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RESUMO

A hidrogenaçao catódica do aço AISI 316 desestabilizou a
estrutura austenítica provocando a formação de duas novas
fases: c (hexagonal compacta) e a1 (cúbica de corpo centra*
do). Foi empregado como eletrõlito a solução IN H-SO,. com
concentrações variáveis de ASjO-, a saber: 0, 1, 5 e 100
mg/i, tendo sido mantida constante a densidade de corrente
aplicada (iQ * 0,22 A/cm

2).

Adição de 1 e 5 mg/t As.O. não influenciaram na transforma-
ção Y •*• t obtida com a aplicação de um potencial catõdico'
sem adição do catalizador de hidrogenaçao. Entretanto, adi-
ção maciça (100 mg/l) contribui para a formação de a*.

Foi observado que um grão austenítico menor assim como um
tempo de hidrogenaçao maior facilitam a transformação da e£
trutura. Além disso, o tempo de hidrogenaçao influencia a
microdureza e a ocorrência de microtrincas, estas identifi-
cáveis de maneira inequívoca por meio da microscopia ele-
trônica de varredura.

Ficou caracterizado que a ordem em que os produtos de trans



formação da austenita ocorrem por hidrogenaçao catodica ob£

dece a seguinte seqüência:

embora ainda haja controvérsias para a transformação equi-

valente por meio da deformação plástica.

Enfim, um esforço foi feito em identificar relações entre

o efeito do hidrogênio sobre o aço inoxidável AISI 316 e

hipóteses existentes sobre o mecanismo da corrosão sob ten-

são dos aços austeníticos em cloretos.
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ABSTRACT

The hydrogen charging of AISI 316 stainless steel has turned

unstable the austenitic structure which partially decomposes

into two phases: e (hexagonal close packed) and a' (body

centered cubic). A IN HjSO^ solution was used as

electrolyte, with varying concentrations of As.O* (0, 1, S

and 100 mg/£) for a single constant applied current density

<i0 s 0,22 A/cm
2).

Addition of 1 and 5 mg/l of ASjOg did not influence the y • c

transformation obtained through an applied cathodic potential

without a catalysing agent. However, the addition of large

quantities (100 lg/i) contributed to the formation of the

a' phase.

It was observed that a smaller austenitic grain as well as

a larger hydrogen charging tir.e, improve the phase

transformation. Also, the hydrogen charging time affects the

micro-hardness and the formation of micro-cracks, which are

easily detected by scanning electron microscope observation.

It was estabiliehed that the order in which the transformatici
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products of the austenitc appear through hidrogen charging

follows the sequence:

although there is still some doubt about the equivalent

transformation order by plastic deformation.

Finally, an effort was made to identify relationships

betveem the effect of hydrogen charging on AISI 316

stainless steel and existin hypothesis on the stress

corrosion behavior of austenitic steel in chloride media.
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INTRODUÇÃO

Os danos causados pelo hidrogênio em materiais estruturais
'de reatores nucleares tem sido objeto de estudo. Muitos -ca-
sos de fratura tem ocorrido em aço inoxidável empregado em
camadas finas como material de revestimento de vasos de
pressão em reatores de ãgua leve.

As três fontes possíveis de hidrogênio nos reatores a ãgua
Í29)

leve, citadas por Rossin* % sao:

1) dissociação da molécula de HjO na interface aço inoxidá-
vel - ãgua;

2) reações de corrosão;

3) decomposição radiõlice da ãgua (quebra da molécula H-0
por efeito de radiação).

Em reatores rápidos o hidrogênio e produzido pela reação
(n, p), em que o proton emitido pode ser reduzido a hidro-
gênio atômico . 0 hidrogênio molecular produzido em ma-
teriais de encamisamento de combustível • maior para o aço



AISI 316 em relação ao aço AISZ 30»», de acordo com Alter e
W«b.r"°\

Tendo sido mostrado nos últimos anos que, contrariamente a
uma idéia anteriormente aceita, os metais cúbicos de faces
centradas tachem eram sensíveis ao efeito fregilizante do hi
drogenio, trabalhos vêm sendo feitos a fim de bem caracte-
rizar a natureza e a intensidade de tais modificações.

Em trabalho recente com aços inoxidáveis austeníticos tipo
AISI 3Q1L Holzworth e Louthan mostraram que por meio da
hidrogenação catõdica em soluções ácida e básica e adição
de arsenito de sódio (AsCLNa) era possível desestabilizar a
estrutura austenítica, obtendo-se duas novas fases, sendo
tais fases e <hexagonal conpacta) e a* (cúbico de corpo cen
trado) es mesmas que se podia obter por deforoaçao mecânica
a baixas temperaturas (-196°C) de austenita isenta de hi-
drogênio.

Por outro lado, uma terceira circunstância de transformação
da austenita de aço 304 havia sido assinalada em trabalho
de Vaughan et ai . Tais pesquisadores observaram que a
austenita, exposta a soluções saturadas de MgCl, a quente,
dava origem âs fases a* e c. Na mesma época Nielsen mos-
trou que o hidrogênio poderia formar-se em soluções de
MgCl, a quente que provocam corrosão sob tensão do aço 30U.

0 conjunto dessas evidências vem levando vários pesquisado-
res a sérias indagações sobre o papel do hidrogênio nos fe-
nômenos de corrosão sob tensão. A fim de estudar tal efei-
to, parece cada vez mais necessário determinar a ação do
hidrogênio sobre materiais sensíveis â corrosão sob tensão,
ou seja, sobre estruturas cúbicas de faces centradas.

0 objetivo do presente trabalho foi de verificar:

a) te o aço inoxidável 316, em que a adição de Mo confere



• austenita uaa grande estabilidade estrutural, seria igual
mente sensível a ação do hidrogênio;

b) caso afirmativo, qual seria a influência do tamanho do
grão sobre a eventual ocorrência de tais transformações es-
truturais >

c) que parâmetros eletroquímicos eram predominantes: se a
aplicação de um potencial catõdico (densidade de corrente),
se a adição de catalizador de hidrogenação â solução, ou a
ação simultânea dos dois fatores;

d) a ocorrência de microtrincas na estrutura cúbica de fa-
ce centrada estudada era factível e caso afirmativo qual o
caráter da fissuração (trans ou intergranular).

Paralelamente um esforço seria feito a fim de examinar se
os efeitos da hidrogenação seriem apenas de superfície ou,
ao contrario, haveria possibilidade de xJetetar uma verda-
deira camada de transformação.



2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Material

2.1.1 Composição do aço em estudo

0 material usado foi o aço inoxidável austenítico tipo AISI
316, cuja composição, determinada para o presente trabalhe,
foi a seguinte:

Material C Cr Ni Mo Mn Cu

aço 316 0*05 17,3 13,2 2,15 1,83 0,09

Esse material foi recebido sob forma de barras de diâmetro
16 mm.

2.1.2 Corpos de prova para hidrogenação

As barras foram usinadas e confeccionados corpos de prova
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coo altura de 12 nm, cuja forma • dinensões finais são in-
dicadas na Fig. 1.

2.1*3 Tratamentos térmicos

Os tratamentos térmicos realizados sobre os corpos de prova
tiveram por finalidade a obtenção de amostras com dois ta-
manhos de grão distintos.

Para obter uma microestrutura com tamanho de grão menor (es
trutura A) foi feito um aquecimento a 900°C durante 1 hora,
seguido de resfriamento em água com agitação.

Microestrutura com tamanho de grão maior (estrutura B) foi
obtida através de aquecimento a 1200 C durante 6 horas, se-
guido de resfriamento em água com agitação.

