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SUMÁRIO

Istudou-se o envelhecimento e s t á t i c o por deformação do aço inoxidá-

vel i iustcnrt ico AIS] ZM en t re airf-tientc v (>.?.̂ K através do tos tes rea l iza-

dos sol) carf'a mantida aproxiiiwidanienle lons tan to . Os ti'iii|x)s i\v onvolheci-

mento variaram desde 10s a te lOOh, eiujiianto quo a pre-do formação p l á s t i c a

foi mantida em 9 ° . Obteve-se unn enerpia de at ivação para o processo de

23.800 cal/inol, o que indica a par t ic ipação e r e t i v a de lacunas no envelhe

cimento do aço AISl 304.Definiu-se topo logicamente a correlação en t re o

acréscimo de tensão r e su l t an te do envelhecimento e s t á t i c o , ident i f icando-

se as equações cons t i t u t i vas correspondentes. Hstas equações permitem ca-

r a c t e r i z a r os mecanismos responsáveis pelo envelhecimento, que moste caso

S do tipo Snoek. { o u te() siMÍVRY

Static strain aging of type AISI 304 austcnitic stainless steel was

studied from room tenperatiire up to (>23K by conduct inj; irsts in which the

load was hold appraxinutely constant. The ai'inji times varied between Ills

and lOOh, using á plastic nre-deformation of '.K. The static strain aging

of 304 steel furnished «in activation enerpy of 23.800 cal/mol. This

implies that vacancies play an important rule on the aging pixjcess. Hie

curve of the variation of the discontinuous yielding with aging time

presented different stages, to which specific mathematical expressions

were developed. These facts nermitcd the conclusion that Snook type me-

chunisnts are rssponsible for the aging in such * nditions. , ' ; ^ . > t -
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1. Introdução

Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar o envelhecimen-

to e s t á t i co . Todos eles se h.ru-iam no bloqueio de discordancias pronuvido

jxjr espécies atômicas (crnii' IÍÍOWOJ iittvA&ticÁãii c lacunai) ou on-.!>ina-

ções destas | l | . Tsto pimoia o surgimento do pico de escoamento .li--.v--.nti

nuo. tios mecanismos propostos pari o bloqueio dos discordãncias <v. jirincj_

pois são: aprisionnmento das diiuordjincias por atmosferas de áti>n<>s -.nlu-

tos (tipo CottActt) \2\, l»i(Mjiii-ii) químico (tÁpa Suzuki) | 3 | , ..;-.i-ivw .nto

ou precipitação de átoiios so luto:, fCtu&teting") | 4 | e bloque io .l.-vul-) a

reordenação de espécies at omitas., ou («ires destas, induzida pelo i.tnj».' do

tensões das discordãncias It'pe Suuvli) | S | . Os t r ê s primeiros v.tan >i la-

cionados com migração de áloimp;. solulos a longas dis tâncias . Nenhum <V-s-

tes 6, no entanto, capaz do explicar o rápiiio envelhecimento quo oi-orre a

baixas tenperaturas na austonii.t |d| 0 carlwim, sufxistiunontc- n sjvm-.wvcl

por este fenômeno, é prat ii-.iiiic.-iito imóvel a temperatura ambiente.

0 modelo de Snoek | s | supõe LDIU interação entre discordãncias e á to -

mos solutos i n t e r s t i c i a i s , através de medidas de a t r i t o interno, e ostã

relacionado com a reordenação destes átomos no campo de tensões das d i s -

:ordãncias. Este efei to de reordenação foi posteriormente desenvolvido a

ipjiçado para explicar o envelhecimento observado nos mais diversos matc-

ia is metálicos Í7-9 | .

A proposição deste mecaiiisnu como responsável pelo envoi hot. i monto

nos materiais cúbicas de face centrada esbarra no problema de que nestes

materiais os átomos de-carbono ocupam in te r s t í c ios octaédricos. listes, in

troduzem unicamente distorções simétricas (<L6ÚZAÍca&) na malha c r i s t a l i -

na, diferentes daquelas distorções te t raedr icas provocadas na malha cúbi-

ca de corpo centrado, qic permitem a interação com o campo de tensões tias

discordãncias promovendo o seu bloqueio | 6 | .

