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lUiSUNO

lnvcstigou-sc as causas do envelhecimento estático eri aços
inoxidáveis austcníticos, através da intensidade dos picos de
escoamento obtidos em ensaios de tração com paralização por tem
pos determinados. Os resultados parecem indicar que, no interva
Io de 100 a 300°C em que o envelhecimento estático c efetivo
nestes aços, o arraste das discordâncias não seria devido a for
mação de atmosfera de Cottrell. Além disto, a influência da pie
-deformação e do tempo na intensidade dos picos caracteriza a
existência de estágios. Discute-se os mecanismos responsáveis
pelo envelhecimento e as possíveis causas dos estágios, llitl*?'"

ABSTRACT

The static strain aging effects were investigated in
austenitic stainless steels by measuring the yield points
developed in tensile tests following the arrest of the cross-
head for some period of time.1 The'results appear to indicate
that the dragging of dislocations in the interval of tempera-
tures from 100 to 300°C, where the strain aging is effective,
does not apparently depend on the Cottrell's atmosphere. More-
over the influence of the pre-deformation and time on the
yield point intensity displayed the existence of stages. -.,

^The strain aging mechanics and the reasons for the stages
were discussed.



1 INTRODUÇÃO

O bloqueio do movimento das discordancias por interação com

defeitos pontuais rta malha cristalina de um metal pode acarretar

significantes alterações mecânicas, tais como aumento de resis-

tência, decréscimo na dutilidade e instabilidades no escoamento.

Dentro de certos limites estas alterações serão tanto mais efe-

tivas quanto mais tempo tiverem os defeitos pontuais de se di-

fundirem para as discordancias. A dependência em relação ao

tempo tornaram estas alterações conhecidas genericamente como o

"Envelhecimento" do material, sendo suas causas atribuídas so-

bretudo â: formação de atmosfera de defeitos ao redor das dis-

cordancias (1,2), interação química (3), ordenação de pares (4)

e precipitação sobre a linha das discordancias (5).

As manifestações associadas ao envelhecimento são maximiza-

das para intervalos de temperatura e taxa de deformação para os

quai's otimizam-se as condições de difusão dos defeitos pontuais

e a cinetica das discordancias. Nestas condições, s'ob contínua

solicitação mecânica, .aparecem serrilhaçõcs na curv'a de car, <

contra deformação juntamente com um aumento na taxa de encruii-

mento. 0 Envelhecimento é então dito "Dinâmico" (6,7). Caso,

por certo .tempo, a carga seja removida ou mesmo mantida constan-

te em um dado nível, aparecera um pico inicial de tensão ("yield

point") ao se efetuar o recárregjamento plástico. Este é o caso

do envelhecimento "Estático" (8).

Aparentemente a intensidade destes picos constitue-se, quan-

titativamente, em uma das melhores maneiras experimentais de se

estudar a cinetica do envelhecimento e a natureza da interação

defeito-discordância (8). Assim,.através de ensaios de tração

com paradas e recarregamentos após tempos fixados, é possível

obter-se informações sobre a influência de diversas variáveis

no processo permitindo um confronto com o tipo de interações

previsto pelas teorias.

0 objetivo deste trabalho foi investigar as causas do enve-

lhecimento estático no aço inoxidável austenítico, confrontan-

do- se a teoria clássica da atmosfera de Cottrell (1,2) con um

trabalho recente sobre a interação dos pares soluto-lacuna com



disrordaiicias(i'). Hsta investigação baseou-se era resultados

obtidos cm dois tipos do aços inoxidáveis austeníticos dentti»

cando-se o efeito dos átomos intersticiais e substitucionais.

2 ASPI-CTOS BÁSICOS DO BNVEUiKCIMENTO ESTÁTICO

A característica típica do envelhecimento estático é o apa-

recimento de um pico de tensão seguindo-se ao recarregamento do

corpo de,prova após uma parada do mesmo ensaio de tração por

tempo deterrninrifio como está apresentado esquematicàméhte na

Fig. 1. A determinação da intensidade deste pico ê dificultada

pela possível existência de:

a) escoamento superior o

b) escoamento inferior a-

c) efeito devido ao transiente de fluência o, - o
o a

d) diferença de encruamentos o- > et,

No presente trabalho sefão consideradas as intensidades do

pico superior Ao = o - oh de maneira idêntica a empregada
5 S D

por,Rose, e Glover (10).

Relacionando-se a intensidade do pico com o logárítmo do tem

po de envelhecimento é possível seguir-se a cinética do processo.

De um modo geral (11) esta relação é" do tipo:

La = &a + ytn (1)

onde1 AoQ representa um incremento inicial do pico independente

do tempo,» y ê uma constantere n um expoente característico do

mecanismo.
i

Caso o envelhecimento seja devido à atmosfera de Cottrell

(1,2) o expoente será igual a 2/3 ou n = 0,67. Um en-

velhecimento devido ã interação por diferença de módulo de elas-

ticidade entre o soluto e o solvente (12) acarretaria n = 0,5.

