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SUMARIO
Foi caracterizado o comportamento em fadiga por flexão do me

tal de base e de uma junta soldada de um aco inoxidável austeníti~
co tipo AISI 304 L. A soldagem foi realizada com processo automãti
co, otimizado para garantir melhorias na metalurgia da soldagem. FÕ
ram testadas cm fadiga amostr.is sem o reTorto do cordão de solda
para permitir avaliação das; variáveis metalúrgicas envolvidas, prin
cipalmentc do papel da ferrita delta. Obtevo-se uma junta soldada*
com vida cm fadiga superior a do próprio metal de base. Jdentifi -
cou-sc que a ferrita delta tem participação importante nos proces-
sos de iniciação e propagação de trincas.

SUMMARY
The flexion fatigue behaviour for the base metal and welded

joint of a type AISI 304 I, stainless steel was characterized. An
automatic welding process was used with improved procedures in OJI
dcr to warrant better welding metallurgy. Patiguc test samples re
informcements were machined to enable the characterization of the
metallurgical variables, specially the role played by delta fcrri-
te. The resulting weldes joint showed belter fatigue life tJfan the
base metal. Delta ferritc was found to play an important role on
the initiation and propagation processes of the fatigue cracks.
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1. Introdução

A crescente utilização industrial dos aços inoxidávc : s

austeníticos sob a forma de tubulações e vasos de pressão tem

requerido conhecimentos mais detalhados sobre os procedimentos

empregados para a sua união ou revestimento ("cladding") por

soldagem. Estes materiais, paralelamente ao seu atrativo de boas

propriedades mecânicas numa faixa ampla de temperaturas, podem

apresentar problemas devido aos ciclos térmicos impostos pela

soldagem quanto ao seu comportamento de resistência à corrosão

(pelos riscos de sensitização) e, em casos epecíficos, de

resistência à fadiga. Isto porque os componentes e estruturas

referidos estão, em geral, submetidos a vibrações e carregamentos

de natureza cíclica, o que torna importante caracterizar a sua vida

em fadiga.

Dentre as principais variáveis que interferem na vida em

fadiga (geometria, microestrutura e defeitos de solda, tensões

residuais, carregamento e atmosfera de trabalho, entre outras), a

geometria da solda é o fator preponderante, devido as suas

possibilidades de atuar como concentradores de tensão efetivos |1|.

Por esta razão, quando se deseja avaliar a influência da

microestrutura de uma junta soldada na sua vida em fadiga,

realizam-ae testes com amostras aem o reforço do cordão de solda,

para que oa efeitos da microeutrutura não tie jam mascarado» por

eatv concentrador geométrico do tenuous. Com efeito, verificou-ue

|2f,|3| que o limite de resistência a fadiga de juntas soldaüau

do aço inoxidável austenítico tipo M S I 304 com reforço pode aer

entre 50 t(para MIC apray) a 60 t(para MIG pulsado) inferior ao de

amostr&n testadas sem o reforço. Deve-se, no entanto, ressaltar que

edtes valores podem se alterar em virtude do ângulo entre o

reforço e o metal de base ter um papel importante na determinação

da magnitude da concentração de tensões resultante.

0 efeito da microestrutura na vida em fadiga de juntas

soldadas de um aço tipo M S I 304 L foi estudado |4[ para dois tipos

de processos de ooldagem, o TIO e o arco manual com eletrodo

revestido. Estes autores observaram que tm ambos os casos

aparentemente a trinca de fadiga iniciava-se cm linhas de

deslizamento persistentes na austenita do metal de solda.
Os resultados obt -JOB a partir d« soldagens realizadas pelos

processos acima mencionados |2[,|3i,|4| representam contribuições
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importantes, entretanto, 1) ou não pode» ou ainda não se encontras

com procedimentos automatizados em aplicação corrente na industria;

2) envolvem juntas com zonas termicamente afetadas (ZTA'a) muito

grandes, dando origem a regiSes sensitizadas maiores, teores

elevados de ferrita delta no metal de solda, com distribuição

heterogênea e penetração excessiva na ZTA. Estas razões motivaram o

presente trabalho, que objetiva caracterizar o comportamento es

fadiga de juntas soldadas de um aço inoxidável austenítico, obtidas

utilizando-se um processo automatizado e capaz de*otimizar a

metalurgia da junta.

