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RESUMO

Investigou-se, para diversos aços inoxidáveis, as pe£
turbaçõcs no escoamento em fluência que ocorrem para certas cojn
dições de tensão no intervalo de temperatura de 550 a 800°C. Es_
tas perturbações apresentam o aspecto de saltos repetitivos cu-
jos acréscimos de deformação e tensão produzidos na curvade fluên
cia foram calculados e relacionados ãs principais variáveis do
processo. Observou-se que o acréscimo na tensão aumenta como n?
vel de tensão no salto, de forma bem definida. Esta relação en-
tre Aa e o Õ conseqüência de efeitos de envelhecimento e decor-
re da variação da taxa de deformação durante a propagação da ban
da que resulta no salto.

ABSTRACT

The discontinuous flow observed in creep for several
stainless steels at certain stress conditions in the interval
of temperatures from 550 to 800°C has been investigated. This
phenomenon appears as repetitive jumps with strain and stress
increments that could be evaluated and related to the tests
variables. The stress increment increases, consistently, with
the stress level at the jump. This Ao versus a relation is due •
to strain aging effects and is a consequence of the variation
of the strain rate during the deformation band propagation which
causes the jump.



1. INTRODUÇÃO

A existência de flutuações no nível de tensão durante
o escoamento plástico de uma liga pode, em muitos casos,ser atr^
buldo ao fenômeno de envelhecimento. Quando» em ensaios de tra -
ção» estas oscilações adquirem o aspecto de serrilhados mais ou
menos repetitivos* o fenômeno i conhecido como Efeito Portevin-
Le Chatelier, E.P.C. (1). Um grande numero de trabalhos foi dedi.
cado ao estudo do E.P.C. nos mais diversos tipos de ligas metã1j_
cas sendo, presentemente» Irrelevante listar todas estas contri-
buições. Vale entretanto mencionar que todos( estes ^trabalhos ba-
searam-se em dados obtidos em ensaios de tração ou seja, solici-
tação mecânica com carregamento uniaxiai nas quais impõem-se uma
certa velocidade de deformação. As características gerais do E.
P.C. são hoje bem conhecidas podendo ser identificado três tipos
de serrilhados (2,3). Estudos detalhados foram realizados (4-6)
para relacionar os serrilhados as características experimentais
do efeito bem como analisar a influência de variáveis que afetam
o E.P.C.» particularmente a rigidez da maquina (7). Os necanis -
nos causadores do E.P.C. foram extensivamente Investigados (8,9)
ficando, patente a importância da interação entre átomos solutos
(elementos liga) e as discordaneias. Através da analise da ener_
gia de ativação relacionada com o intervalo de ocorrência do E.
P.C. i possível identificar-se as espécies atômicas efetivamente
envolvidas (10).

No caso de ensaios de fluênda « material i submetido
a um carregamento uniaxial onde a carga (o« a tensão), sendo mart
tida constante» impõem uma taxa de deformação variável. Isto en-
tretanto não exclue a possibilidade de que a interação de defei-
tos pontuais e discordaneias. dur.anti a flubicia possa produzir
perturbações de mesma natureza do E.P.C. o servado nos ensaios; de
tração.

0 obieJtimjjiJ-preíeftte trabajjhp i aftai isar as pertur-
bações obtidas na curva de fluênçia de diversos aços Inoxidáveis
austeníticos no intervalo de temperatura de 5S0 * 800°C.



2. PERTURBAÇÕES NO ESCOAMENTO 00 AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÏTICO

Perturbações na curva de escoamento do aço inoxidável

austenïtico têm sido constatadas cm tração no intervalo aproximâ

do de 300 a 700°C para taxas de deformação entre 10~2/seg e IO"6/

seg (11-13). Neste material os serrilhados repetitivos aparecem

acima de 400°C mudando gradualmente de um tipo A para um tipo C

por volta de 550°C (10,13). 0 inicio dos serrilhados ocorre ã uma

certa deformação plástica, e , decrescente com a temperatura(ll).

