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RESUMO

Estudou-se o comportamento em fadiga ã temperatura ambiente de jun-
tas soldadas de aço inoxidável AISI-304-L obtidos por dois processos de
soldagem distintos.

Os resultados obtidos foram comparados com aqueles característicos
ao .metal de base. Os corpos de prova de fadiga das juntas soldadas foram
retificados a fim de se eliminar o efeito da geometria do cordão de sol-
da. Concluiu-se que os mecanismos de inicio de trinca por fadiga neste
caso são governados pela matriz austenitica, não havendo influência do
teor e distribuição de ferrita-5 presente na zona fundida.
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1. INTRODUÇÃO

A falha por fadiga de um material pode ser dividida em dois estágios:
início de trinca e propagação.

Em juntas soldadas, a geometria do cordão de solda é o fator preponde-
rante na determinação das propriedades de fadiga, A resistência ã fadiga
i função da severidade da concentração de tensões na aresta de interseção
de reforço com a chapa, que vem tornar este local o ponto preferencial de
nucleação de trincas. Desta forma quando se ensaia em fadiga juntas solda
das com reforços intactos, os possíveis efeitos de microestrutura, quali-
dade da solda e tensões residuais são mascarados' '. Trabalhos recentes
realizados em juntas de aço inoxidável soldadas por processo MIG SPRAY^ '
e MIG PULSADO* ', mostraram que o limite de res istinein ã fadiga (LRF) ob
tidos nos corpos de prova retificados (sem reforço) era cerca de 60% supe
rior ao verificado nas amostras com reforços.

Em corpos de prova retificados e polidos, a nucleação de trincas por
fadiga ocorre geralmente em interfaces, sejam estas ao longo de bandas de
deslizamento, inclusões ou segundas fases1 '.

Nos casos em que as tensões aplicadas são muito altas (fadiga de baixa
vida) os contornos de grão e de macias passam a ser locais preferenciais
para nucleação de trincas' K

Nos aços inoxidáveis austeníticos do tipo 18/8, a resistência ã fadiga
diminui ã medida em que o caráter planar do deslizamento se torna menos
favorecido. Quando as condições estruturais permitem o deslizamento pla-
nar, as trincas de fadiga são nucleadas em bandas de deslizamento pei - en-
tentes, a partir de intrusões e extrusões superficiais* '.

Por outro lado, a soldagem dos aços inoxidáveis austeniticos com a ntân
oria dos eletrodos utilizados comercialmente, dá origem ao aparecimento
de ferrita-ô, como constituinte da microestrutura da zona fundida. E fato
conhecido que uma pequena quantidade de ferrita-ô (quantidade esta que va
ria com o eletrodo empregado) ê benéfica no sentido de evitar a ocorrên-
cia de fissuráção ã quente' '. Devido ao processo de solidificação do me-
tal de. solda ser heterogêneo, ocorrem variações locais no teor de ferri-
ta. Por outro lado, a distribuição desta ferrita depende, geralmente, do
tamanho da subestrutura de solidificação, ou seja, do aporte de calor
(heat input) utilizado* ' '. De uma maneira geral pode-se dizer que para
aportes de calor altos correspondera uma distribuição grosseira de ferri-
ta, enquanto que aportes de calor baixos levam ã uma fina distribuição de
ferrita.
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Embora existam diversos trabalhos que analizem a influência da ferri-

ta-<5 na fratura por fluência (cregjj) de juntas soldadas de aços inoxidá-

veis^8' 10^, poucos são os dados disponíveis sobre esta influência no com

portamento em fadiga destes materiais.

0 objetivo deste trabalho é estudar o comportamento em fadiga de jun-

tas soldadas de aços inoxidáveis, obtidas por dois processos diferentes,

comparando-o com o metal de base. Neste trabalho <?ão discutidos apenas os

resultados obtidos à temperatura ambiente, que constitue a primeira etapa

de um projeto mais amplo.

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL

A tabela I apresenta as características da chapa de aço AISI 304-L,

com 4 mm de espessura, utilizada como metal de base.

TABELA I — Composição Química (« Peso) e Propriedades Mecânicas do

Metal de Base.