2. Técnicas Experimentais

Utilizou-se usa chapa de aço inoxidável austenftico tipo AISX

304 L de fabricação nacional, cow espessura de 4 mm, com a seguinte

composição química em percentages em peso: C: 0,025; Cr: 17,83; Ni:

8.09; Mn: 1,54; Si: 0,447; P: 0,011; S: 0,007; Ho: 0,072; N: 0.048;

Fe: restante.

As amostras, antes de serem soldadas, foram tratadas

termicamente à 1100 C, por 30 minutos, em banho de sal (GS 540, cos

agregado R2 da BRASIMET) e temperadas em água, resultando es um

tamanho de grão médio de 02,3 i»m. As soldas das chapas fqram

realizadas pelo processo MIG automatizado, utilizando um arame de

aço inoxidável auotenítico tipo AISI 308 L como metal de adição. De

forma a se garantir uma uniformidade na soldagcm, optou-se ppr

juntas com chanfro reto com 1 mm de abertura e passe ünico.

Uma grande preocupação foi a garantia de juntas perfeitamente

saudáveis, daí, além da automatização projetou-se e foi executado

um suporte especial ("backing") de cobre, que garantiu a total

proteção da poça de fusão contra a contaminação atmosférica durante

a soldagem. Isto porque este dispositivo continha orifícios dentro

de uma câmara que envolvia a raiz do cordão de solda e por onde

forçava-se a passagem de gás protetor. Por outro lado, este mesmo

sistema concorreu para um gradiente de temperatura menor d£ forma a

se minimizarem os riscos de uma possível sensitização na ZTA do

material de base. A configuração final para execução da soldages

está mostrada na figura 1. Tanto aa vêtõea de gás prot*tor, quanto

os níveis de tensão, corrente « velocid.de de soldagem foram

otiaizados através dt experimentos prévios. Os valores finais d«

tribalho econtram-se discriminados na Tabela 1.
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Tabela 1: CondiçSes de Soldagea para o Processo MIO Automatizado

Velocidade (aa/ain.) Corrente Tensão Diteetro
— — — — — — — ^ — — w — W B P — — — — — — fl^fc

(A) (V)Araae

"9.30Õ 185 27

Araae
(•a)

Tipo Vazio total
(1/ain.)

Ar+21O2 18

SUFORE

PROTEÇÃO

INFERIOR

Kiy. ! It«>prcmwliiç3o <rí.ttjui;m.H i<;.i do uuportu com pro teção oduo.*i.i

no procedimento de

Apóa 4 uoldagem todas as juntas foram radiografadas e os

corpos de provas retirados de regimes totalmente isentas de

defeitos. Os reforços dos cordões de solda foram usinados e as

amostras lixadas e polidas mecânica e eletroHticamente em todas as

suas faces. A aicroestrutura da solda foi caracterizada por

microscopia ótica e eletrônica de varredura. 0 teor de ferrita

delta presente na solda foi deterainado no aparelho

FERRXTGENALTHESSER 1.503 e por actalografia quantitativa,

fornecendo ua valor aédio de 7 I. Foran obtidas medidas de

aicrodureza <m regilo soldada ao aetal de base ea ua aicroduríaetro

LEITZ. Para identificado da ferrita delta (ea aicroscopia ótica e

eletrônica de varreôur* - WEV), os corpos do prova foras atacados



COB uma solução de Murakami modificada (30 g de ferrocianeto de

potássio, 30 g de hidróxido de potássio e 60 ml de água destilada),

por 40 segundos a uma temperatura de aproximadamente 70° C. Para

identificação de sensitização, as amostras foram atacadas eletrolí-

ticamente (pela Norma NBR 7408) com 10 t de ácido oxálico, por 60 s

com densidade de corrente igual a 1 h/cm* Os testes de tração unia-

xial foram conduzidos em máquina INSTRON, à temperatura ambiente e

com taxa de deformação igual a 6,4 x 10~"/s. As amostras foram

tiradas na direção de laminação com Lc - 26,00 mm e Ao • 22,52 mm*.

Os corpos de prova para os testes de fadiga (aço recozido e

junta soldada) foram retirados na direção de laminação com as

dimensões e geometria indicados na figura 2.

1

(mm)

Fig. 2 - Geometria e dimensões das amostras de fadiga ut i l izadas .

