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RESUMO

Discute-se a manifestação da oxidaçao superficial
em ensaios de ruptura por fluência realizados com três aços
inoxidáveis austeníticos, executados sob carga constante em
fornos abertos â atmosfera entre as temperaturas de 550 e
800°C.

A evidência experimental mostra que os efeitos
superficiais da oxidaçao são em cada material associados a
temperatura de ensaio, ao tempo de duração e ao nível de d£
formação atingido.

A influência da oxidaçao ê relacionada aos meca
nismos de deformação atuantes. Analisa-se a possível ação
da corrosão sobre os índices característicos do comportamen
to mecânico dos materiais em fluência.
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1. Introdução

Os ensaios destinados a levantar características
do comportamento de fluência em aços, sào freqüentemente re_
alizados em fornos abertos a atmosfera. A bibliografia rê
gistra também ensaios executados com atmosferas em gases ji
nertes, sob vácuo e com certas atmosferas especiais como,
por exemplo, o vapor d'água e o sódio líquido

Ao fim dos ensaios os, corpos de prova apresentam
danos por corrosão. Uma questão de fundamental importância,
ê ate que ponto o meio ambiente em um teste de fluência, a_
feta as características atribuídas â reação do material às
solicitações mecânicas e térmicas

0 presente trabalho limita-se a discutir o caso
de aços inoxidáveis austeníticos rompidos entre 550 e 800 C
em fornos abertos a atmosfera.

2. Técnica Experimental

Os materiais estudados foram três aços inoxidâ_
veis austeníticos, sendo dois deles do tipo AISI 316, iden .
tificado por serie A e série B e o terceiro do tipo AISI-
304, identificado por série F

A composição química encontra-se na Tabela I. De_
pois de confeccionados, os corpos de prova sofreram trata_
mento térmico indicado na Tabela II.

TABELA I - COMPOSIÇÃO QUÍMICA {% em peso)

Material

AISI 316 A

AISI 316 B

AISI 304 F

C

0,07

0,05

0,025

Ma

1,72

0,73

0,75

Si

0,50

0,40

0,86

P

0,026

0,035

0.04

S

0,014

0,018

0,01

Cr

18,3

17,7

19, EL

Ni

12,5

12,2

9,35

Mo

2,55

2,07

0,24

Cu

0,13

0,16

0,15

Ae

0,004

0,003

Nb

0,02

,•-!•
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TABELA II - CONDIÇÕES DE TRATAMENTO TÉRMICO

Material

AISI 316 A

AISI 316 B

AISI 304 F

Temperatura (°C)

1100

1100

1100

Duração (min)

40

40

60

Resfriamento

Rápido

Rápido

Rápido
í

Os ensaios foram conduzidos a carga constante em
temperaturas entre 550 e 800°C. 0 equipamento e o procedi
men to experimental utilizado no ensaio de f luência foram des_
critps em trabalho anterior

0 exame metalografico foi feito em amostras re
tiradas das seções transversal e longitudinal junto a super
fície de fratura.

As amostras foram polidas mecanicamente e foi
usado como solução de ataque glice-rêgia, com a seguinte com
posição:

10ml NHO + 30m£ HCl + 30m£ glicerol

0 ataque químico foi feito por imersão e o tem
po de duração variou de 1 a 3 minutos.

3. Resultados e Discussão

A severidade dos danos observados na superfície
de corpos de prova rompidos per fluência em fornos abertos
a atmosfera, varia com o tipo do material e com as condições
de ensaio, Figuras IA e IB. E" natural esperar que os efei_
tos da oxidaçao na atmosfera sejam maiores a medida que a
temperatura e o tempo de exposição aumentam, entretanto, ou
trás variáveis são importantes no processo de oxidaçao. A
comparação entre as Figuras IB e 1C mostra que os danos são
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bem mais severos se a permanência na temperatura ê acompanha
da de deformação lenta.