),028

Si Mn

0,65 1,50 0,021

Cr

18,43 0,0044

Ni Mo

10,35 0,065
1

°E
(kgf/mm

ÍD¥REZT|RB jy ^ j
23,0 j 58,0 i 71,5 j

Os dois processos de soldagem utilizados foram TIG e Arco Manual com

Eletrodo Revestido (AMER). Em ambos os processos empregou-se eletrodo do

tipo AWS 347 como metal de adição. Foram soldadas tiras de 25 x 10 cm,

de topo (sem preparação de chanfro) com o cordão perpendicular ao senti-

do de 1 ami nação, as quais eram fixadas ã mesa e escudadas com cobre para

minimizar problemas de distorção. Foram utilizadas condições de soldagem

padronizadas^ ', sendo importante ressaltar para o escopo deste traba-

lho, que o aporte de calor no processo TIG era da ordem de 18 kj/cm, bem

superior aquele utilizado no processo AMER (cerca de 9 kj/cm).

A tabela II apresenta as composições químicas da Zona Fundida obtidas

para os dois processos.

TABELA II — Composição Química (% Peso) das Zonas Fundidas para os

Processos TIG e AMER.

PROCESSO

TIG

ARCO MANUAL

0

0

C

,031

,035

0

0

Si

,60

,47

1

0

Mn

,54

,93

0

0

P

,014

,012

Cr

18

18

,56

,90

S

0,0083

0,0081

Ni

10,

10,

08

20

0

0

Mo

,060

,060

0

0

Nb

,12

,38

V-,;-
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Apôs a soldagem,. foram confeccionados três corpos de prova de tração

para cada processo, segundd normas estabelecidas pelo CÓDIGO ASME para qua

lificação de juntas soldadas. Além deste ensaio destrutivo, as juntas e-

ram também submetidas a inspeção radiográfica, após o que, foram re t i ra -

dos corpos de prova para fadiga segundo as dimensões dadas na figura 1.

Deve-se ressaltar que os corpos de prova eram ret i f icados, para que ape-

nas as variações microestruturais induzidas pela soldagem pudessem ser a-

nalizadas. Corpos de prova do metal de base, com as mesmas dimensões ( f i -

gura 1) foram também confeccionados.

Os corpos de prova de fadiga foram polidos mecânica e eletroliticamen- ^

te a fim de que fossem removidos todos os entalhes superficiais deixados

pela usinagem. 0 polimento eletrolTtico foi realizado com e le t rõ l i to com-

posto por 70% de álcool etTlico, 20% de glicerina e 10% de ácido perclõri

co, em volume. A tensão média de trabalho e a corrente empregadas eram da

ordem de 30 vT! e 10 A, respectivamente. ,

Os ensaios de fadiga foram realizados em máquinas Schenk ã uma frequin j

cia de 30 Hz em flexão alternada, sendo a razão entre as tensões mínima e i

máxima desenvolvidas em cada c ic lo , R = - 1 . '

Para determinação do LRF, fo i utilizado o c r i té r io da tensão máxima na

qual pelo menos três corpos de prova não rompiam após N = 10 ciclos.

Nas análises metalograficas foram empregados ataques eletroquTmicos o-

ra com reagentecomposto de 60% ácido nítr ico e 40% ĤO destilada ( j =

= 10 mA/cm2; t = \ min) ora com reagente composto de 10 g de oxido oxãl i -

co e 100 ml H20 destilada (6 V, t = 45 seg).

As percentagens de ferr i ta-6 presente nas zonas fundidas foram medidas

por metalografia quantitativa automatizada através de equipamento microvi^

deomate de fabricação Zeiss.

Os efeitos da solicitação cícl ica nas superfícies dos corpos de prova

(regiões de tensão máxima) foram estudados por metalografia ót ica, enquan

to que as superfícies de fratura, quando era o caso, através de microscõ- V

pio eletrônico de varredura. '-';,

3. RESULTADOS J

Na f igura 2 são apresentados os perf is de dureza t íp icos que se v e r i f i 5;

cam nas seções transversais dos corpos de prova obtidos pelos dois proces , í

sos. Pode-se notar que em ambos os casos os níveis de dureza obtidos na '$

zona fundida é mais elevado que na ZTA e no metal de base. Por outro lado ;;'!

os menores níveis de dureza são atingidos na ZTA, resultado típico do Vf

crescimento de grão que ocorre naquela região. As figuras 3 a 8 apresen- '?

tam as micrografias típicas obtidas para a zona fundida (Figs. 3 e 4), re
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gião de transição zona fundida - ZTA (Figs. 5 e 6) e metal de base (Figs.
7 e 8), nos corpos de prova de ambos os processos.

As medidas de metalografia quantitativa para determinação do teor de
ferrita-ô indicam que esta não se dispõe hqmogeneamente ao longo da zona
fundida, fato característico do comportamento dos dois processos de solda
gem. A tabela III apresenta os resultados obtidos, indicando as faixas de
composição verificadas, bem como o valor médio de maior incidência. Cum-
pre ressaltar que estas quantidades estão dentro da faixa considerada be-
néfica quanto ã fissuração a quente deste tipo de junta* '.

