratu-

ra possui um caráter de rutura estática, onde se verifica a

mação de microporos (Figura 29).

Apresenta o aço 316d, estirado 20% a 25 C em má-

quina INSTRON e submetido ã fadiga nesta temperatura, trincas

iniciadas também na superfície livre das amostras, a ocorrência

de rutura de planos por fadiga, estrias por clivagem na austeni^

ta e a presença de trincas secundárias na primeira região (Figjj

ras 30 e 31). Dita região, em média, compreende 45% da fratura

total. Tal como no caso precedente, a segunda região mostra a

formação de microporos (Figura 29), características da rutura

estática do aço inoxidável AISI 316.



As estrias de propagação de trincas nos aços 316r

0 316d obedecem as orientações cristalográficas dos grãos aus-

teníticos onde aparecem, vez que mudam de direção à medida que

a trinca se propaga (Figuras 28 e 31).

As trincas do aço 31SD têm começo a partir de mi-

cro-concavidades superficiais - formadas pela desagregação de

inclusões ou de "pacotes" de martensita, como citado anterior-

mente (Figura 32). A região de rutura por fadiga, abrangendo em

média 65% da área de rutura, possui um aspecto frágil e contém

estrias por clivagem, além de trincas secundárias (Figura 33). A

região de rutura estática assemelha-se ã das condições anterio-

res, diferenciando-se daquelas somente no que se refere à pre-

sença de micro-trincas transgranulares associadas aos micropo-

ros e à grande quantidade de precipitados (Figura 34), possive_l

mente carbonetos de cromo, encontrados freqüentemente nas super_

fícies fraturadas do aço AISI 316.

0 aço 315R, recozido e ensaiado em fadiga a -198°C,

mostra a iniciação de trincas superficiais partindo de intru-

sões e extrusões (Figuras 24 e 35). Apresenta este grupo 3 re-

giões distintas nas superfícies fraturadas: na primeira, de pe-

quena extensão (15% da área total, em média) existem planos de

rutura próximos ã origem da trinca (Figura 36); a seguinte pos-

sui estrias por clivagem e micro-cavidades, as quais devem ser

formadas pela desagregação de carbonetos de cromo (Figura 37)

- atinge, em média, 70% da superfície rompida; na terceira e új_

tima região acontece a formação de microporos, indicando o seu

caráter de fratura estática (Figura 36).
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CAPÍTULO V

DISCUSSÃO

V.1- Análise das Curvas de Wöhler:

No estado recozido e submetido a tração pulsante

quer a 25°C (316r] quer a -196 C C31BR), o aço inoxidável aust£

nítico AISI 316 necessita de níveis mínimos de deformação para

romper por fadiga - 9% e 12% de deformação verdadeira, respecti^

vãmente. Assim, requer este material um grau de encruamento tal

que permita a nucleação de trincas e a posterior presença da ru

tura.

Estas deformações verificadas no metal recozido

corroboram os resultados^ encontrados, para um aço-liga austení-

tico recozido também testado em tensão pulsante: as fraturas

desteéíiveram começo para deformações superiores a 8.6%. Parece

haver dessa forma, uma quantidade mínima de deformação necessá-

ria ao surgimento de falhas por tração pulsante.

0 LRF de cada condição C316r e 316R) superam, res

pectivamente. em 4 e 2% as tensões de escoamento referentes ãs

deformações acima mencionadas (Tabela 4]. Aventa-se a hipótese

de que esta ocorrência se deva à possibilidade de os grãos aus-

teníticos superficiais, menos sujeitos às restrições dos vizi-

nhos que os interiores da malha, permanecerem sofrendo desliza-

mentos planares devido às solicitações cíclicas, só atingindo

um ponto crítico de deformação plástica localizada sob tensões

superiores à de escoamento. Em outras palavras: os grãos inter-

nos atingem logo nos ciclos iniciais de solicitações (50.000 em

média) uma deformação maior que a dos exteriores: estes, com o

aumento do número de ciclos, continuam se deformando até constl.

tuirem regiões críticas localizadas suscetíveis ao aparecimento
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dB trincas. E este efeito mostra-se mais pronunciado no aço 316R,

já que a transformação martensítica induzida dinamicamente dis-

torce e encrua mais fortemente sua estrutura cristalina. Os

grãos austeníticos superficiais e sub-superficiais deste aço

permanecem se deformando até alcançarem um nível de encruamento

favorável ao surgimento de fissuras. A deformação dinâmica do

316R C12%D apresenta-se superior ã da outra condição (316r) ap^

nas pelo fato de sua resistência mecânica aumentar com o decréjs

cimo, particularmente pela indução da fase martensítica.

