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RESUMO
A indústria automobilística é um setor industrial de alta competitividade que objetiva
melhoria da qualidade na aplicação final aliada à redução de custo. O sistema de exaustão dos
veículos sofreu uma grande evolução nos últimos 20 anos, tendo que se adequar às leis
ambientais mais exigentes e a uma maior garantia de vida útil. Estes fatores têm contribuído
para a maior utilização de aços inoxidáveis, principalmente, ferríticos, neste componente. É
observado que, entre os danos mais comumente observados no sistema de exaustão de
veículos automotores, 80% são atribuídos à corrosão e os 20% restantes à fadiga.
Neste trabalho é feito um estudo do efeito dos elementos estabilizadores da ferrita, titânio e
nióbio, sobre o comportamento mecânico de aços inoxidáveis ferríticos. Para tal, foram
realizados diversos ensaios de fadiga avaliando o efeito da temperatura e do meio corrosivo
em aços inoxidáveis ferríticos em diferentes condições de estabilização (mono e
biestabilização). O estudo foi completado com ensaios de fluência, corrosão, oxidação cíclica
além de análises microestruturais.
Os elementos titânio e nióbio apresentaram efeito nas propriedades dos aços inoxidáveis
ferríticos, principalmente, quando encontrados livres em solução sólida (∆Nb e ∆Ti). Para
temperaturas até 300ºC, não se verificou o efeito direto da composição química nas
propriedades mecânicas dos aços estudados, mas sim através do controle do tamanho de grão.
Melhoria da resistência à corrosão foi obtida com a presença de cromo e titânio. Os aços
inoxidáveis ferríticos estudados apresentaram comportamento mecânico muito próximos até a
temperatura de 850ºC. Para temperaturas elevadas, ∆Ti teve o efeito de diminuir a resistência
à oxidação cíclica e aumentar a vida útil em fadiga térmica. ∆Nb teve o efeito de aumentar a
vida útil em fadiga térmica e fadiga isotérmica bem como a resistência à fluência. O maior
teor de ∆Nb propiciou a precipitação de Fases de Laves em contornos de grão impedindo o
crescimento de grão e aumentando a coesão entre os mesmos.
PALAVRAS CHAVE: aços inoxidáveis ferríticos, sistema de exaustão, fadiga, elementos
estabilizantes, titânio, nióbio, temperatura, corrosão.
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ABSTRACT
The automotive industry is an industrial sector of high competitiveness with the objectives of
quality improvement of final application allied with cost reduction. The vehicles exhaust
system has evolved greatly in the last 20 years, in order to adjust itself for more demanding
environmental laws and higher lifetime guarantee. These factors have been contributing to the
higher use of stainless steels mainly, ferritic ones, in this component. It has been observed
that, among the most usual damages observed in the exhaust system, 80% is attributed to
corrosion and 20% to fatigue.
In this work, a study is done of the effect of ferrite stabilizing elements, titanium and niobium,
on the mechanical behaviour of ferritic stainless steels. For such, diverse fatigue tests were
carried out by evaluating the effect of temperature and corrosive environment on ferritic
stainless steels in different stabilization conditions (mono and dual stabilization). The study
was completed by creep, corrosion, and cyclical oxidation tests beyond microstructural
analyses.
The elements titanium and niobium have presented effects on ferritic stainless steels
properties as found free in solid solution (∆Nb and ∆Ti). At temperatures up to 300ºC, the
effect of chemical composition on the mechanical properties of the steels studied was not
directly verified, although indirectly in the grain size. Improvement of corrosion resistance
was achieved with the addition of chromium and titanium. The ferritic stainless steels studied
have presented very similar mechanical behaviour up to 850ºC. At higher temperatures, ∆Ti
has presented the effect of diminishing the cyclical oxidation resistance and increasing the
thermal fatigue lifetime. ∆Nb has presented the effect of increasing the Thermal Fatigue and
Low Cycle Fatigue lifetime as well as the creep resistance. The highest ∆Nb content has
promoted the Laves Phase precipitation in grain boundaries, hindering the grain growth and
increasing the cohesion between them.
KEYWORDS: ferritic stainless steels, exhaust system, fatigue, stabilizing elements titanium
niobium, temperature, corrosion.
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RÉSUMÉ
L'industrie automobile est un secteur industriel de haute compétitivité dont l’objectif est
l’amélioration de la qualité de l'application finale liée à la réduction de coût. Le système
d’échappement des véhicules a souffert une grande évolution dans les derniers 20 années,
ayant s'ajuster aux lois environnementales plus exigeantes et à une plus grande garantie
d’endurance. Ces facteurs ont contribué à La plus grande utilisation de nuances inoxydables,
surtout, l’échappement. Il est observé que, entre les endommagements les plus normalement
observés au système d’échappement de véhicules motorisés, 80% sont attribué à la corrosion
et les autres 20% à la fatigue.
Dans ce travail est faite une étude de l'effet des éléments stabilisants de la ferrite, titane et
niobium, sur le comportement mécanique des aciers inoxydables ferritiques. Divers essais de
fatigue ont été réalisés en évaluant l'effet de la température et du milieu corrosif sur des aciers
inoxydables ferritiques pour différentes conditions de stabilisation (mono et bistabilisation).
L'étude a été complétée avec des essais de fluage, de corrosion, d'oxydation cyclique, ainsi
que des analyses microstructurales.
Les éléments titane et niobium ont présenté un effet sur les propriétés des aciers inoxydables
ferritiques, surtout, lorsqu’ils se trouvent libres en solution solide (∆Nb et ∆Ti). Pour des
températures jusqu'à 300ºC, l'effet direct de la composition chimique sur les propriétés
mécaniques des nuances étudiées ne s'est pas vérifié, mais elles sont contrôlées par la taille de
grain. L’amélioration de la résistance à corrosion a été obtenue avec la présence de chrome et
de titane. Les aciers inoxydables ferritiques étudiés ont présenté un comportement mécanique
très proche jusqu'à la température de 850ºC. Pour des températures élevées, ∆Ti a pour effet
de diminuer la résistance à l'oxydation cyclique et d’augmenter l’endurance en fatigue
thermique. ∆Nb a eu pour effet d'augmenter l’endurance en fatigue thermique et fatigue
oligocyclique ainsi que la résistance au fluage. La plus grande teneur en ∆Nb a rendu propice
la précipitation de phases de Laves aux joints de grain, empêchant la croissance de grain et
augmentant la cohésion entre eux.
MOTS CLÉS: aciers inoxydables ferritiques, système d’échappement, fatigue, éléments
stabilisants, titane, niobium, température, corrosion.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria automobilística é um setor industrial de alta competitividade, onde o
desenvolvimento de novos produtos sempre objetiva a melhoria da qualidade na aplicação
final aliada à redução de custo. Por tratar-se de grande volume de produção, os itens de
produção neste segmento de mercado passam por rigorosos ensaios de simulação (corrosão,
ensaios mecânicos, etc).
Os danos relacionados aos esforços mecânicos são muito estudados na indústria
automobilística, destacando-se aqueles provenientes de carregamentos cíclicos característicos
de fadiga. O comportamento em fadiga dos aços está relacionado a diversas variáveis, entre
elas: composição química, condições de processamento do material (recozido, encruado, etc),
dimensões, entre outros.
O sistema de exaustão é um componente dos veículos automotores que passou por diversas
evoluções ao longo dos últimos 20 anos, de modo a atender às seguintes características:

♦ Controle mais severo de emissão de gases (poluentes), ou seja, fazer com que o gás de
combustão seja menos agressivo ao meio ambiente, conforme mostrado na Tabela 1.1;

♦ Maior durabilidade, ou seja, aumento da vida útil;
♦ Maior eficiência do motor, o que permite uma maior redução no consumo de combustível;
♦ Densidade de empacotamento, ou seja, redução de peso.
Tabela 1.1 - Valores médios e limites máximos de emissão de poluentes para veículos leves
de passageiros (ANFAVEA, 2006).
Poluentes
1980
1985
2004
Limites máximos

Gás.

