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SUMARIO

Utilizou-se a técnica de difratometria de raios-x com aquisi.
ção de dados automatizada, para determinar a cinética das transfer
mações de fases martensíticas induzidas oclo hidrogênio em um açõ
inoxidável austenítico tipo AJ5I 304. A hidrogenação foi realizada
eletroliticamente a 50 ~JC, durante 2 horas, com densidade de corren
te igual a 200 A/m2, em uma solução de ácido sulfúrico IN, conten-
do 100 mg/t de tricxido de arsênio. Verificou-se que a mícroestru-
tura do^aço tem forte influência na cinética de geração de^ fases
nartensíticas e trincas superficiais induzidas pelo hidrogênio. Há
menos transformações de íases e trincas no aço pré-laminado a frio.

i

SUMMARY
The x-ray diffractometry technique was used, with an automa-

tic data acquisition system, to determine the- kinetics of hydroge.n
induced martensitic phase transformations in a type AISI 304 áus-
tcnitic stainless steel. Hydrogenation was performed cathodically
in a IN sulfuric acid solution, containing 100 mg/l of arsenic trî
oxide, at 50'C, for 2 hours and with a current density of 200A/m*.
*t was found that the microstructure of the steel plays a role on
the generation of hydrogen-induced martensitic phases and surface
•icro cracks. Both kinetics were slower on a pre-cold rolled stelL
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1. Introdução

A industria moderna tea utilizado tubulações e vasos de

pressão fabricados de aços inoxidáveis austeníticos ea una

variedade de situações que envolvem a presença de hidrogênio. Este

pode estar presente sob a forma gasosa (puro ou misti do com

outros gases), como também ser oriundo de reações químicas,

eletroquímicas ou nucleares. Os efeitos deletérios do hidrogênio

nas propriedades mecânico-metalürgicas do aço inoxidável

austenítico passarão a ser estudados com maior ênfase somente a

partir de meados da década de sessenta jlj ,j2j ,I3| ,[4| , a despeito

da enorme atenção dispensada aos aços carbono e de baixa liga desde

o final do século passado |5|.

Embora a austenita tenha uma capacidade de dissolver o

hidrogênio em solução sólida maior do que a ferrita, o coeficiente

de difusão do hidrogênio na austenita é várias ordens de grandeza

menor do que na ferrita. Isto faz com que este elemento, ao ser

introduzido na austenita, atinja concentrações elevadas numa camada

muito fina (localizadamente), devido à sua baixa mobilidade. Como

resultado a austenita é localmente muito tensionada, podendo sofrer

alterações retardadas (se manifestam ao longo do tempo), que

envolvem transformações de fases martensíticas e o surgimento de

i&icrotrincas numa camada superficial do aço. Estes fenômenos

ocorrem em duas etapas. A primeira durante o carregamento do

material com hidrogênio, quando a austenita se instabiliza,

transformando-se parcialmente em fase z de estrutura cristalina

hexagonal compacta, devido ea parte ao grande tensionamento

localizado sofrido pela austenita na presença do hidrogênio. Na

segunda etapa, durante a desgaseificação, o hidrogênio sai do

material prevocando outras transformações de fases e o surgimento

de trincas superficiais. As transformações de fases envolvidas

nesta etapa compreendes a formação da fase i' a par":ir da fase e ,

parte da qual (fase c ) também se retransíorma em austenita. Além

disto, há o surgimento de microtrincas no interior dos grãos, assim

como nos contornos de grãos e de macias. As transformações de fases

induzidas pelo hidrogênio na austenita foram analisadas

qualitativamente em alguns trabalhos jl|, |2|,|31,|6|. Foram também

estudadas as orientações cristalográficas de ocorrência das

microtrincas |7|,|8| e realizadas medidas quantitativas da

densidade planar destas nu crotrincas, assim como sua
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caracterização morfológica en função das condições de hidrogenação

