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Estudou-se, por microscopla eletrônica ae varredura

características da fratura em fluêncla de dois aços inoxidáveis aus^

tenítlcos AISI 316, ensaiados a carga constante entre 600 e 800°C.

Foram analisados os aspectos morfológlcos 4ã fratura e correlaclo*

nados com os níveis de dutllIdade atingidos em fluêncta. Constatou

se uma sensível mudança de mecanismos de fratura Intergranular par

transgranular vurlando-se a temperatura de SOO para 800°C. Por ou

tro lado a 80O°C condições de nucleaçlo de trincas em fases sigma

bem como consiçSes especiais de oxidaçâo» aparentemente causam e«t»

mesma mudança corr *< ter são api'csda.

Tho characteristics of fracture: on creep of two AISI

type 316 austenltlc stainless steels tested at constant toad from

600 to 800°C were studied by scanning electron microscopy. The

morphological aspects, of the fracture were analysed and correilated

to the ductility level attained In creep. A marked change from

intergranular to transgrenular type of fracture was observed In

going from 600 to 800°C. At 800°C on the other hand, the condition

for crack nuclear I on at sigma phase as well es the special conditions

of oxidation, ere apparently responsible for n»at sama change with

the epplled stress.

1. IHTROOÜÇAO

A worfologlo da fratura $m mateHais metálicos policris*

tallnos resulta da Interação da mecsnlMuos, alguns düles, compsti-

tlVos entre si. Os fatores dotermlnantes desses mec-anismos e aue,

por extensão, definem os medos de fret U M » tên oJdo sxtensi var-sente

discutidos '. As verlúvfiU ijue aíetam «>t*"i fatores sSo basleamen-



te a tvijpptratura e a tensão. Temperaturas próximas a metade da tem

ptratura absoluta de fusão» 0,5T,, do material favorecem a tocall-
•- - - * - k *

zaçao éa deformação nos contornos de grão propiciando a nuclcaçao

;e o crescimento de vazios. Neste caso a fratura tende a ser Inter-

cristalina, assumindo o tamanho de çjrio bem como o tamanho e dis-

tribuição de precipitados e segundas fases nos contornos um papei

relevante no processo de fratura , A tensão aplicada influi igual-

mente sobre o processo de frajura em fluência. Tensões mais baixas

favorecem a participação dos contornos de grão na deformação totâ l

e por conseguinte tendem a produzir fraturas Intercristalinas.

Nos aços Inoxidáveis a dutftidade passa por um mínimo em

temperaturas vizinhas a 0,5T- coincidindo com a participação mais
T j

ativa dos contornos de grão na deformação totat do material . A

fratura Intercristalina pode assim ser associada a menores dutili-

dadets em fluêncla . .

Em longos per//íos de ensaio a altas temperaturas a oxida

ção pode também conf 1'j'ir para a redução na dutilidade dos a<;<•>«

inoxidáveis .-Varlaç ., na composição química, espsclalmentc r-><

elementos estabf IÍZ..A. ,a i, ou ainda na história termomecânica in -

fluem nas proprleda/* ^ mecânicas c nas características de fratura
9 10 ' •

destes aços r .
í

Trabalhos anteriores realizados nos mesmos materiais, ora
discutidos sob o po. to de vista fratográfico, fornecem as .^eguln -
tes Indicações; • ,

a) A dutilida^r, expressa pela.redução de área, comporta-.-.
em relação h tensão Inicial aplicada, e h temperatura <*(>

k 10 '
ensaio. conforme indicado na Pig. 1.

• I

b) Ambos os materiais estudados -»e oxidam durante a longa e\

posição no ambiente do forno. Entretanto a superfTcI»«ex-

terna do aço Vfliares parece r«»«!:tJr m«!!iui a
que.o aço Uddeholm . '



2. TgCHlCA tXr*EiUHSKTAl

Os tratamentos térmicos e métodos de ensaios de fluêncla
utilizados no presente trabalho jâ fora» descritos em trabalho an-

• % . • • • * .

terlor . Propriedades mecânicas era ftuêncta entre 600 e 80T?C nos
dois aços aqui estudados também foram divulgados em outras publica

A composição químtca*de cada aço está apresentada na Tabe
la I. Cada UM dos aços passa a ser referido de acordo com sua pre-
cedência Uddeholm ou Vil lares» respectivamente pelas tetras A e 8.
No estado recozido os aspectos estruturais relevantes para ambas
as séries de aços estudadas foram •

a) tamanho médio de grão da ordem de lOOtim;

b) grãos cortados por macias de recozlroento;

c) distribuição uniforme de carbonetos dispersos pelo Inte -
" rior dos grãos.