Para explicar os resultados obtidos através de estudos de a t r i t o in-

terno, nos materiais cúbicos de face centrada, levantou-se a hipótese de

que os átomos de carbono estariam formando pares com outros t ipos de ospé

cies atômicas. Isto é , pares carbono-carbono | 10 | , carbono i n t e r s t i c i a l -

-lacuna | 6 | e carbono substitucional-lacuna, como resultado da interação

de una bi-lneuna com carbono in tc r s t i c i a l | 1 1 | .

Hste modelo de envelhecimento, envolvendo rotação de pares carbono-

-lacuna está de acordo com as energias de ativação obtidas a baixas tempe

raturas que correspondem ã energia de ativação para movimentação i\c lacu-

nas na malha cúbica de face centrada {apKoxAjna.dami.wte. 20.000 cal/moí) \l\
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A comprovação de un modelo idealizado para o envelhecimento estático
pode ser obtida por testes específicos. Um teste de envelhecimento estáti
co 6 geralmente conduzido após a aplicação tip uma prc-díTormiição na anos-
tra, Esta pode, então, ser descurregada ou envelhecida sol) carga. A ciné-
tica do envelhecimento é acelerada quando o ensaio é realizado sob ten-
são |12-15). Observa-se que neste caso ocorre escoamento plástico durante
o envelhecimento, embora em pequena escala, resultante da relaxação de
tensões correspondente a cada ciclo de recarregamento ao se tentar manter
a carga constante.

0 objetivo do presente trabalho é obter a correlação entre o acresci,
mo de tensão proveniente do envelhecimento estático do aço inoxidável aus
tenítico com as principais variáveis do processo. As correlações permitem
que se obtenha equações constitutivas c que se caracterize topologicamen-
te o fenômeno. Essa caracterização auxilia a identificação dos possíveis
mecanisnDS além do permitLr que se estabeleçam parâmetros para projetos
mecânicos.

2. Técnicas Experimentais
0 material utilizado neste trabalho foi o aço inoxidável austenítico

da série AISI 304, de fabricação sueca. A composição química deste aço é
apresentada na tabela I.

TABELA 1 - Composição Química do Aço AISI 304 Utilizado.

Elemento

1 em peso

C

0,06

Cr

17,5

Ni

8,5

to

0,36

Mh

1,35

P

^,03

S

^0,016

Si

0,34

Cu

<0,l

Para a realização dos ensaios de envelhecimento estático foram con-
feccionados corpos de prova cilíndricos com comprimento útil de 23 mm e
- 2 -
area da seção reta de 13 mm , a partir de barras laminadas redoixlas. Apôs
usinadas as amostras foram recozidas por meia hora a ll('ü°C, em banho de
sal e atmosfera inerte de argônio, o que resultou em um tamanho de grão
médio de 66 pm, medido pelo método das interseções lineares.

Os testes de envoihecimento cm tração uiinxial foram realizados em
máquina Instron, com taxa de deformação nominal de 1,42 x 10"' s~ , ãs
temperaturas de 300, 323, 373, 423, 473, S23, 573 e 623K. Para os testes
a temperaturas de ate 523K foi utilizado um forno de resistência a banho
de óleo de silicone, obtendo-se variação máxima de temperatura de ± 0.5K,
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durante cada ensaio. Devido às limitações de temperatura do óleo ut ilizíi
do, os ensaios às temperaturas de 573 e 6Z3K foram realizados im forno
ttlnilar 5 vácuo, sob pressão de aproxinudamente 10~ Ia, mantendo-se a
variação de temperatura semelhante a do forno a óleo, através de imi rígi
do controle ao longo de cada ensaio. O registro do cargas foi ohi k!i» com
supressão de zero, o que forneceu uma precisão de leitura de 2,SN.

Os ensaios de envelhecimento sob carga foram realizados, vari.-mdo-
-se o tempo de envelhecimento desde 10s até 40h (no caio da tempeAntuna
cmbitntz até. WOh) após aproximadamente 9t de pré-deformação verdadeira,
ã temperatura de teste. O nível de carga, para este tipo de ensaio, cor-
respondeu a 1001 da carga atingida durante a pré-deformação.

