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UVMWiO

0 descuivcilvimnnto das subrcstruturas de discordancies foi associado

ao comportamento dos estágios de ciaformação no aço inoxidável austenítico t£

po AISI-304. Esses estágios foram identificadas através dos gráficos do t5p<i

log de//de x IDP.C» devido a esse método evidenciar melhor o ponto tíe transi -

cão. Cls macanir.irios responsáveis pelo Envelhecimento Dinâmico, oarlicuiarmurr

ts o efeito Pcrtuvin-LeChatolier estão associados a esses estágios.^?

*—Os resultados obtidos indicam que os estágios de deformaçêo pndran

ser divididos em duas regiões distintas e cada uma delas mostra característi

cas perticularcs no que diz respeito ao nível de tensão, ponto de transição

desenvolvimento estrutural e tipos de interações dos defeitos cristalinos

corn as discordâncias.

ABSTRACT

The development of dislocation substrütures in type 304 austenitic

stainless steel at high temperatures has been associated with ths deforma -

tion stages through log doVdexloge plots, which show the transition point

independently. The mecanisms responsible for the Dynamic Strain Aging par -

ticulary the Portevin-LeChatelier effect were related to the appearence of

the stages. The results indicate that the deformation stages can be divided

into two distinct regions. Each one of these regions show particular character

ristics with respect to the stress level, transition point, developed subs -

tructure and type of crystalline defects interaction with dislocations.



1'. 1'JTKOÜUÇAO

Inúmeras pesquisas têm sído desenvolvidas, ondfe se procura interpre

tar a resposta mecânica dos materiais metálicos, quarnSo solicitados plastica-

mente, com os efeitos físicos reais que ocorrem durantq a deformação Í1-3).E£

se tipo de estudo está bastante desenvolvido para o casa de! monocristeis.prin,

cip3]mente nos primeiros estágios de deformação, ao contrário dO3 materiais

policristalinos, onde os resultados são bastante empíricos, devido ao grande

número de variáveis que afetam os mecanismos de deformação. Nos materiais al-

tamente ligados, como os aços inoxidáveis austeníticou, o comportamento estru

ttiral durante a deformação adquire uma complexidade maior ainda, em virtude

dos fenônenos.termicamente ativados de interação de -impurezas e defeitos eri^

talinos com processos normais de deformação. 0 objetivo desse trabalho é a -

presentar um estudo relacionando os estágios de deformação plástica do aço i-

noeidávGl eustenítico com o desenvolvimento das subestruturas de diseordânci-

as obssrvedas por microscopia eletrônica de transmissão, em continuação à pu-

blicação anterior (4).

2. ASPECTOS TEÓRICOS

Na análise da curva tensão-deformação dos aços inoxidáveis austení-

ticos, distingue-se, perfeitamente, a presença dos Estágios II e III em quase

toda gama de temperaturas. Para interpretá-los mais precisamente, utilizou-se

gráficos do tipo log da x logdg , onde a transição é identificada na mudança

de inclinação da reta obtid.a. A escolha desse tipo de gráfico deve-se ao fa-

to de ele indicar satisfatoriamente o ponto de transição» esteja em grandes

deformações, ou no início da deformação plástica, ao contrário dos outros mé-

todos que se baseiam em a . 0 ponto de transição limita, provavelmente,duas

regiões onde operam mecanismos de deformação distintos.

0 estágio III é caracterizado pela diminuição contínua da taxa de

encruamento, devido aos processos de amolecimento que dão origem ã Recupera -

ção Dinâmica. 0 início desse estágio está associado h efetivação de processos

como deslizamento cruzado e escal.agem, ou mesmo, à aniqullação e rearranje de

discordâncias em configurações de mais baixa energia (5). A ocorrência desses

processos em maior ou menor escala depende do nível de tensões a que estão su

jeitas as discordâncias. que por sua vez dependem da interações destas com os

defeitos da rede cristalina e também, das subestruturas formadas.

3. RESULTADOS



As U:cntca» «xpi?rimentai8 para a realização desse trabalho já foren,.-

•. um publicoçÕRü 'anteriores M-G). Os grãos observados cm rnicrüscopia

eletrônica de transmissão apresentam sua direção norma"! ao plano <100> paralt;

Io ao eixo ds aplicação da carga para evitar interpretações diversas de as-

pectos tia mfi.'jma subestrutura em vistas diferentes (7).

CG aços inoxidáveis apresentam, de uma forma geral, a curva de de-

formação com os Er.°tágios II e III bem definidos Í8.9), onde identifica-se um

trecho praticamsnte retilíneo de outro de grande curvatura^ Essa mudança de

comporLenrantn no escoamento plástico é chamada ponto de transição, que pode

ser determinaria através da mudança de inclinação das retas obtidas em qual-

quer processo e, particularmente, nos gráficos log o xlog e (9). A variação

de tensão no ponto de transição com a temperatura para o aço inoxicíávcJ auste

nítico está apresentada na figura 1, onde pode-se notar um trecho constante

entre 15C'C e 5509C, portanto, independente da temperatura e um outro em que

a curva cai continuamente. As amostras indicadas nessa figura foram analisa-

das em microseopia eletrônica de transmissão.

Observou-se que toda a faixa em que ocorre o comportamento ds duplo

estágio para o aço inoxidável austenítjco está dentro da região de Envelheci-

mento Dinâmico (10) e. o que é de maior importância, o efeito Portevin-LeCha

teller indica a ocorrência de dois mecanismos de interação distintos (11),um

para cade trecho da figura 1.