» •
Com relação a outra» características técnicas importa as*

sinaiar que os ensaios foram conduzidos a carga constante em for -
nos abertos ao ar atmosférico. Depois de rompidos os corpos de pro
va permaneciam no forno onde resfriavam lentamente. As superfícies
de fratura tiveram assim oportunidade de oxidar em exposição ao ai
antes de serem examinadas. As observações fratográficas foram con'
duzidas em um microscópio eletrônico de varredura Cambridge tip.
Stereoscan a uma tensão de •filamento de 30KV.

3. RESULTADOS

Em virtude do Interrelaclonamento complexo entre as dive£
sas variáveis envolvidas é consIderandotque dados relativo.* ã mor-
foiogia da fratura em fluência são escassos na literatura, recomeji
da-se cuidado ao generalizar os presentes resultados paro materiais
e condições diferentes'daquelas aqui prevls?"



Por limitações de espaço as fratograflas aqui apresentadas
s alçuns poucos, exenplot típicos das ̂ encenas oe rratc

prafias obtidos. .*

' A 6009C a superfície de f-ratura dos aços A e 6 em qualquer

tfas condições de tensão estudadas apresenta:

; a) regiões porosas, com cavidades de tamanho e fettlo Irregu-

â , " lares} . • . ' " ' . • .

•., • b) regiões lisas e facetadas possivelmente correspondendo

W -

y contornos de grão;

c) evidências de trincas associadas â rutura intergranular;

d) nio ocorre formação slgnlflcante de estrtcçlo.

: A Fig. 2 Ilustra estes aspectos para o aço A ensaiado com

pensão Inicial de 30kg/n»m2 e apresentando redução de área de 31$.

Mesta fratogrsflo observam-se ralcro-poros ou rntcro-cavldadesC'dimples*

adjacentes a superfícies Usas que multo provavelmente seguem o& cqn

tornos de grão. £ possível também distinguir trincas que'Intercep -

tara o plano principal de fratura aparentemente acompanhando os con*

tornos de grão. Evidências; de vazios lehtlculeres e carbonetos nos

contornos também foram constatadas.

A Ffg. 3 ilustra as características de fratura do aço B ett

talado com tensão inicial de 28kg/mm2 e apresentando redução de área

líe kk%. Tal como no aço A, a fratura define um plano normal ao eixo

de aplicação da carga. De um modo geral ocorrem regiões facetadas ,

trinca» Intergranulares e precipitados no Interior de algumas cavl

dades.

A 700?C a superfície da fratura dos «ços A e 6 em qualquer

das condições de tensão estudadas apresenta
*

a) plano geral de fratura formando com o alxo do corpo de pro

va vm Sngi'lo de aproximadamente 45?»

b) Ocorre formaça# de rstrícçáo»



cj mfcro-cavldddcs cobrindo toda a área fraturada e grandes
Duracos evidenciado um processo de>arranccmento de mate-
rial sob Intensa condição de plasticidade.

d) evidencias de poros e vazíóê Indicando talvez alguma pe-
quena participação de contorno de grão na fratura.

A Klg. 4 Ilustra o aspecto geral da fratura com baixe au
raento. A Flg. 5 Ilustra a morfotogfa dss mtcro~cavldades e dos bj*
racos no a.ço A, .ensaiados .tensão tnlcf^l de I81cg/rom* -resui tarrdo •
em uma redução de area de 60*. A fratura aparenta ser Intefraraen-
.te transcrlstaiina o que traduz a Impossibilidade de se distinguir
superfícies de contornos de grão ou trincas IntergranuTares.

