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1. Introdução

Fadiga sob corrosão (FSQ pcüc ser definida a n o uma ação combinada da tensão cícli-

ca aplicada e um meio agressivo, levando os metais a fraturarem prematuramente. A palavra

"combinada" d e w ser enfatizada, por que muitos pesquisadores mostraram que nem a tensão

cíclica no ar e nem um meio corrosivo aplicados separadamente, produzam os mesnos resulta

dno danosos quando cm ação conjunta.

OB meios nquonos que caun.in a fadiga seb corrosão são nuncrosos o não são específicos,

a r o no caso da corrosão sob tensão, ordo semente certas combinações ion-metal resultam em

t incas. Aros sofron faduja sob corrosão em água doce, água do mar, produtos de combustão

condonsatk», meios químicos cm gor.il, etc.

A agressividade do meio é relativa, dependendo de características que lhe são pró

prias, cano pH, temperatura e arejamento e depenoendo também da natureza do material meta-

lico.. Meios aquosos are jactos, especialmente os que contém cloreto de sódio dissolvido, po

dan ser maia agrosuivos do qua os moina ^asosoo. Ayua do mor ou unidade de atmosferas marJL

nhas condensadas constituem meios muito agressivos para as ligas ferrosas, inclusive paro

os aços inoxidáveis; '

Mc Adam, que foi um dos primeiros a pesquisar nessa área, mostrou que nos ensaios de

fadiga dt aços sob a ação corrosiva de soluções aquosas cloretddat e arejadas, ã tempera tu

ra ani>lentc, a resistência â fadiga diminui • desaparece o limite ie fadiga.<2) Então, can

nti meio corrosivo, a região de bogurança usada cano critério de projeto de equipamentos su

jeitos S f.̂ 'iq.1, desaparece.

Os aços inoxidáveis austenlticos, úsvldo as suas propriedades mecânicas e resistência

S corrosão, têm vasta utilização cano componente mecânico ou estrutural nas indústrias i*

troquímica, nuclear e alimentícia, assim estando sujeito ao fenômeno da fadiga sob corroax,.
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Neste trabalho, estudou-se o rti nto em fadiga do aço inox 304 quando subnetldo

a ação corrosiva de un nrlo aqra» clotrtndo. ttttermlhou-se os Hmittt* de rrclstíwcla Â

íadiga. (LRF), can a solução sendo arcjada pau oxigênio e am a solução sob potenciais de

eletrodo aplicados potencies taticamente, comparando-se os resultados com aqueles obtidas

em ensaios ao ar.

2. Procedimento Experimental

Neste trabalho, foi utilizado o aço inoxidável austenítico da série AISI 304. cuja

composição química está indicada na tabela I . -

Tabela I - Composição Química (% on peso)

Tipo
AISI 304

C
0,035

Cr
19,5

Ni

10,0 •

m.
1,0

0 material foi recebido na forma de barras cilíndricas, das quais foram retirados e

usinados on torno copiador, corpos de provas con dlâmttro de 5 nro o onnprlrtcntn útil <le

21 mm.

0 acabamento superficial dos corpos de prova foi cbtido por un polimenio mecânico,

através de una referência de lixas d'agua, e un polijnento eletxolítico, usando o eletróH

to ã base de ácido perelórico.

Foram realizados ensaios de tração an Máquina Instton, oun una taxa de deformação de

3,9 x 10 seg. Na tabela II são mostradas as propriedades de tração verificadas nesse

material.

Tabela II - Propriedades Mecânicas

1£ 0,2 t
(Kgf/wn2)

28,5

(Kgf/mn

65.7

Red. Aérea
(Vi

82,3

Dureza
Brinell

1 »

A solução utilizada nos ensaio» de fadiga sob corrosão foi de cloreto de sódio, con

concentração de 0,5*1, preparada con roagente analítico em água ^TEtilada.

Os ensaios de fadiga foram feitos on un vibrõforo Misler, nan ura freqüência de 75 Hz.

Os corpos de prova foram testados cm tração pulsante, cem H • 0 e à temperatura ambiente.

Para os ensaios sob corrosão, foi orlado e adaptado no máquina de fadltja, una célula



constituída de um tubo cilíndrico1 de acrílico, oon tampas de borracha. Acoplados £ cclu

Ia, temos una entrada para o capilar de luqgin dn eletrodo de colonel saturado, una cn -

trada para a aeraçãb do gás na solução c ut. terminal conectando o contra eletrodo de pia

tina. A figura 1, mostra esta célula mais detalhadamente.

Fbran realizados três tipos, dlstintsr., de ensaios de fadiga: ao ar, sob oorrceSo

cem a solução sendo arejada can oxigênio c sob corrosão cem a solução sob controle poten

cicstãtico, sendo os potenciais aplicados de + 50 e + 100 mV.

