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RESUMO

Testes sucessivos de relaxaçao de tensões a jlartir da mesma tensão
inicial indicaram uma estabilização da fração de tensão relaxada do aço ino
xidãvel 316 a 800°C, representando a exaustão do processo de deformação do
material a esta temperatura. , ^c

'- . Os resultados de relaxaçao foram processados utilizandoimodelo re-
centemente proposto.

Obteve-se boa concordância entre o coeficiente angular n = 6iogé/
/ôlogo/E determinado por relaxaçao (n = 6,80) e por fluincia {n = 6,50), in-
dicando a possibilidade de, obtenção por relaxaçao dos parâmetros usualmente
calculados por fluência. OJ-C-Í^L ]

ABSTRACT

A sequence of stress relaxation tests from the same initial stress
showed an estabilization of the relaxed fraction of stress of a 316 stainless
steel at 800°C. This represents the exhaustion of the deformation process of
the material at this temperature. ~^>

1— Results from the relaxation tests were obtained by utilizing a
recently proposed model. ^>

The slope n from the logê x logo/E curve obtained by relaxation
/rtt-16,80) closely matched that determined by creep tests (n = 6,50). This

presents a possibility of determination by^stress relaxation of the param-
eters usually calculated by creep. ÍCUCÍ: 91 }
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1.

O ensaio de relaxação de tensões tem sido utilizado como uma forma
de obter relações entre variáveis que caracterizem o comportamento mecânico e
mecanismos de deformação dos metais e suas ligas. Entretanto, certas dificul^
dades são encontradas com relação aos métodos de ensaio e análise.

Os resultados oriundos das técnicas usuais* ' para a análise da
relaxação de tensões têm suscitado dúvidas quanto a sua confiabilidade* * '.
Isto se deve ao fato de que muitas destas técnicas de análise além de se ba-
searem em suposições de aceitação discutível (como a constância da densidade
de discordâncias moveis durante o ensaio) não consideram a influência do.sis^
tema deformante.

A realização de testes de relaxação sucessivos com a mesma amostra
e às mesmas condições, recarregando-se após cada ensaio até a mesma tensão
inicial, foram capazes de detetar a exaustão do prQcesso de deformação, possj^
velmente devido a um decréscimo na densidade de discordâncias móveis' ' '.
Os testes-de exaustão são, assim, utilizados com o intuito de se obter uma
estabilização da estrutura estudada.

0 presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamanto da,s
informações que traduzem o comportamento de um aço inoxidávei austenítico |*
po AISI-316 em relaxação a uma temperatura elevada, que permite comparar os
resultados de relaxação com aqueles similares determinados por fluencia. «

2. TÉCNICA DE AHfiLISE

Em recente publicação' ' foi proposto um novo modelo para a análise
dos dados de relaxação de tensões* que permite descontar o efeito do sistema
deformante. Este se baseia na realização de um ensaio usual com o corpo de
prova e outro as mesmas condições e a.partir do mesmo nível de tensão, subs-
tituindo-se o corpo de prova por um elemento de elevada rigidez. Este elemen-
to i, então, solicitado apenas elasticamente, conectando as garras utilizadas
para a fixação do corpo de prova ã máquina. Obtém-se desta forma a resposta
em relaxação do sistema deformante.

Os valores de carga registrados ao longo do tempo no ensaio de re-
laxação do conjunto corpo de prova-sisterna deformante (P) e deste último iso
ladamente [p) são utilizados para o cálculo da deformação e da tensão de re-



Taxação através dis

R ( ) - eR(t=0)
o(t) = o(t = 0) - R - j •-& U)

onde lQy Ao e E são» respectivamente, o comprimento inicial, a área da seção
reta inicial, e o módulo de elasticidade do corpo de prova e R a rigidez do
sistema deformante.

Após o tracionamento da amostra a uma taxa de deformação constante
(ê = 2,1 x 10" s~ ) até um certo nível de tensão, o deslocamento mecânico da
maquina é interrompido. A carga é subseqüentemente relaxada ã medida que par
te da deformação elástica do corpo de prova e do sistema deformante é conver
tida em deformação permanente na amostra. A esta última se denomina deforma-
ção de relaxação (eJ.

As taxas de tensão e de deformação durante o ensaio podem ser obtj^
das atravcs de análise computacional das curvas o x t e e R x t (equações
{1} e {2}).