Álc.

Gás.

Álc.

Gás.

Álc.

> 2005

> 2009

CO (g/km)

54

-----

28

16,9

0,35

0,82

2,0

2,0

HC (g/km)

4,7

-----

2,4

1,6

0,11

0,17

0,30

0,30

NOx (g/km)

1,2

-----

1,6

1,2

0,09

0,08

CHO (g/km)

0,05

----- 0,05

0,18

0,004

0,016

0,03

0,02

10

0,69

-----

2,0

2,0

Em.(g/teste) (b)

-----

-----

23

0,25/0,60(a) 0,12/0,25(a)

(a) Valores correspondentes à gasolina/diesel;
(b) Emissão evaporativa de combustível.
1

Estes fatores têm contribuído para a maior utilização de aços inoxidáveis neste componente.
O sistema de exaustão pode ser dividido em duas partes:
Parte quente (T > 650oC) – engloba desde o coletor até o catalisador. Os principais tipos
de fadiga que podem ser encontrados são a fadiga térmica e a fadiga termomecânica;
Parte fria (T < 650oC) – engloba desde o abafador até o tubo de saída. Os principais tipos
de fadiga que podem ser encontrados são a fadiga ao ar e a fadiga-corrosão.
A Figura 1.1 mostra o sistema de exaustão de um veículo automotivo com os principais
constituintes do mesmo.

Figura 1.1 – Sistema de exaustão de um veículo automotivo.
De um modo geral, os constituintes do sistema de exaustão encontram-se na forma de tubos
circulares e de “blanks” (chapas estampadas). A Tabela 1.2 mostra os principais aços
encontrados em cada um dos constituintes.
Tabela 1.2 – Mapa do sistema de exaustão. Denominação (AISI) (ALVES et al., 2002)
Coletor
Tubo
Catalisador
Tubo
Abafador Silencioso
Tubo
Primário
Intermediário
(int./ext.)
Saída
Ferro fundido
409
409
409
409
409
409
409
441
441
439
439
439
441
321
434 / 436 304 / 436
Como verificado na Tabela 1.2, os aços inoxidáveis ferríticos podem ser utilizados ao longo
de todo o sistema de exaustão dos veículos automotores. Estes aços apresentam uma elevada
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competitividade de preço e de desempenho face aos aços aluminizados e ferro fundido. Para o
caso do coletor, constituinte mais próximo do motor, o material mais comumente encontrado
é o ferro fundido. Apesar disto, muitos estudos têm sido feitos no intuito de substituir o ferro
fundido pelo aço inoxidável, visando melhor desempenho e redução do nível de emissão de
poluentes. Outro fato verificado na Tabela 1.2 trata-se da menor utilização de aços
inoxidáveis austeníticos em função de seu custo de elementos de liga (Ni, Cr, etc).
Conforme princípio de funcionamento do motor, as partes integrantes do sistema de exaustão
estão sempre submetidas a diferentes temperaturas, principalmente sob condições cíclicas e a
presença de meio corrosivo causado pelos produtos de combustão do motor e do convertedor
catalítico. Falhas por fadiga a alta temperatura e/ou fadiga-corrosão são bastante comuns no
sistema de exaustão, levando a uma redução significativa na vida útil de seus constituintes.
É observado que, entre os danos mais comumente observados no sistema de exaustão de
veículos automotores, 80% são atribuídos à corrosão e os 20% restantes à fadiga
(LLEWELLYN, 1994). Melhorando-se substancialmente o desempenho quanto à resistência à
corrosão, a fadiga transforma-se conseqüentemente na modalidade de dano predominante em
aços inoxidáveis. Como exemplo, as condições do tipo de rua, o efeito do peso do sistema de
exaustão, entre outros fatores são responsáveis pela aplicação de cargas cíclicas no sistema de
exaustão que podem ser mais perigosos do que a corrosão sozinha.
A adição de titânio e nióbio aos aços inoxidáveis ferríticos objetiva a estabilização da fase
ferrita e a melhoria da resistência à corrosão intergranular. Muitos trabalhos foram realizados,
para estes aços, para avaliar a resistência à corrosão por pites. No tocante às propriedades
mecânicas, é verificado, a partir da adição de titânio e nióbio, o aumento da resistência
mecânica por meio de mecanismos de endurecimento por solução sólida. Informações sobre
propriedades de resistência à fadiga e efeito da composição química dos aços inoxidáveis
ferríticos, principalmente no que se relaciona aos elementos estabilizantes, são muito pouco
conhecidas e apresentadas na literatura. Ensaios de fadiga a alta temperatura envolvem
fenômenos de fluência e oxidação cíclica ou contínua, os quais envolvem mecanismos
difusionais e de precipitação, também pouco explorados na literatura. Torna-se, então, uma
motivação científica para este trabalho ter estudado o efeito que os elementos titânio e nióbio
apresentam nas propriedades dos aços inoxidáveis ferríticos em diferentes temperaturas.

3

2. OBJETIVOS
O objetivo principal desta tese foi o de estudar o efeito dos elementos estabilizantes nióbio e
titânio na resistência à fadiga de aços inoxidáveis ferríticos utilizados no sistema de exaustão
de veículos automotores.
No estudo da resistência à fadiga dos aços inoxidáveis ferríticos para o sistema de exaustão
foram contemplados os efeitos da temperatura (tanto isotérmica quanto cíclica) e do meio
(tanto corrosivo quanto ao ar), além de demais ensaios (corrosão, oxidação cíclica, tração,
fluência, análise microestrutural, etc).
A escolha dos aços inoxidáveis ferríticos foi definida pela condição de estabilização dos
mesmos: um aço estabilizado somente ao titânio, um aço estabilizado somente ao nióbio e
dois aços estabilizados ao titânio e ao nióbio mas com teores diferentes, totalizando 4 aços
inoxidáveis ferríticos.

4

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A etapa de revisão bibliográfica apresenta os principais conhecimentos adquiridos sobre aços
inoxidáveis ferríticos, dando ênfase para o efeito dos elementos de liga titânio e nióbio sobre
as propriedades de resistência à corrosão e resistência mecânica, principalmente os ensaios de
fadiga.