2.1.4 Tamanhos de grão e durezas correspondentes

0 exame metalografico apôs polimento eletrolítico (condi-
ções de polircento apresentadas no sub-ítem 2.2.1) e ataque
químico com água regia glicerinada â quente (1 parte KNO.,
2 partes glicerina, 3 partes HC1) evidenciou a diferença en
tre os tamanhos de grão (Figs. 3 e U).

As medidas de tamanho de grão apresentaram os seguintes re-
sultados:

estrutura A: I = (40 ^ 6,3) p

estrutura B: Z * (65 ± 2,6) v

Esses valores foram obtidos traçando-se 10 retas de compri-
mento 1^ sobre iricrografias das estruturas A e B, de ar.plia



Fig. 3 - Micrografia Otica
Aço AISI 316, aquecido } <*T** j
a 900 C, resfriado em- • # ;V
igua. .": ^
Estrutura A (grão aus-.,v

tenítico menor)

•*N*

! ̂ • V ">
. *

Fig. «» - Micrografia Ctica
Aço AISI 316, aquecido • .
a 1.200°C, resfriado
cm água.
Estrutura B (grão aus-
tení t ico maior)



ção conhecida. 0 valor nédio do grão» em alcrons» foi cal*
culado pela relação:

—10 - D

sendo A a ampliação e N. o número de vezes que 1. intercep-
ta contornos de grão.

As Pigs. 5 e 6 mostram os histogramas da distribuição de
freqüência dos tamanhos de grão, em microns.

Medidas de dureza efetuadas sobre grupos de lt corpos de
prova de cada tratamento térmico comprovaram a diferença de
tamanho de grão previamente indicada, ou seja (em Rockwell
A ) :

estrutura A = *»C £ C.U2

estrutura B * 36+0.22

2.2 Métodos

Os ensaios de hidrogenaçao catodica foram realizados em cé-
lula eletrolltica, onde foi imposta» por intermédio de uma
fonte de corrente contínua, uma densidade de corrente pre-
viamente determinada entre o eletrodo de trabalho (aço ino-
xidável AISI 316) e o contra-eletrodo de platina. Foram me-
didas as diferenças de potencial entre esses dois eletrodos,
bem como o potencial entre o eletrodo de trabalho e o de re
ferincia (eletrodo de calomelano saturado). Na Fig. 10 pode
nos ver o esquema do sistema utilizado.

2.2*1 Preparação dos corpos de prova



tt
M

a»
14

ts

tt

ti

to
I»

I*

• •
I»

14

It

It

II

T

4

t

t

I

fX>



10

24

ti

ti

ti

to
I»

It

IT

I»

IS

14

IS

It

11

10

t

.4

I .

t

I

0
Lr



XX

As «mostras foram' embutidas en baquelite (Metallurgical
Molding Resin da Metallurgical Suply Co.) com a finalidade
de isolar eletricamente a maior parte da superfície do cor-
po de prova, deixando uma area exposta de 1,H cm para amos
trás de estrutura A e 1,3 cm para a estrutura B. A diferen
ça entre esses valores é devida a oxidação diferencial que
sofreram as amostras durante os tratamentos térmicos e a
correspondente retirada das camadas oxidadas. A baquelite
mostrou ser inerte ao eletrõlito empregado.

A firo de poder ligar cada amostra ao circuito elétrico foi
adotado uri sistema que consiste em embuti-la juntamente con
outra amostra do mesmo material, sendo que nesta última é
usinada uma rosca na sua face superior (Fig. 2). Através de
um eixo parafusado nessa rosca e conservado acir.a da super-
fície de separação eletrõlito-ar, pode-se então manter o
conjunto suspenso na solução em estudo.

Para a preparação do corpo de prova foi feito polimento me-
cânico em papel abrasivo seguido de polimento eletrolitico.
As condições de polimento eletrolitico foram:

densidade de corrente elétrica 1.2 A/cm

tempo 20 seg.

eletrõlito 2 partes HCIO^, 1 parte

glicerina e 7 partes ál-
cool etílico

As amostras, já perfeitamente lavadas em água corrente e se
cadas com álcool etílico 95% p.a. e ar quente, foram guar-
dadas era deesecador até o ncr.ento de serem utilizadas.

2*2*2 Hidrogenação catõdica

2.2.2.1 Célula eletrolítica
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A célula eletrolítica apresenta una separação interna para
evitar a contaminação do eletrolito por aeio da ponte sali-
na (Fig. 7), e suas dimensões internas totais são de 115 x
78 x 90 mm. As dimensões da célula propriamente dita (célu-
la de hidrogenação) são de 70 x 78 x 90 mm.

Foram introduzidos pela' tampe o contra-eletrodo de platina»
a ponte salina, bem como o eixo que sustenta o eletrodo de
trabalho, conforme foi explicado no sub-item anterior.

Ha duas pontes salinas que estabelecem contato entre o ele-
trodo de trabalho e o de referência. A comunicação entre as
pontes e feita através de uma solução idêntica ã do eletro-
lito empregado e fica na parte em separado da célula ele-
trolítica, evitando-se assim a contaminação do eletrolito.
A Fig. 8 (a e b) mostra a disposição do conjunto célula e
eletrodos.

2.2.2.2 Preparação do eletrolito

Foram preparadas soluções IN de H-SCT com concentrações va-
riáveis de As-Og, a saber: 0, 1, 5 e 100 mg/l.

Fará possibilitar uma boa dissolução do As.O. na solução,
este foi primeiramente dissolvido em ãgua destilada a quen-
te, na concentração desejada. Após a dissolução foi feita a
filtração dessa solução. Cm seguida foi adicionado H

2
S O u a

96% (densidade 1,8U) e o volur.e completado com água desti-
lada até a obtenção da solução IN.

2.2.3 Cxair.es metalográficos

2.2.3.1 Ketalografía ótica
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O exame e micrografia ótica da estrutura foram feitos por
nexo do microscópio Reichert tipo MeF- (Universal Camera
Microscope). Vários aumentos foram utilizados assim como re
cursos óticos de iluminação através do sistema Nomarski.
Esse sistema consta de prismas e lentes que difratam a luz
incidente de modo a se obter maior contraste entre as fases
e a percepção do relevo da superfície.

2.2.3.2 Metalografia eletrônica de varredura

Para identificação de eventuais trincas no material, após
hidrogenaçlo catódica, a microestrutura foi examinada e fo-
tografada por intermédio de um microscópio eletrônico de
varredura modelo Stereos can, da Cair.br ige.

2.2.»* Análise difretostétrica de raios X

As anSll^wS por difração de raios X foram realizadas com
equipamento Philips tipo PW 1010. As condições de operação
foram as seguintes:

Unidade básica: radiação: Cu ka filtro de Ni, 40 kV, 20 mA

detetor : contador proporcional tipo PW
1965 operando em 1610 V

velocidaoe de varredura: 2 o (26/min)

Sistema de registro: ajuste do Pulse Height Analyser PW
1280: linha base 1.S0 V, canal (jane-
la) 0.40 V

atenuadcr: 2 * 3

range (Rateneter PV7 1362): 1.103

constante de tempo: 2

velocidade do papel: 1.200 mm/hr
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2.2.5 Microdureia

Medidas de microdureza Vicfcers foram realizadas antes e
apôs hidrogenaçao catõdica das amostras, tendo sido aplica-
da carga de 9,1 g.

0 sistema de microdureza é também Reiçhert, fazendo parte
dos equipamentos acessórios do microscópio jã citado.

2.2.6 Medida da espessura da camada transformada

Para se medir a espessura da canada transformada foi adota-
do o processo que será descrito a seguir.

Experiências preliminares mostraram que a camada transfor-
mada ere relativamente de pouca espessura. Assim, impres-
sões de microdureza Vickers foram feitas na amostra hidro-
genada, com aplicação de cargas de 180 g, suficientemente
elevadas para que pudesses atingir o metal de base austení-
tico não transformado. Media-se então as diagonais dessas
impressões num primeiro nível (D).

