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SUMARIO

A influência da martensita na resposta mecânica

de misturas estáveis de austenita e martensita foi anali-

sada variando-se a quantidade de martensita nelas presen-

te. Foram determinados por Metalografia Quantitativa Õt±

ca parâmetros microestruturais em função dos quais procu-

rou-se racionalizar a resposta mecânica das misturas em

tração uniaxial. Determinou-se experimentalmente, com

base na regra das misturas, as deformações "in situ" das

fases durante a deformação das misturas. Mostrou-se que

o particionamento da deformação na mistura depende da

quantidade de martensita existente, tendendo ã condição

de isodeformação para frações volumétricas apreciáveis. A

análise fratográfica evidenciou um relacionamento do iní

cio do processo de fratura aos contornos de grão austení-

ticos vizinhos ãs placas de martensita.
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ABSTRACT

The influence of martensite in mechanical

properties of stable mixtures formed by austenite and

martensite was studied by varying the amount of martensite

in the mixtures. Microstructural parameters were

determined by Optical Quantitative Metallography and used

to establish the correlation between the mechanical

response of the mixtures in tension and their microstructures

The "in situ" deformation of each phase in mixtures was

determined experimentally in terms of the rule of mixtures.

It is shown that the partitioning of the dsformation

depends on the amount of martensite in the mixture and that

it tends to a condition of isostrain at higher martensite

volume fractions. Optical observation of fractured

specimens showed that the beginning of the fracture process

may related to regions of the austenite grain boudaries

where they meet martensite plates. (
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Resumo e Objeti/o

0 estudo do comportamento mecânico de materiais

multifásicos é de grande importância tecnológica devido

a, nos dias de hoje, o emprego destes materiais estar em

franca evolução. Entre estes materiais existe um grande

interesse nas ligas bifasicas, cujas microestruturas po-

dem ser modificadas por transformação de fase no estado

solido induzida por um tratamento térmico e/ou mecânico

adequado. As propriedades destes materiais dependem es-

sencialmente da quantidade e distribuição de suas fases

constituintes.

Neste trabalho estudou-se o comportamento mecâ-

nico de misturas de martensita e austenita em uma liga

Fe-31,9«.Ni-0,02lC. 0 objetivo do trabalho foi correlacio

nar a resposta mecânica das misturas (escoamento, encrua-

mento e fratura) às microestruturas existentes, caracteH

zadas por metalografia quantitativa. Aplicou-se uma met£

dologia de análise normalmente aplicada aos materiais

conjugados.

A escolha do material foi guiada pela facilida-

de experimental na obtenção de misturas estáveis ã tempe-

ratura ambiente pois a liga utilizada exibe transforma-

rão martensítica apenas abaixo de cerca de 223 K (- 50°C).



1.2 - Revisão Bibliográfica

Como já foi visto, os materiais bifasicos são de

grande importância devido às possibilidades que oferecem

para a obtenção de propriedades intermediárias às de suas

fases constituintes. Decker1 abordou este assunto em sua

revisão sobre as variáveis que se pode lançar mão em proje

tos de ligas com segunda fase.

No que tange à resposta mecânica destes mate-

riais Nicholson2 e Kelly e Nicholson3 classificaram os

efeitos provenientes da presença da segunda fase em dois

tipos: (1) ENDURECIMENTO POR DISPERSÃO e (2) REFORÇAMENTO

POR FIBRAS.

0 ENDURECIMENTO POR DISPERSÃO ocorre quando ape-

nas uma fase se deforma plasticamente, em geral a ma-

triz11, enquanto a outra permanece no regime elástico, ou

é praticamente indeformável. Assim, a segunda fase promo-

ve um enrijecimento da matriz, agindo como barreira ao mo-

vimento de discordâncias ou provocando sua geração na ma-

triz, para manter a continuidade do material5'6.

0 REFORÇAMENTO POR FIBRAS é caracterizado pelo

efeito de transferência de carga da matriz para a segunda

fase ao longo de suas interfaces. Este efeito pode apare-

cer em sistemas onde a segunda fase apresenta formas arbi-

trárias, porem é mais provável quando sua morfologia se

assemelha a de uma fibra.



No caso de reforçamento poT fibras as proprieda

des mecânicas do material podem ser representadas por re-

lações empíricas derivadas da Regra das Misturas, que pa-

ra os materiais bifãsicos são

SM + vj • SP (1)

e - < • eM • V* • eP (2)

MM P Ponde S-e, S -e e S -e são respectivamente a tensão e

deformação na mistura, na matriz e na segunda fase. Vy e
P

Vv sao as frações volumetricas da martensita e da segunda

fase respectivamente. 6 digno de nota que as equações

(1) e (2) correspondem a uma média ponderada das caracte-

rísticas das fases constituintes tendo como pesos suas

frações volumetricas.
Cabe ainda ressaltar que as equações (1) e (2)

somente permitem a obtenção de S e e, se forem conheci-
M P M Pdos S e S e/ou e e e ','in situ", pois a presença de

uma fase pode acarretar mudanças no comportamento da ou-

tra.

Como, em geral, as propriedades "in situ" dos

constituintes não são conhecidas ou são de difícil deter-

minação, ê costume, na elaboração de modelos para descre-

ver a resposta mecânica de ligas bifãsicas ou de mate-

riais conjugados, o uso de relações empíricas relacionan



M P M P -

do S e S ou ev e e , que constituem hipóteses de traba-

lho em cada modelo. A relação mais simples que se pode

utilizar, é a de igualdade das deformações das duas fases

na mistura, caracterizando a condição de isodeformação

("isostrain")• Outra possibilidade ê a de igualdade de

tensão em cada fase, caracterizando assim o estado de iso

tensão ("isostress"). Estas hipóteses de que as fases

funcionariam respectivamente "em paralelo" e "em série",

parecem pouco realistas para o caso de constituintes dis-

persos na matriz, como observado em muitas ligas bifási-

cas.

A seguir, serão considerados alguns resultados

descritos na literatura, assim como os modelos sugeridos

para os racionalizar a resposta mecânica de . materiais

bifásicos. Estes trabalhos serão abordados de forma a

caracterizar a influência da segunda fase no escoamento,

encruamento e fratura das misturas.

1.2.1 - Escoamento

Davies7"9 e Davies e Magee10"12 ao estudarem

alguns aços "Dual-Phase", cujas inicroestruturas são em

geral constituídas por ferrita e martensita, encontraram

uma variação linear entre a tensão de escoamento e a fra-

ção volumétrica de martensita, onde era possível por ex-

trapolação obter os valores das tensões de escoamento da

ferrita e martensita obtidas isoladamente. Esta observação-

foi confirmada por outros autores13'16 usando outros aços



"Dual-Phase". De acordo com esta constatação, a interação

da ferrita com a martensita seria essencialmente um efeito

volumétrico, sugerindo um "reforçamento por fibras" causa-

do pela martensita1*. Por outro lado Speich e Miller11

e Speich19, ainda trabalhando com aços "Dual-Phase", não

encontraram a variação linear anteriormente descrita, en-

quanto Thomas e Koo1*'15 notaram também que a morfologia

e a conectividade das fases influenciam na resposta mecâni

ca dos aços "Dual-Phase".

Tamura e outros29 variaram a resistência mecâni-

ca da martensita nos aços em que trabalharam através de

revenido a diferentes temperaturas apôs a tempera, e cons-

tataram que a linearidade entre o limite de resistência e

tensão de escoamento daqueles aços com a fração volumétri-

ca de ma.tensita na mistura de ferrita e martensita, depen

dia da diferença entre suas resistências mecânicas. Quan-

to maior era a diferença maior era o desvio da linearida -

de, o que sugere uma transição de uma condição de refor-

çamento por fibras para a de endurecimento por dispersão

conforme a resistência da martensita. Este efeito também

foi observado em ligas Fe-Ni-C20'21 e Cu-Al".