As superfícies lateral e de'fratura, foram examinadas no microscópio ótico e no ml

crosoõpio eletrônibo de varredura, respectivamente. Alguns corpos de prova foram ataca -

dos can ácido oxálico, a fin de re alar a microestrutura doe contornos de grão, e

car a trajetória das trincas. •

3. Resultados ;

As quatro curvas Won ler (tensão maxima aplicada x n? do ciclos) dos ensaios de fadi

ga,catão imnU.Klv. na fiqura 2. Os valores dos llmllcr. de resistência à fadiga dcr.s.Kjcur

vos encontram-se na bibela III.

Tabela III - Limites de resistência à fadiga

L.R.r.

Ao Ar

43,6

Sob COITOÍ3<IÍ>

c/oxiq?nío

41,6

Sob corrosão
c/K - •»• 50 rtV

30,8

Sob corrosão
c/K » + 100 i«V

não tem

As observações d-i superfície lateral dos corpos de prova, do ensaio sob corrosão con

um potencial de + 100 mV, no microscópio ótico, estão mostradas nas t Iguras 3 ate 7. A fi>j.

3 mostra trincas secundárias partindo de un pite, sendo e s u s de caráter transgranular. A

figura 4 mostra que a trinca principal foi nucleate a partir de una configuração gecrétri

ca semelhante a da figura anterior, então sugerindo ter sido um pite. A figura b apresen

ta trincas secundária» so propagando entre as pitert. A figura 6 assinala que nem todos os

pites geram trincas e não parece haver una relação direta can o tatnnho, quando ó caipara

da cm a figura anterior, entora tcnhdnos qvie anfili&or a oompenição química c proíundid-i-

úo dos pites. A fjyura 1 nasUa trim-íü porunUo Ca um pite e concentradas so longo dac

bandas dn Ocsllzoncnto, intlloitxlo que o müCiini<ano dc> íaáiija ae montam, cr.iora as tc:iuõe3

J
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concentradas pelo pite diminuam a sua vida. Ao longo dessas bandas de deslizanento, tan

bum observamos pequenos pitas, isso noa leva a pensar cm bandas do deslizamento (rogiõra

de alta deformação localizada) cano regions anãdicas, daí muitas trincas finas avançam pe

Ia combinação da ação eletroquímica e mecânica . Desta foxma parece provável a ocorrên-

cia de dois mecanismos de início do trincas atuando stniultântximt.-nti?, isto ê, o mucantsmo

de pites e o da dissolução preferencial.

As características das superfícies de fratura por fadiga ao ar, neste material, já

foram bem mostradas anteriormente. As trincas são nucleadas a partir de bundas de des

lizanento persistentes e se propagam de forma transgranular, segundo estrias de fadiga

ban definidas e com forte orientação cristalogrãfica.

As superfícies de fratura do material, quando ensaiado cm meio corrosivo can oxigê

nio, à una tensão de 43,3 Ki]£/nm , mrxttra estri.m próximas do início dn trinca, com produ

tos de corrosão (figura 8).

As fratografias dos corpos de prova, quando ensaiados no meio corrosivo can un poten

ciai do + 100 mV, variam de acordo can a tensão aplicada. Can urro lenoão do 25 Kgf/hm ,

vemos os seguintes aspectos: dutalhe do início de trinca iniciado an un pit-c (figura'9) ,

as facetas intertjranulares próximas do Início de trinco (figura 10) e ustrias bem afasta-

das da região de início de trinca (figura 11}. Ocm una tensão mais elevada,isto é, na or

don de 39 Kgf/tam , vemos que diminui bastante o rt? de facetas intergranulares e que as

estrias careçam, logo após o início da trinca.

4. Discussão

A curva de fadiga sob corrosão com oxigênio, apresentou un limite de resistência â

fadiga ban definido e ocm un valor numérico un pouco inferior que do ar. A presença de um

limite bem definido, pode ser explicado pelo fato de que, o arejamento cam oxigênio na so

lução, não atingiu o valor do potencial crítico de formação de pites. Como veronos adian

te, o desaparecimento do LRF requer a formação de pites na matriz ou ao longo das bandas

de deslizamento. Por outro lado, a pequena redução observada no LRF, deve-se,provavelmcn

te, â ação do meio corrosivo promovendo arisorção da espúcies no novo metal emergente, cí

cllcamcntc expouto ao longo das bandas de deslizamento, roduzindo sua energia superf i c i -
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at o diminuindo a revursibilidade do deslizamento!