3.1. Sistema de Exaustão de Veículos Automotores
O sistema de exaustão dos veículos automotores pode ser dividido em duas partes, conforme a
faixa de temperatura: a parte quente corresponde a temperaturas de serviço entre 650 a 950oC
e a parte fria corresponde a temperaturas entre 100 a 650oC. A Tabela 3.1 mostra a
distribuição da temperatura de serviço ao longo do sistema de exaustão.
Tabela 3.1 – Temperatura de serviço dos constituintes do sistema de exaustão (SATO e
TANOUE, 1995).
Observações
Parte
Temperatura (oC)
Coletor
Está na saída do motor, consiste em afunilar os gases
950 - 800
de exaustão para uma única saída.
Tubo dianteiro
Responsável pela condução dos gases do coletor para
o catalisador.
Tubo flexível
Consiste em absorver parte da vibração do motor
800 – 650
transmitida ao sistema de exaustão.
Catalisador
Consiste em assegurar a transformação de gases
poluentes (CO, NOx, CHO não queimados) em gases
inofensivos.
Abafador
Consiste em reduzir os ruídos gerados na expulsão
dos gases do motor.
650 – 300
Tubo central
Conduz os gases do abafador para o silencioso.
Silencioso
Completa as funções do abafador e reduz as ondas
sonoras de baixa freqüência.
300 – 100
Ponteira
É o tubo que conduz os gases para fora do sistema de
exaustão. Tem um apelo estético.
O funcionamento do motor de um veículo submete a parte quente do sistema de exaustão a
ciclos térmicos severos: a temperatura do coletor pode, em certos locais, estar acima de 900oC
e retornar temporariamente à temperatura ambiente. Além disto, existem as vibrações do
motor que impõem ciclos de tensões termomecânicos. O aumento da temperatura do gás é um
dos métodos mais efetivos para limpá-lo, o que faz com que os materiais utilizados nesta parte
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tenham propriedades que lhes conferem resistência à fluência, fadiga térmica e
termomecânica e resistência à oxidação. Na parte fria, o material deve resistir à corrosão
interna devido ao condensado líquido e manter um bom aspecto estético de sua superfície
externa (SCHMITT, 2002; FUJITA et al., 1996; SASSOULAS e SANTACREU, 1999).
O coletor é usado em meios que incluem vibrações do motor bem como ciclos de
aquecimento e resfriamento causados pelo padrão de utilização. Desta forma, entre as
características de resistência à alta temperatura, a resistência à fadiga térmica é um fator
importante que afeta a vida útil do sistema de exaustão do veículo automotor (FUJITA et al,
1996).
Uma das maneiras de se conseguir um aumento da eficiência dos motores de automóveis é
através da redução de peso. Para o caso do coletor, isto tem sido feito através da substituição
do ferro fundido e aço carbono galvanizado pelo aço inoxidável ferrítico com uma espessura
inferior (FUJITA et al, 1996).
A Figura 3.1 apresenta os dados de produção total de veículos automotores (considerando
somente aqueles com motorização a gasolina e a álcool) e de vendas de aços inoxidáveis (para
aplicação no sistema de exaustão) ao longo dos últimos 7 anos, além de uma previsão para
2006. A Figura 3.2 mostra um comparativo de vendas de veículos automotores no mercado
interno com a exportação.
venda de inox
(t)

produção carros
(mil unidades)
2400

kg inox/carro

28000

10,18

2200

10,18

10,96

24000

2000
1800

8,94

1600
1400

20000

9,90 10,02

8,29

16000

7,78

Produção carros

1200
1000
1998

12000

venda inox
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8000
2007

Ano

Figura 3.1 – Produção de veículos e vendas de aço inoxidável para o sistema de exaustão
(ANFAVEA, 2006).
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Figura 3.2 – Participação do mercado interno e exportação no setor automobilístico.
(ANFAVEA, 2006).
Como pode ser observado nas Figuras 3.1 e 3.2 a indústria automobilística nacional cresceu
cerca de 47% no ano 2005 (comparado com o ano 2002), enquanto que a participação dos
aços inoxidáveis aumentou em torno de 24% para este mesmo período, passando de um
consumo per capita de 7,78 para 10,18kg por carro. Este resultado deve-se principalmente ao
aumento das exportações (crescimento de 69%) e mercado interno (crescimento de 26%)
durante este período. O aumento maior observado no mercado externo reflete o crescimento
da participação de aço inoxidável, uma vez que este mercado é bem mais exigente que o
mercado interno.
O ano de 2004 foi marcado por um grande aumento tanto da produção de carros quanto da
participação de aços inoxidáveis no sistema de exaustão a partir do lançamento de novos
modelos de veículos. Para o ano de 2005, houve um aumento de produção mas sem significar
um aumento da participação dos aços inoxidáveis.

3.2. Classificação dos Aços Inoxidáveis
Os aços inoxidáveis apresentam uma ‘excelente’ resistência à corrosão e à oxidação em
determinados meios. Esta resistência pode ser mantida até mesmo para um dado aumento de
temperatura.
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Por definição, pode-se dizer que os aços inoxidáveis são ligas Fe - Cr que contêm, no mínimo,
11% peso de Cr, além de outros elementos de liga. São considerados inoxidáveis devido à
formação de uma película protetora, fina e aderente de óxido/hidróxido, que é rica em cromo.
Entre os demais elementos de liga, pode-se dividí-los em dois grupos: os elementos
gamagênicos, formado pelo C, N, Mn e Ni, entre outros; e os elementos alfagênicos, formado
pelo Cr, Mo, Ti e Nb, entre outros. Os elementos Cr e Ni têm um papel fundamental na
resistência à corrosão, enquanto Ti e Nb são utilizados como estabilizadores da fase ferrita,
além de evitar a precipitação de carbonetos e nitretos de cromo (LULA, 1986; ASM, 1990;
PICKERING, 1976).
Os aços inoxidáveis estão divididos basicamente em cinco grupos: austeníticos, ferríticos,
martensíticos, duplex e endurecíveis por precipitação (LULA, 1986; ASM, 1990).

♦ Os aços inoxidáveis austeníticos apresentam um reticulado CFC, não são magnéticos e
seus principais elementos são o cromo e o níquel.

♦ Os aços inoxidáveis ferríticos têm um reticulado CCC, sendo mais baratos e, em geral,
menos resistentes à corrosão que os aços inoxidáveis austeníticos, apesar de serem mais
resistentes à corrosão sob tensão.

♦ Os aços inoxidáveis martensíticos têm um reticulado TCC e são magnéticos, como os aços
inoxidáveis ferríticos. Estes aços têm um teor mais elevado de carbono que os ferríticos, o
que lhes promove uma maior resistência ao desgaste, apesar de diminuir a ductilidade e a
tenacidade.

♦ Os aços inoxidáveis duplex têm uma microestrutura ferrítico-austenítica, tendo algumas
de suas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão superiores aos aços
inoxidáveis ferríticos e austeníticos. São ligas constituídas de cromo, níquel, molibdênio e
nitrogênio e são magnéticas.