A causa do E.P.C. nos aços inoxidáveis austeníticos foi.

atribuída por Jenkins e Smith (11) S interação de pares lacuna-

carbono intersticial entre 200 e 500°C. Acima de 500°C o E.P.C.

seria devido'ã interação dos átomos de Cr assistidos por lacunas.

0 E.P.C. não acarretaria precipitação nem dependeria desta para

sua ocorrência nestes aços. Mais recentemente (12,13) constatou-

se que os pares lacuna-carbono (e/ou. nitrogênio) seriam responsa,,

veis em todo o intervalo de temperatura e que o carbono (nitrog£

nio) estaria localizado em posição substitucional (14).

3. PERTURBAÇÕES EM FLUËNCIA
t

Nos ensaios de fluência a tensão, a, ou a carga» Q,

sendo mantida constante acarreta uma variação da deformação, e',

ou da taxa de deformação, de/dt = e, traduzindo o comportamento

intrínsico do material. Em conseqüência a fluência de um material

sera caracterizada pela dependência de e com o tempo, t. Isto di_

fere do,ensaio de tração no qual a curva elementar i a ,versus e.

t possTvel imaginar-se que todas es^às variáveis mecânicas este-

jam relacionadas entre si através de uma equação de estado

E (o,e,a,e,...) • 0

Logo i de se supor que uma perturbação que afete uma das varia -

veis poderá refletir-se nas outras.

No E.P.C. a variável condicionante parece ser a ten -

são ou seja, atingindo-se um certo nTvel de tensão prov,oca-s,e e/

ou propaga-se uma banda de deformação acarretando os sprriliados.

Na fluência a tensão constante as perturbações c mesma natureza



que o E.P.C, am tração não poderiam existir.

No caso da fluência a carga conptante a tensão aumen-
ta continuamente em virtude da redução de Srea transversal do cor
po de prova. Isto esta exemplificado na Fig. 1, onde as princi -
pais variáveis são lançadas contra o tempo para um ensaio de fluên
d a de um dos corpos de prova do presente trabalho. Pode-se, en-
tão, na fluência a carga constante, esperar que perturbações se-
melhantes ao E.P.C. reflitam na curva e versus t caso ocorram con
dições de envelhecimento.

Mi literatura especializada sobre fluência existem aj_
gumas menções a perturbações na curva e versus t(15,16) bem como
sua possível correlação com o envelhecimento. Entretanto os re-
sultados apresentados (15,16) não são conclusivos nem tão pouco
este fenômeno foi sistematicamente estudado em fluência.

4. TÉCNICA EXPERIMENTAL

Três aços inoxidáveis austeniticos foram estudados nes
te trabalho; dois do tipo AISt 316 e o terceiro do tipo AISI 304.
As composições nuTmicas em peso porcento es4:3o apresentadas na Ta
bela 1.

TABELA 1. Composição Química dos Aços Estudados

AISI

316(A)

316(B)

304(FJ-

C

0,07

0,05

0,025

tin

1,72

0,73

0,75

S1

0,50

0,40

0,86

P

0,026

0,035

0,04

S

0,014

0,018

0,010

Cr

18,3

17,7

19,51

m
12,5

12,2

9,35

Mo

2,55

2,07

0,24

Cu .

0,13

0,16

0,15

Os dois tipos 316 são de diferentes fabricantes com a finalidade,
de analisar-se a influência de pequenas variações de composição.
0 tipo 304 permite comparar relativamente o efeito do teor de Cr.

As barras adquiridas na forma laminada foram usinadas
CM corpos de prova redondos com diâmetro útil de 9mm e comprinen
to Gtii de 40«« próprios para fluência. Os corpos de prova sofre.



ram tratamento térmico a 1100 C por 1 hora resultando em micro-
estruturas recozidas com tamanhos de grão de: 316(A)=3Cym, 316
(B)=80pra e 304(F) = 300jjm.

Os ensaios de fluência foram realizados a carga con£
tante em equipamento WPH com precisões de: 0,4% para a carga,
±5°C de temperatura e 0,01mm de deformação.