Curland23 propôs que a continuidade assim como a

conectividade da "segunda fase" são fatores importantes

quando se estão lidando com reforçamento por fibras. Se-

gundo Gurland as interfaces entre fases iguais transmi-

tiriam a carga de forma semelhante â verificada no mate-

rial puro. Desta forma propôs o conceito de volume contí-
r

nuo, V , definido pelo produto



VC - Vy • C (3)

onde V é a fração volumétrica do constituinte e C a sua

conectividade na mistura. A conectividade por sua vez é

definida pela razão24

(4)

onde Sy é a área de interfaces por unidade de volume en-
ABtre o constituinte A e Sy a area de interfaces por unida

de de volume de material entre os constituintes A e B. C

é a conectividade do constituinte A.

0 volume contínuo substituiria a fração volume

trica na regra das misturas, Equação (1). Segue-se des-

ta conceituação que estando a segunda fase completamente

dispersa, isto é, não apresentando nenhuma conectividade,
r

C s 0, e V ° 0 , G escoamento de tal mistura seria então

controlado apenas pela matriz contínua, independentemente

assim da fração volvp.etrica da segunda fase. 0 papel

desta seria o de proporcionar endurecimento por dispersão

caso a sua resistência mecânica seja superior a da matriz.

As ligas bifãsicas onde a matriz contínua con-

trola o escoamento seria sensível aos fatores que afetam

o seu escoamento, e neste caso o tamanho de grão desta

seria de grande importância. Todavia, o tamanho >le

grão nada mais é do que a distância media entre barreiras

que limitam o movimento de discordâncias, sendo represen



tado es materiais bifasicos pelo Livre Caminho Médio na

•atriz2*, X. Desta forma o efeito do tamanho de grão ei

ligas bifásicas que tenham a matriz controlando o seu es-

coamento, seria representado por uma relação do tipo

Hall-Petch onde X substituiria o tamanho de grão original

da matriz ficando assim

S y - S o + K X"1/2 (4)

onde S e a tensão de escoamento da mistura e S e K consy o —
tantes adequadas.

Resultados compatíveis com a equação (4) foram

observados em aços esferodizados*5"28 e perlíticos2'*-3',e

ainda em alumínio reforçado por dispersão de óxidos31.

1.2.2 - Encruamento

Segundo Ashby5'6 a deformação dos materiais é

heterogênea, apresentando gradientes de deformação ao

longo de sua microestrutura devido ãs diferenças entre as

características de deformação de suas fases constituin-

tes. Estes gradientes provocam o aparecimento de disco£

dâncias na matriz proximo ãs interfaces matriz-partícula,

necessárias para manter, a continuidade do material. A

essas discordãncias Ashby deu o nome de Discordâncias Geo

metricamente Necessárias (DGN). Desta forma o encruamen-

to das misturas seria causado pelo armazenamento na ma-

triz de DGN e das Discordâncias Estatisticamente Necessá-

rias (DEN), que são àquelas responsáveis pela deformação,



8

propriamente dito, do material. A densidade de DGN, p ,

para o caso de uaa segunda fase em fona de placas é" dada

por5'*

pc. i\ _Ü_ (s,

onde X é a distância média entre placas, T a deformação

cizalhante, e b o vetor de Burgers. Analogamente define-
E -

-se o parâmetro X que caracteriza a distancia media que
" CE

uma DEN anda até ser imobilizada. Quando X < X , o

que pode ocorrer no início da deformação plástica do mate

rial, as DGN controlariam o encruamento. Porém como no

decorrer da deformação, X vai diminuindo as DEN passam

a controlar o processo. Quando as DGN predominam, o en-

cruamento do material seria descrito pela relação

cnde o e e são a tensão e deformação plástica do mate-
rs

rial, sendo 0 e K'constantes adequadas e X foi anterior

mente definido.

Materiais constituídos por uma matriz dúctil e

partículas de uma segunda fase indeformável, tais como

aços esferodizados27'32 e Zn-231W33, exibem encruamento

regido pelas DGN. Resultados compatíveis com esta teoria

tambera foram encontrados em austenitas metaestãveis3*f35,

onde devido ãs características da transformação martensí-

tica induzida mecanicamente, tem-se um "conjugado dinâmi

co", em que X mantem-se menor que X . Ballinger e



Gladmam" analisaram macroscopicaacnte a influência das

DCN na taxa d« encruamento, do/dc. de aços "Dual-Phase" .

onde os resultados obtidos levaram os autores a concluir

que estes materiais poderiam: ser considerados como aglome

rados de partículas equiaxiais indeformáveis. dispersas

em uma matrix dúctil.

Em complementaçio a modelos "microscópicos" co-

mo o de Ashby, existem os modelos "macroscópicos" basea-

dos em conceitos de "mecânica do contínuo", geralmente

calcados na "regra das misturas". Estes modelos serão re

vistos a seguir.

a) Modelo de Mileiko"

Este modelo baseia-se na hipótese de isodeforma

çlo e foi concebido para calcular o limite de deformação

uniforme de conjugados fibrosos onde tanto a matriz quan-

to a fibra são dúcteis. Segundo Mileiko as curvas ten-

são-deformação verdadeira (tf.e) dos dois constituintes

seriam descritas por relações do tipo

o - K . zl/n (7)

onde K e n são constantes adequadas e a tensão do conjuga

do seria particionada conforme a regra das misturas, equa

ção (1).

Se a interface matríz-fibra for bastante resis-

tente para impedir o colapso da fibra por estricção, o

'limite de deformação uniforme será determinado pela insta



bilidade da matriz. Segue-se do desenvolvimento de

Mileiko que o limite de resistência destes materiais deve

obedecer à relação

onde S e S são a tensão uniforme nominal da fibra e ma-

triz, determinadas isoladamente; V e a fração volumétri-

ca da fibras e X* e X" são parâmetros calculáveis a par-

tir dos valores das deformações verdadeiras uniformes do

conjugado e dos constituintes considerados isoladamente.

Davies7"9'39 aplicou o modelo de Mileiko aos

aços "Dual-Phase" por ele estudados, encontrando resulta-

dos razoáveis no que tange tanto ã deformação uniforme

quanto ao limite de resistência destes materiais. No en-

tanto estes resultados são questionáveis devido a hipóte-

se de isodeformação contida no modelo, o que é contrário

aos resultados recentes de Korzekwa e outros39 que mostra

ram evidência clara de que a martensita em aços "Dual-

Phase" se deforma significativamente menos do que a feri*í

ta.

b) Modelo de Araki, Takada e Nekaoka1*"

A energia, ÁU, armazenada num material biflsi-

co durante sua deformação plástica, pode ser obtida pela

diferença entre o trabalho realizado pela tensão aplicada

para deformar o material, ów , e a quantidade de calor

trocada com o meio ambiente, 6Q, sendo representada pela
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relação

AU =» ÓÜ>0 - 6Q (9)

Araki e colaboradores3' propuseram também que a energia,

AU, estaria particionada entre as fases A e B constituin-

tes do material segundo a relação

AU - AU4(1-V?) + AUn • V* + AU T M T (10)

onde AU. e AUR são a energia armazenada nas fases A e B;
•n

AU e a energia de interação entre as duas fases e V

a fração volumétrica da fase B. Araki et ai.1*0 também

consideraram que a quantidade de calor, <SQ, trocada com a

vizinhança, assim como a deformação, e, sofrida pelo mat<?

rial, poderiam ser particionadas conforme a Regra das

Misturas, e que a curva tensão-deformação verdadeira de

cada fase obedeceria ã relação de Hollomon

K' e11' (11)

onde K' e n* são constantes adequadas. No cálculo da

energia de interação elástica, AUINT, é utilizada a dife-
T A Brença entre a deformação de cada fase, e » e - e . Esta

quantidade foi tomada como constante ao longo da deforma

ção do material e igual a C . Desta forma a curva ten-

são-deformação resultante do modelo é

(12)
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onde K', K' e n', n£ são as constantes da equação (11)

características de cada uma das fases, e A depende do va-

lor das constantes elásticas do material.