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A composição química, condições de tratamento térmico e dimensões
das amostras do aço inoxidável austenitico tipo AISI 316 utilizado nesta in-
vestigação estão apresentados na tabela I.

Os corpos de prova foram ensaiados em máquina INSTRON modelo 1125
a temepratura de 800°C, realizando-se quatro ciclos de exaustão. Escolheu-
-se 800°C já que a esta temperatura o material jã não está mais sujeito ãs
influências do efeito de Envelhecimento Dinâmico* ' como também não ocorre
precipitação no interior dos grãos e sim, de forma grosseira, nos contornos
não interferindo com os mecanismos de subestrutura de discordâncias* * '.

0 procedimento experimental para a realização dos ensaios de rela-
xação do corpo de prova e do sistema deformante encontra-se discriminado em
publicações anteriores' ' '.



A,

A figuro 1 apresenta a variação da deformação de relaxação com o
tempo, cujos valores foram obtidos através da equação {13. Nesta figura es-
tão representados os resultados de quatro ciclos sucessivos de exaustão com
o mesmo corpo de prova, a partir da tensão inirio de relaxação de 78,07 MN/m5!,
que e a tensão de escoamento convencional para o aço 316 a esta temperatura,
verifica-se que a curva representativa do quarto çitiodè exaustão se super-
põe ã do terceiro, demonstrando assim, a estabilização da estrutura estuda-
da.

Este gráfico se assemelha a uma curva obtida em ensaio a carga eu
tensão constante, representando o primeiro estágio dcfluencia.

A variação da tensão (normalizada para o módulo de elasticidade do
material a esta temperatura e calculada através da equação {2}) ao longo do
tempo, durante a relaxação, é apresentada na figura 2, também para os quatro
ciclos de exaustão realizados. Como na figura anterior, pode-se notar que, a
cada ensaio a fração relaxada decresce, ate que os gráficos dos dois últimos
testes se superpõem,confirmando a exaustão do processo de deformação do mate
rial.

Devido ã variação na rigidez do sistema deformante a cada tração
individual, este parâmetro foi determinado em todos os ciclos de exaustão,
visando a utilização correta das equações íl) e Í2}.

A influência da correção realizada pela aplicação do modelo propos^
to' ' na curva de relaxação do material é apresentada na figura 3. Como jã
ressaltado anteriormente' , pode-se notar pela curvo de relaxação do siste-
ma deformante (figura 3} que esta representa) uma parcela substancial da rela_
xação do conjunto. Foram realizados quatro ciclos de exaustão com o sistema
deformante, a partir das cargas utilizadas nos ensaios das amostras. Na fi-
gura 3 estão mostrados apenas os resultados referentes ao quatro ensaio de
exaustão.

A figura 4 mostra a variação da tensão com a taxa de deformação ob-
tida através dos resultados de relaxação para cada exaustão, processados pelo
modelo proposto' K Pode-se notar que para uma taxa de deformação de aproxima
damente 10 s todas estas curvas fogem a linearidade, fato ja observado na
literatuta em curvas semelhantes obtidas por fluência* '.

t.



5. DISCUSSÃO

Em trabalho anterior' ' a aplicabilidade do modelo proposto para a
analiso da relaxação de tensões foi apresentada, através da realização de en-
saios com titânio comercialmente puro ã temperatura ambiente. No presente tra
balho este fato ê demonstrado pelas figuras 1, 2 e 3.

A coincidência de valores verificada nos gráficos representativos
da 3- e 4- exaustão (figuras 1 e 2) mostra que este teste ê necessário para
uma tentativa de estabilização da estrutura estudada em relaxação. 0 teste
de exaustão representa, como já mencionado na literatura' ', uma condição ne
cessaria para a confiabilidade de resultados específicos obtidos através de
ensaios de relaxação de tensões.

A descrição fenomenológica completa do comportamento mecânico dos
metais é obtida quando a dependência da tensão com a taxa de deformação é e>c
pressa em termos da temperatura e história mecânica prévia' '. Este fato
tem motivado diversos autores a tentar obter a relação tensão-taxa de defor-
mação através de ensaios de relaxação de tensões. Estes ensaios possibilitam
esta representação para várias ordens de magnitude de taxe de deformação cor,
pequenas quantidades de deformação plástica, condição importante para que se
minimizem quaisquer variações no estado mecânico durante o teste^ '.