A reversibilidade nos ciclos de tensões parece

ser a responsável, em tração pulsativa, pela maior fração da e^

trutura martensítica (Tabela 3), razão pela qual o teor desta

fase mostra-se bem maior que o encontrado em tração estática,

para os mesmos níveis de deformação.

Após os estiramentos de 20% a 25°C e a -196°C, as

estruturas cristalinas dos aços 316d e 3160 diferem -em dois pojn

tos básicos: a do primeiro aço constitui-se em austenita encrua_

da; a do outro em austenita encruada associada a 40% de marten-

sita induzida por deformação. No segundo caso, o LRF supera o

do 316d, em valor absoluto. Contudo, a razão LRF/ae do 316d su-

planta a mesma relação encontrada para o 316D (Tabela 4].

0 pré-encruamento da austenita do aço 316d contri^

bui para o surgimento, em tração pulsante, de deslizamentos em

dois sistemas de planos operativos. A relação LRF/ae para este

caso fica situada em posição intermediária se confrontada à das

outras condições, mas bem superior à do 316D (Tabela 4]. Tal

ocorrência parece conduzir ao pressuposto de que a fase austení-

tica do aço AISI 316 pode ser deformada, estática ou dinamica-

mente, ã temperatura ambiente, até um nível bem inferior aos

20%, isto é. no máximo 10%, a fim de o encruamento não atuar de

maneira deletéria na resistência à fadiga deste aço e fornecer

valores para o LRF semelhantes aos do 316r.

20
Segundo ACSELRAO , que estudou o efeito do encru

amento sobre a RF de dois aços inoxidáveis austeníticos AISI 304
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e 310, um estiramento de 10% em máquina INSTRON age de modo pr£

judicial sobre a RF desses aços, já que a austenita encruada

concorre para aumentar a sensibilidade ao fenômeno de fadiga.

Neste caso, entretanto, viu-se que uma deformação por esforços

cíclicos igual ou pouco superior a 9% confere ao aço AISI 316

uma melhoria, de forma relativa, na sensibilidade ã rutura por

tração pulsante.

A pré-indução da transformação de fase martensí-

tica confere ao aço 316D um grau de encruamento desfavorável ao

deslizamento planar e bi-planar durante os testes de fadiga.

Por esta causa, ocorre a desagregação de micro-superfícies do

material, possivelmente constituídas de inclusões ou de "paco-

tes" de martensita. Após dita desagregação, as micro-concavida-

des resultantes agem como concentradores de tensões que contri-

buem para o aparecimento de trincas causadoras da rutura do aço.

E este aparenta ser o motivo pelo qual a relação LRF/cre do 316D

apresenta-se como a menor das quat.ro condições (Tabela 4). Com

efeito, já é fato bastante conhecido que um aumento na tensão

de escoamento não concorre proporcionalmente para um acréscimo

no LRF de um aço, principalmente se o aumento no escoamento for

devido ã indução de uma fase que endureça o material.

V.2- Análise Metalográfica e Microfratográfica:

Para velocidades de propagação de trincas (VPT)

maiores que 1 pm.c , não exerce a microestrutura qualquer in-

fluência sobre os micro-mecanismos atuantes na propagação das

trincas •. E como a freqüência das solicitações cíclicas empre-

gadas nos ensaios foi elevada (120 eps], a presente análise se

restringe à iniciação de fissuras e ao aspecto morfológico das

superfícies transversais fraturadas.