Os ensaios sob carga foram conduzidos utilizando-se um acessório e-
letrônico da máquina Instron capaz de manter a carga aproximadamente
constante (o&cÂZando ±5N), retracionando a amostra periodicamente, para
compensar a perda de carga por rclaxação de tensões.

O diagrama da figura 1, mostra no canto superior esquerdo, o esque-
ma de obtenção do pico de escoamento superior (Ao ) , pico le escoamento
inferior (Acr.) e do acréscimo em tensão devido ao endurecimento secundá-
rio (Ao21).

30

AÇO INOX 3 0 4 - SOB CARGA
£ • 9 %

Fie. i

D l i 3 4 9
tOGARITMO 00 TEMPO 0C CtiVCLHC CIMENTO [ l i i n S l

FIGURA 1 - Curvas de áas * f(tç) para 91 de prende formação, a diversas
temperaturas de envelhecimento sob carga. A curva a 523K mostra os está-
gios do envelhecimento e o jnodo de obtenção dos parâmetros utilizados e£
tá mostrado no canto superior esquerdo da figura.
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3. Resultados

A figura 1 apresenta a variação de Ao superior com o logaritmo do
tempo de envelhecimento sob carga constante a diferentes temperaturas p£
ra um nível de pre-deformação constante aproximadamente igual a !)». Em
virtude da semelhança de comportamento existente entre Aa. e ha. foi es-
colhido Ao con» parâmetro do análise do fenômeno. Observa-se um cresci-
mento contínuo de Ao com o tempo de envelhecimento. As curvas
obtidas demonstram existir uma seqüência comum de crescimento dos efei-
tos do envelhecimento sob carga com o tempo de envelhecimento para as dj_
versas temperaturas estudadas (300, 323, 423 e 523K). lan todos os casos
observou-se primeiramente o surgimento de um patamar (t&tâgio IJ seguido
por uma etapa caracterizada pelo aumento rápido na altura dos picos de
envelhecimento (Eiiãg-Lo II) a partir da qual a inclinação da curva se
torna mais atenuada (E&tãgio III, a 523K). Cada temperatura apresenta es
tes estágios iniciando e terminando a diferentes tempos (tempoi m&noiej,
pcvia tempeAotuAM, maioiu) .

0 primeiro estágio, que corresponde ao patamar obtido em Aa , indi-
ca a existência de uma etapa do fenômeno que se processa a tempos muito
curtos (f < 5i), introduzindo um pequeno valor de Ao . Com o aumento do
tempo de envelhecimento, o crescimento subsequente de Ao passa a ocor-
rer rapidamente, o que define o estágio II. A curva Ao x logt apresen-
ta, neste intervalo, um ponto de inflexão, característico do inicio da
saturação do fenômeno, Esta saturação é completada mais adiante, quando
começa o estágio III, só observado a 523K. A partir daí, o crescimento
de Ao com o logarítmo do tempo de envelhecimento passa a ocorrer a ta-
xas menores e de una forma aproximadamente linear, pelo menos no interva
Io de tempos estudado (até 4ih). Isto sugere que um novo mecanismo de
bloqueio de discordáncias foi ativado no estágio III.

A figura 2 apresenta a variação de Ao /o, e Ao-,/0, com a temperatu
ra de envelhecimento. Neste caso dividiu-se tanto a altura do pico de es
coainento descontínuo (Ao ) quanto o valor do endurecimento secundário
(AÍTJI) pela tensão de envelhecimento (o,), visando a racionalização des-
tes parâmetros para efeito de comparação dos resultados obtidos. Todos
os ensaios foram realizados sob carga a aproximadamente 01 de pre-defor-

Observa-se que os valores de Ao /o, crescem com a temperatura de en
velhecimento para os tempos de 20min, Ih e 5h, partindo de um estágio i-
nicial, independente da temperatura, até atingir um máximo a aproximada-
mente 523K tanto para a curva de 20min quanto para a de Ih e 4í>8K para a
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FIGURA 2 - Curvas de Aos/0i = f(T) para 20 min, lh e 5h dc envdhec imento
sob carga a 9% de pré-dèformação. Curva de A021/01 =• f (T), para lh, nas
mesmas condições.

curva de 5h de envelhecimento. Isto indica que o máximo em Ao / o . , deslo-
ca-se para temperaturas menores a medida que se aumenta o tempo dc enve-
lhecimento. A a / o , máximo cresce com t . Logo após o pico na curva, a niai»

si e

nitude do envelhecimento decresce com o aumento da temperatura.