0 modelo de Araki e colaboradores4* descreve

bem a curva tensão-deformação verdadeira de alguns aços

"Dual-Phase" com até 201 de martensita, no entanto os

autores reconheceram que para altas deformações e frações

volumétricas superiores a 201, a hipótese de e -e = C

não era realista. Como o valor e -e não pode ser obtido

por experiência, C funciona como um parâmetro ajustável

o que torna possível a concordância modelo-experiência ser

meramente casual.

c) Modelo de Tamura, Tomota e Ozawa21

Tamura e colaboradores20 sugeriram que os ca-

sos de isodeformação e isotenção seriam extremos, e que

em geral os materiais bifásicos apresentariam comportamen

to intermediário descrito pelas equações (1) e (2) simul-

tr.neamente. Propuseram também que existiria uma relação

linear entre as deformações nominais de cada fase21, que,

para o caso de misturas austenita-martensita seria

-Ç- - m . (13)
e

onde e° e eY são a deformação média nominal da martensita

e austenita, respectivamente. Propuseram ainda aqueles

autores que as curvas tensão-deformação verdadeira de ca-

da fase pudessem ser representadas pela equação (1).
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lizando as equações (1), (2), (11) e (13) Tamura et al.21

chegaram à seguinte expressão para a curva tensão-deforraa

çâo de uma mistura austenita-martensita,

IU e
1 • Vj (•-!),

in 1 + 'v°
1 • Vj(m-l)

(14)

V^(m-l)

onde S e e são a tensão e deformação nominal da mistu-

ra; V" a fração volumétrica de martensita; m é a razão

entre as deformações das fases definida pela equação (13);

Ka , na e KY, nY são parâmetros da equação de Hollomon ca

racteristicos de cada uma das fases.

0 modelo foi aplicado a misturas austenita-

martensita com fração volumétrica em torno de 50$. O re-

sultado mostrou razoável concordância entre as curvas ex-

perimentais e o modelo, para valores de m = 0,003. Devido

a m ter sido usado como um parâmetro de ajuste, a possiM

lidade de uma concordância casual não pode ser afastada.

No entanto, este modelo e mais realista que os demais até

aqui apresentados, pois considera que a deformação em ca-

da fase ocorre em quantidades diferentes, embora com a

limitação de guardarem uma razão constante entre si.



d) Modelo de Speich e Miller l"

Estes autores verificaram que o limite de resi£

tência mecânica de aços bifásicos ("Dual-Phase") pode-

riam ser representados pela regra das misturas desde que

se admitisse a ferrita em seu limite de resistência, S ,

e a martensita experimentando uma tensão equivalente

àquela observada a 0,21 de deformação plástica, S? 2*

Desta forma o limite de resistência da mistura, S, seria

dado pela relação

S " Su * d " Vj) • S j 2 • Vj (15)

onde V * é a fração volumétrica de martensita. Pode-se ob-

servar què este modelo ê menos abrangente do que os des-

critos anteriormente, na realidade e um caso particular

do modelo de Tamura et a l . n .

e) Modelo de'Rios, Guimarães e Chawla17

Rios et ai.17 analisaram o encruamento de aços

"Dual-Phase" e propuseram um método para calcular a curva

tensão-deformação destes materiais tendo por base as re-

gras das misturas, equação (1) e (2) e uma relação linear

entre S e Sa (tensões na ferrita e martensita) definida

a partir de algumas observações fenomenolôgicas. Devido

ã semelhança dos valores do modulo de Young da ferrita e

da martensita, estes constituintes devem trabalhar em

condição de. isotensão e isodeformação até o escoamento da
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Fferrita, definido arbitrariamente por Srt _. Como a relav ,& —

ção de Speich e Miller 1 8 também foi verificada experimen-

talmente, Rios et ai. 1 7 usaram a condição S? ,. = S pa-.
p

ra completar a definição de uma relação linear entre S

e S a que foi empregada para calcular a curva tensão-defor

mação dos aços com razoável precisão.

1.2.3 - Fratura

É sabido que a presença de uma segunda fase

mais resistente do que a matriz reduz a ductilidade do

material. Guriand e Parikh*1 mostraram que as interfaces

matriz-segune'a fase são críticas pois atuam como concen-

tradoras de tensão, o que viria a influenciar no proces-

so de fratura destes materiais.

A fratografia de misturas austenita-martensita

foi largamente observada em austenitas metaestáveis, devi^

do ã importância da transformação martensitica induzida

mecanicamente na resposta mecânica destes materiais. Ob-

servou-se por exemplo que a quantidade de martensita*2'*3

assim como sua distribuição pelo volume do material são

importantes no processo de fratura1*". Alguns autores1*5

encontraram decoesão das interfaces austenita-martensita,

enquanto outros verificaram que isto ocorria preferenciajj.

mente nos contornos de gTão austeníticos1*6. Também no-

tou-se que a topografia da fratura variava com a densida-

de de interfaces da mistura1*7.
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Entretanto, na literatura consultada, os efei-

tos da presença da martensita em misturas estáveis de

austenita e martensita ainda não foram observados, no

que diz respeito à fratura do material.



CAPÍTULO II

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.1 - Material

O material empregado, uma liga Fe-31,9*Ni-0,02IC,

recebido sob a forma de chapa com espessura de 11 mm"*,

foi submetido a uma seqüência de deformações e tratamentos

térmicos adequados, para sua transformação em tiras de

1 mm de espessura1*9. A partir destas tiras, foram usinados

corpos de prova planos para tração, com seção reta retangu-

lar (27 x 4 x 1 mm de seção útil reduzida), como mostra a

Figura 1.

A liga Fe-31,9%Ni-0,02*Ç foi escolhida, por

apresentar transformação martensítica sub-zero e cinetica

de transformação já estudada1*8'so, assim como uma microes -

trutura bem delineada, propicia à determinação de seus para

metros microestruturais.

2.2 - Tratamentos Térmicos e Mecânicos

Os corpos de prova foram emapsulados em cápsu-

las de quartzo que foram evacuadas até 1,3x10 Pa,e submeti

dos a recozimento. A temperatura de recozimento, 1473 K,

foi escolhida com base nos estudos de Guimarães e Gomes"8'50,

para propiciar um tamanho de grão austenítico tal que, mes-v

mo a baixas frações volumétricas de transformação martensí-

tica, a fração volumétrica de material em grãos pareialmen-

17
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Figura 1 - Dimensões dos corpos de prova em mm.



19

te transformados (G ) seria próxima da unidade (1). Dois

corpos de prova foran recozidos a 1373 K é 1273 K para

permitir uma avaliação da influência da gr anui ação da aus>

tenita sobre suas características mecânicas.

Para a obtenção das misturas austenita-martensi_

ta, os corpos de prova foram resfriados a temperaturas

sub-zero» partindo da temperatura Mg (quando ocorre o

"burst" da transformação) , foram escolhidas temperaturas

que permitissem a obtenção de frações volumétricas de

martensita (Vy) bem distribuídas até 100*. As temperatu-

ras escolhidas e as respectivas frações volumétricas fo-

ram: 217 K (MB) com Vy = 0,33, 215 K com Vy = 0,41, 183 K

com V = 0,62 e 174 K com V * C,73. Para se obter uma

fração volumétrica inferior ã conseguida na explosão

("burst"), utilizou-se o artifício de aumentar a tempera-

tura de início da reação (Mg) por deformação plástica a

frio51. Desta forma foram laminadas ã frio as "orelhas"

de um quinto corpo de prova, sofrendo estas uma redução

de 201 na sua espessura, fazendo com que a temperatura

Mg das orelhas fosse superior a do comprimento útil do

corpo de prova. Resfriou-se então o corpo dt- prova de 2

em 2 graus a partir de 233 K obtendo-se a transformação

martensítica nas "orelhas" ã 221 K. Esta transformação

induziu a reação martensítica no comprimento útil por

auto-catãlise, conseguindo-se uma fração volumétrica de

martensita neste corpo de prova, medida em seu comprimen

to útil, de Vy » 0,28.
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2.3 - Curvas Tensão-Dcformação e Deformação Uniforme

As curvas tensão-defonnaçio (nominal e verdadei_

ra) fora» obtidas por métodos computacionais5* em uma má-

quina HP-9810A a partir das curvas carga-deslocaaento da

maquina Instron.