TABELA III — Teor de Ferrita-6 na Zona Fundida

PROCESSO

TIG

AMER

A X 6

8 - 1 1

6 - 0 9

% 6

9

7

Na figura 9 são apresentadas as curvas de fadiga (S x N) para o metal
de base e juntas soldadas TIG e AMER. Em todos os corpos de prova solda-
dos, rompidos, a fratura ocorreu na zona fundida.

A figura 10 apresenta o aspecto da superfície de um corpo de prova do
metal base ensaiado a tensões o = ±29,25 kgf/mm2. Pode-se notar a forma-
ção de extrusões típicas ao longo de bandas de deslizamento' '. A figu-
ra 11 mostra a trinca principal disposta paralelamente ãs bandas de des-
lizamento persistentes em um ensaio realizado a o = ±31,6 kgf/mm2 no me-
tal de base. A figura 12 assinala a presença de trincas secundárias acom
panhando bandas de deslizamento em corpos de prova do metal base e das
juntas TIG, As figuras 13 e 14 são referentes a corpos de prova soldados
pelo processo AMER, ensaiado em fadiga a o = ±26,85 kgf/mm2. Na primeira
pode-se observar a trinca principal acompanhando as bandas de deslizamen
to, enquanto a última mostra trincas secundárias paralelas ã trinca priri
eipai cortando as interfaces de ferrita-6. As figuras 15 e 16 são carac-
terísticas dos corpos de prova soldados pelo processo TIG. A primeira mos
tra a trinca principal acompanhando bandas de deslizamento para uma amos-
tra ensaiada a o = ±29 kgf/mm2 e a segunda, para a = ±27,30 kgf/mm2, uma
trinca secundária paralela a principal, cortando a ferrita-6 presente na
microestrutura^.

As características das superfícies de fratura por fadiga nos aços ino-
xidáveis austenTticos já foram bastante discutidas em trabalho anterior \
As trincas são nucleadas a partir de bandas de deslizamento persistentes
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e se propagam segundo estrias de fadiga bem definidas e com forte orienta
ção cristalogrãfica'. A figura 17 apresenta o aspecto típico destas estri-
as numa amostra do metal de base. E também comum nestes materiais, obser-
var-se a ocorrência de modos estáticos de rutura (planos de clivagem e nn
crocavidades), simultaneamente com as estrias de fadiga.

Nos corpos de prova de juntas soldadas as trincas de fadiga são também
nucleadas a partir de diversas regiões. A figura 18 apresenta o aspecto
geral da superfície de fratura em amostra TIG. Pode-se observar a presen-
ça de degraus resultantes do encontro de duas frentes de propagação. As
figuras 19 e 20 são relativas a uma amostra AMER ensaiada a o = ±30kgf/nvn2.
A primeira mostra o inicio de trinca na superfície de tensão máxima da a-
mostra. A segunda é um detalhe da foto anterior, com as estrias de fadiga
confirmando ser um local nucleador de trinca principal. As figuras seguin
tes apresentam, para uma amostra soldada por processo TI6, um.local de i-
nTcio de trinca numa protuberância da superfície de tensão máxima (Fig.21)
e o detalhe das estrias de fadiga (Fig. 22).

Na figura 23 apresenta-se o aspecto típico da região de propagação de
uma amostra de junta soldada. Neste caso, foi realizado um ataque eletro-
lítico com solução de oxido oxãlico em parte da região, de maneira que pij
desse ser comparada a morfologia da fratura com a microestrutura do mate-
rial. A figura 24 mostra um detalhe da zooa atacada, onde se observa a
presença de trincas secundarias partindo de interfaces ferrita-austenita.

4. DISCUSSÃO

Conforme se observa nas figuras 3 a 6, o maior aporte de calor utiliza^
do no processo TIG dá origem a uma distribuição mais grosseira de ferri-
ta- 6 quando comparada ao AMER. Ao mesmo tempo, a tabela III indica o mai-
or teor de ferrita presente nas juntas TI6. Em trabalhos recentes' ' 3 ' &
tribuiu-se ã distribuição e teor de ferrita-6 presente em juntas soldadas
de aço inoxidável AISI 304, um papel importante quanto a resistência ã fa
diga. No entanto, embora as diferenças existentes quanto a distribuição é
teor de ferrita-6, pode-se observar (Fig. 9) que os limites de resistên-
cia ã fadiga nos corpos de prova TIG e AMER praticamente coincidem. Por
outro lado, embora num mesmo corpo de prova existam regiões com teores de
ferrita diferentes (tabela III) , não hã qualquer evidência de que as trin
cas por fadiga sejam nucleadas nas regiões de maior concentração. A anSH
se das figuras 10 a 16 revela alguns fatos importantes: a) Os mecanismos
de iniciação de trinca nos corpos de prova soldados' podem ser atribuidos
ac aprofundamento de bandas de deslizamento persistentes na matriz auste-
nitica (Figs. 11, 12, 13 e 15); b) As trincas principais geradas pelo en-
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saio de fadiga na superfície dos corpos de prova soldados não acompanham
interfaces ferrita-austenita (Figs. 14 e 16), nem seguem caminhos prefe-
renciais ao longo da ferrita.