0 interesse principal da análise dos fenOmenos induzidos pelo

hidrogênio no aço inoxidável austenítico está relacionado com suas

possíveis influências nas propriedades mecânicas de componentes

fabricados com este material, operando em condições de serviço que

possibilitam contaminações COB hidrogênio. Existes trabalhos que

•ostram uma grande redução na dutilidade de chapas finas deste aço

contendo hidrogênio [ 10| ,| llj e um decréscimo considerável da vida

em fadiga de amostras hidrogenadas e desgaseifiçadas, contendo os

defeitos superficiais causados pelo hidrogênio ! 12} .

A ausência de caracterizações quantitativas 3obre as

transformações de fases induzidas pelo hidrogênio na austenita e c

interesse do conhecimento do efeito da microestrutura do aço na

cinética de ocorrência das referidas fases e trincas, motivaram

este trabalho, que objetiva analisar tais variáveis, visando

fornecer subsídios para o projeto e manutenção de componentes.

2. Técnicas Experimentais

Foi utilizado um aço inoxidável austenítico tipo AISI 304 de

fabricação nacional, sob a forma de chapa coa 0,6 mm de espessura,

com a seguinte composição química em percentages! en peso: C:0,G5;

Cr:18,0; Ni:8,5; Mn:l,32, Si:0,5; P:O,O33; Mo:0,ll; S: 0,001;

Co:0,15; Cu:0,04; Fe: restante. Todas as amostras foram

inicialmente recozidas a 1100;C por meia hora, resultando em um

tamanho de grão médio igual a 115 .um, condição das amostras

denominadas recozidas. Após este tratamento prepararam-se amostras

laminadas a frio (com redução de espessura de 31,7 t) e outras

sensitxzadas a 700-' C por 18 horas. Os corpos de prova foram

lixados, polidos mecanicamente até alamna 1 e polidos

eletroliticamente.

A hidrogenação catddica foi feita a 50 C, com densidade de

corrente igual a 2C0 A/m2 por um tempo de 2 horas, num eletrólito

de H2 S0i) IN, contendo 100 mg/l de As: O3 . Os espectros de

difratometria de raios-x, para determinação da cinetica de

transformação de fases, foram obtidos com tu^o de cobre e

•onoeromador de grafite, tendo sido as amostras posicionadas no

CQuiramento imediatamente apôs a hidrogenação (cerca de 3 minutos

Utilizou-se um sistema de aquisição de dados através de utc
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•icrocoBputador interfaciado ao equipamento de raios-x que permitia

armazenar contagens de intensidade a cada 1/15 de graus (26).

Estas nedidas foram feitas nos picos de difração dos planos (220)

da austenita. (200) da martensita -Í' e (10l2) da martensita -: . As

caracterizações morfoldgicas da microestrutura foram feitas através

de microscopias dtica e eletrflnica de varredura (MEV). A análise da

penetração da região afetada pelo hidrogênio no interior do

material (ao longo da espessura) foi realizada por MEV. embutindo-

se amostras inclinadas, que fcram polidas mostrando um plano

inclinado de 11 graus do interior em relação a superfície

hidrogenada da chapa. Foram também obtidas medidas de microdureza

Vickers com carga de penetração de 50 g da face hidrogenada das

amostras. Para revelar metalograficamente as fases martensíticas

induzidas pelo hidrogênio, as amostras foram atacadas quimicamente

com uma solução contendo 40 ml de água destilada, 30 ml de ácido

clorídrico e 10 ml de ácido nítrico, por 90 segundos à temperatura

ambiente. As amostras sensitizadas foram atacadas eletrollticamente

com ácido oxálico 10 * em volume e densidade de corrente igual a

0,01 A/mar , por -im minuto a temperatura a.nbiente.