A curva de fSC am r: - + 50 mV, apresentou, tombún, un LRF bun definido, pois rvlo

houve formação de pites. 0 valor do seu limite c inferior aos danais ensaios mencionado

acima,por que essa potencial é maior «pie o do ensaio arejado cem oxigênio (tendo um potcn

d a l cm torno de zoro) , iLunlo .esslm, um ir ação cm mstva ao maio. Oarn um meio mais agres

sivo, o processo de deslizamento antes blnqueado, libura-se mais facilmente, acelerando o

fenômeno de extrusão-intrusão, e consequenUinenti?, resultando numa prsnatura nucleação âc

trincas. ( 6 )

A curva de FSC, utilizando o E • + 100 mV, foi suficiente para ultrapassar o poten -

d a l critico de formação de pites. Os pites maiores, formados pela ação do potencial no

meio corrosivo, parecem ser o mecanismo principal de iniciação de trincas no ovo utiliza

do (vide figuras 3 o 4). un pi tea menores, fomidos ao longo dns bandas de deslizamento

emergente» (regi«:s do alta deformação localizada, talvez anódicas), devido ao esforço

cícl ico, são provavelmente decorrentes de um mecanismo auxiliar de iniciação cie trincas

((i.jur.i 7 ) .

ús plt«s fornum rixjlãcs ck> qpncentraçüo de tcnuòt.fi na superfície. O esforço cíclico

concentrado na baso do pite (região anódlca), deforma-o plásticamente, assim facilitando

a sua dissolução; A repassivação na base do pite torna-se impossível, por que flu>.3sde

correntes transferem ions cloreto para dentro do pite, formando soluções concentradas de

cloretnjde Fe*"4", Ni**' e Cr* . ' ^ssln.as condições eletroquímicas favorecem a iniciação

de trincas para qualquer vnlor da tensão aplicada e consequentemente, não tonos um LRF de-

finido, oeno nos outros ensaios.

Os aspectos das superfícies Jateral e de fratura, nos ensaios ao ar e em meio corro-

sivo can oxigênio, foram praticamente idênticos. Ao metalografias obtidas, parecem incU

car a mesma morfologia da propagação de trincas (figura 8), embora no caso de ensaio rea

lizado no meio corrosivo, as estr^as apnrnçam ligeiranr-nto recobertas por produtos de cor

íosõo.

A análise fratográfica dos corpos de prova, ensaiados sob potencial de + 100 mV, nes

trcu qtio Biiaa sujJiTfTciuj elu fnitiini apruacntam cur.irtfrííii.c.iri Um dtatlntas daquelas



observadas nos outras condições de ensaio. Bn princípio» observa-se claramente, que o lní

M o do trinca ooorre a partir de pites superficiais (figura 9). Além disso, os roglõrs

próximas ao início de trinca apresentam, em muitos casos, a ocorrência de facetas inter

granulares. A observação cuidadosa das superfícies de fratura mostra, que a quantidade de

facetos íntcrgranulares diminui à medida que a tensão de ensal aunenta.

£ fato conhecido,, que os materiais metálicos quando cidados â baixíssimas intensida
t. ™*

des de tensão, apresentam mecanismos de propagação fortemente cristalografia». Nos

aços inoxidáveis austenítioos estas facetas t m sidtt observadas, nestas condições, em en

saias ao ar.1 ' Elas são, provavelmente, decorrente* da incompatibilidade de deformação

nas contornos de grão» orientados, desfavoravelmenté, on relação ã zona plástica desenvol
(9) '

vida na ponta da trinca.

Nos testes sob E»+100 mV, a eliminação do UF permitiu que os níveis de tensão spli

calos fossem ban baixos, c desta forma a trinca lnl&a sua proparjação erm um fator do in

tensldade de tensões (AK) bastante pequeno. A médias; que a trinca cresce e AK aumenta, a

propagação passa a ocorrer por formação de es trios, cano também observado nos ensaias art

ar c com oxigênio. Assim sendo, acreditamos que as ffifercnços na superfície de fratura vc

rifiçadas nas regiões próximas ao início da trinca, são duvido, apenas, ao procenno de fa

diga e não estão ligadas a mecanismos de fadiga sob corrosão.

5. Conclusões

1) Mostrou-se que o mecanismo de inicio de trincas, depende do potencial aplicado. 0

LRF, no ensaio com E - + 100 mV, não F I verificou, por que os pites formaram re-

giões de concentração de tensões na superfície do metal, dando origan ao mecanismo

principal de iniciação de trincas. Adicionalmente, existo a indicação de un mecanis

mo auxiliar de dissolução preferencial ao longo das banlas de deslizanento.

2) Os ensaios de R5C can oxigênio e erro B • • 50 mV, aprotsentaratn LrtF bem definido,ima

vez que o potencial crítico de pite não foi atingido. Esses valores foram inferiores

ao obtido no ensaio ao ar, devido a ação do maio corrosivo diminuir a reversibllida-

de do deslizamento.

