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RESUMO

São feitas observações preliminares sobre o comporta^
mento mecânico de juntas soldadas AISI 304/347 em condições de
fluêncía a 700°C.

Os resultados são comparados com as propriedades de
juntas similares tratadas isotermicamente nesta mesma tempera^
tura para tempos diferentes.

As peculiaridades do comportamento mecânico são di£
cutidas com base nas reações de precipitação que ocorrem ne£
tes materiais.

ABSTRACT

Preliminary observations on the mechanical behavior
of AISI 304/347 weldments creep tested at 700°C are presented.
The results are compared with those of similar welded joints
isothermally treated at the same temperature for different
times.

The peculiar aspects in the mechanical behavior are
discussed based on precipitation reactions which occur in the
joint materials.



1. INTRODUÇÃO

Embora os aços inoxidáveis tivessem sido originalme£
te desenvolvidos para aplicação em meios corrosivos eles são
atualmente, em particular os tipos austenTticos, utilizados tam
bem em condições de serviço a altas temperaturas. Isto se de
ve a diversos fatores tais como refratariëdade, resistincia ã
oxidação, custo relativamente baixo, facilidade de fabricação e
boa soldabilídade. Muito importante.é o fato de que os aços i_
noxidãveis são ligas tecnicamente bem conhecidas e comercíalmejn
te aceitas. Por outro lado existem diversos problemas associa^
dos ã utilização destes aços a altas temperaturas.

Os aços inoxidáveis austenTticos quando expostos d£
rante longos períodos de tempo a temperaturas elevadas, como i
o caso típico da fluincia, sofrem transformações de fase em gje
ral deletérias ãs suas propriedades mecânicas. Os principais
produtos transformados que se precipitam na malha cristalina a
altas temperaturas são os carbonetos, a ferrita e as fases Si£
ma, Xi e Laves ' . Aços inoxidáveis da classe 18-8, sobretu
do o tipo 304, apresentam grande estabilidade térmica sendo o
principal precipitado o carboneto M. C . Havendo ferrita no a
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ço, o que pode ser proveniente da 1 ami nação a quente ou das « m
dições de resfriamento do lingote original, a formação de fase
sigma será acelerada *. Para evitar a precipitação de carbone
tos nos contornos, o que acarreta sensibilidade ã corrosão, <a
diciona-se formadores de carbonetos, como o niõbio, no aço AISI
347. Este aço, AISI 347, apresenta precipitação de M 2 3C (, NbC,
MgC, fases Sigma e Laves *»

5. A precipitação do NbC ocorrerá
na matriz ou em falhas de empilhamento **.

Vários estudos têm sido dedicados ã influência das
transformações de segundas fases nas propriedades mecânicas dos
aços inoxidáveis â altas temperaturas. A maioria destes estu
dos foi realizada em produtos laminados. Entretanto, na fabri.
cação de um componente utilizam-se juntas soldadas do mesmo ma_
terial ou de materiais afins com o metal base. Assim torna-se
necessário estudar-se também as propriedades mecânicas associa^



das ao comportamento estrutural do metal que compõe a solda.

0 presente trabalho apresenta os primeiros resulta,
dos de investigações realizadas em juntas de aço AISI 304, sol_
dadas com eletrodo AWS-E-347-15, submetidas a ensaios de fluSin
cia a 700°C e a tratamentos isotermicos ã mesma temperatura.

2. JUNTAS SOLDADAS EM AÇO INOXIDÁVEL

"I

Devido âs heterogeneidades estruturais o comportaraej»
to mecânico de uma junta soldada em aço inoxidável não pode ser
facilmente analisado. Isto decorre do complexo tratamento te£
momecânico a que estão sujeitas as zonas fundidas (Z-F-) e tejr
mi camente afetadas (Z-T-A-) em virtude das condições de deposj.
ção e resfriamento s. A importância deste fato está relaciona
da ao projeto de equipamento onde as especificações baseiam-se
nas propriedades mecânicas da parte menos resistente. Assim
nos aços inoxidáveis austeníticos a solda ê normalmente consj.
derada a parte fraca com restrições de projeto mais severas que
o metal base, sobretudo devido a possibilidade de ruptura na ZTA.
Por exemplo, nos aços 304 ensaiados em fluência observa-se fra_
tura intergranular associada ã baixa dutilidade na ZTA utilj[
zando-se aço 308 como metal de adição. Em outros trabalhos '
procurou-se desenvolver cordões de solda mais dúteis, através
do controle de elementos residuais na composição do aço 308 de
adição para soldagem de partes de 304. Corpos de prova de me
tal de solda, aço 308, foram ensaiados em fluência *»' a 650°C
apresentando baixa dutilidade que foi associada ã presença de
fase sigma. As soldas com elementos residuais controlados a_
presentaram dutilidade mais elevada sem que a fratura fosse a.s
sociada ã fase sigma presente. 0 mecanismo que confere esta
dutilidade ainda não 5 bem entendido.