Caso' os defeitos pontuais se precipitem na linha da discordância,

o que poderá acontecer após um tempo relativamente longo, o va-

lor do expoente seria n = 1,5.

Resta comentar sobre o fato de que a curva In &c versus

£n t pode apresentar estágios (AO,11) significando possivelmen



te it ocorrência do diferentes mecanismos de envelhecimento com
o tempo.

3 Tf?CNICA EXPERIMENTAL

Foram utilizados dois tipos de aço inoxidável austenítico, dif£

rindo essencialmente no teor de Cromo, e cujas composições quí-

micas estão apresentadas na Tabela 1.

AISI

316

304

C

Q.,06

0,05

Si

0,56

0,63

Mi

1,69

1,66

P

0,02

0,02

0

0

S

,011

,006

Cr

17,2

18,6

Ni

11.

8,

3

4

Kb

2,5

0,48

Tabela 1 - Composições Químicas dos Aços Inoxidáveis Utilizados

0 material recebido na forma de barras laminadas sofreu tra-

tamento térmico por 30 minutos a 1100°C produzindo uma estrutu-

ra recozida com tamanho de grão médio de 34 pm.

Corpos de prova cilindrícos com 24 mm de comprimento útil e

4 mm de diâmetro útil foram polidos eletroliticamente e fixados

em suas extremidades rosqueádas ao sistema deformante. Os ensa-

ios de tração foram realizados em maquina Instron a uma taxa de

deformação de ê = 7,2 x 10" /s no intervalo de. temperaturas de

100 a 300°C. A intensidade dos picos de escoamento do envelheci

mento foram calculadas segundo o esquema da Fig. 1.

4 RESULTADOS

4.1 Influência da Pré-Deformação

A variação de &o_ superior com o grau de pré-deformação é
t • S

mostrada na Fig. 2 para diferentes temperaturas e corresponden-

do a um tempo de envelhecimento de 30 s . Observa-se uma propoir

cionalidade inicial, até por volta de e - 10*, entre Ao e e .

Isto corresponde ao fato de serem criadas lacunas resultantes

da deformação plástica cuja concentração, C, é proporcional a e.



C = 13c (2)

onda h e uma constante da ordem de ]0~4. Por exemplo, no Ferro Y

deformado plasticainente do 1% a ?00°C, a concentração passa de

C- = H) (equilíbrio térmico) para C = 10-6.

Por outro lado, nas mesmas condições a densidade de discor-
- 8 7 9 2

dancias varia grosseiramente de p = 10 /cm a p = 5 x 10 /cm .

Isto mostra a importância relativa da variação da concentração

de lacunas em confronto com a variação da densidade durante a

deformação plástica.

Deve também ser comentado que a presença de uma supersatura

ção de lacunas é indispensável a aparição do fenômeno de envelhe_

cimento no ferro y já* que não são observados picos para e = 0

(10).

4.2 Influência da Temperatura

A escolha do intervalo restrito de temperaturas entre 100 e

300 C para os aços inoxidáveis em questão deveu-se aos seguin-

tes fatores;

lç Até 100 C estes aços apresentam transformação martensita

mudando a malha cristalina de C.F.C. para tetragonal de corpo

centrado (14)

2 Ç Acima de 300 C passa a ocorrer efetivamente o Envelhecimento

Dinâmico (7) e as discordâncias estão contintramente sofrendo

"arraste" por interação com defeitos pontuais. Neste caso o

valor de Ao contém uma parcela indeterminada devida ao enve-

lhecimento dinâmico.

As curvas da Fig. 3 exemplificam a dependência de Ao com a

temperatura. Entre 100 e 300°C as curvas foram determinadas com

precisão sendo crescentes com a temperatura» Acima de 300 C as

curvas são pontilhadas indicando que não houve interesse na pr£

cisão das medidas devido a ocorrência de envelhecimento dinâmico.

Acima de 450°C as medidas de Ao são aproximadamente iguais, qual-

quer que seja o tempo de envelhecimento (mínimo 2 s) . Nesta re-

gião aparecem serrilhações (15) que comprovam a rapidez do en-

velhecimento e a saturação de defeitos pontuais sobre a linha

das discordâncias.



Alcui (ir> 700 C não se observa ' mais o fenômeno de envelheci-

mento pois v mobilidade dos defeitos pontuais permite que estes

acompanhem as rliscordancias sem produzir "arraste".

4.3 Influencia do Tempo de Envelhecimento

As curvas da Pig. 4 exemplificam o efeito do tempo de enve-

lhecimento para certas temperaturas â uma pre-deformação de 10%.

Deve ser notado o comportamento análogo para os aços do ti-

po 316 e 304 envelhecidos em condições idênticas.