Por outro lado, a analise por microscopia eletrônica das superfícies
de fratura vim confirmar que os inícios de trinca nas amostras soldadas
estão sempre relacionados ao comportamento típico da matriz austenTtica.
De fato as figuras 19 e 21 mostram trincas partindo de ressaltos deixados
pela deformação cíclica localizada, na superfície de tensão maxima do cor;
po de prova. Nas figuras 20 e 22 o aspecto bem definido das estrias de
propagação, característico também do metal base (Fig. 17), indica a propa
gação ao longo da fase austenTtica. A Fig. 23 evidencia de forma ainda
mais marcante a propagação da tinea principal ao longo da austenita. Nes-
ta figura vemos estrias bem definidas apesar da presença de ferrita-6. No
entanto, um detalhe da figura anterior, em região atacada revela a preseri
ça de trincas secundarias partindo de interfaces dendrita-ferrita-ô. Este
fato parece esclarecer que embora as trincas de fadiga nos metais solda-
dos tenham inicio na fase austenTtica, sua propagação ao longo desta i a-
celerada pela ocorrência cie trincas secundárias em interfaces ferrita-aus
tenita, resultantes das altas tensões desenvolvidas na frente da(s) trin-
ca(s) principal(is). A diferença nas curvas de fadiga das juntas soldadas
pelos processos TIG e AMER em regiões de tensões acima do LRF, pode estar
associada ã maior velocidade de propagação verificada nas juntas TI6, por
apresentarem maior teor e distribuição mais grosseira de ferrita-6.

E pratica comum associar-se um maior nível de dureza ã uma maior resis^
tência ao inicio de trinca por fadiga, quando se compara dois materiais.
Esta associação i correta, desde que não existam interfaces de baixa re-
sistência, no caso de materiais cujo LRF e inferior ao Limite de Escoa-
mento. Nestes casos a maior dureza será um indicador de maior dificuldade
de formação de bandas de deslizamento. No entanto, é conhecido que os a-
ços inoxidáveis austeniticos apresentam LRF superior ao Limite de Escoa-
mento' ' '. Desta forma torna-se necessário que se conheça as caracte-
rTsticas de encruamento destes materiais para que se possa realizar qual-
quer comparação. Neste sentido a tabela IV indica os valores médios de rni^
crodureza encontrados nas superfícies (região de tensão máxima) de corpos
de prova do metal base e juntas soldadas apôs o ensaio de fadiga a níveis
de tensão pouao inferiores ao LRF.
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TABELA IV — Valores Médios de Dureza apôs Ensaio de Fadiga,

CORPO DE PROVA

Base

Junta TIG

Junta AMER

TENSÃO
(kgf/mm )

±27,15

±26.5

±26.5

DUREZA (Hv)
APÔS ENSAIO

258

262

254

Pode-se observar que apôs o ensaio os nTveis de dureza dos diversos
corpos de prova são bastante próximos, embora antes do ensaio a dureza do
metal base fosse inferior.

Na figura 9 observa-se que o Limite de Resistência ã fadiga das juntas
soldadas é inferior ao do metal de base. Uma vez que após um determinado
nível de tensão aplicada os níveis de dureza coincidem e existem eviden-
cias experimentais neste trabalho que a fase austenitica governa o proaes^
so de inicio de trinca,- esta diferença entre os LRF deve ser discutida.
Durante a soidagem dos aços inoxidáveis austenTticos são desenvolvidas
fortes texturas de fibra, sendo o eixo da fibra <100> paralelo aos coí/itor
nos de grão colunares' '. £ importante ressaltar que as tensões princi-
pais aplicadas aos corpos de prova neste trabalho, são paralelas a este
eixo. Por outro lado estudos recentes^ ' mostraram que a resistincia ã
fadiga em amostras solicitadas paralelamente ao eixo de orientação prefe-
rencial i inferior quando comparada àquela obtida segundo carregamento a-
leatórto. Na realidade o inicio de trinca ao longo de bandas de desliza-
mento persistentes ocorre através de seu aprofundamento, decorrente demais
e mais deformação localizada, até que se desenvolva uma trinca* '. Uma vez
que a matriz austenitica das juntas soldadas dispõe de menos sistemas de
deslizamento para acomodar a deformação imposta durante o ensaio, a satu-
ração das bandas de deslizamento atuantes ocorrerá para nTveis de tensão
(deformação) inferiores aos desenvolvidos nos corpos de prova do metal ba
se.