A deformação uniforme, e , foi obtida utilizan-

do-se o critério para estricção do material, dado pela

equação

de

onde o e e são a tensão e deformação verdadeira.

2.4 - Metalografia

Apôs deformação, os corpos de prova foram subme

tidos à análise metalografica quantitativa, sendo observa

dos tanto o comprimento útil quanto suas "orelhas". Todas

as análises foram realizadas em três seções perpendicula-

res entre si. A preparação das amostras foi a usual,

consistindo em um polimento químico por imersão (de 30 à

50 s) em uma solução de 80». H2O2 (120 vol) - 151 H20 (de£

tilada) e 51 HF.em volume. Esta solução também revela

os contornos de grão austeníticos. Para ressaltar a mar-

tensita, utilizou-se uma solução de Nital 21 e tempos

de ataque variando entre 40 e 60 s.
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Os seguintes parâmetros metalograficos foram de

terminados:

1) Fração volumétrica de martensita, Vy;

2) Fração volumétrica de material em grãos parcialmente

transformados, G ;

3) Ãrea de interfaces austenita-austenita por unidade de

volume de material, sT;

4) Area de interfaces austenita-martensita por unidade

de volume de material, S a Y;

5) Área de interfaces martensita-martensita por unidade

de volume de material, S^0;

6) Área de interfaces do plano central das placas de mar-

tensita por unidade de volume de material, S .

Estes parâmetros foram determinados diretamente

em um microscópio Leitz Orthoplan empregando-se oculares

apropriadas, ficando como única exceção os valores de G ,

que foram determinados a partir de fotomicrografias óti-

cas. As contagens foram realizadas tantas vezes quantas

necessárias, em áreas diferentes, para que o erro estatís_

tico da média fosse inferior á 201, com uma confiabilida-

de de 97,51, tomando-se a média global das leituras fei-

tas nas três seções analisadas.

As frações volumétricas de martensita, V , e de

grãos parcialmente transformados, G , foram obtidas por

contagem sistemática de pontos. Sendo que V foi medida
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com uma ocular com uma grade de 10 pontos, e G com uma

rede contendo 48 pontos.

As áreas de interfaces por unidade de volume de

material, S , foram determinadas pelo método das interse

ções, usando-se uma ocular com duas linhas perpendicula -

res. As áreas de interfaces foram obtidas utilizando-se

a relação52

S y - 2 PL (17)

onde P. é o número médio de interseções por unidade de

comprimento da linha teste..

2.5 - Fratografia

As superfícies de fratura dos corpos de prova,

foram examinadas num microscópio eletrônico de varredura

(MEV) marca JEOL tipo SMU-3 ã 25 kV, utilizando-se a ima-

gem formada pelos elétrons secundários. No sentido de

elucidar-se onde localizaram-se a origem das trincas, ob-

servou-se por metalografia ótica, seções paralelas a su-

perfície do corpo de prova, próximas ã fratura, sendo as

mesmas polidas e atacadas para análise qualitativa.



CAPÍTULO III

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - Descrição da Nicroestrutura

£ fato bem conhecido que as características Me-

cânicas dos aateriais dependes de suas •icroestruturas.ua

escala dimensional, as misturas austenita/martensita, são

muito similares aos chamados "materiais conjugados", de

sorte que parece razoável tratá-las como tal. Nestas

condições, é importante considerar os vários fatores mi-

croestruturais relacionados- ao fenômeno de reforço, como

por exemplo a área de interfaces entre os constituintes,

suas frações volumétricas e distribuições no volume do

material.

Co-io as misturas foram obtidas pela transforma-

ção progressiva da austenita por resfriamento, é importar»

te considerar a evolução da microestrutura do material

com o progresso da transformação, definida pela fração

volumétrica de martensita, Vy.

3.1.1 - Curva de Transformação e Morfologia da Martensita

Nas ligas Fe-Ni-C a transformação martensítica

induzida por resfriamento ê caracterizada por uma expio -

são inicial ("burst").. A fração volumétrica de material

assim transformado, aumenta com o tamanho de grão austení

tico e com a força motriz (resfriamento)*•»*•, A expio-

23
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são e seguida por um aumento gradual de fração volumetri-

ca de martensita conforme a temperatura do material é re-

duzida.

A curva de transformação para a liga aqui estu-

dada com o tamanho de grão de 64,4 um, juntamente com

as curvas correspondentes às granulações de 142 um e

49 um obtidas por Guimarães e Gomes'18, podem ser observa

das na Figura 2 (os valores dos parâmetros, obtidos no

presente trabalho, lançados nesta figura também estão re-

lacionados na Tabela 1). Comparando-se as três curvas

nota-se que os dados agora obtidos ficam em uma posição

intermediária em relação aos da referência (48), o que é

consistente com a granulação existente. Todavia a explo-

são ocorreu a uma temperatura, M. - 217 K, ligeiramente

inferior a que seria de se esperar com base nos dados da

referência (48). Porém esta discrepância é razoável com

o espalhamento normalmente observado em determinações

deste tipo.

No que tange ã morfologia, a martensita obtida

pelo resfriamento progressivo da liga ora em estudo, é do

tipo lenticular, como pode ser visto na Figura 3, que ê

característica deste material*8>5°.

3.1.2 - Evolução da Microestrutura

Sabe-se que a fração volumétrica ê fator funda

mental no comportamento mecânico de materiais bifásicos.

'No entanto para se estabelecer a influência da microestru
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TABELA 1 - Parâmetros característicos da transformação mar-

tensítica por resfriamento

Amostra

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Martensita

Temp.Resfria

mento, T

(K)

-

-

217

215

183

174

4

0

0

0

0

0

1

0,00

,28+0,03

,33±0,04

,41±0,03

,62±0,03

,73±O,O4

,00+0,00

0,00

0,92+0,06

0,96+0,03

0,96±0,02

1,00±0,00

1,00±0,00

1,00+0,00
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TEMPERATURA DE TRANSFORMAÇÃO, T( K)

Figura 2 - Curva de transformação martensitica por resfria
mento da liga Fe-31,9iNi-0,02!C com granulação austenítica
de 64,4 um (símbolos cheios) e, de acordo com a referência
(48), para granulaçôes de 142 e 49 um.
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JV

Figura 3 - Fotomicrografia ótica da amostra com V = 0,28,
evidenciando a morfologia lenticular da martensita.
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tura é necessário conhecer, também, como variam outros

parâmetros microestruturais importantes para o processo

de reforço mecânico.

3.1.2.1 - Uniformidade da Reação

A uniformidade das transformações martensí-

ticas"'•••*• * 5 0» 5 H g influenciada pelo tamanho de grão aus-

tenítico. Quanto menor o grão austenítico menor a unifor

midade da microestrutura. 0 parâmetro usado para caracte

rizar este fenômeno ê a fração volumétrica, G ,de mate-

rial em grãos parcialmente transformados.

A variação de G com a fração volumétrica de

martensita, G x V , é mostrada na Figura 4. Nota-se que

a baixas frações volumétricas (V = 0,28) de martensita

tem-se 96% dos grãos parcialmente transformados, mostran-

do boa "uniformidade" na reação. A propagação da reação

de grão para grão1*8 ê certamente controlado pela autocatji

lise, que no caso das transformações induzidas por res-

friamento deve-se ãs tensões geradas pela transformação,

pois o volume ocupado pela martensita é superior em 3 a

4% ao da austenitass. Como a intensidade do campo de

tensões c uma função direta do tamanho da placa, o pro-

cesso autocatalítico de propagação deve ser mais rápido

em materiais que exibem uma granulação grosseira, onde as

placas são naturalmente maiores.