♦ Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação (EPP), como o próprio nome diz, são
uma classe de aços inoxidáveis onde a melhoria das propriedades mecânicas é obtida pela
formação de precipitados. Vários elementos de liga são utilizados para se obter este
endurecimento como alumínio, titânio, nióbio ou cobre. Estas ligas têm boa ductilidade e
tenacidade com uma moderada resistência à corrosão.
A Tabela 3.2 apresenta uma relação das propriedades físicas típicas das classes dos aços
citados anteriormente e uma comparação destes com as dos aços carbono. Ressalta-se na
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Tabela 3.2 que os aços inoxidáveis martensíticos e os ferríticos apresentam maior
condutividade térmica e menor coeficiente de expansão térmica que os aços inoxidáveis
austeníticos.
Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas e físicas típicas de aços inoxidáveis (LULA, 1986).
Propriedade Martensítico Ferrítico Austenítico
AIEPP
Duplex
Aço C
Densidade(1)
7,8
7,8
7,8/8,0
7,8
7,8/8,0
7,8
Módulo de
200
200
193/200
200
193/200
200
Elasticidade(2)
Exp. Térmica
11,6/12,1
11,2/12,1
17,0/19,2
11,9
13,3/10,7
11,7
(0/538oC)(3)
Cond.Térmic
28,7
24,4/26,3
18,7/22,8
21,8/23,0
16,2/19,0
60
a (100oC)(4)
Resistividade
550/720
590/670
690/1020
770/1020
770/1000
120
elétrica(5)
Temperatura
1480/1530 1480/1530 1400/1450 1400/1440 1430/1450 1400/1450
Fusão(6)
Unidades: (1) g/cm3; (2) GPa; (3) µm/(moC); (4) W/(m.K); (5) nΩ.m; (6) oC

3.3. Classificação dos Aços Inoxidáveis Ferríticos
Os aços inoxidáveis ferríticos podem não apresentar transformação de fase do ponto de fusão
até a temperatura ambiente. Eles têm matriz consistindo predominantemente de ferrita
(estrutura CCC), a qual é estabilizada com o aumento no teor de cromo (GORDON e
BENNEKOM, 1996). Estes podem ser representados pelo diagrama binário Fe-Cr mostrado
na Figura 3.3.

Figura 3.3 - Diagrama de fases Fe - Cr (DEMO, 1977).
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Analisando-se a parte hachurada da Figura 3.3, percebe-se que, geralmente, não ocorre
transformação de fase para as composições dos aços inoxidáveis ferríticos que correspondem
a uma faixa de teor de Cr entre 13 e 18% (FARIA, 2000; FUJIMURA e TSUGE, 1999). Uma
possibilidade de transformação de fase seria a micro-segregação de elementos gamagênicos
que expandiriam o campo γ, podendo formar martensita durante o resfriamento. Para os aços
inoxidáveis ferríticos com teor de Cr abaixo de 13% em peso, adiciona-se usualmente
elementos alfagênicos para diminuir o campo γ.
A utilização dos aços inoxidáveis ferríticos é limitada pelo teor de elementos intersticiais (C,
N, O, S), os quais influenciam na corrosão por pites e intergranular, bem como na sua
tenacidade. O aumento dos teores de Cr e Mo leva a uma melhor resistência à corrosão por
pites mas a uma redução na tenacidade devido a uma maior precipitação de carbonetos de
cromo e a formação de fases intermetálicas. A utilização de elementos estabilizantes (Ti e Nb)
contribui para a formação de precipitados mais estáveis (como TiN e NbC) que contribuem
para a melhoria da tenacidade (LEE et al., 1999; VAN ZWIETEN e BULLOCH, 1993).

3.3.1. Composição química dos aços inoxidáveis ferríticos
Os aços inoxidáveis ferríticos podem ser divididos em três gerações. A primeira delas é
marcada pela ausência de redução de carbono, sendo a liga protótipo a AISI 430. A segunda
geração é marcada pela estabilização das ligas com a adição de Ti, Nb ou Al ou combinação
destes elementos. A terceira geração corresponde ao advento de técnicas de refino mais
acentuadas permitindo menores teores de C e N e adição de estabilizantes. A Tabela 3.3
relaciona a composição química dos principais aços inoxidáveis ferríticos.
Tabela 3.3 - Composição química máxima de alguns aços inoxidáveis ferríticos (DAVIS,
1994) (% em peso).
AISI
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
Valores máximos
----6xC – 0,75 Ti
409 0,08 1,00 1,00 0,05 0,05 11,2 0,50
--------430 0,12 1,00 1,00 0,04 0,03 17,0
0,12
1,00
1,00
0,04
0,03
17,0
--1,00
----434
[0,20+4(C+N)]444 0,03 1,00 1,00 0,04 0,03 18,5 1,00 2,00 0,03
0,80 Ti + Nb
----0,25
--446 0,20 1,50 1,00 0,04 0,03 25,0
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A principal aplicação do aço AISI 409 é na indústria automobilística, como componente do
sistema de exaustão. O aço inoxidável AISI 430 é o mais utilizado entre os ferríticos na forma
de talheres, bandejas entre outros. O aço AISI 434 tem aplicação em meios mais agressivos,
embora apresente limitação de soldabilidade devido formação de martensita. Os aços AISI
439 e 441 têm aplicação, principalmente, na indústria automobilística. Os aços AISI 444 e
446 têm aplicação em ambientes mais agressivos, como o caso do ambiente marinho (DAVIS,
1994).
Como a ferrita tem uma baixa solubilidade para o carbono e o nitrogênio (0,004%C e
0,006%N em aços 18%Cr), carbonetos e nitretos geralmente do tipo Cr23C6 e Cr2N precipitam
deixando uma região empobrecida em cromo (GORDON, 1996). Os teores dos elementos
intersticiais carbono e nitrogênio devem ser mantidos o mais baixo possíveis para aumentar a
conformabilidade e limitar a sensitização (SCHMITT, 2002).
Para o caso onde não há nenhum tipo de estabilização, ou seja, não há adição de Ti e/ou Nb, a
precipitação de carbonetos de cromo reduz a tenacidade dos aços inoxidáveis.

3.3.2. Estabilização dos aços inoxidáveis ferríticos
A estabilização dos aços inoxidáveis ferríticos tem por objetivo retirar de solução sólida o
carbono e o nitrogênio através de suas precipitações com os elementos tais como titânio,
nióbio, vanádio e molibdênio. Esta é uma técnica mais viável e de menor custo em relação à
redução no teor dos elementos intersticiais (GORDON e BENNEKOM, 1996; OLIVEIRA,
2003).
A estabilização contribui para melhoria da resistência à corrosão, uma vez que gradientes de
concentração de cromo nas regiões próximas aos contornos de grão são eliminados, evitandose o fenômeno de sensitização (precipitação de Cr23C6) e aumenta a quantidade de cromo para
uma melhor formação de camada passiva. Outra contribuição está no fato de aumentar o
campo de estabilização da fase ferrita, o que permite haver uma estrutura ferrítica desde a
temperatura de fusão até a temperatura ambiente. Ou seja, não há transformação de fase
ferrita–austenita no aquecimento e/ou austenita-martensita no resfriamento para o caso de
juntas soldadas (SCHMITT, 2002; KUZUCU et al., 1997).
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Os precipitados (carbonetos, nitretos e carbonitretos) obtidos com a adição dos elementos
estabilizantes (Ti, Nb, Zr, Ta e V) são formados em temperaturas mais elevadas que os
precipitados de cromo. A Figura 3.4 mostra a temperatura de solubilização dos precipitados
com os elementos estabilizantes.