A 800?C a fratura dos dois aços estudados apresenta d.ife
rénças marcantes. Os aços da série A rompem em fluêncla formando
uma proeminente estricçao associada ã uma superfície Irregular e
cheia de pontas, Independente do nível de tensão aplicado. Estas
características estão mostradas na Fig. 6 para uma tensão Inicial
de 8kg/mm2 correspondendo a uma redução de área de 751» Os aspec-
toB gerais da fratura do aço da série A a 800?C são:

a) superfície totalmente coberta de mlcro-poros alongados
evidenciando grande dutltIdade e um Intenso processo de
cizathamento; • '

b) ocorrência de cavidades de tamanhos diversos associadas a
presença de carbonetas;

m

c) sinais superficiais de oKldação;

d) ausência de facetas ou trincas que possam se associar a
fratura Intergranular.

A fratura para tensões Iniciais mais elevadas»
apresenta semelhanças morfolõgfcas com as resultantes dos ensaios
a 7005C. 0 formato da superfície de fratura á mais regular, com
áreas inclinadas de 45? com o eixo. do corpo de prova. A Figura 7
exemplifica estas características da fratura em um corpo de prova
que sofreu redução de ãréa de 72%. Na faixa de baixam tentões-es-



tgdsdes os aços da série B apresentam uma dutII idade relativamente

nfrduztda, contrastando com a elevada dut 11 Idade dos aços da seriq

A» em todos os níveis de tensão explorados. As características ge-j

-*ols do aço série B para baixa* ••ens 5 es* a 800?C, são:

a) superfície de fratura normal ao eixo do corpo de prova;

b) fratura Intergranuiar com contornos aparentemente rompi -

dos por desagregamento; *

c) material fortemente oxidado.

- A Fig. 8 iliistra estas características, para um corpo de

prova ensaiado'com tensão Inicial de tkg/mm2 resultando em uma re-

dttçÃo de área de 35%• £ possível supor-se que a forte oxidação des_

t* material tenha ocorrido nio só durante o período de resfriamen-

to do forno ao finai do ensaio mas também dvrante o próprio ensaio

por efeito d« corrosão intergranular. Evidências metalograficas l£i

cí lean. Fig. J, que as trincas são! nucleadas em fa(ses s >qma resul -

taules do íorgo período de exposição a altas temperaturas a que fj_

co sujeito o corpo de prova durante o'ensaio. Na faixa de tensões

m»|s elevadas» é 800?C, os aços da série 8 apresentam um comporta-

mento em fratura semelhante aos aços da série A.

k. DISCUSSÃO * !

t Os resultados obtidos neste estuoo fr*»ctográfleo de cor -

po» de prova de aço inoxidável tipo 316 rompidos em 'fluêncla, ird^

cam mudanças sensíveis nos modos de fraturo entre 600 e $00?C. De*

va ser mencionado que também foram realizadas observações a 61-0 e

750?C verificando-se aspectos Intermediários aos de 600,i700e 800?C

aqui discutidos. '

A 600?C em ambas as séries A ej'B, » fratura' compõem-se d

umè parcel A intergranular aparentemente associada 0 menor dutttic

de, Fig. I , expressa através 6a redução de área. Isto aparentai*

uma conseqüência de dois fatoresi



a) 0 envelhecimento dinâmico que acarreta uma estrutura de
discordância» m«U resistentes nó «Interior dos grãos3' i

b) .Interligação de vazios formados nos contornos de grão.
Trincas Intergranulares or*l.g'lnam-se nestes vazios e pro -
gr idem preferencialmente nos contornos que definem angu -
los entre 60 e 90? com a dl receio da carga aplicada .

Estes fatores Justificam o fato da fratura apresentar ca-
racterísticas tntercrtstaltna definindo .um plano.aparentemente no£
mal ao eixo do corpo de prova .

A 700?C a recuperação da estrutura de discordâncias com a
formação de sub-grios e a precipitação de carbonetos nos contor-
nos concorrem para o modo transcristalIno de fratura em ambos os
aços.. Ou seja, o amoteclmento do interior do grão concomitantemen-
te com o fortalecimento do contorno faz'com que a deformação se con
centre no Interior dos grãos não dando oportunidade para a forma -
çao de vazios nos contornos de grão. A fratura nestas condições ê
dutll correspondendo ao cízathamento de uma faixa Inclinada de *»5?
com o eixo de aplicação da carge, como Ilustra a Fig. k.