0,4 Ófi Ófl Ip

FRAÇÃO VOLUMETRICA DE MARTENSITA, Vv

Figura 4 - Fração volumetrica cb material era grãos parcial^
mente transformados em função da fração volumétrica de mar
tensita.
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3.1.2.2 - Area de Interfaces por Unidade de Volume

Como já mencionado anteriormente, as interfaces

internas existentes num material, são críticas para seu

comportamento mecânico especialmente nos casos em que o

fenômeno da "transferência de carga" e importante.

Em materiais bifãsicos existem três tipos de

interfaces, que para o presente caso são: austenita-auste

nita (YY) » austenita-martensita (cry) e martensita-marten-

sita (cia). A variação da área de interfaces por unidade

de volume (s7,Y, S*Y, Sao) dos três tipos em função da

fração volumetrica de martensita, pode ser acompanhada na

Tabela 2 e vista nas Figuras 5 e 6, juntamente com dados

obtidos por Guimarães e Gomes50 para a mesma liga aqui

utilizada, porém com uma granulaçao austenítica de 142um.

As Figuras 5 e 6 mostram que a evolução das

interfaces estão de acordo com comportamento anterior en-

contrado por Guimarães e Gomesso. Nota-se que os valores

obtidos no presente trabalho são superiores aos da refe -

rência (50). Isto se deve ao maior número de placas exij»

tentes no material com granulaçao austenítica menor (D 3

64,4 ym). Esta conclusão resulta da analise da Figura 6

onde se encontra, também, a curva de variação da ãrea to

tal determinada pela plano central ("mid-rib") das placas

de martensita, por unidade de volume, S™. Como a cada

placa corresponde um plano central, sj" é proporcional ao

número de placas por unidade de volume56. Desta forma,

um material que tenha uma maior área de interfaces de



TABELA 2 - Area de interfaces austenita-austenita (S Y Y), austenita-martensita (S™Y), marten

sita-martensita (S*a), e do plano central das placas (S™) por unidade de volume de material.

Amostra

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Martensita

v

0,00

0,28±0,03

0,33+0,04

0,41±0,03

0,62+0,03

0,73±0,04

1,00+0,00

SYY

Cm m'1)

31,0611,65

22,91±2,93

23,6 ±2,43

17,73+2,02

15,69±1,97

7,72±1,39

0,00

Cm m-1)

0,00

69,34±7,69

79,03+5,95

91,90+6,13

133,21+19,44

149,34+8,32

0,00

-ao
v

Cm m"1)

0,00

16,34±3,17

19,42±2,90

21,93+3,36

46,51+4,37
84,55+6,53

274,83+17,98

sm

Cm m— )

0,00

51,02±6,01

58,94+5,01

67,88+5,25

108,76+5,81
159,84+8,68

274,83±17,98
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§ FRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE MARTENSITA, W

Figura 5 — Area de interfaces austenita-austenita e aust£
nita-martensita por unidade de volume de material em fun
ção da fração volumetrica de martensita.
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plano central por unidade de volume, também terá um naior

número de plscas, o que está de acordo com a Figura 6.

Os dados da Figura 5 indica» que enquanto a

área de interfaces austenita-?ustenita decresce com a

transformação, a área de interfaces martensita-austenita

aumenta consideravelmente. 0 fato da ávea de interfaces

austenita-martensita ser superior a das demais interfaces

(aa e YY) » somado ao fato de que as interfaces austenita-

-raartensita são semicoerentes57, torna bastante plausível

a ocorrência de transferência de carga durante o carrega-

mento das misturas em estudo.

Com relação à? interfaces martensita-ma. onsita

cabe dizer que possivelmente elas não são "bem definidas",

podendo existir entre as duas placas um filme de auste-

nita5*. Isto é,os valores de S*° obtidos não levam em

conta os detalhes sub-microscópicos das interfaces.Aliás,

esta restrição também se aplica aos valores de s"~Y e

«YY
v '

3.1.2.3 - Particionamento.da Austenita

0 particionamcnto da austenita pode ser estimai

do pela variação do livre caminho médio na austenita, XY,

que é dado pela equação24

Y 4(1-V )

*y YY*y + 2 S Y

onde todos os termos foram definidos anteriormente. Esta

equação permite calcular a distância média entre obstãeu-
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los (interfaces austenita-austenita e austenita-martensi-

ta) na matriz austenítica. Nota-se também què XY ê igual

ao tamanho de grão austenítico quando V » 0 e consequen-

temente s"Y = 0. Sendo assim, em presença da martensita,

XY pode ser chamado como tamanho de grão austenítico efe-

tivo2*.

A Figura 7 mostra a variação de XY com a fração

volumétrica de martensita. Estes dados estão listados na

Tabela 3. Nota-se que X' é* muito sensível ã fração trans-

formada. 281 de transformação bastam para reduzir XY de

501. Este fato se deve ã boa uniformidade de transforma

ÇÕes, visto que para V = 0,28 mais de 901 dos grãos jã

apresentam transformação. Como no início de reação tem-

-se como limites para o tamanho das placas de martensita

os contornos de grãos austeníticos, é de se esperar que

estes grãos sejam divididos aproximadamente ao meio com

a formação da placa, vindo daí a redução acentuada de XY

logo no início da reação.

3.1.2.4 - Conectividade das Fases

A conectividade das fases em misturas austeni-

ta-martensita ê dada pelas equações2*

2 S Í Y
C " OY YY ( 1 9 )

s..Y + 2 s Y Y



TABELA 3 - Parâmetros microestruturais relativos ao particionamento da austenita (XY) e

dispersão das fases (CY,Ca)

Amostra
Conectividade

da Austenita

Conectividade

da Martensita

Livre Caminho

Médio na Austenita

XY (um)

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Martensita

0,00

0,28+0,03

0,33+0,04

0,41+0,03

0,62±0,03

0,73±0,04

l,00±0,00

1,00

0,4010,08

0,37±0,06

0,28±0,05

0,19±0,06

0,09±0,02

0,00

0,00

0,32±0,09

0,33±0,07

0,32±0,06

0,41±0,09

0,53±0,05

0,00

64,40

24,91±4,95

21,3213,52

18.SSi3.18

9,2512.96

6.5711.65

0.00
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'Figura 7 - Variação do l ivre caminho médio na austenita
com a fração volumétrica de martensita.
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C • z. • (20)

onde C e C são respectivamente as conectividades da

austenita e martensita, e os demais parâmetros jã foram

definidos anteriormente.

Quanto menor a conectividade, C, da fase, maior

a sua dispersão. A variação destes parâmetros com a fra-

ção volumétrica de martensita pode ser vista na Figura 8

e Tabela 3. O que se nota 5 que, enquanto a austenita per

de a sua conectividade devido a ocupação dos seus conto£

nos de grão por placas de martensita, a martensita -tem

um aumento inicial considerável em sua conectividade pas-

sando por uma faixa onde não existe preferência para for-

mação de placas próximas uma das outras (conectividade

constante). Finalmente para frações volumetricas mais

altas (V > 0,5) observa-se um aumento em Ca, devido prin

cipalmente ao preenchimento dos volumes austeníticos resi.

duais (ignorando-se os possíveis filmes austeníticos i.e.,

Ca • 1 para V • 1 por hipótese).

3.1.2.5 - Dimensões das Placas de Martensita

Devido ã morfologia lenticular das placas de

martensita, observou-se a variação do diâmetro médio das

placas, 3, e de sua espessura media, t, com relação a

fração volumétrica de martensita. 0 diâmetro médio foi

determinado pela relação59
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FRAÇÃO VOLUMETRICA DA MARTENSITA.Vv

Figura 8 - Variação da conectividade da austenita e da mar
tensita com a fração volumetrica de martensita.
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Nv
(21)

onde Ny é o número de placas por unidade de volume de

material, que pode ser calculado pela expressãoão5'

cujos parâmetros foram anteriormente definidos. A espes-

sura média das placas foi obtida a partir da equação50*í0

(23)

sendo V e S™ já conhecidos.