Feito isso, seguiram-se sucessivos polimentos em feltro e
alumina de l/«* de micron. Após cada um desses polinentos
era realizada a análise difratométrica do material. 0 últi-
mo polinento fói aquele em que o difratograma mostrou ter
sido eliminado o material transformado.

Como se pode ver na Fig. 9, em cada polinento é retirada
ura canada de material de espessura h., sendo que a diago-
nal <2a impressão passou a ter o comprinento d.. Por seme-
lhança £e triângulos tenoi:



II

u>

en que

H • -Sup- <2>

sendo o angulo do vértice do penetrador: 6 = 136°

Substituindo-se (2) em (1):

D - d , 2 tg

A soma dos h^ nos dá a espessura total da camada retirada,
isto é,
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3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1 Efeito do teor de cetalizador

3,1.1 Ação do catalizador en ausência de corrente aplicada

Para verificar a influência apenas da adição de catalizador
â solução foram realizados ensaios sem aplicação de corren-
te externa.

Amostras de estrutura A e B foram imersas durante •» horas
em solução IN de H2

sou com teores em As2°3 var^Áveis de 0,
1, 5 e 100 mg/l.

Para cada estrutura e concentração de catalizador foram rea
lizados ur. mínir.o de dois ensaios con a finalidade de se ve
rificar a reprodutibilidade dos resultados.

Após 1 horas as amostras forar. retiradas da célula eletrolí-
tica, lavadas e secadas com álcool etílico e ar quente.

A análise dífratoirétrica subsequente nao revelou nenhuna



transformação cie fase no material: as amostras apresenta-
ram-se completamente austeníticas, tanto nos ensaios com so
luçao sem catalisador como naquelas em. que houve adição ea-
ciça de ASgOg (100 mg/l). As Figs. 11 e 12 mostram as di-
frações de raios X do aço inoxidável AISI 316 apôs tratamen
to térmico (estrutura A e B) e as Figs. 13 e 11 as difra-
ções desse mesmo material apôs imersão em solução contendo
100 mg/l Aso0-, durante *» horas. Vê-se que a fase única pre
sente e a austenita, nao tendo havido qualquer transforma-
ção.

0 potencial das ar.ostras em relação ao eletrodo de calome-
lano saturado (^££5) não foi afetado de maneira apreciável
pela diferença de estrutura (tamanho de grão) ou pelo teor
de catalisador na solução, apresentando um valor de-0,28 V.

3.1.2 Ação de corrente aplicada em ausência de catalisador

Foi realizada a hidrogenaçao catodica de ar.ostras de estru-
tura A e B, nas seguintes condições:

Solução IN H2SOU

0,22 A/era2

A corrente foi mantida constante durante as experiências,
sendo que no final de t horas o valor de E E C g era de -1,30 V
para ambas-as estruturas.

Os difratograr.as de raios X (Figs. IS e 16) mostraram que
houve transfcrr.ação parcial da austenita (y) em e (hexago-
nal cor.pacta).

3.1.3 Ação simultânea de catalisador e corrente aplicada
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As condições de hidrogenação catõdica foram Mantidas as mas
mas do ítem anterior, adicionando-se apenas catalisador à
solução: 1, S e 100 mg/1 As.Og.

0 potencial &££§ P&ra baixas concentrações de catalisador
(1 e 5 mg/l) apresentou o mesmo valor médio que para a so-
lução sem catalizador. No entanto, nos ensaios em que foram
empregadas soluções contendo 100 mg/l As.O,, o valor médio
do potencial no final de U horas foi um pouco mais catõdi-
co: -1,H5 V.

As Figs. 17 a 22 apresentam as difrações das estruturas A e
B após os enseios de hidrogenaçlo. Kouve sempre transforma-
ção parcial de T «n c, como nas experiências sem adição de
catalizador (Tabela 1). A influência do catalizador sõ se
faz sentir de maneira apreciável para a concentração de
100 mg/l e para a microestrutura de grão austenitico menor,
como serã realçado a seguir.

3.2 Efeito do tamanho de grão

Comparando-se as análises difratométricas das amostras de
estrutura A e B apôs os ensaios de hidrogenação con 0, 1 e
5 mg/l (Figs. IS a 20), vê-se que elas não apresentam dife-
renças no que tange ã transformação austenítica, de vez que
a fase cubo de face centrada (y) e a fase hexagonal compac-
ta (c) estão sempre presentes.

No entanto, nos ensaios com soluções contendo 100 mg/l as
amostras con grão austenitico menor e maior tem um conpcr-
taraer.to distinto; enquanto a estrutura B (grão austenitico
maior - Fig. 22) sofre transformação análoga a observada
para teores r.ais baixos em catalizador, a estrutura A (grão
austenitico r.enor - Fig. 21), após transformação, dá origer.
ã fase o' (cubo de corpo centrado). /
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3.3 Efeito rio envelhecimento

Para o estudo do efeito do envelhecimento em amostras hi-
drogenadas de estrutura A e B, foi feita a analise difrato-
métrica 1 e 10 dias apôs as experiências. Durante esse in-
tervalo de tempo as amostras foram mantidas em dessecador
à temperatura ambiente.

As Figs. 23 a 30 apresentam os resultados apôs 10 dias de
envelhecimento. Não houve modificação do material em rela-
ção ao que foi registrado 1 dia depois, não tendo havido
fors-.açio de novas fases nem desaparecimento de fases já
existentes.

3.i» Efeito do tempo de hidrogenação

Para estudar-se o efeito do tempo de hidrogenação forai.. rea
lizados ensaios em solução IN H.SO^ â densidade de corrente
de 0,22 A/cm , nos quais o tempo de hidrogenação foi aumen-
tado de U para 10 horas e em duas situações extremas a se-
guir indicadas (Tabela 2).

3.H.1 Em ausência de catalizador (0 mg/l As-O-)

0 objetivo.era verificar se alguma formação de a* poderia
ocorrer.

Kas condições eletroquímices impostas não foi possivel iden
tificar variações no difratograr.a de raios X do material
após U e 10 horas de hidrogenação (Figs. 15 e 31).

3.M.2 Em presença de catalirador (100 mg/l As.O.)



Sifratogranas <J« raios X

t

Fig. 11 - Aço AISI 316 aque-
cido a 900°C, resfriado cm

Estrutura A

Fig. 12 - Aço AISZ 316 aque-_
cido a 1.200°C, resfriado*ea
água.
-Estrutura B



Difratogranas de raios X do aço AI SI 316 apôs imersio dura-

te •» horas em solução IN HgSO^ contendo 1 0° ™&/l As2°3

• _•«+ »f •. .*»*••».

Fig. 13 - Estrutura A
«•.©»

(•••1

Fig. l1» - Estrutura B

•V»
«•,0b

Ut*



Difratogramas de raios X do aço AISI 316, 1 dia apôs hidro-
genação catódica
Tempo de hidrogenaçio catõdica: •» horas

Fig. 15 - Estrutura A

V i

Fig. 16 - Estrutura B

t

«••ti

I
if—)



27

Difratogramas de raios X do aço AISI 316, 1 dia apôs hidro-
genaçao catõdica
Tempo de hidrogenaçao catõdica: «» horas

: i 1 r !!

Fig. 17 - Estrutura A

I
MM)

«r—-*"

<U.O,

Fig. 18 - Estrutura B

» '
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Difratogranas de raios X de aço M S I 316, 1 dia após hidro-
genação catôdica
Tempo de hidrogenação catôdica: U horas

Fig. 19 - Estrutura A

t f

|Mt)

I

Í I

- \ *-+ •-.. ..- •.