A fim de caracterizar o mecanismo de envelhecimento, os va-

lores de Ao foram lançados contra os tempos respectivos, Fig. 5,

ein uma dupla escala logarítmica. 'Admitindo-se que Ao seja pro-

porcional ao número de átomos segregados e tendo-se em conta que

não foi constatada a existência do incremento Ao independente

do tempo nos aços estudados, o gráfico da Fig. 5 traduz a ciné-

tica do envelhecimento segundo a equação 1. Assim a Fig. 5 mo£

tra que até 100 s existe um razoável alinhamento dos pontos

com valores do expoente da ordem de n = 0,40 - 0,05. Acima de

100 s ocorre mudança na inclinação e os valores do expoente

tornam-se bem menores.

5 DISCUSSÃO

O comportamento praticamente análogo dos dois tipos de aços

estudados em relação ao envelhecimento estático, Fig. 4, exclue

a possibilidade de influência efetiva do molibdênio no fenômeno.

A pequena diferença entre os raios atômicos do ferro, 1,40 8 ,

e do cromo, 1,42 A* , descarta a responsabilidade do Cr no enve-

lhecimento do aço inoxidável austenítico. Estas constatações re

forçam o ponto de vista de Rose e Glover (10) . Além disto estes

autores (10) também eliminam a possibilidade do níquel ser cau-

sador do envelhecimento no ferro y.

Com base em fundamentos tanto práticos (10) quanto teóricos

(9), o envelhecimento estático do aço inoxidável é provavelmen-

te devido â interação de pares de defeitos pontuais com as dis-

cordâncias. Estes defeitos no ferro y seriam formados pela as-

sociação de uma bi-lacuna com um átomo de carbono intersticial



formando um par cnorgeticamcnte estável constituído de uma la-

cuna com ui» «tomo de carbono substitiicjonal (9). Alem disto, a

cinclien dos eventos õ, inicialmente, controlada pela formação

dos pares ou seja, pela energia de migração das bi-lacunas. Es-

ta energia relaciona-se com a concentração de bi-lacunas que,

sendo proporcional a deformação íTa equação 2, acarreta o trecho

rct.ilínco das curvas da Pig. 2. A partir de uma certa deformação,

por volta de 10$ no aço inoxidável austenftico, o Ao não será

mais pioporcional ao número de pares formados mas controlado pe-

la reorientação dos mesmos acarretando o desvio da linearidade

observado nas curvas da Fig. 2.

Esta mudança de cinética seria também responsável pela mu-

dança de inclinação das retas da Fig. 5. £ interessante notar-

-se que os valores, n = 0,40, obtidos para a inclinação das re-

tas £n Ao versus £n t não são compatíveis com a hipótese,

n = 0,67, de um envelhecimento devido ã atmosfera de Cottrell

(1,2). Por outro lado, não existe um tratamento tjorico que per

mita associar o mocanismo de ordenação de Snoek (4) com valores

do expoente da equação 1. Fica assim em aberto a interpretação

dos valores •!<> expoente obtidos para o aço inoxidável austení

tico.

0 aspecto das curvas da Fig. 3 pode ser explicado com base

no mecanismo de formação dos pares lacuna-carbono substitucional

(10). Qualitativamente o auniento de Ao com a temperatura no in-

tervalo 200 a 300°C é devido à superposição de dois eventos tejr

micamente ativados: a difusão de bi-lacunas e a freqüência de

reorientação dos pares.

Estes dois eventos melhoram sua eficiência, aumentando o

"arraste" das discordâncias a medida que aumenta a temperatura.

Em um certo ponto esta contribuição satura e o valor de àa

passa por um máximo. Para temperaturas mais elevadas', a mobili-

dade dos defeitos é tal que 6 efe'ito de "artieste" diminuirá até

extinguir-se a 700°C, para a taxa de deformação empregada. Deve

também ser levado em consideração que em temperaturas elevadas

ocorre segregação do carbono em precipitado contribuindo tamb-ém

para diminuir a intensidade do envelhecimento.



6 CON'C).U,S()f-:S

Diiiíi investigação preliminar sobre o efeitjo do envelhecimento
estático no intervalo de 100 a 300°C do aço inoxidável austeníti^
co mostrou que:

l9) 0 "arraste" das discordâncias não pode ser atribuído a for-
mação de atmosferas de Cnttrell.

2Ç) A influência da pré-deformação e do tempo sobre a intensida-
de dos picos de envelhecimento indicam uma provável mudança
de mecanismos acima de 10% de deformação ou 100 segundos de
tempo de envelhecimento.

39) Estes mecanismos seriam: a migração de bi-lacunas para as
vizinhanças das' discordância (formando pares lacuna-carbono
substitucional) seguindo-se a reorientação dos pares causaii
do arr'aste por ordenação.
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LISTA IJli I-'IGURAS

Pig. 1 Esqucmn do pico de escoamento cm um ensaio de envelhe-
cimento estático.

Fig. 2 Dependência da in' "sidade do pico com a temperatura
para algumas con1' us estudadas.

Fig. 3 Variação da intensidade do pico com a pre-deformação
para algumas condições investigadas.

Fig. 4 Variação da intensidade do pico com (> tempo para al-
gumas das condições estudadas.

Fig. 5 Gráfico logarítmico das curvas da figura 4.
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