Os resultados obtidos estão listados na Tabe-

la 4 e plotados na Figura 9. Como pode-se observar, Figu

ra 9a, a espessura média das placas é essencialmente a

mesma até frações volumétricas próximas à V a 0,62, no-

tando-se um decréscimo em seu valor além deste ponto. Es-

te comportamento é compatível com o observado por Guima-

rães e Gomes59 na liga aqui estudada porém com uma granu-

lação austenítica de 142 um.

Em relação ao diâmetro médio, 3, observa-se que

este decresce com o progresso da transformação, Figura 9b.

Este comportamento pode ser creditado ao fato de se ter

com a evolução da transformação martensítica compartimen

tos austeníticos menores para a formação das placas (Figü

ra 7). Torna-se necessário mencionar que Guimarães e



TABELA 4 - Dimensões das placas de martensita

Amostra

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Martensita

Vv

0,00

0,28

0,33

0,41

0,62

0,73

1,00

3 (um)

0,00

32,40

29,52

30,00

21,66

16,81

10,49

t (um)

0,00

5,4?

5,60

6,04

5,70

4,57

3,64



FRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE

MARTENSITA , Vv

Figura 9 - Variação da espessura média (9a) e diâmetro mé-
dio (9b) das placas de martensita com a fração volumetrica
de martensita.



Gomes60 estudando a mesma liga do presente trabalho, embo

ra com granulação austenítica de 142 pm, encontraram um

decréscimo no valor de 3 até uma fração volumétrica de

martensita em torno de Vy = 0,50, ficando a partir daí

constante o seu valor. No entanto não e possível no mo-

mento explicar esta mudança de comportamento.

3.2 - Resposta Mecânica

3.2.1 - Curvas Tensão-Deformação

As curvas tensão-deformação nominais, S x e,

da austenita, martensita e suas misturas são vistas na

Figura 10. Pode-se observar claramente que conforme se

aumenta a quantidade de martensita na mistura, obtem-se

um acréscimo de limite de resistência e uma redução em

deformação uniforme. Este efeito sugere que a martensita

estaria afetando principalmente o início do processo de

encruamento do material, isto é, a taxa elevada de en-

cruamento inicialmente obtida não é mantida, daí advindo

a perda de ductilidade.

O reforço mecânico causado pela martensita nas

misturas não parece ser por "endurecimento por dispersão",

pois nesses casos a segunda fase deveria trabalhar prati-

camente indeformãvel, criando barreiras para o movimento

de discordâncias na matriz, o que aumentaria a taxa de

encruamento inicial das misturas mas não lhes proveria o

aumento substancial no limite de resistência. Sabe-se

ainda que de uma forma geral o endurecimento por dispejr
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Figura 10 - Curvas tensão-deformação nominais da austeni-
ta, da martensita e das misturas por elas formadas.



são ocorreria quando a segunda fase estivesse dispersa p£

Ia matriz, representando dizer que a sua conectividade fos_

se zero (C • 0). Evidentemente este não e o caso das mis.

turas austenita-martensita, pois a martensita apresenta

bastante conectividade, Ca, mesmo a baixas frações volume

tricas (Figura 8 e Tabela 3). Descarta-se também a possjL

bilidade de existirem aglomerados devido â boa uniformidji

de da reação, isto é, G - 1,0, mesmo a baixas frações

transformadas (Figura 4).' Além disso a martensita e a

austenita do sistema aqui analisado têm módulo de elasti-

cidade aproximadamente iguais e ambas as fases são dúc-

teis como pode ser visto na Figura 10, o que não e

condizente com a hipótese da martensita agir como uma

f ase indeformãve1,

Por outro lado, o efeito de "reforçamento por

fibras" pela transferência de carga da matriz para a se-

gunda fase ao longo de suas interfaces não ocorre somen-

te em conjugados fibrosos mas também em ligas bifásicas62,

e neste sentido as misturas austenita-martensita exibem

algumas características favoráveis a ocorrência do "refo£

çamento por fibras". É sabido que conjugados que apresen

tam este efeito devem ter uma interface matriz - segunda

fase resistente, com o intuito de não precipitar o pro-

cesso de fratura, pois estas interfaces agem como ponto

crítico devido ao constrangimento causado pela diferença

do coeficiente de Poisson das duas fases, que desaparece

quando estas deformam-se plasticamente (caso ideal v s

0,5)*l. No caso das misturas austenita-martensita tem-se



que a segunda se forma a partir da primeira, dando origem

a uma interface semi-coerente razoavelmente bem defini.

da57, o que lhe daria resistência suficiente para o efei-

to de transferência de carga impedindo o colapso da mar-

tensita por estricção.

Com base no que foi visto pode-se concluir que

as misturas austenita-martensita podem apresentar o fenô-

meno de reforçamento por fibras, promovido pela presença

da martensita, cabendo classificá-las e analisá-las feno-

menológicamente como materiais conjugados.

A variação do limite de resistência, S , das

misturas com a fração volumétrica de martensita, Tabela

5 e Figura 11, indica que uma simples relação linear exi:s

tiria entre S e V . Considerando-se que a quantidade de

deformação que cada mistura no seu limite de deformação

uniforme é diferente, pode-se concluir que os resultados

e a relação linear da Figura supra citada são indicativos

de que as equações (1) e (2) em separado não são adequa-

das ã descrição do comportamento das misturas. Em outras

palavras a condição existente será intermediária às de

isodeformação e isotensão20'63 *6I> de sorte que, seguindo

Tamura et ai.21 far-se-á uso de ambas as equações (1) e

(2) para se obter o particionamento da deformação entre

as fases, admitindo-se entretanto que o comportamento "in

situ" seja semelhante aos obtidos com as fases isoladamen

te.



TABELA S f Limite de resistência das aisturas austenita-

martensita

Amostra

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Mistura

Martensita

Vv

0.00

0.28

0.33

0,41

0.62

0.73

1.00

Limite de Resistência Nominal

Su (MPa)

383.8

440.6

471.7

497.7

546,3

589,9

646,7
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Figura 11 - Variação do limite de resistência» Su, das mis
turas en função da fração volumétrica de martensita.



Assia sendo a determinação das deformações expe

riaentadas pela austenita e martensita durante a deforma-

ção das Misturas foi realizada colocando-se ea ua aesao

gráfico S x e as curvas referentes a aistura e de suas

fases constituintes puras, como mostrado esqueaaticaaen -

te na Figura 12. A partir de ua ponto da curva S x e da

mistura (ponto B), traçam-se "linhas de amarração" que

encontram as curvas da austenita e martensita nos pontos

F e 6 respectivamente. Os pontos F e G corresponderão às

deformações nas fases constituintes quando a aistura ti-

ver sido deformada até "B", se somente se os segmentos

BF = Y e BG = X guardarem a razão.( Regra da Alavanca)

— - V (24)
X+Y v

Os erros atribuídos aos' valores das deformações assim ob-

tidas correspondem ao erro estatístico da fração volume -

trica de martensita, Vy. Os resultados obtidos nesta aná

lise estão na Tabela 6 e Figuras 13 e 14.

Observando-se as Figuras 13 e 14 conclui-se que

as misturas com Vy - 0,62 e 0,73 deformaram-se em regime

de isodeformação, enquanto as misturas com Vy * 0,28;0,33

e 0,41 apresentaram a austenita deformando-se mais do

que a martensita. Nestas a deformação na austenita não

variou sensivelmente, Figura 13, porém a deformação na

martensita exibiu clara dependência em sua fração volumé-

trica. Figura 14. A partir destas observações é possível

dividir as misturas em dois grupos. Um grupo seria forma



DEFORMAÇÃO, e
(ESCALA ARBITRÁRIA)

"Figura 12 - Curva tensão-deformação esquemática da auste-
nita, martensita e de usa nistura qualquer, evidenciando
cono foram deterninadas as deformações "in situ" das fa-
ses na nistura.



TAHLA 6 - Particionamvnto da Dafornaçlo p t l a s Fasas

Deformação da Nistur»

0,0038 0,0063 0,0088 0,0113 0,0138 0,0163

Fração
Volume
trica"

Dvfomacio da Miitura ..