»•} , Fig. 20 - Estrutura B

4
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tt»>,
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Difratogrenas de raios X do aço AISI 316» 1 dia apôs hidro-
genaçao catõdica
Tempo de hidrogenaçao catõdica: •» horas

«••o.

Pig. 21 - Estrutura A

é.

frtt)

»••••/•

fig. 22 - Estrutura B
(1*4

•••••1



Difratogramas d* raios X do aço AISI 316, 10 dias apôs hi-
drogenaçio catodica'
Tampo de hidrogenação catodica: U horas

t »

*?.> Fig. 23 - Estrutura A

. . - . l-i

Fig. 2** - Estrutura B
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Difratograinas d« raios X do aço AISI 316, 10 dias após hi-
drogenaçao catôdica
Tampo da hidrogenaçSo catôdica: *» horas

Fig. 25 - Estrutura A

<i
' t

»••/•

Fig. 26 - Estrutura B Ciirt

«MM

• • . - - * - , " * ' - . . * - ! . . -
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Difr-\togranas de raios X do aço AISI 316, 10 dias apôs hi-
drogenaçío catodica
Tempo de hidrogenaçao catodica: 1 horas

•m/t
At, O, (Ml)

Fig. 27 - Estrutura A

» ,

_. „•..,..• ,.-*.

. J>

•t *•

Fig. 28 - Estrutura B
»

ItiO

/ ;



Difratogramas de raios X do aço AISI 316, 10 dias apôs hx«
drogenaçao
Tempo de hidrogenação catôdica: H horas

MO «9/1

Fig. 29 - Estrutura A

* .

«,

Fig. 30 - Estrutura B

. f.
* •. >
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Difratograntas de raios X do aço AISZ 316» estrutura A, hi«
drogenado catodicamente durante 10 horas

M

O ••/!

KM) (»•; ,'.

Pig. 3 1 - 1 dia após hidro-
genação catodica

Fig. 32 - 10 dias após hi-
drogenaçao catodica



Difratogramas de raios X do aço AISI 316, estrutura A, hi-
drogenado catodicamente durante 10 horas

«••W»

Fig. 3 3 - 1 dia apôs hidro
genaçio catódica

Fig. 3U - 10 dias após hi
drogenação catõdica

> ' 4



O objetivo era verificar se o tempo de liidrogenaçâo aaior

(10 horas) poderia acarretar variação apreciável na relação

das intensidades de linhas correspondentes a c e of, caso

em que uma variação da proporção relativa de tais fases es-

taria ocorrendo.

Por razões que serão analisadas na discussão (Cap. •») e

conforme pode ser visto nas Figs. 21 e 33, os nossos resul-

tados não permitem sugerir que o tempo de hidrogenação te-

nha modificado a proporção relativa das fases em questão.

3.S Espessura da camada transformada

A espessura da canada transformada foi determinada aplican-

do-se o método descrito no sub-ítem 2.2.6.

A naior espessura para essa camada foi registrada em amos-

tras hidrogenadas durante U e 10 horas em eletrõlito con-

tendo 100 mg/l ASjOgi (7,5 £ 0,U5)y.Os valores apresentaram

uma certa variação, traduzida pelo desvio padrão, relativa-

mente elevado (6%), decorrente da própria dificuldade da

medida.

Apesar disso, é bastante notável a diferença entre esse va-

lor médio e o determinado para a espessura da camada trans-

formada de amostras hidrogenadas em presença de menores con

cent-3-ões de As^O,; 0, 1 e 5 mg/l: (5,<f _• 0,30) P.

Outros fatores analisados, como tamanho de grão, não influ-

enciaram a espessura da carrada transformada.

3.6 Cxar.es retalorrlfíccs



A observação das amostras diretamente apôs hidrogenaçao ca-
tódi<.a em presença de As^Oj, independente do uso de qual-
quer reativo roetalográfico, mostrou ocorrer um ataque sele-
tivo que revelava os contornos de grão» as fases presentese
microtrincas, fato também notado por Holzworth e Louthan
para o aço 30UL. No entanto, as amostras imersas durante >»
horas em solução contendo catalizador, mas sem aplicação de
corrente, permaneciam com o aspecto de após polimento ele-
trolítico, sem evidência de ataque metalogrãfico.

0 ataque seletivo acima citado foi por vezes excessivo» di-
ficultando cor. isso a identificação das fases presentes. Vi
sando a verificar se uma identificação nais acurada dessas
fases podia ser feita, resolveu-se experimentar um ataque
eletrolítico com ãcido oxãlico saturado, como citado por
Reed , posterior a um ligeiro polimento en feltro e alu-
mina de l/U de micron, das amostras hidrogenadas. Entretan-
to, os resultados obtidos não foram mais satisfatórios do
que os obtidos com a simples hidrogenaçao catódica, pelo
que, nas micrografias que se seguem, a microestrutura foi
delineada através exclusivamente desse efeito constatado.

3.6.1 Micrografia ótica

Duas técnicas para estudo de detalhes da microestrutura de
amostra hidrogenadas foram empregadas: a primeira com re-
velação em filme preto e branco e a segunda em filme colo-
rido.

As r.icroestruturas en filr.e preto e branco das ancstras de
grãs austenítico menor (A) e rr.aior (B) mostram-se bastantes
ser.elhantes após hidrogenaçao catódica con baixes teores de
As-O. (Figs. 35 e 36). Essa observação confirma os resulta-
dos apresentados pelos difratograrcas de raios X (Figs. 17 a
20).



Fig. 35 - Hicrografia Ctica
estrutura

hidrogenado catodi-
mg/l As2O3> «»



Fig. 37 - Micrografia Gtica

Fig. 38 - Micrografia Ctica
Aço AISI 316, estrutu-
ra A, hidrogenado
dicamente (1
As-O., •• horas)



Por outro lado» nas amostras hidrogenadas em soluçio com
100 ing/t de As-O, durante •* horas» nota-se o aspecto diver-
so da microestrutura quanto ao que se refere a presença de
grãos austeníticos no material (Fig. 37). Esses grãos» sem-
pre presentes em amostras hidrogenadas com menores concen-
trações de cetalizador (Fig. 35 e 38), não são aparentemen-
te notados no exame metalográfico da superfície de amostras
hidrogenadas nas condições de 100 mg/t e 4 horas. A analise
difratometrica, no entanto, revelou a presença de fase Y
nesse material. A diferença em microestrutura apresentada
pelas amostras em função da concentração do catalizador, su
gere naior transformação da austenita em corpos de prova
hidrogenados con o teor mais elevado de As.O.. Foi tentada
a analise quantitativa por meio da difração de raios X, em-
pregando- se as intensidades integradas das reflexões corres
pondentes aos planos (200) de y, (10.1) de e e (110) de af.
Entretanto não foi possível a determinação das percentagens
das fases presentes por motivos que serão justificados mais
adiante (Cap. 4).

Todas as microestruturas examinadas apresentaram uma preci-
pitação em forma de lâminas de contornos bem definidos, ori
entadas paralelamente ou segundo duas ou três direções, com
características análogas â estrutura de Widr.anstatten (Figs.
39, Ml e U2), jã observada em trabalho de Cina apôs tem-
pera da austenita a partir de temperaturas muito elevadas
(aço 18/8 alta pureza). A ocorrência da fase c estaria as-
sociada ã presença de tais lâminas ("laths" ou "bands"), se

m • (23) (U) ""

gundo sugestões de Cina * e Otte e os resultados a-
presentados pelos difratograrcas de raios X, que registraram
precipitação de fase c em todas as amostras submetidas â
hidrogenação catõdica.