Ou f»n«j t i ioo d e í j d i g . i , i c . i l i z.i<)r>:j "in m. lguHi . i S c h e n c k p o r f l e x . i o

. 1 I I r i l i i d . i , j i i l l l . l í l f J t K M l ' I . » i l l 1 I t ; Ü 7 <• i ( f i l l l . l l o l I ) - I , C o f . t i n

. i l l . 1 1 I z a c l o u I ' . M •! : I O I M ' u r | p i r i l o : i i l r I H H > M t I , i : i : i > m . i i f I l . 1 J i l l - l i . j . ' i f . < • a

j u n t a o o l d j J a . OB c o r p u u cJ«> pi ov.i Jor.im e m i r u â d o u a t é a rupLur 1 c

nan c a r g a s m a i s b a i x a s c o n s i d e r o u ut- 1 0 7 C Í C I O H como .Mt̂ rulo o l i m i t e

d»; r e s i s t ê n c i a a f a d i g a ( a m o n t r a s nüo r o m p i d a s ) .

3. Resultados

Ao propriedades mecânicas dos corpos üc prova recozido e

recozido*soldado, determinados a purtir de ensaios de tração

uniaxial, sSo mostradas na Tabela 2. *

A Figura 3 mostra o perfil de medidas de microdureza Vickers,

realizadas • intervalos de 0,4 mm com uma carga de 50 g, em uma

08çSo transversal da junta soldada. Nota-se que o metal de solda

apresenta uma dureza da ordem de 181 menor do que o metal de base e

que a ZTA é muito pequena, da ordem de 0,5 mm.



- 3 . 8 - 4 . 0 4 . 0 8 . 0

Distnncin an centra dn salda [mm]

Fig.3 - Perfi l da micradurezns nn salda.
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Tabela 2: Propriedades meclnicam do aço inoxidável austenítico

AI8I 304 L e d a junta soldada (304 L + 308 L).

--̂ -__—-_ TÍMSAÕ~LÍM.DÍ
MATERIAL ESCOAMENTO RESIST.TRAÇÃO ALONGAMENTO (t)

j*o/»»Í> I*?£?1L. i£i-^-H$i22-SL
304L 2Õ7ÍIÕ II8TI2Õ ~ " " ç^io'

304 L/308~L _ 21.141" 91,078 _ _ W

Nota-se na figura 4 o metal de solda e os veios de ferrita pe-

netrando no aetal de base e na figura 5 uma ampliaçSo destas estri-

as. A distribuição de ferrita delta no metal de solda é homogê-

nea em sua parte central, conforme figura 6 e uma ampliaçSo mostra-

da na figura 7. Estas sicrografias foram obtidas com ataque de

Fia. 4 - Micrografia ótica da
interface entre o metal de
baae e o de solda. Atacada com
ácido oxálico. Aumento: 107 X.

Fig. 5 - Ampliação da micrografia
da Fio. 4. Detalhe mostrando pre-

d f i t delta n ZTA
da Fio.
sençd de
Aumento:

. Detal
errita
60 X.

mostrando
lta na ZTA.

Pig. 6 - Micrografia
nica de varcedura,
distribuição homogtn
rita delta no metal
Atacada. Aumento

a, mo
ogtnea d
tal de
: 250 X.

elttrQ-
mostrando

de fer-
solda.

Fig. 7 - Ampliação dt uma região
da micrografia,da Fxg.6,mostrando
*» marcas que indicam a morfolq-
gia da «rrita delta no »etaí ds
solda. Atacada. Aumento: 1000 X.
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Murakami Modificado (confome descrito acima) apds pré-ataque ee

ácido aulfúrico IN (T - ambiente: t - 48 horaa).

Os resultados dos ensaios de fadiga sSo mostrados na figura b.

A vida em todos os níveis de tensão, inclusive no limite de

resistência à fadiga, do material soldado é um pouco superior a do

metal de base. Para o levantamento de cada uma destas curvas foram

ultilixados auinze corpos de prova, conforme a Norma ASTM E 739-80.

Embora nâo indicadas nos gráficos, as bandas de erro de cada uma

destas cv-vas se interceptam, mostrando uma proximidade grande

entre elas. O fato marcante, entretanto, foi nSo ter deteriorado o

comportamento ea fadiga do material com a presença da junta

soldada.