Ë sabido que, nos metais sujeitos a tensões

cas, as trincas superficiais se formam em interfaces de planos

de deslizamento, de inclusões ou segundas fases não dissolvidas

e de contornos de grãos ou de macias

No decorrer dos ensaios cíclicos, as bandas de
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deslizamento surgidas nas superfícies dos materiais metálicos

devem-se às deformações cíclicas localizadas. Associa-se às me£

rnas uma severidade de entalhamento superficial (SES) dependente
16

da natureza do deslizamento

Em materiais de baixa Energia de Falha de Empilhja

mento (EFE), como é o caso do aço inoxidável AISI 316 no esta_

do recozido, o deslizamento se processa de forma planar. Os me-

tais de alta EFE, sujeitos com facilidade a deslizamentos em d^

versos sistemas, costumam apresentar bandas onduladas de desli-

zamento (wavy slip).

De acordo com o que se observa na Figura 12, as

linhas de deslizamento do aço 316r possuem um caráter planar,

conduzindo a formação de intrusões e extrusões nucleadoras de

fissuras superficiais na austenita (Figuras 13 e 14). Esta ocor
13 18 -

rência confirma dadoc- obtidos em trabalhos anteriores * . A

baixa EFE deste grupo de ensaios é a responsável pela maior mo-

bilidade das discordancias parciais, favorecendo grandemente o

deslizamento planar.

No aço 316R, recozido e testado em fadiga a

-196 C, nota-se a presença também do deslizamento planar, asso-

ciado ao deslizamento ondulado (Figuras 22 e 23). Sabe-se que a

diminuição da temperatura contribui para um decréscimo na EFE

do aço inoxidável AISI 316, o que favorece essa espécie de des-

lizamento na austenita.

As micro-irregularidades superficiais do 316R',

constituídas na austenita, apresentam-se do mesmo modo que as

do 316r (Figura 24), apenas de dimensões inferiores às daque-

las. E a estrutura martensítica induzida por deformação dinâmi-

ca, a qual aparece ao longo das bandas de deslizamento da ma-

triz austenítica (Figura 25), não contribui para a nucleação de

trincas; tão somente para elevar a resistência mecânica do aço.
•

A pré-deformação estática de 20% imposta, à temp£

ratura ambiente, ao aço 316d concorre para decrescer a distân-

cia entre as discordancias parciais durante as solicitações cí-

clicas. Significa dizer que, em relação ao estado recozido, sua

EFE é aumentada. Assim, a presença do deslizamento cruzado tor-
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na-se facilitada. Na verdade, as Figuras 15, 1B e 17 evidenciam

deslizamentos em 2 sistemas operacionais simultâneos, os quais

formam intrusões e extrusões nucleadoras de fissuras [Figura 18).

0 mesmo procedimento, a -196 C, contribui para ±n_

duzir a transformação martensítica, cuja fração transformada a_l

cança os 40%. Austenita fortemente encruada, por causa da defojr

mação plástica e da distorção na malha causada pela martensita

a'(CCC), é a outra microestrutura constituinte do aço 316D an-

tes dos testes de fadiga.

Como explanado antes, o encruamento da malha cri_s_

talina pode facilitar a presença do deslizamento cruzado. Além

disso, de u'a maneira geral, as estruturas CCC são também bas-

tante sujeitas a este tipo de deslizamento. É de se esperar, por

tanto, que o aço 316D possua um caráter ondulado no deslizamen-
1 if

to [Figura 20). De acordo com GROSSKREUTZ , as ligas de alta

resistência'estão sujeitas à inici.ação de fissuras a partir ou

de inclusões ou de interfaces - austenita/martensita, por exem-

plo. E, nesta condição, o inicio das trincas parece estar sem-

pre associado a uma desagregação do material na superfície (Fi-

guras 21 e 32).

De uma forma geral, para o aço em questão, obser-

va-se uma variação na resistência ao surgimento de trincas su-

perficiais, de acordo com.uma mudança no caráter do deslizamen-

to. Sendo este de natureza planar, a resistência a fadiga se

mostra elevada, e as trincas começam a partir de intrusões e ex

trusões formadas pela movimentação de bandas de deslizamento. A

proporção que o deslizamento planar se torna menos marcante, o-

corre uma redução na RF. 0 caso extremo, da mais baixa RF (em

valor relativo), se dá para o aço na condição de maior EFE (316D):

ocorrência de deslizamento ondulado e fissuras nucleadas em in-

terfaces inclusões/matriz ou martensita/austenita.