0 aço AISI 347 parece ter certas vantagens como adi_
ção para solda de aço 304. Trabalhos anteriores com este mate
rial 1 0» 1 3 indicam que:

a) Os aços 347 podem sofrer envelhecimento por precipitação
intragranular de NbC caso a temperatura de solubilizaçao
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seja suficientemente elevada; da ordem de 1300°C ",

b) Precipitação de NbC em falhas de empilhamento a 700°C pr£
porcionam uma elevação da resistência em tração ã tempera
tura ambiente sem que ocorra queda acentuada da dutilida^
de **.

c) A resistência do aço 347 pode ser aumentada com uma ligej_
ra deformação a temperatura ambiente antes da precipita

íi ~

çao
d) A fina precipitação íntragranular de NbC endurece a matriz,

fazendo com que a deformação por fluência se localize prij»
cípaimente nos contornos de grão o que provoca uma perda na
dutilidade do material e fratura do tipo intergranular **.

e) A máxima resistência a ruptura por fluência a 700°C foi o£
tida para aços com relação de composição (fração atômica)
Nb/C entre 0,2 e 0,3 . Os aços 347 possuem normalmente
uma relação Nb/C além deste limite por serem projetados pa
ra trabalhar em meios corrosivos onde as especificações je
xigem %Hb > 10 x %C. Entretanto, para serviços a altas tem

peraturas seria desejável uma relação menor
1 J

3. MATERIAIS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

Como metal base foram utilizadas chapas de um aço AISI
304 com 12,7mm de espessura e a composição química indicada na
Tabela 1. 0 exame metalogrãfico destas chapas como recebidas
revelaram a presença de estrias de ferrita possivelmente origj,
nadas durante a laminação a quente combinada com alguma hetero
geneidade do lingote lh. 0 aspecto tTpico desta chapa está
mostrado na Figura 1. Algumas características determinadas pa.
ra estas chapas são:

tamanho de grão: 80um
limite de escoamento: 36 kg/mm2

limite de resistência: 72 kg/mm2

Como metal de solda foram utilizados eletrodos AWS-
-E-347-15, tendo o material depositado apresentado a composj.



ção química da Tabela 1. A Figura 2 mostra uma micrografia tT
pica da zona fundida. Nesta figura devem ser notadas as dife
rentes morfologias da ferrita.

TABELA 1 - Composição Química, em Peso Porcento,
do Metal Base e do Metal de Solda.

Material

304 (base)

347 (solda)

C

0,06

0,094

Mn

1,75

0,80

P

0,008

0,011

Si

0,39

0,35

S

0,011

0,008

Cr

18,3

19,0

Ni

8,43

9,10

Nb+Ta

-

0,33

Nb/C*

-

0,45

* em fração atômica i?)

As juntas soldadas foram fabricadas pelo processo A_r
co Elétrico Manual. Durante a soldagem foram utilizados grani
pos para fixação das chapas ficando o cordão de solda transvejr
sal ã direção de 1 ami nação. A solda foi executada em quatro
passes. A junta foi radiografada para detetar possíveis defej_
tos.

Os corpos de prova foram retirados transversalmente
ao cordão de solda de maneira a conter a ZF, a ZTA e o metal
base inalterado. Observações metalogrãficas da junta mostrja
ram não.ter havido variação do tamanho de grão no metal base
nem foi detetada, a nível de microscopia ótica, precipitarão
de carbonetos na ZF e na ZTA. Os reagentes metalogrãficos uti,
lizados no ataque da junta estão descritos em outras publica,
_ 1S.1C

çoes
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Com o objetivo de se estudar a estabilidade térmica
das juntas foram realizados tratamentos térmicos a 700°C por
períodos de 1, 100 e 300 horas. Seguiu-se um polimento eletro
lítico para a realização de ensaios de microdureza. Exames m£
talogrãficos das estruturas tratadas termicamente foram feitos
em amostras atacadas com água regia diluída.