0 comportamento de ^2^/0^ com a temperatura é o inverso daqiu-U- ob-

servado para Ao / o , . Isto significa que com o aumento da tnuvratura

Aa-./o, decresce até passar por um mínimo, que corresponde aproximadamen-

te ao máximo em Ao /o . , crescendo em seguida (^iguàa 2, pana lh de. enve.-

tfacimznto). A baixas temperaturas àa^^/o, não varia cora T, para lh de en

velhecimento sob carga.

Os efeitos conjugados da temperatura e do tempo de envelhecimento s£

bre Ao estão apresentados na f tjjura 3. Os valores de Ao x T x l ocupam
S 5 v-

uma superfície tridimensional que possivelmente está relacionada com uma

equação envolvendo estas variáveis.

Com base nos resultados das figuras 1 e 2 obtiveram-sc relações en-

tre o logarítroo do tempo de envelhecimento contra o inverso da temperatu-

ra absoluta correspondentes ã valores do parâmetro fys / o , . Estas relações

estão apresentadas na figura I c traduzem a equação de Arrehenius
•f - A exp (- •$-) (l)
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representativa de fenômenos tcrmicamente ativados. A inclinação das possí^
veis retas da figura 4 permitiram obter o valor médio da energia de ativa
ção Q = 23.800 cal/raol.

AÇO INOX 304
SOB CARGA

I 2 i l S C 7 I 1 IO II 12 I ]
LOGA RITMO DE «, í f. «ra S ]

FIGURA 3 - Superfície representativa do envelhecimento sob carga do aço
inox 304. AOS = f ( t e , T).

IS 01N3MI33H-I3AH3 90 0<<«31 00 0MÜHV901

FIGUKA 4 - Curvas Inte versus l/T, obtidas a valores constantes de Ao / a , ,
utilizadas na obtenção da energia de ativação.



•1. Discussão

Em geral os mecanismos de envelhecimento estático estão associados a

correlações matemáticas part icularcs, existentes entre os valores de Ao e

o tcuipo de envelhecimento. Assim, Ibttrell o Bilby |2| encontra nun, para

o seu modelo, uma correspondência deste parâmetro com t . Harper |1O|

sugeriu que esta correlação e seguida até que se atinja una saturação do

fenômeno, a partir da qual a correspondência passa a ser através do iuiia

relação logarítmica da magnitude do pico de envelhecimento com t . 0

bloqueio atribuido ã precipitação de átomos solutos é, em certos casos,

relacionado com t |l|. Isto é devido â dependência deste mecanismo com

a taxa de fluxo de massa para n discordância. Cribb e Rced-IliJl Jl7| as-

sociaram ao envelhecimento estático observado no níquel 200 um expoente

de t igual a 1/7. Neste ciso o envelhecimento era devido a reurdi M.K ao

de pares carbono-lacuna (<.>fie.ito Snoek). Por outro lado, Delobclk: e

Oytana |18| propuseram a seguinte equação, que é mais representativa:

Ao = AaM(l - exp(- t/x)
n) (2)

válida para cada temperatura. Nesta equação Ao\. corresponde a um valor de

saturação, T ao tempo de relaxação do mecanismo de Snoek e n e uma cons-

tante . Para diferentes materiais cúbicos de corpo centrado, estes amo-

res |18| encontraram n = 1.

Aplicando-se a equação (2) para os dados do estágio II da curva a

S23K (Fig. 1) o adicionando-se o valor de Ao para o estágio 1, obtém-se:

Aag = 19,8 (1 - exp(- t /196) 0 ' 8 8 ) + 2,8 (MN/m2) (3)

0 valor obtido para T (igual a 1966) é consideravelmente alto para
corresponder ã simples reordenação de espécies atômicas já existentes nas
proximidades das discordancias, ou mesmo pares destas, o que ocorre qua-
se instantaneamente a 523K. Isto sugere que o segundo estágio já seia uma
etapa mais adiantada do mecanismo do Snoek, a qual envolveria a difusão
de novas espécies atômicas e crescimento das barreiras já existentes.