Figura 3.4 – Temperatura solvus para compostos estabilizadores MX (M é o metal, X é o C
ou N). (GORDON e BENNEKOM, 1996)
O alumínio forma precipitados estáveis com o nitrogênio (AlN) mas não com o carbono. O
tântalo (Ta) tem utilização limitada devido à sua raridade e custo enquanto que o vanádio leva
a precipitados estáveis em temperaturas não muito elevadas. Desta forma, os principais
elementos estabilizadores ficam sendo titânio, nióbio e zircônio (GORDON e BENNEKOM,
1996).
A Figura 3.4 apresenta os produtos de solubilidade (Ks) dos precipitados TiC, NbC, NbN,
Fe3Nb3C e Fe2Nb, em aços inoxidáveis ferríticos com 17%Cr em peso. Em uma ordem de
solubilidade, os nitretos (principalmente o TiN) são muito menos solúveis que os carbonetos,
os quais são menos solúveis que a fase de Laves (Fe2Nb), conforme verificado pelos baixos
valores de produto de solubilidade (Ks). A equação da reta é (OLIVEIRA, 2003; FUJITA et
al., 2003):
Log Ks = A/T+B

Equação 3.1

onde T é a temperatura em Kelvin e A e B são constantes.
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Figura 3.5 – Produtos de solubilidade Ks em função da temperatura para TiC, TiN, (Ti, Nb)C,
NbC e NbN (OLIVEIRA, 2003).

3.3.2.1. Estabilização com titânio
O titânio é o elemento estabilizante mais comumente utilizado, formando precipitados como
TiN, TiC e Ti(C,N). Geralmente estes precipitados têm uma temperatura de dissolução muito
elevada, podendo chegar até a temperatura liquidus (para o caso do TiN). Desta forma, TiN
age como sítios de nucleação para solidificação heterogênea resultando em estruturas de grãos
mais finos (GORDON e BENNEKOM, 1996; BUCHER, 2004; SCHMITT et al., 2005).
Em condições práticas para a mono-estabilização com titânio e negligenciando-se o efeito da
temperatura,

trabalha-se

com

um

teor

de

titânio

superior

ao

valor

calculado

estequiometricamente de modo a ter-se uma quantidade deste elemento em solução sólida
(∆Ti), conforme mostrado na Equação 3.3.1 (SATO e TANOUE, 1995):

∆Ti = [Ti] −

48
[C] − 48 [N]
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Equação 3.2

A maior ductilidade é obtida quando titânio livre em solução sólida (∆Ti) é igual a zero.
Titânio em excesso aumenta a resistência mecânica por endurecimento por solução sólida,
causando uma diminuição na ductilidade e um aumento na temperatura de transição dúctil13

frágil. Além disto, devido ao maior tamanho de seus precipitados, aços estabilizados ao titânio
podem ter uma menor tenacidade ao impacto. Do ponto de vista superficial, aços ao titânio
apresentam um pior acabamento superficial e são fortemente atacadas quando em meios
altamente oxidantes (como soluções de ácido nítrico) (GORDON e BENNEKOM, 1996;
SCHMITT et al., 2005).

3.3.2.2. Estabilização com nióbio
O nióbio é menos reativo e forma carbonetos e nitretos do tipo Nb (C, N) menos estáveis que
o titânio, mas o suficiente para prevenir efeitos de sensitização. Normalmente estes
precipitados estão na forma de bastão ou placas com tamanho em torno de 10µm, sendo que
os mesmos não diminuem significativamente a tenacidade dos aços. Este elemento é muito
eficaz para controlar o tamanho de grão, é menos oxidante que o titânio e não tem afinidade
com o enxofre e o fósforo (BUCHER, 2004; MANTEL et al, 1990).
Uma das vantagens de adição em excesso de nióbio é a de inibir o crescimento de grão
durante a manutenção em elevadas temperaturas e tempos longos através da precipitação de
fases intermetálicas. Uma outra vantagem se deve ao efeito do nióbio em solução sólida nos
contornos de grão, conhecido como “efeito drag” (SCHMITT, 2002; OLIVEIRA, 2003).
Em condições práticas para a mono-estabilização com nióbio e negligenciando-se o efeito da
temperatura,

trabalha-se

com

um

teor

de

nióbio

superior

ao

valor

calculado

estequiometricamente de modo a ter-se uma quantidade deste elemento em solução sólida
(∆Nb), conforme mostrado na Equação 3.3.2 (SATO e TANOUE, 1995):

∆Nb = [Nb ] − 7,74([C ] + [N ])

Equação 3.3

O nióbio tem menor solubilidade na ferrita em relação ao titânio, o que significa que ele não
será tomado em solução sólida em grandes quantidades, o que permite uma melhor correlação
da equação acima com os resultados práticos (GORDON e BENNEKOM, 1996).
Em manutenção em elevadas temperaturas (acima de 650oC), o nióbio em solução sólida
(∆Nb) precipita na forma de partículas intermetálicas (FexNby) (SCHMITT, 2002; FUJITA,
14

2003). Segundo Schmitt (2002) a resistência à fluência é, no mínimo, duas vezes maior em
aços estabilizados ao nióbio.
Aksoy et al. (1998) observaram que aços inoxidáveis estabilizados ao nióbio apresentam
precipitados do tipo NbC ou Nb2C para as ligas com teor acima 3,0% Nb. Além disto, foi
observado o aumento em quantidade e tamanho das partículas de NbC com o aumento de
∆Nb. Segundo eles, o precipitado Nb2C apresenta-se maior e mais arredondado e é dissolvido
durante aquecimento a 1100oC. Juntamente com Kuzucu et al. (1997), estes pesquisadores
verificaram melhores propriedades de resistência ao desgaste e tenacidade para um teor de
nióbio de 0,50% em peso.
Lee et al. (2002) observaram em seus estudos que a solubilidade do nitrogênio aumentou
significativamente com a adição de nióbio, enquanto que a mesma diminui com o aumento da
temperatura. Observações por EDS indicaram que nenhum nitreto de nióbio precipitou em
ligas Fe-18%Cr com teor de nióbio de 5% em peso.