As Figs, ui e U2 representam ura r.esna região cor. dois au-
mentos distintos. Na Fig. U2 vê-se linhas com aspecto dife-
rentes daquelas atribuidas â fase c e paralelas âs lâminas
correspondentes ã essa fase. Tais linhas, também presentes
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Fig. 39 - Micrografia Ótica
316, estrutura

hiârogenado catodica-
mg/t As2O3, «»
Lâminas de c ori
tridirecionair.en

1
Fig. HO - Micrografia fitica
Mi Aço AIS I 316, estrutura

V Í A » n ^ d r ° S e n a d o catodica-
i ̂  mente (1 mg/l As.O-, •*

horas). Possivelmente
trincas em un grão aus-



Fig. HI - Kicrografia Ótica
Aço «SI m . «strutu- Vi+
r. A. hidrog.nado
dieaoente <S Bg/«
Af.O,, » horas).

Fig. »*2 - Micrografia Gtica
Detalhe da nicroestru-
tura na região apresen
tada na Fig. 41, foto-
grafado con maior au-
mento

—r.-/í<\ I...-J •.



cm um grão austenítico da amostra transformada na Fig* - »»0,-
possivelmente correspondem a trincas que se formaram na su-
perfície dos corpos de prova durante hidrogenaçao catódica.
Posteriormente a presença de microtrincas nesse material
foi ccnfimada pela microscopia eletrônica de varredura.

A microestrutura de amostras hidrogenadas durante 10 horas
em solução com 100 mg/l de As^O, apresentou um novo tipo de
precipitação em quantidade pequena em relação ã fase t (Fig.
•»3). A análise de raios X acusou neste caso a presença das
fases Yi c e a* nas amostras (Fig. 33). Aparentemente esse
nova precipitação correspondente ã fase a1 que segundo
Cina<2> 5), Otte**** e Eastien e Margerand*65 apresenta-se
sob forma de plaquetes irregulares. Observações realizadas
com maior ausento bem como o uso de reativo específico para
revelar a fase cubo de corpo centrado (o 1), não deram '"tíe-
lhores resultados (reativo de Murakami de composição: 10 g
de KOH, 10 g de K3 Fe(CN)g , 100 ml de H20 destilada.

Levando-se em conta a dificuldade em distinguir metalogra-
ficamente as fases c e o', já assinalada por Breedis e

( 7 ) *
Robertson , tentamos o emprego da metalografia a cores.

Uma série de micregrafias coloridas realizada em una amos-
tra hidrogenada durante 10 horas em solução contendo 100
mg/i ASjO, é apresentada a seguir. Foram focalizados os vá-
rios aspectos de c e a presença de a* parece ter sido re-
gistrada metalograficamente.

A Fig. 1*1* mostra aparentemente a fase hexagonal compacta c,
precipitada no contorno de r.acla e no interior do grão, ori
entada tridirecionalr.er.te. Essa orientaçlo é tar.bér. obser-
vada na Fig. <<6. !<*a Fig. U7 a precipitação de c se deu er.
planes paralelos, segundo lârr.inas largas e longas. Lãn.ir.as
longas, atravessando por vezes toda a largura do cristal,
foran encontradas por Ereedis e Robertscn na transforr.a-
çlo do aço austenítico 16/12 resfriado a -19C°C. A largura



Fig. 03 - Micrografia fitica
Aço AISI 316
catodicar.ente
As-O^, 10 horas)
precipitação
plaquetas nos contornos
de grão.

das lâminas de e pode estar relacionada ao ângulo forr.adc
entre o plano de corte e o plano em que houve precipitação
dessa fase. Cina
quetas de a*.

encontrou tal dependência psra as pis-

Comparando»se as Figs. W6 e kl9 de mesmo aumento, nota-se
duas configurações distintas para as lâminas de c. As Fígs.
*f8 e 49, representando ur.a r.esr.a região coir. aumentes dife-
rentes, mostrar, essas configurações er. dois grãos adjacen-
tes. Normalmente as lâr.inas de c são limitadas pelo contor-
no de grão, mas há casos em que elas continu^n no grão se-
guinte. Breedis e Kcbertscn tarbér. registrsrar esse fate
que os levou a concluir que a transformação teve início no
interior do grão. Já Réed afinrou que "folhas", talvez
representativas de c, se extendem através do crao austení*
tico e apenas ocasionalmente algurss terniner. no seu inte-
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Fig. UU - Micrografia fltica
Aço AISI 316, hidrogena-
do catodicanente
(100 ag/i ASJOJ, 10 ho-

ras). Precipitação cor-
respondente à fase c, en
contorno de macia.

At-

Fig. 45 - Micrografia Ótica
Aço AISI 316, hidrogena£o
catodicar.ente (100 mg/l
ASgO., 10 horas). Linhas
que possivelmente corres
pondem a trincas, perpen
diculares a lâminas de c



Fig. <»6 - Micrografia Ctica
Aço AISI 316, hidrogenado
catodicamente (100 mg/l
As.O,, 10 horas). Pre
cipitação de e sob for
ma de lâminas curtas,
em matriz austenítica

Fig. U7 - Kicrografia Ctica
Aço AISI 316, hidroge-
nado catodicamente
(100 mg/i As2O3, 10 ho
ras). Precipitação de
c sob forma de laainas
longas, em matriz aus-
tenítica



Fig. i»8 - Micrografia Otica
Aço. AISI 316, hidrogena-
d° catodicamente
(100 mg/l As,O_, 10 ho-
ras). As duas configura-
ções de c ocorrendo em
grãos adjacentes.

-Tis;- ' ;

S :.
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Fig. U9 - Micrografia Gtica
Mesma região apresentada
na Fig. 48, fotografada
com maior aumento.



Fig. 50 - Micrografia Ctica
Aço AISI 316, hidroge-
nado catodicamente
(100 mg/l As2O3> 10 ho
ras). Nota-se as lâmi-
nas de e e uma preci-
pitação no contorno e
interior do grão cue
possivelmente corres-
ponde a fase a*

V -*•- i - - /•> 1

1

20*

Fig. 51 - Micrografia ítica
Aço AISI 316, hidroge-
nado catodicar.ente
(100 mg/t As2O3, 10 he
ras). Precipitação e-
forma de plaquetas cue
apresentan caracterís-
ticas da ir.orfologia Ce [

L
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A Fig. 15 mostra linhas de aspecto semelhante as registra-
das nas Figs. HO e 12 (micrografias em preto e branco), for
mando ângulo de 90° com lâminas de c. Como jã foi dito an-
teriormente, hâ suspeita de que tais linhas correspondam a
nicrotrincas.

A presença de af parece ter sido confirmada metalografica-
mente (Figs. 50 e 51). Na Fig. 50 nota-se uma precipitação
sob forma de plaquetas no contorno e interior do grão. O
aumento maior da Fig. 51 facilitou a visualização da forsr.a
dessa precipitação que guarda característica da morfologia
de o*.

3.6.2 Hicroscopia eletrônica de varredura

A hidrogenaçao catodica deu origem â formação de microtrin-
cas no material, fato jl constatado por Holzworth e
Louthan , Nielsen , Matsushir.a, Deegan e Uhlig (segundo
referência Nielsen ), Vaughan, Phalen, Peterson e Boyd .

Um grande número dessas trincas se formou no interior de
grãos (Figs. 55 e 56) e macias (Fig. 53), orientadas parale-
lamente e também segundo duas ou três direções. Essas dire-
ções são as me.sir.as encontradas para as lâminas de c. A Fig.
52 fornece uma vista geral de ur.a área bastante representa-
tiva da nicroestrutura de ura amostra hidrogenada com 100
mg/l ASjOg durante u horas. Nessa micrografia vê-se linhas
(traços jr.ais claros) que possivelmente corresponder, â pre-
cipitação de c e outras r.ais nítidas e bem definidas (tra-
ços escuros) que têm características de trincas. 0 aur.ento
ir.aior de ur. detalhe dessa região (Fig. 53) parece cor.firr.&r
que tais linhas realrente representar, microtrincas.