0,0038 0,0063 0,0088 0,0113 0,0138 0,0163

0,0002 0,0006 0,0012 0,0020 0,0022 0,0030

0,00*41 0,0072 0,0103 0,0133 0,0160 0,0193

0,0002 0,0003 0,0005 0.001S 0,0015 0,0011

0,0022 0,0020 0,0012 0,0014 0,0008 0,0012

0.00*41 0,0071 0,0100 0,0127 0,0146 0,0163

0,0002 0,0006 0,0011 0,0017 0,0028 0,0041

0,0003 0,0007 0,0015 0,0024 0,0029 0,0025

0,0043 0,0076 0,0108 0,0139 0,0167 0,0188

0,0002 0,0006 0,0013 0,0018 0,0027 0,0007

0,0038

0,0005 nio

0,0063 0,0093 0,0138 0,0138 dfftir-

0,0016 0,0018 0,0005 0,0021

0,0038 0,0063 0,0088 0,0113 0,0138 0,0163

0,0004 0,0032 0,0049 0,0080 0,0099 0,0119
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0,0002 0,0015 0,002$ 0,0030 0,0018 0,0037
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0,0029 0,0043 0,0058 0,0075 0,0095 0,0125

0,0005 0,0010 0,0020 0,0033 0,0043 0,0038
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0,0038 0,0060 0,0085 0,0113 0,0138 dcttr-
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6,0038 0,0063 0,0088 0,0113 0,0138 0,0MS
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tfigura 13 - Variação da deformação na austenita durante a
deformação das misturas.
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Figura 14 - Variação da deformação na martensita durante a
deformação das misturas.



do pelas misturas com Vv * 0,28, 0,33 e 0,41, e o outro

pelas outras duas, ou seja, Vy = 0,62 e 0,73. A discus-

são será também realizada separadamente devido às caract£

rísticas similares das misturas que compõem cada grupo.

No caso das nísturas com Vy < 0,41 o reforço

mecânico é atribuído ao aaior carregamento da martensi-

ta o que induz diretamente a uma maior deformação da mes-

ma (Figura 14). No entanto, deve-se ressaltar que nestas

misturas a austenita deforma-se mais do que a martensita,

sendo esta maior deformação proveniente não só das carac-

terísticas mecânicas das duas fases mas também devido às

microestruturas existentes. A.austenita nestas misturas

forma uma matriz contínua, o que levaria a martensita a

ser carregada a partir dela através da transferência de

carga ao longo de suas interfaces. Desta forma é simples

verificar que a tensão necessária para deformar a marten-

sita é mais do que suficiente para deformar a austenita,

o que explicaria a sua maior deformação. 0 fato da defor-

mação-na austenita independer da fração volumetrica de

martensita viria do próprio efeito de reforço que canali-

zaria a carga para a nartensita provocando uma maior de-

formação desta conforme aumenta-se a sua presença (V ) ,

como pode ser visto na Figura 14, bem como a semelhança

das microestruturas- De fato os parâmetros microestrutu-

rais que influencias) na transferência de carga'St6í, como

area de interfaces austeníta-martensita (Tabela 2) assim

como as dimensões das placas (Tabela 4), e a conectivida-

de da martensita (Tabela 3) são praticamente iguais. Cabe



ainda ressaltar que os resultados mostrados na Figura 14

apresentam uma inversão no processo de reforço com rela-

ção à mistura com V * 0,33, pois essa deveria ter uma

representação intermediária entre as outras duas. No

entanto não ê possível explicar de forma adequada este

fato, não podendo ser ignorado a influência de erros exp£

rimantais não sistemáticos.

Enfocando agora as misturas com V = 0,62 e

0,73 onde foi observado o regime de isodeformação,nota-se

que suas microestruturas são sensivelmente diferentes das

butras três. A densidade de interfaces austenita-marten-

sita é bem superior (Tabela 2), as dimensões das placas

(Tabela 4) são menores, a conectividade da martensita ê

muito superior (Tabela 3) a observado no caso anterior.

Estes fatos assinalam que enquanto as outras três mistu-

ras apresentam uma equivalência microestrutural, as de

maior fração volumétrica diferem não só delas mas também

entre si. Enquanto nas misturas de menor fiação volume -

trica-de martensita a austenita constituía uma fase

contínua com a martensita nela embebida, o que promoveria

o carregamento das placas pela transferência de carga da

austenita para elas, tem-se agora nas misturas com maior

fração transformada a martensita como "fase contínua",

com a austenita formando pequenos bolsões praticamente

ilhados por placas, como indica sua baixa conectividade

(Tabela 3). Desta forma, tería-se a deformação da mistu-

ra sendo comandada pela martensita, com a austenita acom-

panhando a sua deformação no sentido de manter a continue.



dade do material.

A extrapolação dos dados das Figuras 13 e 14,su

gerem que, nas misturas, a martensita sofreria deformação

superiores ã que caracteriza sua estricção quando ensaia-

da isoladamente. A fim de verificar a viabilidade desta

hipótese fez-se uso mais uma vez da "Regra da Alavanca"

(Equação 24). Para tanto, considerou-se válido ate a

estricção das misturas o particionamento da deformação na

austenita conforme mostrado na Figura 13, obtendo-se a

partir destes gráficos por extrapolação a deformação na

austenita em cada mistura naquela condição. A determina-

ção da deformação da martensita torna-se direta, como po-

de ser visto esquematicamente na Figura 15. Plotando-se

ps pontos referentes a deformação da austenita na estric-

ção da mistura (ponto A) e da deformação uniforme da mis-

tura (ponto B), a deformação da martensita (ponto C) é

determinada pela Equação (24). Os valores obtidos estão

listados na Tabela 7.

Os resultados assim obtidos foram plotados, jun

tamente com a curva tensão-deformação da martensita pura,

em gráfico log x log, Figura 16. A observação da Figura

16 indica existir uma boa concordância dos resultados com

a extrapolação da curva log S x log e da martensita. Esta

ocorrência corrobora com a possibilidade da martensita

atingir aqueles níveis de deformação. Pode-se notar ain-

da que as misturas-com V - 0,28; 0,33 e 0,41 apresentam

resultados próximos, provenientes mais uma vez da equiva-

lência de suas microestruturas como discutido anteriormen



MISTURA

DEFORMAÇÃO, e
(ESCALA ARBITRÁRIA)

Figura 15 - Curva tensão-deformacão esquemática da austeni
ta, martensita e de uma mistura qualquer, evidenciando o
modelo gráfico para determinação da deformação na martens^
ta na estricçáo das misturas.



TABELA 7 - Particionamento da deformação pelas fases na es-

tficção das misturas.

Fração Volu-

métrica de

Martensíta,

Vv

0,00

0,28

0,33

0,41

0,62

0.73

1.00

Deformação

eu

0,3087 .

0.1571

0.1614

0,1327

0,0632

0,0669

0,0228

Nominal Total

da Mistura

Y**

0,3087

0,1791

0,1840

0,1513

0,0632

0,0669

-

na Estricção

a***
«u

•

0.1100

0.1140

0,1075

0,0632

0.0669

0.0228

Deformação uniforme da mistura

Deformação da austenita

*** Deformação da martensita

**



0,001

LOG»

figura 16 - Gráfico log S x log e da martensita pura, e
mais os dados experimentais da martensita na estricção das
misturas.



te. Os dados referentes as misturas com Vy * 0,62 e

0,73 aproximam-se mais da curva log S x log e extrapolada

provavelmente porque nestas misturas as microestruturas

são predominantemente martensíticas.

Resta considerar como a martensita atingiria a-

queles níveis tão altos de deformação. Esta deformação

extra da martensita pode ser creditada ã componente hi-

drostática do estado de tensão global em que se encontra

a placa dentro da mistura. Este estado se deve à deforma,

ção plástica dos cristais de austenita que, devido às

suas diferentes orientações cristalograficas, desenvolvem

um estado triaxial de tensões67 que impedem o colapso

da placa por estricção. 0 progresso da deformação da

martensita se daria pela ativação de sistemas de deforma

ção que não os habituais, que e de deslizamento de discor

dâncias68, promovido pêlo estado de tensão desenvolvido.