A 800?C são "acentuados os fenômenos de recuperação e pre-
cipitação acarretando maiores dutilIdades nos corpos de prova en -
solados em tempos não muito longos, como se verifica para os aços
da série B. A plasticidade associada à abertura de trincas é tão
grande que muitas faixas de'clzethamento contri bufem para a fratura
gerando as pontas da Fig.* 6, Por outro lado, tempos mais longos de
ensaio permitem que o processo de oxtdaçao preferencial dos conto£
nos, iniciado na superfície, penetre ao interior do corpo de prova
favorecendo a fratura Intercristallna da M g . 8. Para maiores tem-
pos de ensaio, a precipitação de fase sigma nos contornos de grão
verificado nos aços da série G, parece também concorrer para e fra
tura Intercristallna.



5* CONCIUSCES

As observações por mteroscopia eletrônica das superfícies

d« fratura de duas séries de aços Inoxidáveis 31& indicam que:
*• • .

t

A) Diferentes modos de fratura ocorrem varla»ido-se a tempara

tura dos ensaios de fluência de 600 para 800?C;

B) A 600?C a formação de vazios nos contornos associada a es

trutura de discordancias do envelhsclmento dinimico acar-

retam características intercrlstal Ina e relativamente baj^

xa duti1 idade;

C) A 7009C a precipitação de carbonetos nos contornos e a re

cuperação da estrutura de discordancias contrlbue para a

fratura dútil e transcristaiina;

D) A 800?C, os aços da 'série B, decorrente de ensaios mais

longos, se rompem por fratura Intercrlstalina aparentemen

te resultante da oxidaçao interna dos contornos de grão e/

ou da formação de fase sigma ao longo dos contornos;

E) Tanto os aços dá série A quanto as da série B rompidos em

ensaios nio muito longos a 800?C sofrem fratura dútil e

transcri staflna o qüe se traduz por valores mais elevados

da dottíIdade.
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LEGENDA DAS FIGURAS

. I -' Relação entre a redução de" ires e a tensão inicial para os

aços sêrle A e serie B a 600» 700 e 80C?C. As regiões tra- •

cejsdas correspondem as faixas de duttlIdade das duas se-

ries de aço 316.

. 2 - Fratografia do aço série A ensaiado a 600?C,-com-tensão in_̂

ciai de 30kg/mm2; redução de área de 3U.

FIG. 3 • Fratografia do aço série B ensaiado a 600?C, COM tensão Ini

ciai de 28kg/M»2; redução de área de kk\.

FIG. k - Aspectos da fratura do aço da série A ensaiado a 700?C,co»

tensão Inicial de 18kg/ran>2; redução de área de 60*.

FIG. 5 " Cavidades existentes na superfície de fratura da Flg. 4..

FIG. 6 - Fratografia de um aço série A ensaiado a 8,00?C, "com ten -

são Inicial de 8kg/ram2; redução de área de 75%*

FIG. 7 - Fratografia de um aço série A, ensaiado a 800?C, COM ten-

são Inicial de 14kg/mmz; redução de área de 71%»

FIG. 8 - Fratografia do aço série B ensaiado a 800?C, tensão Ini-

cial de' 4kg/mms; redução de área de 354»

Flfi. $ ' Hetálografia de região de fratura do aço sêjrle B rompido

nas condições Indicadas na Flg» 8.



TABELA 1 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA PESO (%)

Material Aço
Al S1 316

Série A

Sêrte-B ,

Compos i çlo
Nominal

C

0.07

a, os

max

0,08

Cr

18.3

17,-7

16
a
18

Ni

12,5

12,2

10
a
1*

Ho

2,55

2.07

2
a
3

Si

0,50

0,40

max

1

Kn

1,72

0,73

max

2

P

0.026

0,035

max

0,0/45

S

0,014

0,018

max

0,03

Cu

0,13

0,16

-

AZ

0,004

0.003

-

Nb

0,02

*
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