3. Resultados

As fases martensíticas induzidas pelo hidrogênio no aço

inoxidável austenítico podem ser identificadas experimentalmente

através de técnicas metalográficas e de difratometria de r=.ios-x. A

Fig. 1 mostra exemplos de difrato -amas obtidos antes da

hidrogenação e após a desgaseificação à temperatura ambiente para

uma amostra recozida, outra sensitizada e outra pré-laminada. Pode-

se observar a presença de fases s e a* em todas as amostras

hidrogenadas e desgaseif i ca d.-.3, onde se nota uma diferença mais

marcante entre a amostra laainada e as demais. A Fig. 2 -apreŝ nt.:»

uma micrografia ótica típica do aço inoxidável austenítico

hidrogenado, mostrando as fases -: (lamelas largas mais escuras) e .'

(agulhas perpendiculares às trincas), assim como as trincas (linhas

escuras) induzidas pelo hidrogênio.

Um conjunto de micrografias óticas para as amostras recozida e

laminada nas condições antes da hiiroçenação e depois da

desgaseificação está mostrado na Fig. 3. Pode-se notar a grande

quantidade de trincas induzidas pelo hidrogênio na amostra recozida

(Fig. 3.a), enquanto o material laminado (Fig. 3.c) possui maior
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Fig. 1 - Espectros de difratoraetria de raios-x para amostras
recozida, sensitizada e laminada, respectivamente antes (A, C e E)
e apôs (B, D e F) a hidrogenação.
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W'ir 2 - Hicrografia ótica típica de una amostra do aço inoxidável
«ustenítico.hidrogenado, mostrando as fases z (laaelas largas mais
••curas), a1 (agulhas perpendiculares as trincas) e aicrotrincas

(linhas escuras) induzidas pelo hidrogênio. (Segundos (
13).

Ausento original: 1400 X.
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resistência a forsaçio destas microtrincas. Na aspliaçSo da figura

3.d (recozida) verifica-se que há trincas nos contornos de grSo e

de sacia, asais coso no interior. Tasbés é interessante o fato das

trincam concentrares-se de foraa bastante heterogênea, encontrando-

se regiões cos suitas e outras com poucas trincas. Elas também

possuem us caráter cristalográfico, mudando de orientação de um

grào para outro ou dentro de usa sacia. 0 surgisento das fases

martensíticas induzidas pelo hidrogênio neste saterial também

ocorre de forsa heterogênea, con concentrações diferentes em cada

região da amostra 1131.

A asostra sensitizada apresenta um comportamento

(qualitativamente) intermediário entre a recozida e a laminada, no

sentido de qua naquela primeira observam-se menos trincas do que na

recozida, pores sais do que na laminada. Isto está evidenciado nas

sicrografias da Fig. 4, onde também se mostra um exemplo da

evolução da sicroestrutura ao longo do tempo de desgaseificação à

temperatura ambiente. Comparando-se as figuras 4.c e 4.d com 4.r e

4.f, notas-se que nas primeiras há locais mais marcados onde nas

últimas já apareces coso trincas, evidenciando, assim, : processo

retardado da nucleação e crescimento destas microtrincas. A

profundidade da camada afetada pelo hidrogênio foi determinada

considerando-a coso sendo aquela até aonde ainda foi possível

identificar trincas nus plano inclinado secante à espessura da

asostra (Fig. 5), tendo-se encontrado valores que variaram entre

cerca ce 20 e 28 um. O surgimento destas trincas, con o inerente

encruamento associado, assim como as fases martensíticas,

contribuem para us aumento de dureza do material hidrogenado e

desgaseifiçado. Os resultados de medidas de microdureza feitos

antes da hidrogenaçSo e depois da desgaseificação irostraa (Tabela

1) que o acréscimo em dureza nas amostras recozida e sensitizada é

da mesma ordem de grandeza, enquanto o do material laminado é cerca

da metade.