Os resultados obtidos foram processados por computa-
dor gerando curvas similares a da Fig. 1.

5. RESULTADOS

Uma curva tTpica de fluência apresentando "saltos" e
mostrada na Fig. 2 para o aço AISI 316. Juntamente com a curva
e versus t estão apresentados também na Fig. 2 valores corres -
pondentes da taxa de deformação ê, calculada por métodos compu-
tacionais. Este tipo de "salto" observado na fluência do aço ino
xidavel i sempre detetado dentro, de um intervalo de tensão-tempe_
ratura não podendo ser exclusivamente atribuído a simples efei-
to da maquina. .

0 espectro de tensão-temperatura em que se observa.
os saltos está caracterizado na Fig. 3. Note-se que o intervalo
dos saltos ocorre para tensões relativamente mais elevadas quaii
to menor for a temperatura.

A fim de se identificar quantitativamente a depender»
cia dos "saltos" com as variáveis no processo de fluência ava -
liou-se os intervalos e as intensidades dos mesmos. A intensid£
de As de cada "salto" bem como a correspondente deformação e no
"salto" foram obtidas diretamente de (curvas como a da Fig. 2.
Estes valores de Ae e E estão lançados em gráfico na Fig. 4 pa-
ra os aços estudados. Não existe na Fig. 4 uma aparente correi^
ção entre os acréscimos de deformação e a deformação no "salto.".
Oe uma forma grosseira talvez possa-se estimar que diminuindo -
se a temperatura aumenta a Intensidade Ae. Tentou-se também cqr
relacionar o acréscimo de deformação con o tempo, Fig. 5,sem oj>
ter-se resultado positivo.

0 acréscimo de tensão verdadeira. Ao« ocorrido em ç*



da salto foi calculado considerando-se ser o mesmo decorrente da
súbita redução de área causada pelo acréscimo de deformação lon-
gitudinal jã que o volume mantém-se aproximadamente constante.
Oesta forma Ao estaria ligado a Ac pela expressão:

Ao = o Ae (2)

Os valores de Ao, calculados pela equação 2, estão lançados em grã
fico na Fig. 6 contra os correspondentes valores de o no "salto".
Independentemente do tipo de aço observa-se uma razoável correljï
ção entre Ao e o indicando maiores acréscimos de tensão quanto
maior o nível de tensão no salto. Outra dependência aproximada -
mente definida é de que maiores acréscimos Ao correspondem a me-
nores temperaturas como pode ser observado na Fig. 6.

6. DISCUSSÃO

0 presente trabalho apresenta pela primeira vez evi -
dências de "saltos" na curva de fluência do aço inoxidável auste_
nítico, Fig. 2, que estão diretamente relacionadas com a respos-
ta do material S solicitação mecânica em fluência. Estes "saltos"
são possivelmente uma conseqüência de mecanismos de "arraste" das
díscordancias por Interação com defeitos pontuais (13,14) resul-
tantes do envelhecimento dinâmico em fluência (17). Isto pode ser
Inferido tanto do intervalo de ocorrência dos "saltos", Fig. 3,
quanto de sua maior intensidade observada a 600°C, Figs. 4 a 6,
onde o envelhecimento dinâmico é maximizada nos ensaios de tra-
ção (1?,13). Assim os saltos nas curvas de fluência, como ilus -
tra a Fig. 2, seriam decorrentes da nuclee;ão e propagação de bait
das de deformação no momento em que fosse atingido um certo ní-
vel de tensão. Este processo seria de natieza semelhante àquele
observado no E.P.C. em tração (4-9). 'As condições dos ensaios en_
tretanto impossibilitam a verificação de mrcas que pudessem com
provar a propagação destas bandas de defomação.

Em tração o acréscimo de deformação por propagação de
banda gera um aumento na densidade de discordâncias acarretando
um decréscimo na tensão a fim de que o material possa acompanhar



a taxa de deformação imposta pela máquina

(3)

Em fluência a carga constante o acréscimo de deforma-
ção associado ã propagação de banda acarreta necessar i amente,equa_
ção 2, um aumento na tensão. . -

A .propagação de uma banda de deformação em fluência sje.
rã realizada a uma taxa de deformação e superior a do ensaio e
tanto maior quanto maior for a tensão no "salto"; isto decorre da
equação 3. Este acréscimo na taxa a uma dada temperatura terá que
ser acompanhado por um correspondente acréscimo na tensão para s«a
tisfazer a equação básica da fluência (18).