Na faixa até 550çC os serrilhados são do tipo A, o que indica a pre

sença de atmosferas de defeitos pontuais que exercem uma ação real de bloque^

o às discordâncias. Acima dessa temperatura, os serrilhados são do tipo B, o

que caracteriza atmosferas de grande mobilidade que não provocam mais uma a-

ção de bloqueio e caracterizam-se por uma interferência à movimentação das

discordâncias. 0 aspecto desses serrilhados está mostrado na figura 2.

As figuras 3, 4 e 5 mostram as subestruturas formadas na material

deformado, em__200*C, a 10%, na transição a 24% e na deformação uniforme máxi-

ma a 33%. 0 desenvolvimento micro-estrutural nessa temperatura é o mesmo apre

sentado a jOO*C, como publicado em trabalho anterior (4).

Em contraste com a transição a 200çC e^009C, a transição a 600°C

não apresenta uma estrutura celular tão bem formada, como mostra a figura 6 e

menos ainda a 70CgC. como na figura 7. Entretanto, trabalhando-se a 700*C,com

o mcjt-.Rrirjl deformndn a 20%, portanto bem acima de sua transição, que se obser

va a 3%, as células já se apresentam bem formadas, como pode-se ver na figura

6. A figura 9 mostra o forte alinhamento e mudança de orientação das células,

que ocorre na ruptura a 700çÇ, com a conseqüente formação de sub-grãos. Esse

alinhamento R também visível a 6009C, na ruptura, como mostra a figura 10t



.3.

ou mesmo a 2D!.lvr.t tembém na ruptura, figura E>.

Coifit) obsorvnções gerais, termos:

Na primeira região, entre 200'C a 55G9C, o desenvolvimento estrutu

ral é semelhante! e o início do estágio III associa-se ã subes^rutura bem for

mad a.

Na segunda região, entre SSO'C e 700°C, o início do Estágio III in

depende da subostrutura D Pica cada vez menos definido à medide que a tempe-

ratura aumenta.

4. DISCUSSÃO

A variação do tensão de transição com o temperatura, figura 1; as

informações fornecidas pelo efeito Portevin-LeChatelisr, figura 2; e as ob -

servações do desenvolvimento subestrutural, figuras 3-10, nos levam a conclu

ir que o sço inoxidável austenítico, dentro da faixa de temperaturas do Enye

lhecimento Dinâmico, se comporta de duas maneiras distintas:

Na primeira região, o início do Estágio III depende de um nível de

tensões c a subestrutura desenvolvida ê a mesmo em toda faixa de temperatu -

ras. Além disso, no ponto de transição os células estão praticamente e;n seu-

tamanho crítico e como temos nessa região a presença de uma atmosfera que e-

xerce uma ação de bloqueio sobre as discordancias, é de se supor que elas irn

peçam até um certo nível de tensões as interações entre ao discordancias ou

sua mudança de planos, retardando assim o início da Recuperação Dinâmica.Es-

sa tensão crítica pode ser atingida com a configuração da subestrutura no

ponto de transição, ativando processos de amolecimento nas p iredes e diminu-

indoo campo de tensão do interior das células.

Na segunda região, entre 550'C e 70D9C, a tensão pú-ro o início do

Estágio III diminui continuamente com a temperatura. 0 princípio da Recupera

ção Dinâmica se dá com a estrutura cada vez menos de-finida ã proporção que a

temperatura aumenta. Como, nesse caso, as atmosferas, de impurnzas caminham

juntamente com as discordancias, a tensão para a efElivação dos processos de

amolecimento vai se tornando cada vez menos dependei ;e desse;:- interações.

5. CONCLUSÜES

A) A mudança do Estágio II para o Estágio 13 í ua cur\M de deformação

dos aços inoxidáveis austeníticos se comporta de forno que divide-se em duas

regiões distintas dentro da faixa de temperaturas de ocorrência do Envelheci^



.4.

r .into Dinòinicci.

No primeira, Rntre 2U0pC e 5509C, o início d?j Rncupuracor Dinâmica

depende de uma dcturmi nado tensõn o de uma subeütrutura de discordâncias bem

•formado.

Na segunda, entre 5F>0çC o 7fJDçC, independe da subestruturo e a ten

são cai continuamente com a temperatura.

B) Esse comportamento 5 provocado pelo tipo de interação entre os

defeitos jç ris to Uno s c as discordâncias.

C) A cubor.truturo desenvolvida, do uma forma geral, entre 2009C e

700çt\ é função do nível de tensão o independe dos estágios de deformação o-

cirna de f)50çC.
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LEGEWJA PAS

FIGURA 1 - Variação da tensão no ponto tio transição cotn a temperatura paro o

eco inoxidável austenitico ATSI-304.

FIGURA 2- Identificação dos tipos ds serrilhadon A e 0.

FIGUNA 3 •• A:>pm:t'.u-j das subesti-uturüs -formadas no ago inoxidóvel austenitico

A1S1-3G4 deformado em 2009C, a 10%.

FIGURA 4 - Idem, para o transição, a 24%.

FIGURA 5 - Idem, para a deformação máxima uniforme a 33%.

FIGURA 6 - Estrutura celular na transição em 6D09C, a 13% de deformação.

FIGURA 7 - Estrutura celular na transição em 700çC, a 3%.

FIGURA 8 - Aço inoxidável- austenitico AISI-304, deformado a 20%, a 7009C.

FIGURA 9 - Aspectos da região de ruptura a 7009C.

FIGURA 10 - Aspectos da região de- ruptura a 600'C.
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