A morfologia üt fatura das amostras rompidas em fadiga não

mostrou nenhum aspecto ncvo de relevância em relação à documentação

já existente na literatura, tanto para o metal de base | 5| ,|6| ,

quanto para a junta soldada |2|,|3|,|4|. Por isto não serão

documentadas neste trabalho. Da mesma forma que nos casos

mencionados na literatura, observaram-se vários pontos de iniciação

de trinca e uma morfologia essencialmente dutil. Um aspecto

interessante observado foi a da participação da ferrita delta no

processo de fratura, que foi estudado através de microscopia

eletrônica de varredura das partes laterais das amostras testadas

em fadiga, próximo da fratura. Verificou-se que para tensões

elevadas (baixo número de ciclos) as trincas de fadiga interceptam

os veios de ferrita delta, na maior parte de suas extensões (figura

9.a). Entretanto, em tensões baixa9 (fadiga de alto ciclo)

encontrou-se uma participação efetiva da ferrita delta no processo

de iniciação e propagação das trincas de fadiga, confirmada pela

presença de inumeras trincas secundárias acompanhando veios de

ferrita delta (figura 9.b), Cm ambas as figuras (9.a e 9.b)

observam-se trincas, veios de ferrita delta de cor acinzentada e

linhas de deformação plástica (linhas claras) originadas pelo

processo de fadiga. E interessante observar que estas linhas de

deformação plástica percorrem as regiões austeníticas até serem

bloqueadas por um veio de ferrita delta. Este fato está melhor

evidenciado na ampliação rostrada na figura 10. A possibilidade da

ftrrita delta atuar como barreira para o livre desenvolvimento das

bandas de deformação plástica, suporta a suposição de que estes

mesmos veios possam também contribuir para retardar as trincas.
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Flo. V - Micrografias eletrônicas de varredura da face lateral de
corpos de prova rompido» em fadiga co» tensão: a) alta (314 MPa).
Mostrando trinca secante aos veios de ferrita delta e b) baixa (245
M P ) mostrando trincas acompanhando os veios de ferrita delta,

f i d i d t e t Asent 1000 X
Most
MPa)
Atac

a), mostrando trincas acompanhando os veios
acadas conforwe indicado no texto. Ausento;

err
X.
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Fio. 10 - Micrografia eletrônica de varredura mostrando ampliação
onde se observam linhas>de deformação criadas durante a fadiga.
Note o ancoramento destas linhas em veies de ferrita delta.
Atacada. Aumento: 3 000 X.

4. Discussão

0 aspecto importante a ser inicialmente ressaltado refere-se

ao procedimento de soldagem utilizado neste trabalho. Introduziu-se

uma alteração em relação aos sistemas convencionais pelo uso de um

cobrejunta ("backing") refrigerado a gás. Isto permitiu algumas

vantagens em relação à junta soldada obtida, dentre 38 quais

destacam-se:

1. uma ZTA com tamanho bastante reduzido, aproximadamente 0,5 mm;

2. como conseqüência de uma ZTA menor, não se observaram presença

marcante de sensitizaçSo nem muitas ramificações de ferrita

delta a partir da zona fundida em direção a ZTA;

3. homogeneidade de distribuição de ferrita delta no metal de

solda. A ferrita delta não se apresenta interconectâda;'

4. obtenção de uma junta soldada saudável, não apresentando

porosidades ou trincas;

5. a principal vantagem, como conseqüência dos itens acima

mencionados, foi a obtenção de melhores propriedades de
*

fadiga an relação ao metal de base, o que não st consegue

usualmente Ul.
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Estes aspectos estão resumidos na Tabela 3 juntamente com os

resultados obtidos por outros autores utilizando procedimentos de

soldagem distintos.

Tabela 3 - Características de Diferentes Processos de

Características

Metais de Adição

Espessura da Chapa(aa)

I Ferrita Delta

Distribuição da
Ferrita Delta

Aporte de Calor(kJ/aa)

Taaanho ZTA (•»)

Tacanho de Gr2o
do Metal de Base (ua)

LRF Metal de Base
(MPa)

LflF Junta Soldada
(MPa)

LRF JS/LRF MB

TIG1

347

4

9

heterogênea

1,8

" 4

60

285

265

0,93

AMER2

347

4

7

heterog.

0,9

~ 6

60

285

265

0,93

MIGP3

347

2

10

—

0,29

5

-

-

270

-

Soldagea

MIC1»

308 L

4

7

homogênea

0,6

" 0,5

82,3

210

230

1,10

1 - 'Tungsten Inert Gas"; 2 - Arco.Manual Eletrodo Revestido 4
3 - "Metal Inert Caa" - Pulsado >2\; 4 - MIG coa refrigeração e

proteção da poça de fusão; este trabalho.