Tabela 1 * Microdureza Vickers das Amostras

recozida sensitizada laminada^

Hidrôgenaçíó IZÍAA lltAÁ iliAJÍ-
StSgíeeificaçío ifíAA VílJzJL M 8 íJíl-
P e r c a n f u a l 4 7 t J 9 t è ? ! —
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tf5i 3 Z Hicrografias óticas de amostras do aço inoxidável austení-
do <»antes d a hidrogenação nas condições recozido (a e c) e lamma-
AtA^5iA «P^s a.desgaseificação, recozido .(be d) «laminado (f).P 8 * desgaseif ícação, recozid

Aumentos originais: a e b - 260 X

cozido (a e c) e lamm
(bed) e laminado (f
; c, d, e e f - 515 X.
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(a) (b)

(C) (d)
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(e) (f)

Fig. 4 - Micrografias óticas de amostras de aço inoxidável austení-
tico eensitizado, antes da hidroçenaçâo (a e b), no início da qes
oaseificaçío <c e d) e apás a desoaseificaç3o (e ?,?)• Ar -cacas.
Aumentos originais: a, c e e - 260 X; b, d e f - 515 X.
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3 O um

F i e 5 - Micrografia eletrônica de varredura de usa amostra recozi-
<3a, aostrando as trincas retardadas na face hidrogenada e nua plano
no interior da amostra (ao longo da espessura). Estão assinalados,
co« linhas tracejadas a interface entre a superfície hidrogenada e
o plano inclinado e o perfil de penetração da casada afetada pelo
hidrogênio. A seta indica o entalhe causado no interior não afetado
da amostra. Sem ataque. Aumento original: 1000 X.
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. 6 - Evoluçlo das fase* martensíticas durante a desgaseiíicação
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As aed idas quantitativas de fração volunrêtrica de fases

presentes nas amostras, conduzidas por difratometria de raios-x,

estão mostradas nos gráficos das figuras 6, 7 e 8, para as amostras

recozida, sensitizada e laminada, respectivamente. Cada gráfico

apresenta curvas da cinética de transformação de fases para â3

martensitas e e a', aléa de outra curva representando o somatório.

Em todos os casos assumiu-se que a soma da quantidade de austenita

com as fases martensíticas era igual a 1. Utilizou-se o método

usual para a determinação quantitativa das fases |14|.

4. Discussão

Informações qualitativas obtidas a partir das micrografias da

figura 3 indicam que quando o material é pré-laminado ocorrem menos

defeitos superficiais induzidos pelo hidrogênio após a

desgaseificação (comparando-se com a amostra recozida). Encontram-

se observações qualitativas desta natureza na literatura |li> que

podem ter um significado importante na tentativa de melhorar a

resistência a fadiga de componentes fabricados com aços

austeníticos e submetidos a atmosferas ricas em hidrogênio ex

serviço. Isto poderia ser conseguido encruando-se tuperfícialmente

o componente antes de colocá-lo em operação, como por exemplo

através de um jateamento ("shot peening"). Experiências

preliminares testando-se em fadiga amostras pré-jateadas.

hidrogenadas e desgaseifiçadas encontram-se atualmente em

andamento, mostrando resultados satisfatórios. Uma possível razão

para isto pode estar relacionada com o fato da trinca de fadiga se

iniciar subcuperficialmente, na interface entre a camada afetada

pelo hidrogênio e o interior não afetado do material, conforme foi

sugerido em trabalho recente [15!. Com efeito, o perfil de

penetração desta camada afetada pelo hidrogênio no material não é

homogêneo, criando entalhes na interface (considerada como sendo o

ponto até onde se encontram trincas induzidas pelo hidrogênio).

como está mostrado na Fig. 5. Uma seta nesta figura exemplifica um

local onde pode ter sido criado um destes entalhes no interior não

afetado pelo hidrogênio da amostra. E interessante também ressaltar

í que a moríologia das .trincas é idêntica na face hidrogenada e no

> interior» mostrando os mesmos arranjos cristalográficos e seletivos

pela orientação cristalina mais adequada.