Ensaios de tração foram realizados ã temperatura am



biente em máquina universal com velocidade constante de 0,05cm/
/min, com o objetivo de qualificar mecanicamente a solda.

Ensaios de fluincia ã carga constante seguindo ticnj_
ca experimental descrita em outras publicações 17 foram realj^
zados a 700°C para níveis de tensões iniciais de 20, 12 e 11 kg/
/mm2.

4. RESULTADOS

As observações metalogrãficas das juntas termicameii
te tratadas mostram que na ZF:

a) Não hã variações estruturais detetãveis, como ilustra a Fj_
gura 3, após tratamento a 700°C por 1 hora (compare com a
Figura 2).

b) ApÕs 100 horas de tratamento i possível observar precipita
ção de fase adjacente ã ferrita delta, como ilustra a Figji
ra 4. Esta fase poderia ser sigma, carboneto ou misti'ra
deles. Entretanto, os precipitados são ainda muito peque
nos e os mitodos metalogrãficos disponíveis não foram ad£
quados para sua identificação

c) ApÕs 300 horas I evidente o crescimento da segunda fase o])
servada junto a ferrita delta, como ilustram as Figuras 5
e 6.

No metal base o crescimento de segundas fases a par_
tir da ferrita delta jã ê observado (Figura 7), com 100 horas
a 700°C. Esta fase i provavelmente sigma **.

Os corpos de prova ensaiados em tração ã temperatura
ambiente sofreram ruptura na solda, como mostra a Figura 8. A
ruptura ocorreu para 64 kg/mm2 sendo o mínimo exigido para e^
te material 56 kg/mm'.

Os ensaios de fluincia a 700°C para tensões iniciais
de 20, 12 e 11 kg/mm2 apresentaram ruptura no metal base, como
mostra a Figura 8, apôs respectivamente 3, 70 e 15 horas. Cons
tatou-se que o metal de solda apresentava relativamente menos
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oxidação após o ensaio de fluincia.

Os resultados das medidas de micro-dureza ao longo
da junta soldada indicam, Figura 9, um endurecimento progress^
vo da solda acompanhado por um amolecimento do metal base. 0t>
serva-se em particular, Figura 9, que na junta apôs a soldagem
existe um pico de dureza na ZTA proximo ã linha de fusão. Es_
te pico esta provavelmente associado a tensões residuais intro
duzidas na operação de soldagem. Trabalhos com juntas soldjj
das de aço inoxidável indicam que o material retirado prõxi^
mo ã linha de fusão apresenta maior limite de escoamento e me
nor dutilidade quando ensaiado a temperatura ambiente. No pre
sente trabalho, Figura 9, estas tensões residua<s foram elimi^
nadas nos tratamentos tirmicos a 700°C.

r

5. DISCUSSÃO

Os resultados de fluência juntamente com tração ã tem
peratura ambiente, Figura 8, mostram claramente um efeito de
fortalecimento da junta de aços inoxidáveis 304/347 a 7 00°C.
As curva de microdureza da Figura 9 corroboram este efeito e
indicam que o fortalecimento se processa de maneira contínua a.
centuando-se com o tempo. Aparentemente isto se deve a um ajj
mento de resistência do metal de solda, aço 347, a medida que
diminue a resistência do metal base, aço 304.

0 decrlscimo na dureza do aço 304 com o tempo de e£
velhecimento a 700°C ê provavelmente conseqüência da recupera
ção da malha cristalina e da precipitação de carbonetos H

2 J C S

nos contornos. 0 fortalecimento do metal de solda por envelhe
cimento nesta temperatura é possivelmente associado a precipj[
tação intragranular de carbonetos de niõbio **.