0 aço 316 possui, nas três primeiras condições de

testes (316r, 316d e 316D), um caráter de fratura frágil na pri

msira região de rutura - ruturas de planos cristalográficos na

fase austenítica (Figuras 27, 30 e 33). Entretanto, estrias de
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propagação de trincas estão associadas aos planos de rutura nas

duas iniciais (316r e 316d), seguindo as orientações cristalo-

gráficas dos grãos austeníticos (Figuras 28 e 31). A presença

de raras estrias no 31BD explica-se pelo fato de o elevado teor

de martensita (40%), aliado ã fase austenítica fortemente encrij

ada. impedir a formação de estrias noutros locais que não próxi^

mos ao início da trinca. Assim, tudo faz crer que a martensita

pré-induzida não participa ativamente do processo de propagação

da fissura. De fato, é sabido que as falhas através da martensi

ta não obedecem a qualquer orientação cristalográfica e, por

outro lado, a fase martensítica, em aços inoxidáveis austeníti-

cos, não é friável o suficiente para favorecer condições de fra

19 . ~
tura frágil

As superfícies finais de ruturas dos tris grupos

guardam fortes semelhanças entre si. Possuem todas uma aparên-

cia de rutura estática, onde a presença de microporos (dimples)

indica a ocorrência deste tipo de fratura.

Com relação ao aço 316R, testado em fadiga a -196°C,

existem três regiões distintas na superfície fraturada. A pri-

meira possui um tipo eminentemente frágil, na qual se constata

a existência de planos de rutura na austenita (Figuras 35 e 36).

A seguinte tem um aspecto menos frágil (Figura 37), já que es-

trias de propagação de cunho planar e diferentes orientações lî

gam-se a deformações localizadas nas cavidades dos precipitados.

A última, de rutura estática, apresenta-se na fase austenítica

a exemplo das condições anteriores (Figura 38).

De um modo geral, o aço em estudo mostra pratica-

mente a mesma morfologia nas regiões de fraturo por fadiga. 0

maior grau de encruamento da austenita apenas favorece a presan

ça da rutura frágil. A martensita pré-induzida estaticamente

não atua de forma direta no processo de formação e propagação

de trincas. A induzida dinamicamente aparenta não contribuir no

mecanismo da fratura.
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Os ensaios de fadiga levados a efeito com o aço

inoxidável austenítico AISI 316, às temperaturas de 25 C e -196 C,

permitem concluir:

A - No estado recozido e ensaiado a 25 C, o aço

em questão requer uma deformação plástica igual ou pouco supe-

rior a 9% para fraturar por tração pulsante.

B - A Resistência Relativa à Fadiga de'ste aço de-

cresce à medida que a natureza planar do deslizamento se torna

menos favorecida. Os mecanismos formadores de trincas superfi-

ciais variam com a mudança do tipo de deslizamento.

C - Na presença de deslizamentos planar e bi-pla-

nar, as trincas são nucleadas a partir de intrusões e extrusões.

Sendo o deslizamento ondulado (wavy slip), as fissuras se for-

mam em interfaces inclusões-matriz ou martensita-austenita.

D - A transformação de fase martensítica pré-indjj

zida estaticamente possui um comportamento deletério em relação

à fadiga, ou seja, confere uma maior resistência mecânica ao

aço sem contudo permitir dutilidade sob tensões cíclicas. A ma£

tensita induzida durante as solicitações cíclicas, a -196°C e

até um grau de 12% de deformação verdadeira» não atua sobre a

Resistência à Fadiga deste material.

E - Os mecanismos envolvidos na propagação das

trincas deste metal associam concomitantemente ruturas de pla-

nos, formação de estrias por clivagem e coalescimento de micro-

poros.
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TRAÇÃO PULSANTE
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Figura 12 - Aço 316r. Superfície

lateral após ensaio de . fadiga

[sem ataque]. Micrografia ótica.

Deslizamento planar na austenita.

t IQXm ,

Figura 13 - Aço 316r. Seção met£

lográfica longitudinal Csem ata-

que]. Micrografia ótica. Intru-

sões e extrusöss na superfície.

Figura 14 - Aço 316r. Superfície

lateral apôs ensaio de fadiga

(fina cobertura de ouro]. Micro-

grafia tirada em MEV. Deslizamen

to planar, presença de intrusões,

extrusões e trinca superficial.
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Figura 15 - Aço 316d. Superfície

lateral após ensaio de fadiga.