Este comportamento pode ser justificado por um
modelo simples. A camada superficial, de natureza passiva
dora, não teria a mesma facilidade de acomodar a deformação
que o material do substrato. Assim, a medida que o metal
base, se deforma lentamente por fluência, a camada passiva
dora seria periodicamente rompida. A ruptura ocorreria em
pontos fracos dessa camada, ou em pontos de deformação con
centrada do substrato. Conforme as Figuras ID e IE estes
pontos tenderiam a ser os contornos de grão. Depois de irú
ciada a trinca, o efeito concentrador de tensões que se Io
caliza na raiz, favoreceria seu crescimento intergranular.

Sabe-se que os mecanismos de deformação nos aços
inoxidáveis austeníticos variam entTe S50 e 800°C . Tempe
raturas e tensões iniciais menores favorecem, em geral, o
deslizamento de contorno de grão. Resulta daí a formação
de vazios intergranulares e a ruptura por fluência com bai.
xa dutilidade. Nessas condições.de ensaio, a morfologia da
fratura revela regiões lisas que correspondem aos contornos
de grão onde se desenvolveram os vazios. As regiões lisas
são envolvidas por ãreas irregulares constituídas por micro
covas que se originaram dos espaços intragranulares percor
ridos pela fratura até interligar os vazios, Figura 1G. Tem
peraturas e tensões iniciais maiores tendem a inibir o des "
lizamento de contorno de grão. Na ausência da ação fragili^
zante dos vazios intergranulares, o terceiro estágio de flu
ência atinge níveis de deformação bem mais elevados. A fra j
tura assumo caráter inteiramente trans granular, de natureza <••.
dútil, a morfologia da fratura ê caracterizada apenas por •
micro covas. Figura 1H.

A influência dos mecanismos de deformação sobre {;
os processos de acumulação de dano por oxidação pode ser en \:i
tendido em dois aspectos concorrentes. Por um lado as tem I
peraturas e as tensões mais altas favorecem maiores níveis '4
de deformação e por conseguinte favorecem os danos por oxi f
dação. Em temperaturas e tensões mais baixas, a deformação '
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acumulada é menor, mas sendo localizada nos contornos de
grão pode eventualmente favorecer a propagação do dano por
corrosão. Para analisar o efeito da oxidação nos índices
descritivos do comportamento em fluência desses materiais
convém distinguir as condições de predominância de um ou ou
tro mecanismo de deformação. A localização das áreas de a
tuação desses mecanismos no espaço tensão-temperatura jã foi
discutido em trabalhos anteriores s'6. Grosseiramente este
mapeamento pode ser inferido da Figura 2 a partir dos níveis .
alcançados pela dutilidade na fratura,

0 deslizamento de contorno prevalece para o ma
terial 304 F em todas as temperaturas e para os materiais
316 A e B apenas nas temperaturas baixas. A deformação trans
granular prevalece nos materiais 316 A e B nas temperaturas
além de 6S0°C salvo no caso do 316 B a 800°C que é discuti j
do mais adiante. 0 material 304 F a 750°C também apresenta i
comportamento excepcional discutido em separado.

Em geral, os índices relativos ao assim chamado
segundo estagio de fluência, são definidos numa ocasião -de
ensaio onde a deformação e o tempo acumulados são pequenos
em relação aos valores assumidos por ocasião da fratura. Por
esse motivo, hã pouca chance desses índices serem afetados
significativamente por efeito de oxidação, considerando a
sensibilidade dos métodos utilizados na presente série de >
experimentos 3. A Figura 3, por exemplo, relaciona a taxa
mínima ê m i n com a tensão verdadeira ov para o aço AISI 304
F. A distribuição dos pontos nessa curva não denota nenhum
efeito associável a oxidação. 0 mesmo acontece para os ou 1
tros dois materiais. s

\
Os índices mais sensíveis a corrosão são os que

se referem â ruptura e, em particular, a morfologia de fra
tura observada em microscopia eletrônica de varredura. Na
região de domínio de deformação transgranular a morfologia
típica corresponde a Figura 1H. *>