3.3.2.3. Estabilização com zircônio e/ou vanádio
O zircônio é bastante efetivo como formador de nitreto quando comparado com o titânio,
podendo-se assim, agir como um agente nucleador efetivo para formar grãos pequenos e
equiaxiais. Ligas estabilizadas ao zircônio exibem excelente resistência à oxidação à alta
temperatura. Devido ao tamanho e ao formato em agulhas, os precipitados de zircônio
reduzem consideravelmente a tenacidade das ligas. Assim como o titânio, o zircônio é
bastante volátil e tem a desvantagem de ter um maior custo (GORDON e BENNEKOM,
1996).
O vanádio é um efetivo formador de carbonetos e nitretos, embora seja inefetivo em reduzir
significativamente a sensitização. Estudos têm indicado que esta ineficácia deve-se à baixa
difusividade do vanádio na ferrita. Para o caso de titânio e nióbio, seus carbonetos são mais
estáveis que aqueles de vanádio e formam, desta maneira, em uma temperatura mais elevada
onde a difusividade de titânio e nióbio na ferrita é suficiente para permitir a rápida difusão na
região empobrecida em cromo. A maior vantagem da estabilização com vanádio tem sido na
melhoria da ductilidade.
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3.3.2.4. Dupla estabilização com titânio e nióbio
A dupla estabilização contribui para uma melhor condição de propriedades para os aços frente
à estabilização somente com titânio ou nióbio. O titânio minimiza os problemas de
trincamento a quente em soldas promovido pelo nióbio enquanto que este último reduz o
efeito deletério dos grandes precipitados de titânio na tenacidade. Isto se torna possível devido
à possibilidade de trabalhar com menores teores destes elementos uma vez que ambos
elementos são fortes formadores de carbonetos e nitretos. Em termos de propriedades
mecânicas e de corrosão, os aços duplamente estabilizados têm comportamento intermediário
a mono-estabilização (GORDON e BENNEKOM, 1996).
Entre as principais diferenças microestruturais entre os elementos estabilizantes nióbio e
titânio, tem-se que o nióbio modifica mais a rede cristalina, possui um menor limite de
solubilidade e um maior coeficiente de difusão na matriz ferrítica (OLIVEIRA, 2003). Para o
caso da alteração da rede cristalina, tem-se um efeito não só de tamanho de átomos como
efeito de interações eletrônicas. Além disto, esta maior alteração da rede cristalina pelo nióbio
indica que sua adição permite uma maior resistência mecânica por meio de endurecimento por
solução sólida. A maior difusão e menor limite de solubilidade do nióbio na matriz ferrítica
permite que o mesmo, em temperaturas elevadas, difunda para os contornos de grão
promovendo uma precipitação neste local.
Em condições práticas para as ligas duplamente estabilizadas e negligenciando-se o efeito da
temperatura, trabalha-se com teores de titânio e nióbio superiores aos valores calculados
estequiometricamente de modo a ter-se uma quantidade destes elementos em solução sólida
(∆Nb e ∆Ti), conforme mostrado nas equações 3.3.3 e 3.3.4 (FUJIMURA e TSUGE, 1999):
∆Nb = [Nb ] − (0,7 x7,74[C ])

Equação 3.4

∆Ti = [Ti ] − 3,42[N ] − (0,3 x 4[C ])

Equação 3.5

Neste caso, considera-se que todo o nitrogênio precipita-se na forma de TiN e que 70% do
carbono é fixado pelo nióbio e o restante pelo titânio (FUJIMURA e TSUGE, 1999). Além
disto, a presença de dois estabilizantes pode também levar à formação de carbonitretos do tipo
(TiNb)CN. O titânio pode também formar precipitados com o carbono e o enxofre (Ti4C2S2)
(LACOMBE et al., 1990).
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Os solutos titânio e nióbio diminuem a mobilidade dos contornos de grão através do
mecanismo chamado “Drag” (arraste) e resulta na eliminação da recristalização. Além disto, a
precipitação de TiC e NbC diminui a força motriz da recristalização através do mecanismo
chamado “Pinning” (Fixação) e leva ao atraso da recristalização. A força motriz dissipada
pelo arraste do soluto é comparada àquela do efeito pinning para pequenos precipitados. O
efeito “Drag” ocorre para pequena força motriz total, sendo que o teor de nióbio pode ser
menor ou maior que a composição crítica. O efeito “Pinning” ocorre para alta força motriz
total e teor de nióbio maior que a composição crítica (FUJIMURA e TSUGE, 1999;
SUEHIRO, 1998).
A temperatura de recristalização de aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao titânio não é
tão elevada em comparação àqueles estabilizados ao nióbio, conseqüentemente, quando
ambos são recozidos simultaneamente na mesma temperatura, a recristalização ocorre mais
rapidamente nos aços estabilizados ao titânio. Daí a necessidade de ter-se temperaturas mais
elevadas para recristalização de aços ao nióbio (HIRAMATSU, 2006; MANTEL et al., 1990).
Quando há uma adição excessiva destes elementos, os nitretos de titânio (TiN) coalescidos e
fase de Laves (Fe2Nb) servem como núcleos para fraturas e reduzem a tenacidade do material
(SATO e TANOUE, 1995).

3.3.3. Formação de fases intermetálicas
Várias fases intermetálicas podem ser formadas em altas temperaturas. Estas fases formam-se
a partir da combinação dos elementos titânio, vanádio e cromo com manganês, ferro, cobalto
e níquel (DAVIS, 1994).
A fase de Laves é um composto intermetálico hexagonal, geralmente sendo (Fe, Cr)2 (Mo, Ti,
Nb). Sua precipitação ocorre de forma tanto intergranular como intragranular, estando na
forma de partículas globulares. Sua estrutura é do tipo hexagonal compacta (a = 0,482nm e c
= 0,787nm). Quanto menor a velocidade de resfriamento durante o tratamento térmico de
recozimento, maior é a quantidade de fases de Laves precipitada, conforme mostrado na
Figura 3.6 (DAVIS, 1994; SCHMITT et al., 2005; SAWATANI et al., 1982).
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Figura 3.6 – Efeito da taxa de resfriamento na quantidade de precipitados extraídos por
eletrólise em aço AISI 444 recozido (920oC em 2min.) e laminado a frio
(SAWATANI et al., 1982).
A fase de Laves pode ser formada depois de exposição prolongada a elevadas temperaturas.
Ligas contendo molibdênio, titânio e nióbio são mais susceptíveis, ocorrendo a precipitação
na faixa de 600 a 900oC. Fujita et al. (2003), em seus estudos, observaram que a adição de
molibdênio assegura a precipitação de fase de Laves mesmo para valores inferiores a 0,50%
em massa. O recozimento a 700oC, conforme mostrado na Figura 3.7, pode resultar na
precipitação de numerosas partículas finas primeiro nos contornos de grão e, depois, em seu
interior (DAVIS, 1994; SAWATANI et al., 1982).