Contorno de grão (fina cobertura

de ouro]. Micrografia obtida em

HEV. Deslizamentos planar e bi-

planar.

' m *

Figura 16 - Aço 316d. Superfície

lateral apôs ensaio de fadiga

Csem ataque). Micrografia ótica.

Deslizamentos planar e bi-planar

próximos a um contorno de grão.

Figura 17 - Aço 316d. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(sem ataque). Micrografia ótica.

Deslizamento bi-planar e presen-

ça de micro-trincas. .
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Figura 18 - Aço 316d. Seção met£

lográfica longitudinal (sem ata-

que). Micrografia ótica. Intru-

são e extrusão na superfície.

I \5/*m l
i

\

Figura 19 - Aço 316d. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(sem ataque). Micrografia ótica.

Bandas de deslizamento distantes

da superfície fraturada (cerca

de 3 mm)«

Figura 20 - Aço 3160. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(sem ataque). Micrografia ótica.

Planos ondulados de deslizamento

(wavy slip).
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Figura 21 - Aço 316D. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(sem ataque). Micrografia ótica.

Desagregação do material em in-

terfaces.
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Figura 22 - Aço 316R. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

[sem ataque). Contorno de grão.

Micrografia ótica. Deslizamento

planar e planos ondulados de de_s

lizamento.

Figura 23 - Aço 31 BR. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(sem ataque}. Micrografia ótica.

Contorno de grão. Deslizamento

planar e planos ondulados de âejs

lizamento.
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Figura 24 - Aço 316R. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(ataque água regia). Micrografia

,1 ótica. Intrusões e extrusões na

superfície.

Figura 25 - Aço 316R. Superfície

lateral após ensaio de fadiga

(ataque água regia). Micrografia

ótica. Transformação martensíti-

ca CCC na direção das bandas de

deslizamento.

Figura 26 - Aspecto geral das du_

as regiões da fratura. Microgra-

fia obtida em MEV.
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Figura 27 - Aço 316r. Superfíci-

es lateral e de rutura (cobertu-

ra de ouro). Micrografia obtida

em MEV. Início de trinca e pla-

nos de rutura na 1- região.

Figura 28 - Aço 316r. Superfície

fraturada (cobertura de ouro).

Micrografia obtida em MEV. Pla-

nos de rutura e estrias por cli-

vagem.

Figura 29 - Aço 316r e 31Bd. Su-

perfície fraturada (cobertura de

ouro). Micrografia obtida em

MEV. Aspecto de fratura por for-

maçao de microporos.
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Figura 30 - Aço 316d. Superfície

fraturada Csem cobertura). Micro

grafia obtida em MEV. Início de

trinca e presença de planos de

rutura.
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Figura 31 - Aço 316d. Superfície

rompida (cobertura de ouro]. Mi-

crografia obtida em MEV. Planos

de rutura associados a estrias

por clivagem.

Figura 32 ^ Aço 316D. Superfíci-

es lateral e de rutura (sem co-

bertura). Micrografia obtida em

MEV. Trinca partindo de micrp-

-concavidade superficial.
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Figura 33 - Aço 316D. Superfície

fraturada (sem cobertura). Micro

grafia obtida em MEV. Planos de

rutura e estrias por clivagem.

Figura 34 - Aço 316D. Superfície

rompida (cobertura de ouro). Mi-

crografia obtida em MEV. Fratura

por formação de microporos e pre

sença de precipitados.
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Figura 35 - Aço 316R. Superfíci-

es lateral e fraturada (sem co-

bertura) . Micrografia tirada em

MEV. Início de trinca e planos

de rutura.
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Figura 36 - Aço 316R. Superfície

rompida Csem cobertura]. Micro-

grafia tirada em MEV. Planos de

rutura na 1- região.
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Figura 37 - Aço 316R. Superfície

fraturada Csem cobertura). Micro_

grafia obtida em MEV. Planos de

rutura, estrias por clivagem e

deformações localizadas na 2- re_

gião.

Figura 38 - Aço 316R. Superfície

de rutura Csem cobertura). Micra

grafia tirada em MEV. Rutura por

formação de microporos na 3- re-

gião.