A fratura ê de caráter transgranular, e como as <t
trincas geradas por efeito da oxidação são de natureza in ;C
tergranular, Figura IE, é razoável supor que a ocorrência
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da fratura seja alheia aos efeitos da oxidação, em que pese
a severidade dos danos na superfície, caracterizada na Figu
ra IB. Note-se ainda que os corpos de prova mais intensa
mente danificados por corrosão atingem o mais elevado nível
de redução de area em todo o experimento, além de 60$, con
forme Figura 2. Naturalmente essas evidências não excluem
uma certa efetividade da ação da oxidação. A dutilidade e
o tempo de ruptura poderiam ser ainda maiores num ensaio con
duzido em atmosfera inerte. fi seguro porém afirmar que,nes_
se caso, o efeito da corrosão, se significativo, não será
dominante.

Na região de domínio do deslizamento de contor
no de grão a morfologia de fratura corresponde a Figura 1G.
Tanto maior a participação de regiões lisas na superfície de
fratura maior acredita-se ser a importância do deslizamento ;
de contorno de grão. Os vazios intergranulares assim forma
dos distribuem-se aleatoriamente por toda a seção reta do
material. Caso o crescimento desses vazios fosse favoreci
do pela oxidação seria lícito esperar uma maior concentra

\ ção em volume de vazios em regiões próximas a superfície dos
corpos de prova. A evidência metalografica mostra trincas
bem desenvolvidas na região da superfície do corpo de prova,
Figura ID. Estas trincas, associadas ao efeito da oxidação,
crescem de fora para dentro e são de natureza distinta dos
vaaios intergranulares não devendo ser confundidas com es
ses\ Assim o efeito da oxidação na propagação da fratura
não parece ser importante. Os resultados experimentais dis_ ,
poníveis não permitem, contudo, que se exclua a hipótese dos i
tempos de ruptura e da dutilidade serem cons is tent emente mai^ '•
ores em ensaios conduzidos em atmosferas inertes. •••:}

Em temperaturas altas os materiais 316 B e 304
F apresentam indícios de ação efetiva da oxidação sobre os ;;
pTocessos de fratura. Os dois casos são a seguir discuti^ .í:'
dos e neles a atuação de oxidação ê de natureza distinta. fi

~.çi

A observação metalografica no material 316 B rom |
pido em ensaios longos revela a formação de extensas trin ::-t
cas nas interfaces entre segundas fases e a matriz austení /
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tica, Figura 4A. Estas trincas assumem freqüentemente as_ J\
pecto cavernoso que não se justifica pelo simples desliza^
mento de contorno de grão comum das temperaturas mais baî
xas. A fratura ê marcadamente de caráter intergranular, FjL
gura 4B, o que ê inesperado para esse material a 800°C. A
superfície da fratura mostra-se severamente oxidada o que,
de per si, demonstra uma inesperada propensão a oxidaçãp,
FigUTa 4C.

A redução da dutilidade do material AISI 316 8
a 800°C com a duração de ensaio, que se observa na Figura 2 "'
pode ser assim justificada pela corrosão intergranular que
se associa a formação de segundas fases no material durante
ensaios de fluencia de longa duração nessa temperatura. 0
material AISI 304 F a 750°C apresenta um comportamento mar
cadamente diferenciado como revelado pela comparação entre |

'• .1-

as Figuras 4D e 4G. ";i

Note-se que os corpos de prova mostrados nessas j
duas figuras apresentam dutilidades próximas e, portanto,
não terá sido a dutilidade"a causa da acentuada diferença'
na intensidade do dano superficial por oxidação. Note-se
ainda que nos dois casos a fratura ocorreu de forma inter_
granular, Figuras 4F e 41.