Figura 3.7 – Comportamento da precipitação de fase de Laves com recozimento isócrono
(1 hora) em cada temperatura. Aço tipo AISI 444 (SAWATANI et al., 1982).
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Para temperaturas superiores a 750oC, a fase de Laves precipitada intergranularmente passa a
ser substituída por uma fase intermetálica do tipo Fe2Nb3, a qual tem uma estrutura cúbica
(a = 1,13nm). A Tabela 3.4 apresenta uma descrição das fases encontradas após tratamento
térmico em diferentes temperaturas para um aço inoxidável ferrítico monoestabilizado ao
nióbio 14%Cr 0,30%Nb (SCHMITT et al., 2005).
Tabela 3.4 – Distribuição de fases intermetálicas em função da temperatura de tratamento
térmico (SCHMITT et al., 2005).
Precipitação intergranular
Precipitação intragranular
Temperatura (oC)
650

Fe2Nb

750

Partículas largas Fe2Nb3

850

Fe2Nb3

950

Fe2Nb3

Precipitados finos esféricos Nb(C, N)
Fe2Nb fino associado com Nb(C, N)
Larga densidade de Nb(C, N) com
poucas partículas de Fe2Nb
Elevada densidade de largos Nb(C, N)
Larga densidade de Nb(C, N) com
poucas partículas largas de Fe2Nb3

Fujita et al. (2003) apresentam a fase Fe3Nb3C (do tipo M6C) ao invés da fase Fe2Nb3 para
aços inoxidáveis ferríticos monoestabilizados com nióbio. A fase Fe3Nb3C precipita-se em
temperaturas elevadas (acima de 850oC) fazendo com que a quantidade de nióbio em solução
sólida seja reduzida mais ainda. A Figura 3.8 mostra a fração volumétrica calculada por Fujita
et al. (2003) para os precipitados Nb(C, N), Fe2Nb e Fe3Nb3C.

Figura 3.8 – Evolução da fração volumétrica versus tempo de envelhecimento (T = 950oC)
para um aço 18%Cr0,8%Nb (FUJITA et al., 2003).
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A Figura 3.9 apresenta o efeito do molibdênio no limite de escoamento para diferentes tempos
de envelhecimento a 900oC para dois aços inoxidáveis ferríticos, sendo um estabilizado
somente com nióbio e outro com nióbio, titânio e molibdênio.

Figura 3.9 – Efeito do tempo de envelhecimento sobre o limite de escoamento para aços
estabilizados ao nióbio e ao nióbio-titânio e molibdênio (FUJITA et al, 2003).
Observou-se que a presença de molibdênio e titânio inibe a precipitação da fase Fe3Nb3C
além de manter seu teor constante em solução sólida após o envelhecimento a 900oC,
mantendo mais nióbio em solução sólida e uma estabilidade de microestrutura, o que
contribui para um melhor limite de escoamento à 900oC e resistência à fadiga térmica do aço
(200-900oC).
A fase sigma é difícil de se formar em ligas com teores de cromo inferior a 20%, mas se
precipita em ligas com 25 a 30% de cromo aquecidas entre 500 a 800oC e tempos bastante
elevados. Adições de molibdênio, silício, níquel e manganês deslocam a tendência de
formação de fase sigma para menores teores de cromo (DAVIS, 1994).

3.4. Resistência à corrosão dos aços inoxidáveis
Corrosão é um fenômeno natural e é um resultado da tendência inerente de metais de se
reverterem para os seus compostos mais estáveis, geralmente, óxidos. A maioria dos metais é
encontrada na natureza na forma de vários compostos químicos chamados minérios. Existem
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diversas formas de corrosão em aços inoxidáveis, conforme mostrado resumidamente na
Tabela 3.5.
Tabela 3.5 – Formas típicas de corrosão em aços inoxidáveis. (site Corrosion, 2006)
Atmosférica
Corrosão generalizada – ataque corrosivo dominado
pela redução de espessura uniforme devido à perda
Galvânica
regular de metal da superfície de corrosão.
Alta temperatura
Fresta
Corrosão localizada – toda ou maioria da perda de
Pite
metal ocorre em áreas discretas.
Microbiológica
Intergranular
Corrosão influenciada metalurgicamente – forma de
Empobrecimento de liga
ataque onde a metalurgia tem um papel significativo.
(ataque seletivo)
Erosão
Degradação assistida mecanicamente – forma de
Vibração
ataque onde velocidade, abrasão, hidrodinâmica, etc
Cavitação
toma um papel maior.
Fadiga-corrosão
Trincamento induzido pelo meio – forma de corrosão
Corrosão sob tensão
que é produzido na presença de tensão.
Falha por hidrogênio
Os aços inoxidáveis apresentam, como característica principal, a transição ativa passiva
conforme verificado em curvas de polarização semelhantes à da Figura 3.10.

Figura 3.10– Curva de polarização esquemática para um aço inoxidável (SEDRIKS, 1996).
Nestas curvas é possível distinguir 3 regiões: ativação, passivação e transpassivação. O estado
no qual um aço inoxidável exibe uma taxa de corrosão muito baixa é conhecido como
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passivo. A passividade (ou passivação) acontece quando certos metais e ligas formam filmes
protetores muito finos e oxidados em sua superfície quando submetidos a meios corrosivos e
oxidantes. O fenômeno de transpassivação é caracterizado pela grande evolução de oxigênio a
partir da eletrólise da água e ocorre difusão dos gases de oxigênio através da película
(SEDRIKS, 1996; EVANS, 1982; MATIAS, 2003).
A curva de polarização, também conhecida como diagrama de densidade de corrente versus
potencial eletroquímico é comumente obtida a partir de técnicas de polarização
potenciodinâmica. É feita uma varredura a uma taxa de 0,1 a 5mV/segundo onde é promovido
um incremento do potencial e obtido o valor de densidade de corrente correspondente
(EVANS, 1982; MATIAS, 2003; EG&G Note CORR-4, 2004).
A curva de polarização permite avaliar os principais parâmetros que regem a resistência à
corrosão de aços inoxidáveis: densidade de corrente de corrosão (ic), densidade de corrente de
passivação (ip), potencial de corrosão (Ec), potencial de pite (Ep), potencial de transpassivação
(Et) e taxa de corrosão. Uma característica da região de transpassivação é que o cromo entra
no líquido no estado hexavalente, como ácido crômico, que sendo um composto rico em
energia, pode ser formado somente em elevados potenciais (SEDRIKS, 1996; EVANS, 1982;
MATIAS, 2003).

3.4.1. Resistência à corrosão intergranular
A sensitização dos aços inoxidáveis é a propensão à corrosão localizada em contornos de
grão. Existem diversos mecanismos que explicam a sensitização dos aços inoxidáveis:
precipitação de carbonetos de cromo em contornos de grão, formando uma região
empobrecida em cromo a qual pode ser susceptível à corrosão; precipitados em contornos de
grão que deformam o reticulado da matriz e a formação de austenita empobrecida em cromo
em contornos de grão (DAVIS, 1994; BOND, 1969; LULA et al., 1954).
A corrosão intergranular pode ocorrer tanto nos aços austeníticos quanto nos ferríticos. A
faixa de temperatura na qual esta ocorre e a cinética de processo são significativamente
diferentes. Além disto, os mecanismos envolvidos dizem respeito às diferentes solubilidades
de carbono e nitrogênio na ferrita e austenita. A solubilidade de carbono ou nitrogênio na
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austenita é muito maior que na ferrita em uma dada temperatura. Este é um fato importante
que deve ser observado quando da análise deste material na condição soldada. Isto pode ser
verificado na Figura 3.11 (SEDRIKS, 1996; BOND, 1969).