Embora haja proposições na literatura |2Í de que durante *
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ficação parte da fase e se transformaria em fase a1 e

Parte seria revertida a fase gama, a soma das frações volumétricas

fases a obtidas neste trabalho (Figs. 6 a 8) é

Í«proxisadamente constante. Isto sugere pelo nenos que a maior

P*rte da fase G que se transforaa o faz para fase a*. A Fig. 6

l*°"tr* « existtncia de uma grande quantidade de fase e logo após a

Mdrogenaçlo (cerca de 62 I) que atinge em tempos longos teores da

°rdem de 30 I, enquanto a fase a' «urge muito rapidamente no início

• desgaseificaçSo, saturando-se em tempos longos num valor de
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cerca de 45 l. Esta diferença (o teor em a' é superior ao

decréscimo em fase e ) está eu acordo con a proposição de Hangonon

|16 | de que a fase a' nucleia-se na fase £ , porém, pede crescer

para dentro do grão da austemta.

0 comportamento da amostra laminada é peculiar pois apresenta

menor quantidade de transformações de fases induzidas pelo

hidrogênio do que as outras amostras (Fig. 8). Seu teor final de

austenita é consequentemente maior. A quantidade inicial (na

desgaseificaçSo) de fase e é menor neste caso (cerca de 40 t), uxa

vez que o hidrogênio já encontra usa austenita pré-deforaada,

portanto encruada, requerendo por isto maiores níveis de

tensionamento para induzir a transformação de fase z . Esta

transformação na austenita contendo hidrogênio ocorre como uma

maneira da austenita aliviar as tensões a ela aplicadas pela

aglomeração do hidrogênio, funcionando como uma forma da austenita

se deformar plasticanente, uma vez que a fase e é basicamente uma

falha de empilhamento dentro da austenita [ 13 |. Este tipo de

transformação de fase é facilitado pelo abaixamento dd energia da

falha de empilhamento que o hidrogênio induz na austenita |1 , |6 ,

cujo processo pode ser dificultado quando a austenita encontra-se

previamente encruada. A presença da a1 pré-induzida pela deformação

a frio não BÓ aumenta o nível de dureza do material (juntamente com

a austenita pré-encruada. Tabela 1), como também pode agir como

disseminadora de hidrogênio durante a hidrogenação (contribuindo

para menores tensionamento* localizados que facilitariam a

transformação de fase e ) e como curto-circuito de difusão |6j

durante a desgaseificação, permitindo uma perda mais efetiva de

hidrogênio. Estes fatos podem aliviar o tensionamento na sa*'da do

hidrogênio, levando a uma menor quantidade de transformação de fase

cc'(Fig. 8) e menos trincas superficiais (Fig. 3). E importante

salientar que o coeficiente de difusão do hidrogênio na ferrita é

várias ordens de magnitude maior do que na austenita, suportando

a» discussões acima. Vale também lembrar que as medidas
quantitativas de fases conduzidas neste trabalho foram feitas
utilizando-se um tubo de cobr« na difratometria de raios-x, que
penetra pouco nas amostras de aço (cerca de 5 um). Esta escolha se
deve a que as transformações de fases induzidas pelo hidrogênio na
austenita sSo muito superficiais. Por esta razSo, os valore*
percentuais de fases mostrados referem-se a im ueemeno «nim»» numa
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canada superficial da amostra.

As determinações de quantidades de fases mostradas aa Fig. 7

para a amostra aensitizada sugerem um comportamento idêntico ao da

amostra recozida (Fig. 6) , porém isto não é o que se depreende da

observação metalográfica (Figs. 3 e 4). A amostra recozida possui

densidade de trincas superior à sensitizada. Neste caso tem-se que

levar em conta outros fatores, como a presença de precipitados

principalmente nos contornos de grão e de macia, assim como, em

•enor concentração, no interior dos grãos do material sensitizado.