Nos ensaios mais lentos a superfície de fratura
esta relativamente pouco danificada, Figura 4G, e é possí^ •:
vel distinguir na Figura 4H, trincas intergranulares produ
zidas pelo deslizamento de contornos. Assim conclui-se que
em ensaios de duração mais longa a 750°C o material assume
um comportamento similar ao que apresentava nas temperatu
ras inferiores. l

Para ensaios mais rápidos, a superfície externa ;
se apresenta severamente danificada, Figura 4D. A metalo •%-
grafia mostra grandes trincas que se aprofundam para o inte_ f ;í>
rior do material, Figura 4E, ao mesmo tempo que não são ob ••í|
servados vazios intergranulares do tipo atribuído a desliza $|
mento de contorno. Junto a superfície de fratura ê igual^ í||;
mente possível distinguir formações de aspecto cavernoso não ;í|
justificados por deslizamento de contorno de grão. •;'
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A evidência disponível é insuficiente para apre

'] sentar as causas desse comportamento que muito provavelmen
,j te é ditado pela corrosão intergranular do material.
f
1 4. Conclusões

a) A evidência experimental disponível não permite
detectar nenhuma manifestação associada a efeitos de corro
são que seja capaz de influir ponderavelmente no comporta
mento a fluência dos aços inoxidáveis austeníticos ensaiados
na atmosfera em temperaturas iguais, ou inferiores a 700°C.

| b) Acima desta temperatura duas dentre as três amos_
;; trás estudadas apresentam características de fratura que não
•".'•; são explicáveis pela atuação isolada de mecanismos de de for
-; mação por fluência, e que resultam provavelmente de efeito
£ de oxidação.

•; Agradec imentos

I Este trabalho foi executado com recursos forne_
^ cidos pelo CNPq, CEPG/UFRJ, CNEN, PREMESU e Fundação Souza
j Marques. Os autores agradecem o auxílio prestado por Niva_l

. ?, do Luiz Mendes e Dulce Aparecida Liechosckyi, alunos da FESM
na condução dos ensaios de fluência e na preparação de amos_
trás metalográficas.

};l Bibliografia

. .' 1. Le May, I: The effect of a steam enviroment on the
i creep behavior of a stainless steel. ASME 1967.
J 2. Brinkman, C.R.; Sikka, V.K.; King, R.T.: Mechanical
j properties of liquid - Metal fast-breeder reactor pri-

:•' mary piping materials. Nuclear Technology, April 1977.
i$}'. 3. Silveira, T.L.: Aspectos de fluência em ligas Fe-Cr-Ni.
H Tese M.Sc., COPPE-UFRJ (1975).
í̂ i 4. Assis, A.M.C.A.: Estudo das características estruturais
'/•/•i e fratográficas ligadas ao comportamento mecânico em flu

ência de aços tipos AISI 304 e 316 entre 550 e 800°C.



J 3.9

Tese M.Sc., ÇOPPE-UFRJ (1978).
Assis, A.M.C.A.; Silveira, T.L.; Paiva, R.L.C.: Fra
tura de aços inoxidáveis sob carga constante a altas tem
peraturas. IV Congresso Brasileiro de Engenharia Meca
nica, Florianópolis, Dezembro 1977.
Monteiro, S.N,; Kestenbach, H.J.; Silveira, T.L.: Al̂
terações no regime de fluência do aço inoxidável AISI
316 entre 600 e 800°C. IV Conferência Inter-Americana em
Tecnologia de Materiais, Caracas, Julho 1975.



J 3.10

25O X

240 X

TICURA 1

Material

Temperatura (°C)

Tensão inicial (Kg/nm2)

Redução de área (%)

Tempo de ensaio (h)

A-D-C

A

6 OU

30,3

31

32,5

B-E-H

A.

800

9

7S

28,3

C-F

B

800

-

-

1081
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FIGURA 4

Material

Temperatura (°C)

Tensão inicial
(Kg/mm2)

Redução de área
(D

Tempo de ensaio
(h)

A-B-C

316 B

800

4

35

1324

D-E

304 F

750

11

29

4,7

F

304 F

750

10,1

23

13

G

304 F

750

8,1

22

29,1

H-I

304 F

750

6

14

287,8