Os principais fatores que influenciam no teor, morfologia e

distribuição da ferrita delta são |7|rj8|: a) o tipo do processo de

soldagem ou de "cladding" utilizado, com o aporte de calor e as

taxas de resfriamento a eles associados e que afetara o mecanismo de

solidificação; b) o controle adequado do processo, que influenciará

em variações locais tanto em composição química quanto na taxa de

resfriamento. O aumento no teor de ferrita delta faz com que a oua

morfologia aude desde veios descontínuos (para menores

quantidades), para veios contínuos e interligados até uma estrutura

acicular coapactada, para teores mais «levados.

A presença de algum teor de ferrita delta no nttal de solda de

uma junta ou "cladding" de aço inoxidável austenítico, com teores

entre cerca de 2 e 10 I |9| i desejável para tvitar ou minimizar o

surgimento de trincas a quente l4|,|8|,|9l. entretanto, é

importante que a ferrita delta esteja tão maio homogeneamente
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distribuída euanto possível no aetal de solda |7|. Prasad Rao et.

ai |7| concluíram que a redução na variabilidade do teor de ferrita

delta ao longo do cordão de solda de uma junta ou "cladding" só

pode ser conseguida através de um cofvtrole muito efetivo do

processo de soldagem. 0 aspecto homogêneo da distribuição da

ferrita delta obtida no presente trabalho pode ser notado ^>elas

nicrografias das figuras 6 e 7. Apenas na interface do metal de

Bolda com a ZTA é que a ferrita se apresenta com arranjo mais

orientado e de forma mais compactada, como é comum * obter-se. A

melhora na metalurgia da soidagem foi conseguida otimizando-se o

funcionamento ôo cobre-junta, através da circulação de gás, para

garantir um resfriamento rápido da poça de fusão.

A curva de microdureza versus posição da figura 3 mostra o

metal de solda muito proximo do metal de base, sem um intervalo

muito nítido entre eles que caracterize bem a ZTA. Mescao

raicrograficamente (figura 4), utilizando-se amostras atacadas, fica

difícil identificar com precisão a ZTA, a não ner pela ramificação

d»» forrita delta ali observada.

0 método de soldagem e o controle do processo utilizados no

pi »r«jente trabalho permitiram obter juntas soldadas livres de

heferogeneidades ou defeitos que pudessem atuar como concentradores

de tensão e favoressem a iniciação de trincas de fadiga. A maior

resistência a fadiga observada nas juntas soldadas com respeito ao

metal de base deve estar relacionada com a suas diferentes

microestruturas, visto que elas controlam os processos de iniciação

e propagação de trinca de fadiga. As principais diferenças entre os

dois materiais são: a presença nas juntas soldadas da ferrita delta

e a diferente morfologia e. possivelmente, composição química da

austenita em ambos os casos.

0 processo de iniciação de trinca de fadiga no aço inoxidável

AISI 304 tem sido estudado detalhadamente Í4l,liol. Na faixa de

fadiga de alto número de ciclos a iniciação de trincas se dá de

forma tranogranular, passando para intcrgranular na fadiga dte baixo

ciclo. No caso da» juntas soldadas foi observada, para alto ciclo,

iniciação de trincas noa veios de ferrita delta, sendo que para

baixo ciclo «ate tipo de iniciação não foi tão freqüente. 0

diferente comportamento d« iniciação nos dois casos poderá produzir

diferenças na vida «m fadiga. Porém, seria razoável esperar que a
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iniciação preferencial nos veios da Cerrita delta produzissem uma

aceleração do processo de iniciação com respeito a do metal à<.

base e, consequentemente, um decréscimo na vida em fadiga,

contrariamente ao observado. Por este motivo o aumento na vida em

fadiga das juntas soldadas deve ser atribuído a diferenças nos

processos de propagação de trinca. No metal de base, uma trinca de

fadiga propaga-se através dos grão da austenita, enquanto que na

solda a propagação deve efetuar-se através da matriz de austenita e

também da ferrita delta. Não é possível a propagação exclusivamente

acompanhando a ferrita delta, visto que esta fase não é contínua.