Foi constatada a ocorrência de microtrincas em contorno de



grão (Fgi. S>Ot apesar da grande predominância de microtrin
cas transgranulares. Nielsen , na exposição dos aços ino-
xidáveis austeníticos 316 e 30W a solução 10N H^C^ • 0,5N
NaCl por 300 horas a 28°C, encontrou um sistema de trincas
inteiramente transgranulares para o primeiro enquanto que
no aço 301* houve maior formação de trincas intergranulares.
Esse comportamento do aço 316, segundo o autor, é consis-
tente con a melhor resistência ã corrosão em meio ácido,
conferida a esse material pela adição de Mo.

A r.aior incidência de trincas ocorreu para condições extre-
mas de catalizador (100 mg/£ As?0g) e tempo de hidrogena-
ção (10 hores).

As Figs. 56 e 57 representam duas regiões de uma mesma a-
mostra fotografadas cort igual auir.ento. Na segunda nota-se un
grande número de trincas localizadas enquanto a primeira
apresenta aspecto ser.elhante ao constatado para amostras
hic.rcgene.das durante t horas (Figs. BU e 55).

3.7 Microduresa

Os resultados obtidos r.ostraram que o parâr.etro eletroquí-
mico que mais afetou a microdureza do material foi o tempo
de hidrogeneçãc.

Assim, os grãos austeníticos das amostras hidrogenadas du-
rante 1 horas, independente das concentrações de As.O, nas
soluções, apresentaram UT. valor igual ao obtido nas amos-
tres não hidroger.adas, enquanto que os grãos austeníticcs
de ar.ostras hidrcgensdas durante 10 hores, er ausência de
catalisador, tiverar. u?:. valor ir.ais elevado de r.icrodureza.
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Fig. 52 - Micrografia Eletrônica de Varredura
Aço AISI 316, hidrogenado
catodicamente (100 mg/1, t

"< horas). Região representa-
-•?% tiva da superfície de anos-
'S trás hidrogenadas nas refe-
.̂  ridas condições.
••Aumento: 1.300 X

Fig. 53 - Micrografia Eletrônica de Varredura
Detalhe da região apresen-
tada na Fig. 51, fotografa-

n d o com maior aumento:
Í6.5C0 X

V



Fig. 51» - Kicrografia Eletrônica de Varredura
Aço AISI 316, hidroge- fTT" f f **
nado catodicair.ente * -
(100 mg/t As2O3, «» ho-
ras). Kicrotrincas er.
contorno de grlo e t&r.
bem transgr&nulares.
Aumento: 6.50C X

Fig. 55 - Micrografia Eletrônica de Varredura
Aço AISI 316, hidroge-
nado catodicanente
<5 ir.g/t ASJOJ, U horas)
Microtrincas orienta-
das segundo 2 direções
Aumento: 6.500 X



r\ Fig. 56 - Micrografia Eletrônica de Varredura

\
•il> RJ
COP PE Aço AISI 316, hidrogenatío

catodicamente (100 mg/t

ASgO-, 10 horas). Microtrin

cas orientadas paralelamen-

te.

Aumento: 6.700 X

Micrografia Eletrônica de Varredura

Aço AISI 316, hidrogenado

catodicamente (100 mg/l

ASjO,, 10 horas). Elevada

concentração de trincas er.

região localizada

Aumento: 6.700 X



Grãos austenxticos

Tempo (horas)

10

Microdureza Vickers

177 4 2.5

209 • 5.1*

Em relação a iredidas de microdureza de grlos transformados,

os seguintes valores foram encontrados:

Teiapo (horas)

H

10

Microdureza Vickers

206 • 2.7

255 • 2.1



Efeito da hidroger.ação catõdica na transformação da auste-

nita no aço inoxidável AISI 31C

Tabela 1

Ensaios com »» horas de duração

Estruturas

A

B

As2°3
mg/l

0

1
S

100

0

1
5

100

fases

envelhecim.
1 dia

Y • c

Y • c

Y • e

Y • c • o'

Y • c

Y • c

Y • c

Y • c

presentes

envelhecim.
10 dias

Y • t

Y • c

Y • e

Y • e • a1

Y + c

Y • c

T • e

Y • e

Tabela 2

Ensaios com 10 horas de duraçio. Estrutura A

As2O3

mg/i

0

100

fases presentes

envelheçam.
1 dia

Y • e

Y • e • of

envelhecia.
10 dias

Y • c

Y • e • of



DISCUSSÃO

Vaughan et ai mostraram que por hidrogenação catódica,

em soluções fortemente carregadas de catalizador de hidro-

genação, era possível transformar a austenita do aço 304 em

uma fase a* (cúbica de corpo centrado) e em uma segunda fa-

se que ele interpretou como sendo um hidreto hexagonal.
(1) *Holzworth e Louthan ', alguns anos depois, mostraram que

as fases obtidas era o* (cúbica de corpo centrado) e c (he-

xagonal compacta), realçando que tais fases eram as mesmas

que podiam ser obtidas por deformação plástica da austenita

a baixas temperaturas.

O objetivo final desta linha de estudos sendo o de acumular

informações visando a compreender o papel do hidrogênio e

dos produtos de transformação da austenita sobre a ocorrên-

cia da corrosão sob tensão em aço inoxidável austenítico, di

vidirer.os a discussão em partes focalizando os resultados

deste trabalho e os fornecidos por artigos consultados.

**. 1 Transformscao da austenita



,1.1 Por hidrogenaçao catodica

Como exposto, o aço 316 de microestrutura austenítica sofre
transformação y •*• y • c • o1 quando submetido a hidrogena-
çao catodica. Foi visto ainda que a adição de catalizador
contribui, mas é a aplicação de potencial catõdico a causa
principal desta transformação de fase. '

Relativamente ao mecanismo da transformação observou-se que

a fase c forma-se sempre antes de a* segundo a reação

o que esta de acordo com a observação de Holzworth e
Louthan mas contradiz indicações de Vaughan et ai se
gundo as quais a hidrogenaçao catodica do aço 304, depen-
dendo de variações na faixa de composição da liga, induz em
primeiro lugar a formação de o•, havendo o aparecimento de
t depois de um certo tempo de envelhecimento ã ambiente. A
razão da controvérsia sobre se e forma antes ou depois de
a1 poderia ser explicada pela sugestão de Kelly , segun-
do a qual o mecanismo da transformação de y dependeria do
valor de sua energia de defeito de empilhamento (EDE). As-
sim, ligas com muito baixa EDE se transformariam seguindo
a seqüência y -*• e •* of ao passo que ligas com mais elevada

(mas ainda baixa) EDE se transformariam seguindo a sequên-
(12)

cia Y * *'•*«» proposta por Dash e Otte .

Whiteman e Troiano obtiveram por microscopia eletrôni-
ca evidência de defeitos de ercpilhên.ento após hidrogenação
e assinalaram que os valores da EDE para o aço AISI 310
(25% Cr - 20% Mi) eram 30 ergs/cir. quando isento de hidro-
gênio e de 16 ergs/cm quando hidrogenado e ligeiramente c>
formado a 77°K. Concluíram então que o hidrogênio abaixava
a EDE na liga estudada.



Posteriormente Holzworth e Louthan observando no «ço
AISI 30UL a presença de defeitos de empilhamento e a exten-
siva formação de c à temperatura ambiente apôs hidrogeneção,
interpretaram tais fatos como argumentos que o hidrogênio
abaixa a EDE da austenita original.