3.2.2 - Escoamento

Em linha com a sistemática do item anterior,

escolheu-se estudar a variação da tensão de escoamento

a 0,05* de deformação plástica a fim de caracterizar a

influência da martensita no escoamento das misturas.

0 gráfico Srt nc x V,, pode ser visto na Figurau,ua v

17, e os valores de Sn nt e V,, na Tabela 8. A linha tra-

cejada no grafico corresponde ã condição de isodeformação.

Os resultados experimentais indicam que o comportamento

das misturas diverge da condição de isodeformação para



TABELA 8 - Tensão nominal de escoamento a 0,051 de deformação plástica, fração volumétri-

ca de martensita e livre caminho médio na austenita.

Amostra

Tensão Nominal de
Escoamento

(MPa)

Livre Caminho Médio
da Austenita

(ym)

Fração Volumétrica
da Martensita

Austenita

Austenita

Austenita

Mistura

Mistura

Mistura .

Mistura

Mistura

Martensita

205,0
183,6
185,8
221,1
229,5
238,1
340,5
360,4
469,4

43,97

56,98
64,40

24,91

21,32
18,55

9,25
6,57
0,00

0,00
0,00
0,00
0,28
0,33
0,41
0,62
0,73
1,00
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Figura 17 - Variação da tensão de escoamento a 0,05* de
deformação plástica das misturas em função da fração volu-
métrica de martensita.



valores de V £ 0,41. Todavia, no caso de V * 0,62 o

escoamento das misturas aproxima-se do que seria espera-

do no caso de isodeformação. Esta tendência está plena

mente de acordo com os resultados da análise do particio

namento da deformação (item 3.2.1). Propõe-se a seguin-

te racionalização para os resultados agora apresentados.

A deformação de policristais é heterogênea devido as

diversas orientações cristalográficas de seus grãos, bas_

tando que alguns deles estejam orientados preferencial -

mente para que sua tensão crítica resolvida seja atingj_

da, dando origem ao escoamento dos mesmos'9. £ de se

esperar que esta heterogeneidade se acentue em policris

tais bifásicos, visto que, em geral, as fases tem estru-

tura cristalina diferentes, como é" o caso da austenita

(CFC) e da martensita (CCC). Sendo assim, é possível

que em misturas austenita-martensita quando a austeni-

ta formar uma matriz contínua (caso das misturas com

Vy = 0,28; 0,33 e 0,41), a tensão crítica resolvida para

o escoamento da austenita seja atingida primeiramente,de

vido a sua menor resistência mecânica. Materiais bifãsj.

cos que apresentaram a matriz dúctil comandando o escoa

mento25"*0, obedeceram a uma relação de Hall-Petch tendo

como variável independente o livre caminho médio na ma-

triz, 7, como mostrado na Equação (14).

Os-dados da Figura 18 mostram a variação de

SQ Q 5 com (A
Y)" ' . Os símbolos vazios representam da-

dos obtidos com austenitas com diferentes granulações. A

simples inspeção da Figura 18 indica uma ótima concordân
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Figura 18 - Variação da tensão de escoamento a 0,05o» de
deformação plástica das misturas de acordo com a relação
Hall-Petch, tendo como variável independente o livre cami-
nho médio na austenita.



cia dos valores da tensão de escoamento das austenitas e

das misturas com V * 0,28; 0,33 e 0,41, onde a austenita

forma una matriz essencialmente contínua, com a relação

de Hall-Petch. As misturas com maiores frações volumétri

cas de martensita exibem comportamento distinto. Isto se

explica em função da análise da Figura 17. Justamente

são estas misturas que se aproximam da condição de isode-

formaçáo no escoamento (a 0,051 de deformação plástica),e

exibem-na plenamente no "encruamento".

3.2.3 - Fratografia

Observando-se a fratura das duas fases quando

puras, constatou-se que a austenita mostrou uma fratura

poT coalescimento de microcavidades, Figura 19, apresen -

tando algumas inclusões no interior destas. Por outro

lado a martensita mostrou uma fratura mista, com regiões

apresentando microcavidades e outras com uma fratura in-

tergranular delineando degraus em forma de placas de

martensita, Figura 20. Os degraus seriam devidos ã fragí

lidade das interfaces martensita-martensita, proveniente

da possível não formação de uma "interface real"5', o

que as tornaria um caminho preferencial para a propagação

das trincas. A presença de algumas microcavidades seria

devido à austenita retida.

Em todas as misturas estudadas, observou-se,

por microscopia ótica, que as trincas eram nucleadas sem-

pre em contornos de grãos austeníticos onde existiam pia-



Figura 19 - Fotomicrografia eletrônica (MEV) da superfí-

cie de fratura da amostra 1001 austenítica, evidenciando

inclusões no interior das microcavidades.



Figura 20 - Fotomicrografi.a eletrônica (MEV) da superfí-
cie de fratura da amostra 10(U martensitica, evidencian
do degraus em forma de placas.



cas de martensita, como é visto claramente na Figura 21.

Este fato indica que o inicio da fratura deve ocorrer na-

queles sítios. No entanto, como as superfícies de fratu-

ra também apresentam microcavidades. Figura 22, parece

que a propagação da fratura se dá também pelo coalescimen

to de microcavidades no interior do grão e não somente ao

longo dos contornos de grão, embora seja muito provável -

mente nucleada naquelas interfaces.

De fato Brook7* constatou que em ligas Fe-Ni-C

e comum a segregação de enxofre nos contornos de grãos

austeniticos, que provocaria a antecipação do processo de

fratura das misturas, dando origem a um processo intergra

nular como observado em algumas regiões.



Figura 21 - Fotonicrografia ótica da seção longitudinal

da amostra cora V = 0,41 próximo â fratura, mostrando

trinca nucleada em contorno de grão austenitico

placas de martensita.

com



Figura 22 - Fotomicrografia eletrônica ÍMEV) da superfície

de fratura da amostra com Vy = 0,33, mostrando regiões com

microcavidades (fratura dúctil) assim como regiões lisas

(fratura frágil).



CAPÍTULO IV

CONCLUSÕES

1. A evolução da microestrutura com o progresso

da transformação foi típica de ligas Fe-Ni-C, com produ-

to martensítico lenticular.

2. Analisando-se o escoamento das misturas aus-

tenita-martensita constatou-se que:

(i) Nas misturas em que a austenita forma

uma matriz contínua (V S 0,41) o escoamento ocorre ini-

cialmente nesta fase, obedecendo a uma relação de Hall-

Petch tendo como variável independente o livre caminho

médio na austenita;

(ii) Misturas predominantemente martensíticas

escoam em regime de isodeformação.

3. A resistência mecânica das misturas é pro-

porcional à fração volumétrica de martensita no material.

4. A ductilidade das misturas, estimada pelo

alongamento uniforme, decresce com o aumento de V .

5. A martensita afeta predominantemente o en-

cruamento inicial das misturas.

6. Pela aplicação da regra das misturas consta

tou-se que:

(i) Nas misturas, com uma matriz austenítica

contínua (V á 0,41) a deformação média na matriz é supe-
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rior e independe da fração volumétrica de martensita;

(ii) As mistura.'; que apresentam uma microestru

tura predominantemente martensítica (Vy = 0,62 e 0,73) de-

formam-se em regime de isodeformação;

(iii) A martensita contida nas misturas defor

ma-se além de seu limite de deformação total determinado

isoladamente;

(iv) 0 reforço mecânico causado pela marten-

sita resulta de sua maior ductilidade quando nas mistu-

ras.

7. Da fratografia constatou-se que:

(i) A fratura das misturas mostrou que as

trincas foram nucleadas nos contornos de grãos austeníti-

cos onde existiam placas de martensita;

(ii) A fratura propagou-se tanto transgranu -

larmente quanto intergranularmente.
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