TT • *<?>'

Assim, quanto maior for o nível de tensão no momento
do "salto", maior será ê pela equação 3 e, em conseqüência, tam
bém será maior Ao pela equação 4. ,

Para o intervalo de tensões e temperaturas investiga-
do e ateritando-se aos limites de ocorrência do envelhecimento U
to e, de'existência dos "saltos", na M g . 3, decorrem os resulta,
dos observado» nas Figs. 4 a 6. Ou seja, maiores acréscimos de
Ao e Ae ocorrem para menores temperaturas.

7. CONCLUSÕES

2Ç)

A fluência dos aços Inoxidáveis austenTticos entre 350
e 800°C é acompanhada'de "saltos" na curva e versus ' t
para certas condições de tensão.

0 acréscimo de tensão calculado para os "saltos" aü -
merita com o nível de tensão sendo aparentemente uma de
cor1 renda da propagação derbanda de deformação
to de envelhecimento.'



39) Este aumento em Ao com o possivelmente resulta da va
riação da taxa de deformação durante ã propagação da
banda.
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de Fluência de UM AÇO Inoxidável AustenTtico

FIGURA 2. Saltos na Curva de Fluencia de um Aço Inoxidável jun-
tamente com a variação da taxa de deformação

FIGURA 3. Intervalo de Ocorrência dos "Saltos" do Campo ae Ten-
sôes-Temperaturas Estudado

FIGURA 4. Variação do Acréscimo de Deformaçàr no Salto com o Cor
respondente Hivei de Deformação

FIGURA 5. Variação do Acréscimo de Deformação no Salto-com o Cor
respondente Tempo de Ensaio
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TABELA I I - COMPOSIÇÃO QUÍMICA {* PESO>

MateriíiSs^

A

D

Composição
nominal
AISI 316

C

0,07

0,05

max
0,08

Cr

18,3

17,7

16
a

18

tu

12,5

12,2

10
a

IM

Me

2,55

2,07

2
a
3

8i

o,so

0,40

max
1

Mn

1,72

0,73

max
2

P

0,026

0,035

max
0,045

8

0,014

0,018

max
0,03

CU

0,13

0,16

TABELA III - ATAQUES METALOGRÄFICOS EMPREGADOS UO AÇO AISI 316 1

Nome Composição Efeito 1

A*gua regia
diluída.

, Olicerégia

20m£ UNO.,
20mí IfO1

I
Murakami

lOrni lINOj, âO
30nl g l i c e r o l 4
lOg K4Fe(CN)t*l0g KOH,
OOt H04

H,0

Ataca a matriz austenítica
uniformemente, dissolvendo
a Ferrita a rapidamente e
deixa a fase sigma e carbo
netos em relevo •". ~
Mostra estrutura geral*»1*.

Colore a fase sigma de azul
ficando os carbonetos escu
ros e a ferrita a' amarela

TABELA IV - COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS CRISTALINOS bOS
CARBONETOS M^sC( HO AÇO AISI 316

Fase Estrutura
Parametro

por -t
Literatura -(A)

Parâmetros
Calculados
a 800°C (A)

Equipamento

tt.l°é

* 10.629U

t.t

a# t 10,569
(81S°C para
15 horas)

t i

a( * 10*676
<815°C

10,760 **
(56 minutos)

10,627 **
(56 minutos)

10,671 **
(56 minutos)

3000 horas)

10,629 **[
56 minutos)

Jeol-lOOB
<PRH-CTA)

Jeol-lOOB
(PRH-CTA)

Jeol-lOOB
(PRH-CTA)

Jeol-lOOB
(lME)s |

* Tratamento iíotértnico
** Ennuiadot a fluehcia.
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