Sugere-se que este mesmo processo controle o compor
tamento da junta soldada em fluência de curta duração. Para
um dado instante de ensaio a taxa de deformação por fluência
no metal base ê maior que a taxa de deformação no metal de soj.
da. Em conseqüência o terceiro estágio de fluência, e a fratu
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ra subsequente, tendem a se localizar no metal base. A morf£
logia de fratura e os nTveis de dutilidade alcançados serão dj_
tados pela microestrutura da região onde se inicia o processo
de ruptura» sendo de particular importância a forma, tamanho e
distribuição das segundas fases presentes nos contornos 19

A duração dos ensaios de fluência até aqui realizados
não permite excluir a possibilidade da localização da fratura
na ZF para tempos maiores. 0 fortalecimento intergranular da
ZF favorece a fratura Intergranular na medida que a deformação
tende a se localizar nos contornos . A fratura não se loca
liza nos contornos de grão da ZK nos ensaios de fluincia de
curta duração, simplesmente porque a deformação total dessa re
gião i muito pequena se comparada a deformação no metal base e
insuficiente para nuclear vazios nos contornos. Entretanto,
ã medida que fases intermetálícas possam vir a se desenvolver
com tempos maiores de ensaios nos contornos de grão da ZF, é
possTvel que a nucleação e crescimento dos vazios ocorra mesmo
em baixas deformações. Este ponto só poderá* ser esclarecido
através dos ensaios de maior duração ora em curso. Deve s er
ressaltado que o formato até aqui observado da nova fase intej*
metálica precipitada na ZF tende a ser coalescido, em volumes
reguläres, que fazem supor menor efetividade desta fase na fra,
gilização do material *.

Como a relação Nb/C ideal para máximo fortalecimento
em condições de fluência em meio não corrosivo S 0,2 < Nb/C <
< 0,3 {< fração atômica) e, como a fração presente no metal de_
positado pelo processo do Arco Manual é superior a esse nível,
deve ser considerada a possibilidade do uso do processo CO
(MAG) .na soldagem deste material.

6. CONCLUSÕES

. A exposição da junta soldada 304/347 a temperatura de 700°C
promove um fortalecimento do cordão de solda aparentemente
por precipitação de NbC na matriz. Simultaneamente obse£
va-se um amolecimento do metal base que se acentua com o
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tempo.

Em solicitação de fluincia de curta duração a 700°C a fratu
ra se localiza no metal base.

t possível esperar que componentes fabricados com aço AISI
304 destinados a trabalhar na faixa de 500 a 600°C sejam van
tajosamente soldados com eletrodos AWS-E-347 se vierem a s£
frer tratamento de a Ti Tvi o de tensões em temperaturas da ojr
dem de 700°C.
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LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: micrografia do metal base. Estrias de ferrita _
ta em matriz austenítica. Ataque: 602 ácido nítrj_
co, 40% água, eletrolTtico 1S. Aumento: 200x.

FIGURA 2: micrografia da zona fundida do material após solda^
gem. Ferrita delta interdendrTtica com diferentes
morfologias. Ataque: Murakami ls. Aumento: 500x.

FIGURA 3: micrografia da zona fundida da-amostra tratada a
700°C por 1 hora.
Aumento: 920x.

Ataque: água regia diluTda

FIGURA 4: micrografia da zona fundida da amostra tratada a
700°C por 100 horas. Ataque: água regia diluída.
Aumento: 1500x. -

FIGURA 5: micrografia da zona fundida da amostra tratada a
700°C por 300 horas. Observe-se a formação de uma
outra fase, provavelmente sigma, adjacente a ferrj^
ta. Ataque: água rlgia diluTda. Aumento: 1500x.

FIGURA 6: micrografia da zona fundida da amostra tratada a
700°C por 300 horas. Novamente observa-se formação
de uma outra fase junto a ferrita. Ataque: água ri
gia diluTda. Aumento: 1500x.

FIGURA 7: micrografia do metal base da amostra tratada a 700°C
por 100 horas. Formação de fase sigma a partir das
estrias dè ferrita delta. Ataque: ãgua rlgia diluí
da. Aumento: 920x.

FIGURA 8: a) Corpo de prova não ensaiado atacado de maneira a
evidenciar a zona fundida.

b) Corpo de prova ensaiado em tração ã temperatura
ambiente.

c) Corpo de prova ensaiado em fluincia a 700°C.

FIGURA 9: perfis de microdurezas Vickers das amostras: como
soldadas e tratadas a
Carga: 200g.

700°C por: 1, 100 e 300 horas.
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