Tendo-se em vista o valor da EDE nos aços inoxidáveis 19/8 =
s 20 ergs/cm , as referências acima citadas e os resul-
tados obtidos nesses trabalhos consultados, parece indubi-
tãvel que a formação de c é o primeiro estágio na transfor-
mação da austenita por hidrogenaçao catõdica desses mate-
riais.

Por outro lado, Holzworth e Louthan comparando á trans-
formação da austenita por via hidrogenaçao e por via mecâ-
nica ressaltaram que a razão entre as percentagens das fa-
ses c e o1 formadas por hidrogenaçao catõdica é bem maior
do que aquela obtida no material deformado mecanicamente.
Em outras palavras, a hidrogenaçao conduziria a formação
preferencial de c ao passo que a deformação mecânica condu-
ziria a formação preferencial de a*.

*

A fim de procurar entender as diferenças na transformação da
austenita pelas duas vias citadas resolveu-se analisar os
principais resultados da bibliografia. Constatou-se então
que além da via mecânica e do resfriamento â temperaturas
subzero, a simples exposição a MgCl, poderia produzir a
transformação de y como a seguir analisado.

«».1.2 Por deformação plástica a baixas temperaturas, resfriar.ento
a subzero e exposição a MgCl» a quente

Para Dash e Otte a transformação por deforr.ação plásti-
ca é segundo a reação



• C

a fase e parecendo ser mais uma conseqüência do que uma fa-

se intermediária no processo. Argumentam tais autores que

em transformações martensíticas conhecidas não é possível

a obtenção de uma fase de alta simetria (cubo de corpo cen-

trado), o' a partir de uma fase de simetria inferior (hexa-

gonal compacta e). Além disso os autores acreditam que, sen

do a austenita uma fase de baixa energia de defeito de em-

pilhamento, as tensões introduzidas na rede pela formação de

o* seriam suficientes para dissociar dislocações em y dan-

do assim origem a c (é interessante notar que Otte, em tra-
(U)balho anterior havia registrado a presença de c antes

de a*, nos estágios iniciais de deformação mecânica, sem

atribuir porém maior relevância a essa observação).

Segundo porém a maioria dos trabalho consultados, a defor-

mação plástica da austenita a baixas temperaturas produz

efetivamente a formação das fases c e o1, apenas com a par-

ticularidade de no estágio inicial de deformação a percen-

tagem de c formada ser maior que a de a*. Com o aumento da

deformação ocorre porém, fornação preferencial de a* em de-

trimento conseqüente de e. Assim, a quantidade de c atinge

o máximo para determinada percentagem de deformação que de-

pende da temperatura em que á realizado o ensaio. Q compor-

tamento descrito da transformação martensitica foi regis-

trado por Guntner e Reed * e Manganon e Thomas que

apresentam gráficos de percentages dos produtos de trans-

formação contra percentages de deformação, para ensaios con

duzidos a diferentes temperaturas. Na Fig. 58 é rcostrado o

cojr.portar.ento típico â& transfcrr.ação contra a deformação

imposta.

Vale a pena observar que Cina encontrou comportamento a-

nãlogo em ligas Fe - Cr - Ni e estabeleceu a relação entre

a trancforiraçio martensitica dessas ligas e a do «ister.a
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binãrio Fe - Mn, no qual sabe-se que há formação de c.

Foi assinalado que é necessário uma percentagem de

(Ni • Cr) > 2M% para que haja formação de c.

A transformação da austenita por resfriamento a temperatu-
ras subzero» sem aplicação de deformação plástica no mate-
rial, também é possível. Assim, foi observado que aços
18/8 podem, por resfriamento a baixas temperaturas, formar
as fases c e o1.

Características que geralmente medem a estabilidade da aus-
tenita em relação a transformação martensiticas são as tem-
peraturas Mg (temperatura abaixo da qual há trensformação
expontânea da austenita em martensita) e M. (temperatura
acima da qual a deformação plástica não provoca transforma
ção). Manganon e Thomas (segundo referência Birley e

(18)Tromans ) estabeleceram essas temperaturas para o aço
30UL, e concluíram que e é obtida expontaneamente pelo res-
friamento (M > - 78°C) enquanto que o1 (M < - 269°C) sô
se formava por deformação plástica a baixas temperaturas.

Por fim, a exposição a certos meios pode também produzir a
transformação de y. Vaughan et ai , estudando o efeito
da exposição do aço 304 à solução de MgClj a quente notaram
que, apôs um certo tempo, trincas se formaram na superfície
das amostras. Um exame posterior revelou a presença de a'
no material adjacente as trincas.

I».2 Papel do ASJOJ e influência do tempo de hidrogenação cato-

dica e envelhecimento ã ambiente

Embora o mecanismo de ação do As-0« como catalizador de hi-
(19)

droger.ação ainda não esteja suficientemente detalhado ,
o seu efeito em soluções ftcidac é c de inibir a reação de
recoftMnação de hidrogênio adsorvidc para a forr.açlo de hi-



drogenio molecular. Assim, embora a reação H • • •
continue ocorrendo â superfície do catodo, a reação
2 H a d g • H 2 seria inibida.

Os únicos trabalhos encontrados que se referem ã influência
de adições de As.O* foram realizados com aços de estrutura
cúbica de corpo centrado. Sabendo-se que o hidrogênio di-
funde com muito mais facilidade nessa estrutura do que em
estrutura cúbica de faces centradas (coeficiente de difusão
m 3
e cerca de 10 vezes menor), os resultados a seguir resumi-
dos funcionam apenas a titulo de indicação. Com efeito, pa-
ra tais aços foi mostrado que existe um teor de As^Og, va-
riável com a composição do material, a partir do qual a
quantidade de hidrogênio absorvida não mais aumenta, poden-
do mesmo diminuir para concentrações mais elevadas de As909

n« solução"0' » • ">.

Em nossos ensaios com aço de estrutura cúbica de faces cen-
tradas não foram efetuadas medidas de hidrogênio absorvido.
Os resultados obtidos permitem porém afirmar que, no que tan
ge â transformação da austenita, pequenas adições de ASjOg
(até 5 mg/i) não influenciam de maneira apreciável em sua
natureza, de vez que, para o potencial cátõdico aplicado, o
produto de transformação era sempre a fase c. A adição ma-
ciça de As.O, (100 mg/i), no entanto, pode promover uma ma-
ior transformação, fato constatado pela presença de a* nas
amostras de grão austenítico menor, t interessante ressal-
tar todavia que a hidrogenção catódica de amostras de grão
austenítico maior, adição de 100 mg/i de catalizador ã so-
lução não provocou o aparecimento de fase a1.

Holzw&rth e Louthan eirçregando sorente soluções com alto
tecr de catalizador de hidrogenaçio (AsO2Ka, 250 mg/l), não
fizerar. quaisquer considerações sobre a influência que me-
nores concentrações poderían. ter sobre a transforrcacao da
austenita.



Con relação ao tempo de hidrogenaçao catôdica, este sõ afe-

tou de maneira importante a microdureza e a formação de

trincas no material (a ocorrência de microtrincas será dis-

cutida mais adiante). Assim, a microdureza Vickers aumentou

de 20E em amostras hidrogenadas durante 4 horas (100 mg/i)

para 255 apôs 10 horas de hidrogenaçao na mesma solução,

sendo tal endurecimento devido possivelmente â introdução

de tensões pela ação continuada do hidrogênio.

(23)

Holzworth observou analogamente que para o aço 304 a

dutilidade do material diminui quando o tempo de hidrogena-

ção aumenta, a percentages de alongamento caindo rapidamen-

te nas primeiras 10 horas, aproximando-se de um mínimo após

24 horas.