Thomas e Yaggee* ', trabalhando com aço 316 a temperatura ambien-
te encontraram um coeficiente angular (p = ôloga/E/élogê) de 0,140 para o
gráfico logo x logé, ressaltando que o inverso de P(JI = l/p)»obtido por relaxa_
ção de tensões, se aproxima muito do valor deste parâmetro determinado por
testes de fluência.

Neste trabalho obteve-se um coeficiente angular de aproximadamente
0,147 para a parte retilinea do gráfico tensão-taxa íe deformação correspon-
dente ao quarto ciclo de exaustão (Fig. 4). Este dado fornece um valor de n = »
= 6,80 que, dentro dos erros experimentais, esta bestante próximo daquele
obtido por Silveira* ' (n = 6,50) através de ensaios de fluência com o mes- '
mo material ã 800°C.

Desta forma, pode-se inferir que, assim cono em fluência, escala-
gem ê o mecanismo controlador do processo de deformação plástica deste aço ã
800°C em relaxação. E também que, como já mencionado na literatura, o fenô-
meno de envelhecimento dinâmico* ' e a precipitação íe carbonetos e fases in-
termetãlicas não interferem de forma decisiva com o .processo de deformação
plástica do aço 316 a esta temperatura* '.



6. CONCLUSÕES

A. foi verificada a aplicabilidade de modelo recentemente proposto para a epã
lise da relaxação de tensões dos metais. Este modelo possibilita corrigir
a influencia do sistema cleformante sobre a relaxação da amostra;

B. Quatro testes de relaxação sucessivos, a partir da mesma tensão inicial,
foram suficientes para estabilizar a fração de tensão relaxada do aço inox
316 a 800°C. Este fato represí
do material a esta temperatura;
316 a 800 C. Este fato representa a exaustão do processo de deformação

C. A obtenção de um valor de n (n = ôlogé/ôloga/E) por relaxação de tensões
muito proximo aquele determinado por fluência sugere que o aço estudado
possui o mesmo mecanismo controlador do seu processo de deformação plãsíj^
ca nestas duas situações à" 800°C (escalagem).

D. Aparentemente, as variáveis que caracterizam o comportamento mecânico c
mecanismos de deformação plástica dos metais, usualmente determinadas por
ensaios de fluência de longa duração, podem ser obtidas através de cr.súíbã
de relaxação de tensões áe forma mais simples e imediata.
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LEGENDA DL FIGURAS

Figura 1 - Curvas Deformação de Relaxação versus Tempo para as quatro exau£
toes a 800°C. As
correspondentes.
toes a 800 C. As escalas estão indicadas pelas setas e símbolos

Figura 2 - Curvas Tensão/Módulo Elasticidade versus Tempo para as quatro
exaustÕes 5 800°C.

Figura 3 - Curvas Carga versus Tempo relativa a quarta exaustão do sistema
deformante, da amostra com correçjt e da amostra sem correção.
800°C.

Figura 4 - Curvas Loga/E versus Logê para as quatro exaustoes ã 800°C.

Tabela I - Composição química, tratamento térmico e dimensões das amostras
do aço AISI 316.



f /WíLA T; n)í-!Pül.lÇAü (JUTMJCA, (PATAMJ KTO lEWJJCO E DÍMLNSOfS DA AMOSTRAS
W/ AÇO Ii\UX A1SI 316.

EI.EKfc.NTO :

Mater ia l lis
tudíido

Composição
Nominal do.
aço AISI
316<<°'>

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% peso)

Cr Ni Mo C Mn Si

17,7 12,2 2,07 0,05 0,73 0,40

16,0 10,0 2,0 max. max. mex.
a a a

18,0 14,0 3,0 0,08 2,0 1,0

TRATAMENTO TÉRMICO

Austeni t izaçao: 1100°C - 30min.

Resfri?men1o:

(atmosfera inerte de argõnio e

água a temperatura ambiente

Tamanho de grão

médio:

DIMENSÕES DAS AMOSTRAS

Comprimento in ic ia l (£ ) : 39,7 mm
0

Area da seção

corpo de

reta i n i c i a l (A ) : 28,0 mm2

prova c i l índr ico

P

0,035

max.

0,045

banho de

S Cu M

0,018 0,16 0,003
<

max.

0,03

Na Cl)
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TENSÃO/MODULO ELASTICIDADfl
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4? EXAUSTÃO

o-Sistemo Deformante

x-Amostro com correção

•-Amostra sem correção

10
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Figura - 3
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