A energia de ativação obtida para o envelhecimento sob carga, 23.800
cal/mol, indica que o mecanismo controlador do processo é a difusão de Ia
curtas. Portanto o bloqueio das discordancias estaria sendo promovido, na
verdade, por pares carbono-lacuna. Isto já havia sido sugerido por Rose
c Glover |(>|, sondo que estes pares produziriam a distorção as:, inui rj. ,t
da rede C.F.C. necessária para o bloqueio do tipo Snoek e tainbém pela ra
pídez com que a reordenação destes pares se processa no campo de tensões



das discordâncias. Estudos mais recentes | U | mostram que os pares carbo
no-lacuna aparentemente resultam, da interação entre uma bilacuna e um f
tomo de carbono in ters t ic ia l , formando o par carbono substitucional-lacu
na.

A cinêtica do estágio I I I da figura 1 não ficou bem definida para a
faixa de tempos de envelhecimento uti l izada. A correlação linear aplica
da na aproximação dos pontos experimentais segue a seguinte equação:

A0S = 3,6 log + 11,8 (W/m2) (4)

Para esta etapa de envelhecimento, é possível que esteja atuando um
mecanismo envolvendo pares carbono-carbono, conforme proposição de Wu e
Wang |10|. Isto porque, a temperaturas iguais ou maiores que 523K, a mo
bilidade do carbono jã se torna considerável.

Acredita-se, portanto que o envelhecimento sob carga do aço inoxidã
vel austenítico AISI 304 segue etapas bem definidas que podem ser resumî
das da seguinte maneira:

a) reordenação de pares carbono-lacuna próximo a linha da discordãn
cia. Isto é realizado quase que instantaneamente |19| provocando o rãpi_
do aumento de Ao , correspondente a Ao (tetãglo 7);

b) Aumento na concentração de pares carbono-lacuna próximo as discor^
dãncias, devido i difusão destes de outras regiões da malha cristal ina
para os campos de tensão das discordincias {Z&ÍÔQÍO 77);

c) saturação do mecanismo devido ã grande quantidade de pares ordena
dos próximo as discordarei as. 0 aumento na concentração de pares carbono-
lacuna e a sua reordenação jã não incrementam sensivelmente os efeitos do
bloqueio jã existentes;

d) ativação de um novo mecanismo, possivelmente bloqueio devido a pa
res carbono-carbono (Ei&gio 117).

0 comportamento de Ao la. com a temperatura (^iguAo. 2) indica um aju
mento nos efeitos do envelhecimento, passando por um máximo, a part ir do
qual Ao /u , decresce com o aumento da temperatura. O patamar in ic ia l ob
servado nas curvas de 20 min e 1 h sugere que neste ponto o envelhecimeri
to ainda permanece em seu primeiro estágio. Observa-se, também, que a po
sição dos máximos em Ao /a, depende do tempo de envelhecimento. 0 decrés
cimo em ào^/o-,, que ocorre a altas temperaturas poderia ser atribuído ã
atuação de mecanií.mos de recuperação. A recuperação efetivamente ocorre
no aço inox 304 submetido a tração uniaxiai a esles níveis de temper.itu
ra |20|.
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6. Conclusões
A. 0 envelhecimento sob carga no aço inoxidável AISI 304, com !>"<, do

pre-doforanção plástica o cm tcnpcraturas que variorum entre amlm-nlr e

523K, forneceu uma energia de ativação média de 23.800 cal/mol. Isto in-

dica que o mecanismo responsável pelo envelhecimento está relac ionzxlo com

pares carbono-lacuna, do tipo Snoek. Entretanto, para tempos maiores a

temperaturas mais elevadas, é" possível que ocorra, concomitantemento, en

velhecimento devido a pares carhono-carbono;

B. A curva do pico de escoamento descontínuo versus logarítnu do tem

po de envelhecimento apresenta três estágios distintos. 0 primeiro ocor-

re muito rapidamente e possui valor constante a cada temperatura (Ao =

• A o ) . 0 segundo segue uma relação do tipo

&a = AaM(l - exp(- (te/r)
n))

e o terceiro é descrito por

Aa = a £nt + b;
C. 0 pico de escoamento descontínuo aumenta com a temperatura ;ité

atingir um valor máximo. A partir daí decresce possivelmente devido n in
fluência de mecanismos de recuperação;
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