5. CONCLUSÕES

19)- Os mecanismos de inicio de trinca por fadiga a temperatura ambiente,
em corpos de prova retificados de juntas soldadas de aço inoxidável auste
nTtico, nos nTveis de tensão estudados, são os mesmos característicos do
metal de base. Isto significa que a matriz austerntica governa'este pro-
cesso, não havendo influência do teor e distribuição de ferrita-6 preseji
te na zona fundida.
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29)- O teor e d is t r ibu ição de f e r r i t a - ô presente na zona fundida das j un -

tas soldadas parece i n f l u i r apenas de forma secundaria na propagação das

t r incas de fadiga. Esta inf luência se caracteriza pela formação de t r i n -

cas secundárias em interfaces a u s t e n i t a - f e r r i t a , que podem aumentar a ve-

locidade de propagação t o t a l .

39)- Na comparação das propriedades de fadiga entre juntas soldadas e me-

ta l de base (aços inoxidáveis aus ten i t i cos) , os níveis de dureza medidos

antes do ensaio não são s ign i f i ca t i vos . I s to se deve ao fa to dos l im i tes

de resistência ã fadiga destes materiais situarem-se no regime p lás t ico .
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LEGENDA DAS FIGURAS

Fig. 1 - Corpo de prova de fadiga uti l izado neste trabalho

Fig. 2 - Perfis de dureza das juntas TIG e AMER

Fig. 3 - Micrografia da zona fundida - Processo TIG

Fig, 4 - Micrografia da zona fundida - Processo AMER

Fig. 5 - Micrografia transição ZF - ZTA - Processo TIG

Fig. 6 - Micrografia transição ZF - ZTA - Processo AMER

9 ' - Micrografias do metal base - tamanho de grão 60 y
Fig. 8

Fig. 9 - Curvas de Wtíhler - metal base e juntas TIG e AMER

Fig. 10 - Formação de extrusões - metal base

Fig. 11 - Trinca principal paralela às bandas de deslizamento - metal

base

Fig. 12 - Trincas secundarias ao longo de bandas de deslizamento

12.a - Metal base ; 12.b - Juntas TIG

Fig. 13 - Trinca principal paralela is bandas de deslizamento - junta

AMER

Fig. 14 - Trincas secundárias cortando contornos ferrita - junta AMER
Fig. 15 - Trinca principal paralela ãs bandas de deslizamento - junta

TIG
Fig. 16 - Trinca secundária cortando contornos ferrita-5 - junta TIG
Fig. 17 - Aspecto cristalogrãfico das estrias de fadiga - metal base
Fig. 18 - Aspecto típico das superfícies de fratura - degraus resultan-

tes de duas frentes de propagação
Fig. 19 - Inicio de trinca na superfTcie de corpo de prova AMER ;
Fig. 20 - Detalhe da figura anterior. Estrias de fadiga confirmam local

de início de trinca \
Fig. 21 - Inicio de trinca na superfície de corpo de prova TIG ;.•
Fig. 22 - Detalhe da figura anterior - estrias de fadiga confirmam lo- %

cal de início de trinca
Fig. 23 - Superfície de fratura parcialmente atacado com solução 606 ~;j

HNOj. Observa-se estrias de fadiga bem definidas na zona fun ]
dida (austenita + ferrita-6) :|

Fig. 24 - Detalhe da figura anterior - trincas secundárias partindo de "J
interfaces ferrita-austenitá *
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J 1.12

Fig. 3 150x Fig. 4 150x

Fig. 5 150x Fig. 6 150x

Fig. 7 96x Fig. 8 96x



J 1.13
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Fig. 10 800x Fig. 11 SOOx

Fig. 12.a 400x Fig. 12.b 12S0x
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J 1.14

Fig. 13 740x Fig. 14 lOOOx

Fig. 15 5OOx Fig. 16 400x

Fig. 17 12OOx Fig. 18 26x



J 1.15

Fig. 21 llOOx Fig. 22 llOOx

Fig. 23 525x Fig. 24 2100x