A influência do tempo de hidrogenaçao sobre a amplitude

da transformação austenítica (proporção relativa das fases

Y» c e a1) não pode ser estudado por não haver sido cogita-

do ao início do presente trabalho. Em realidade, a analise

quantitativa por difraçao de raios X teria pressuposto uma

serie de medidas preliminares visando a obter reprodutibi-

lidade nas intensidades das reflexões correspondentes as

fases Y» t e a', como por exemplo, evitar o efeito do tama-

nho de grão por meio de suporte giratório da amostra,

o que acarretaria conseqüente alteração na forma dos corpos

de prova.

Entretanto, a observação por metalografia õtica da ocorrên-

cia de precipitação com características de a* (Figs. 50 e

51) após hidrogenaçao das amostras durante 10 horas

(100 ng/£ A S J O J ) , ao passo que após 4 horas somente por di-

fração de raios X detectava-se tal fase, pode ser um indí-

cio de que a formação de r.aior quantidade de o' tenha ocor-

rido com o tempo r.aís longo de hidrogenaçao.

0 envelhecimento ã ambiente de amostras hidroger.adas cato-

dicarnente parece ter influenciado a amplitude da transfor-



nação austenítica (Figs. 22 e 30). No entanto, devido a não
reprodutibilidade das intensidades nos difratogramas de ra
ios X, jã referida anteriormente, não foi possível medir-se
quantitativamente prováveis alterações que tenham ocorrido
nas percentagens relativas das fases y, c e o1 apôs 10 dias
ã ambiente.

Ocorrência de microtrincas

A hidrogenação do aço AISI 316 provocou a formação de mi-
crotrincas observáveis de maneira inequívoca através da mi-
croscopia eletrônica de varredura. 0 sistema de microtrin-
cas é predominantemente transgranular e as trincas estio o-
rientadas freqüentemente segundo duas ou três direções o
que também ocorre com a precipitação da fase e. Aparente-
mente há formação de microtrincas entre lâminas de c (Fig.

(23)»»2). Holzworth observou trincas transgranulares tanto
nas fases martensíticas como também na interface martensi-
ta - matriz austenítica. 0 autor observou ainda que trincas
transgranulares ocorreram somente ao longo das fases cuja
orientação era aproximadamente perpendicular ã da carga a-
plicada.

Com relação a espessura da camada transformada, (7,5 £ 0,M5)p,
foi feito um esforçn a fim de observar se microtrincas po-
deriam ser encontradas na austenita não transformada. Infe-
lizmente apôs a retirada do material em uma espessura de
cerca de 3 y não foi mais possível distinguir nitidamente
trincas de lâminas de e corr;o era possível à superfície da
air.ostra.

f m Q » *

Benson et ai sugerem que em açcs austeníticcs sujeitos &
forrsçlo de c e o' quando deformados plasticar.ente, o hidro-
gênio inicia jriicrctrincas na estrutura ir.artensítica. Pelo
que foi observado neste trabalho, o que se pode dizer é que



• ocorrência de microtrincas pela ação de hidrogênio é un
processo consecutivo ou simultâneo a formação dos produtos
martensíticos (c e a 1 ) .

Produtos de transformação da austenita e corrosão sob tensão

Vaughan et ai quando assinalaram que os aços austeníti-
cos tipo 18/8 expostos ã solução de KgCl. (42%) eram sujei-
tos ã transformação nartensítica idêntica à obtida por hi-
drogenação catõdica, estabeleceram a relação entre produtos
martensIticos e corrosão sob tensão, hipótese emitida pela

#25)
primeira vez por Edeleanu . Trabalho recente de Birley e

(18)
Tromans foi definitivo na comprovação de que tal rela-
ção existe. Os autores concluíram que a superfície de tra-
tura era composta predominantemente de fase a* e que a trin
ca se propagava através dessa fase. Os mecanismos de forma-
ção de a' e de propagação da trinca não estão ainda bem
claros, segundo Birley e Tromans . Eles sugerem porém,
que a formação de a1 esti relacionada coro a evolução de hi-
drogênio durante o ensaio de corrosão sob tensão e que a
propagação da trinca pode ser associada a processos de dis-
solução.
A evolução de hidrogênio durante ensaios de corrosão sob
tensão de aço austenítico em solução de MgCl9 parecia ra-
zoavelmente aceita apôs os trabalhos de Nielsen , de

<• (9)

Barnartt e van Rooyen (segundo referência Nielsen ) e
Rhodes(26). Assinalaram Nielsen(9> e Rhodes(26) que o hi-
drogênio formado inrfuz a transfornação r.artensítica.

(27)
Entretanto, tratalho r.ais recente de Wilde e Kin , con;
o aço 30W em solução de LiCl, pretende haver mostrado que o
material pode absorver hidrogênio sem por isso se tornar
mais sensível ã corrosão sob tensão, concluindo, apôs longa
analise,que o hidrogênio nao desempenha qualquer papel no
mecanismo de fratura err. cns&ioc de corrosão sob tensão em



solução de cloretos a quente.

Con relação a propagação da trinca, desde de Vaughan et
ai há sugestão de que ela se processe através da. dis-
solução anódica dos produtos martensiticos formados. Tais
autores» apesar de terem registrado a presença apenas de a*
na superfície de fratura admitem que a propagação da trinca
tenha se dado através da dissolução de t devido ao potenci-
al mais anódico dessa fase em relação a fase Y (220 mV). No
taram ainda que a diferença de potencial «ntre y e o' era
despresivel. Nielsen também faz referência ao caminho
anõdico de dissolução e Rhodes observou plaquetas de

martensita ao longo do caminho de propagação da trinca, fa-
„ • (185

to também observado por Birley e Tromans .



S. CONCLUSÕES

Para o aço AISI 316 em soluções de H-SO. IN, seguintes con*

clusões podem ser estabelecidas:

1) A hidrogenação catõdica provoca transformação da fase y
(austenita), induzindo a formação das fases e (hexagonal com
pacta) e a* (cúbica de corpo centrado).

2) A imersão do material em soluções contendo adições de
As-O, (até 100 mg/l) não basta para decompor a fase y: a
aplicação de corrente externa e indispensável.

3) A hidrogenação catõdica a potenciais da ordem de
E--Q = -1,UV, mesmo sem adição de catalizador, permite de-
sestabilizar a austenita.

4) A adição r.aciça de catalirador de hidrogenaçlo ã solução
(10C Ji:g/fc As^O-) foi decisiva para a formação de o1. Kão
foi notada a influência de pequenss adições de ASjO* (até
5 r:g/t) r»a transformação da austenita por hidrogenação ca-
tódica.



5) A formação de t e o primeiro estagio na transformação da
austenita por hidrogenção católica, o mecanismo desta trans
formação sendo:

6) A hidrogenação catódica em soluções contendo As.O. tor-
nou aparente a microestrutura do material, funcionando de
maneira singular como um reativo metalográfico.

7) 0 envelhecimento (10 dias), do material hidrogenado ca-
todicamente à temperatura ambiente, não provocou a formação
de novas fases nem o desaparecimento de fases já existentes.

8) A espessura da camada transformada sofreu influência da
concentração de catalizador de hidrogenação na solução. 0
maior valor obtido para essa espessura, (7,5 + 0,f5) y, cor
respondeu à adição de maiores quantidades de ^SjO,
(100 mg/i), independente de outros fatores, tais como ta-
manho de grão e tempo de hidrogenação catódica.

9). Além de transformação estruturais, a hidrogenação cató-
dica provocou a formação de microtrincas no material. 0
sistema de microtrincas e predominantemente t ran s gr anui ar,
ocorrendo ocasionalmente a formação de microtrincas em
contorno de grão.

10) 0 tempo de hidrogenação catódica em solução com
100 mg/l As^O. afetou a microdureza e a formação de micro-
trincas no material. A um tempo maior de hidrogenação (10
horas) correspondeu um naior núr.ero de trincas e valor mais
elevado de ricrodureza.
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