3) A análise fratográfica doa corpos de prova ensaiados no nulo corrosivo, com
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E * + 100 aV, mostrou que nas r e g i õ e s próximas do i n í c i o da t r i n c a , hâ a ocorrência üc \

faceta* lntorcjrnnuUrrs o que auaquanti&vie ô funcfb n^rvifi da Lcnrõo n p l i c v U , ruo

estando associada a mecanismos de fadiga sob corrosão.
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The fatigue behaviour of an 304 austenitic s ta in less s t e e l in a 0,5 M I

environment was studied. The material was tested, under different eletrode potential

conditions and the results were ocnpalred whith those obtained for t e s t s in a i r . I t has

been shewn by means of mctallographic and f ractcgraf i c observations, that the mechanism

of ccadt in i t ia t ion deparais on the applied potential .
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Fig. 3 - Trincas secundarias
Partindo de um pite
166 X

Pig. 4 - Trinc* principal norteada
• partir de un pit»
133 X

Fig. 5 - Trincas secundárias
propagandise entre pites
166 X

K'iW-^f

Pig. 6 - Pite sem trincas
133 X

Fig. 7 - Trincas partindo de un pite
e concentradas ao longo das
B.D.

213 X
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Fig. 8 - Estrias can produtos de
corrosão próximas da re
gião de Inicio da trir?
ca.

5750 X

Fig. 9 - Detalhe do pite nuclea
dor da trinca prind -
pai.
110 X..

Fig. 10 - Facetai» intcngranula -
res próximas do inicio
da txinca.
1100 X.

Fig. 11 - Estrias afastadas da
região de irJdo da
trinca.
5700 X.
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INTRODUÇÃO:

No ir.Tcio deste século iniciou-se o desenvolvimento dos .iços inoxidáveis. No 8<.o
de 1920, as primeiras reirw.-isas do t ipo IB Cr 9 Ni forasi en:.rogu_>4 ;•. u:ia ct-rvojo-
r ia e a uma l e i t e r i a , amt:.is situadas em Paris. Durante os aros ?0 e "lO, o d»",m
volvimcnto dos aços inoxidáveis continuou. 0 teor ;ir> carSor.o 'e i r-fvluzHc o rr̂ co
nhccpu-se a inf luência-posit iva do niolihdÜTiio o do cnbru oni rc-L.tio a r.'^ibtCn-'

S ã á 'cia S corrosão cia meios ácidos . Aço; inoxiilávois f c r r ' t i c o - susUi:-;Tticos( eu
plex) do t ipo AISI 3?9( 25 CR/5Ni/1,5 MO) foram dcsorvolvidos, lan co*o l igas
com altos teores de N i , do t ipo Alloy 800( 21 Cr/31 Ni) .

0 desenvolvimento dos aços inoxidáveis continuou durante- as dwãi úHiinas
«n um rít.mo acelerado. As qualidades existentes tê^ sido 'nelhr-radas, e

décadas
e ao mos-

mo tempo as qualidades novas foram modificadas favorável^ente. 1-do is to con t r i -
buiu para melhorar a rentabilidade operacional ms i rdústr ias de processos qu'r.:
cos, bem como tornou possível o desenvolvimento de novos processos . ""

Necessidade rios «ços inoxidável»; n.is Industriar de Processo:. fluí

Os seguintes fatores são as necessiduJer. básicas dos ngos de construção para a;
Indústrias de processos químicos:

- As propriedades do aço devem permit i r a fabr i l ação dos n)ijip.im<.intos atravrs de
métodos de fabricação que sejam modernos e iKtdram.idoi .

- 0 material deve ter uma resistência 3 corrosão quo 1h<i proporcione condições de
trabalho com um mínimo de manutenção .

- 0 material deve ser economicamente viável indcpendcnu-rer.te da forrca so l i c i t a -
da . '

Estas necessidades são preenchidas nos aços inoxidáveis corcuns ?

Em princípio os aços inoxidáveis austeriTtiros comuns, rio t 'po AIS; 3-^(!8 Cr/ íW)
e AISI 316( 17 Cr/12 Ni/2,5 Mo) prionchom A% nrrossidfldcs ncíw. cuc.d-is e êproxi-
maáumante 75% dos aços inoxidáveis atual monte u:.(trlci wor'enrr.'' s •.••>f t? lyv.ni rí(? a j
ços . Os outros i?5íconsistem nu^a mistur.i df; vários içoo ino..i«i.ivf:is çsptciai i f
Incluindo os martensítícos ft os f c r r ' l i c o i , Estes dois gnjj-.os ú*< ÍCJ U*>C muito '
l imitado dentro das industr ia i dç processos químicos.

i
San duvid.1, cm ura c^rto nutwro ric aplicaçKos, os ,\ry. Aí SI YA c AISI '06 'J.a att- !
f^dits lovpraiwntc wn vÜrfos meios corrooiví>s, exigindo o JS.) ,!<; üto» ir.o,.uiivH<~ 1
especiais . :