Uma menor taxa de propagação de trincas ça junta soldada pode ser

explicada com dois argumentos: a) uma maior resistência intrínsica

da austenita da junto soldada a propagação das trincas devido, por

exemplo, a diferenças de composição e/ou a diferentes morfologia.i

da austenita nos dois materiais. Com efeito, no metal de base os

grãos são equiaxiais enquanto que na junta ela se apresenta na

forma do dentntan finas por causa da elevada taxa de resfriamento

inerente ao procedimento de soldagcro utilizado; b) interação da3

trincou de l.i<iig.i com ou veios d« ferrita delta: durante o PTOCCBÍIO

di; proptig,içao <i trinca deve atravenuar ou veiou de fciritj de] LJ <•

c piovavd «juu fiilc proceauu pouu.i rcL.irilai o ueu <tvunçu. Uma

indicação da cxi ntémia deste efeito pode oer obuetvada ria Iiyur.i

10, onde bandaii iic deul IZ.IMUIILO nurlC.UJJU na iiiutcni ta uc

jrtl«rrompero no» VI-IOJI üe íerrita, o que inclua que a nua propagado

foi dificultada por nata interação. Um processo similar podurid

retardar o avanço das trincas de fadiga no material soldado,

resultando no aumento da vida em fadiga.

Aaíuro sendo, o panorama geral do proecuso de fadiga da juntd

soldada do aço austenítico estudado neste trabalho mostra que em

tensões elevadas (baixos ciclos, Pig. 9.a) não parece haver um

papel preponderante da ferrita delta nos mecanismos de inciaçâo da

trinca, embora possa agir positivamente para retardar a sua

, propagação. Já em tensões baixas (alto número de ciclos, Fig. 9.b)

a ferrita delta mostra influenciar t*nto a iniciação quanto a

propagação da trinca. Pela observação dos resultados referentes as

mediduo de dureza (Fig. 3) e dos enuaios de tração uniaxial (Tabela

2) ventíca-tio que não DO O mttal de oolda é mais mole do guc o

matai de base, come também o seu limite de resistência a traçáo 6

inferior, Alóm dioto os corpo ' Je prova de tração rcüî ii.Jin
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3iatematicamente no metal de solda, mesmo considerando-se que o

comprimento útil da amostra tem seção uniforme envolvendo o metal

de solda e o metal de base. Embora o metal de solda contenha os

veios de ferrita delta que facilita* a iniciação da trinca de

fadioa em tensões baixas, a própria presença desta fase pode, de

outra forma, agir no sentido de bloquear a livre propagação de zona

plá3tica a frente da trinca. Sendo o metal de solda mais mole a sua

deformação por fadiga envolve um grau de escoamento plástico maior

do que aquele que ocorre no metal de base. tendo como conseqüência

uma zona plástica à frente da trinca maior. No entanto, o avanço da

zona. plástica, do qual depende a propagação da trinca, encontra

retardes intermitentes em cada veio de ferrita delta. Esta

abordagem representa uma forma unificada de justificar a provável

menor taxa de propagação da trinca de fadiga no metal de solda,

como responsável - pelo aumento na sua vida, ao combinar os dois

Afoitos acima mencionados do papel desempenhado, por um lado, pela

diferença morfológica e constitucional da austenita e, por outro,

pela presença da Corrita delta.

5. Conclunõen

A - pulo» r «tini l.ri«Jo» ol>l KIOH ficou cl.it; a <J inMM?u3idjdc do contrulc

adequado dou pi OCIMIIITWMII.OH tli* nol<l.igcm <1.> «iv<>

duutftiítico para rioiU-.n ciiptrcit ícaçouu de projeto ou

«1ur<mte u manut«»iic<lo ih« componente:! gue trabalham uubmetidou a

carregamentos cíclicou;

B - o uso de um procedimento de soldagem otimizado para um aço

inoxidável austenítico tipo AJSI 304 L possibilitou a obtenção

de uma junta soldada saudável, livre de trincas e porosidades,

com as características de possuir uma zona térmícanente

afetada muito pequena (da ordem de 0,5 nn), praticamente

isenta de sensitização, além de ferrita delta no metal de

solda com teor adequado (cerca de 7 t), uniformemente

distribuída e sob a forma de veios não contínuos; '

C - as características acima mencionadas permitiram que a vida em

fadiga nSo só não fosse degradada (como freqüentemente

ocorre), mas qu« se apresentasse pouco superior a do metal de

base em todos os níveis de tensSo testados. Este acréscimo na

vida em fadiga foi interpretado coxo sendo devido a dif«rtnça>

morfológicao e constitucional a daa taaea presentes no metal de
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solda ea relação ao netal de base.
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