Estes precipitados (na sua maior parte carbonetos) podem ter um

papel muito importante na interação da rede cristalina do aço com o

hidrogênio. Isto porque há indicações [ 17í de que o hidrogênio

possui uma energia de ligação muito elevada com estas partículas,

fazendo com que elas ajam como sorvedoras e aprisionadoras efetivas

de hidrogênio. Nestas condições, os átomos de hidrogênio a elas

ligados dificilmente quebrarão esta ligação para atuar

deleteriamente no material, a menos que a temperatura seja

consideravelmente aumentada. De uma maneira seaelhante, isso ocorre

em aços para esmaltagem {18, , onde se adiciona titânio com o

intuito de disseminar carbonetos de titânio por todo o aço. que

"atuarão como aprisionadores (praticamente irreversíveis) de

hidrogênio. Assim o hidrogênio não se difunde até a interface do

aço com o esmalte para produzir um defeito denominado escama de

peixe, que envolve a quebra do esmalte protetor do aço.

No caso da hidrogenação do aço sensitizado ainda há um outro

papel assumido pela presença dos precipitados no sentido de evitar

fà enorme concentração de hidrogênio que ocorre nas camadas

Superficiais da austenita quando ela não está sensitizada. A rede

de precipitados formada nos contornos de grão do material

eensitizado (F:g. 4) atua no sentido de distribuir o hidrogênio

disponível pelo interior do aço. Isto diminui o tensionamento

localizado que o hidrogênio causaria caso estivesse segregado na

auttenita. Pelos motivos acima expostos, o aço sensitizado

apresenta menos trincas do que o recozido, como foi evidenciado

;,Qualitativamente pelas micrografias das figuras 3 e 4. Isto pode
I*rV*r a una consideração de caráter prático muito importante

3 i •^•cionada com o uso de componentes fabricados de aço inoxidável

*uatenítico que contenham regiOes sensitizadas, coao i o caso

coiuaente encontrado na zona termicamente afetada de juntas
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soldadas. Se estes componentes forem subnetidos en serviço a

situações que envolva» atmosferas ricas em hidrogênio, estas partes

sensitizadas não estarão, por isto, mais susceptíveis à

deterioração (induzida pelo hidrogênio) de SUES propriedades do que

o resto do material austenítico.

5. Conclusões

A análise da influência da microestrutura do aço inoxidável

austenítico na cinética de ocorrência de defeitos superficiais nele

induzidos pela hidrogenação eletrolítica permitiu concluir que:

A - a microestrutura do aço tem forte influência na cinética de

geração de fases martensíticas e trincas superficiais

induzidas pelo hidrogênio. Qualitativamente, ocorrem mais

trincas no aço recozido do que no sensitizado e ainda em menor

quantidade no material pré-laaunado a frio. Medidas

quantitativas de fases por difratometna de raios-x indicaram

que o aço pré-laminado a frio também sofre menos

transformações de fases induzidas pelo hidrogênio ao compará-

lo com outros recoziios ou sensitizados;

B - uma alise metalográfica da camada afetada pelo hidrogênio ac

longo da espessura da amostra (transversalmente a Cace

hidrogenada) mostrou que esta camada, para as condições de

hidrogenação utilizadas no presente trabalho, mede entre 20 e

28 um e também que o seu perfil é muito irregular, criando

entalhes internos no material. Este fato pode suportar a

suposição de que as trincas de fadiga na austenita hidrogenada

e desgaseificada iniciaa-se subsuperficialmente;

C - pode-se inferir que um pré-encruamento superficial do aço aus-

tenítico (por laminação ou jatearaento) tenderá a melhorar a

vida em fadiga do material hidrogenado e desgaseifiçado, asai*

como, que regiões austeníticas sensitizadas não são mais dele-

térias que as que não contêm excesso de precipitados em compo-

nentes submetidos a atmosferas ricas em hidrogênio.
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