Figura 3.11 - Comparação das temperaturas de sensitização para os dois principais tipos de
aços inoxidáveis (SEDRIKS, 1996).
Analisando-se a Figura 3.11, percebe-se que a sensitização nos aços inoxidáveis ferríticos
ocorre para tempos e temperaturas menores quando comparados com os aços inoxidáveis
austeníticos. Uma vez que a solubilidade de carbono na ferrita em temperaturas inferiores a
700oC é muito baixa, nenhum tratamento térmico pode evitar a precipitação de carbonetos e
nitretos. Assim, em 750oC, a solubilidade de precipitados na matriz é alta o suficiente para
colocar uma quantidade considerável de carbono e nitrogênio em solução. No resfriamento a
partir desta temperatura, ocorre a diminuição da solubilidade, o que resulta em precipitação de
carbonetos e nitretos contendo uma elevada fração de cromo. Se o resfriamento é
moderadamente rápido, este causa um empobrecimento de cromo da matriz, na região
adjacente aos precipitados e, desta maneira, torna a mesma susceptível à corrosão. O modo
mais efetivo de eliminar a sensitização dos aços inoxidáveis ferríticos é recozê-lo em
aproximadamente 800oC ou resfriá-lo lentamente através da faixa de temperatura 700-500oC,
o que permite a difusão de cromo para as regiões empobrecidas (LEE et al., 1999; KAH e
DICKINSON, 1981).
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No tocante aos teores máximos permitidos dos elementos intersticiais, Lula et al. (1954)
sugerem um valor de 0,01% de (C+N) para os aços inoxidáveis ferríticos e alegam que o valor
de 0,03% não é suficiente para evitar a corrosão intergranular, conforme citado por outros
autores (SEDRIKS, 1996; BOND, 1969).

3.4.2. Resistência à corrosão por pites e por frestas
A corrosão por pites é uma forma localizada de ataque que pode provocar perfurações nos
metais, geralmente maiores em profundidade do que em largura, conforme mostrado na
Figura 3.12. Na parte interna do pite ocorrem reações anódicas enquanto que a parte externa
apresenta reações catódicas, além de acidificação (EVANS, 1982; FONTANA, 1986).

Figura 3.12 – Variações na seção transversal das formas dos pites (SEDRIKS, 1996).
Em meios que contêm cloretos, o filme de passivação pode ser rompido com potenciais mais
ativos que o potencial de transpassividade, o que é denominado potencial de pite. Quanto
maior a concentração de cloretos, menor é o potencial de pite e mais facilmente o material
sofre esta forma de corrosão, conforme mostrado na Figura 3.13. Outros fatores que afetam a
resistência à corrosão por pites é a acidez do meio e a temperatura (SEDRIKS, 1996;
FONTANA, 1986).
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Figura 3.13 – Curva de polarização típica para aços inoxidáveis em soluções contendo
diferentes concentrações de cloretos (SEDRIKS, 1996).
Entre as teorias utilizadas para explicar a iniciação do pite, tem-se a consideração cinética que
explica a quebra da película passivante em termos da adsorção competitiva entre íons cloreto
e oxigênio e a condição termodinâmica que considera o potencial de pite como aquele
potencial no qual o íon cloreto está em equilíbrio com o óxido. Uma vez iniciados, os pites
podem continuar a crescer por mecanismos autocatalíticos (SEDRIKS, 1996; FONTANA,
1986).
Os aços inoxidáveis também estão sujeitos a ataques localizados na existência de frestas. Este
tipo de ataque, nos aços inoxidáveis, é relacionado com uma hidrólise e conseqüente
decréscimo localizado dos valores de pH na fresta. Logo, é necessária a manutenção da
camada passiva, em altos valores de pH, para se ter uma boa resistência à corrosão por frestas
(SANTANDREA, 1999).
A noção de pH de depassivação (pHD) foi inicialmente introduzida para explicar o fenômeno
de corrosão por frestas. O pH de depassivação é função dos ânions presentes na solução
corrosiva, os quais intervêm na desestabilização da camada passiva como, por exemplo, o
caso dos cloretos. Pode-se considerar que um meio é “neutro” ou "quase-neutro”, para o caso
dos aços inoxidáveis, se seu pH é superior ao pHD e que é “ácido” em caso contrário.
(LACOMBE et al., 1990).
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3.4.3. Efeito do tipo de estabilização na resistência à corrosão
Um método para melhorar a resistência à corrosão intergranular é estabilizar o aço, isto é,
restringir a solubilidade do carbono e do nitrogênio em tratamento térmico através da
incorporação de elemento fortemente formador de carboneto e nitreto. Para tal função são
utilizados os elementos: titânio e/ou nióbio (SHREIR, 1979).
Bond e Lislovz (1969) analisaram o efeito da adição de Ti através de teste de Strauss.
Verificaram que adições de titânio maiores que 0,47% preveniram completamente a corrosão
intergranular após tratamento térmico. Para ligas contendo mais que 1,2% Ti, estes aços
apresentaram-se frágeis depois de tratamento a 800oC. Verificaram que esta fragilização pode
ter ocorrido pela formação de fase sigma ou uma outra segunda fase frágil.
Adições de nióbio entre 0,61 a 0,93% foram analisadas através do teste de Strauss (BOND e
LISLOVZ, 1969). Foi verificada uma resistência à corrosão intergranular aceitável, mesmo
para amostras na condição soldada. Para o ensaio de ebulição em ácido nítrico 65%, foi
mostrado que amostras soldadas contendo 0,61% ou mais de nióbio foram altamente
resistentes à corrosão. Para um teor de nióbio de 0,93%, este material apresentou uma discreta
suscetibilidade à corrosão intergranular.
A resistência à corrosão por pites tende a melhorar com a adição de titânio devido sua
precipitação na forma de TiS e/ou Ti4C2S2 evitando precipitação de MnS (pontos
preferenciais de iniciação de pites) (GORDON e BENNEKOM, 1996; BUCHER, 2004;
SCHMITT et al., 2005).
Sousa e Kuri (1995) observaram em suas análises que o potencial crítico de pite aumenta com
a adição de nióbio e de molibdênio, principalmente. O excesso de nióbio em solução sólida
contribui para formação de um filme de óxido superficial enriquecido com íons de nióbio.
Além disto, estes íons contribuem para a maior estabilização da camada passiva, ou seja,
dificultando a quebra do filme passivo promovido por íons agressivos.

26

3.5. Oxidação a alta temperatura
Em ensaios de oxidação isotérmica a 900oC em aços inoxidáveis ferríticos com 18% de
cromo, Antoni et al. (2002) verificaram que o titânio aumentou a cinética de oxidação
enquanto que o nióbio não teve efeito algum. O efeito do nióbio é mais pronunciado em
meios mais úmidos. Aços estabilizados ao nióbio apresentam óxidos menos aderidos ao
substrato e com maior tendência de “descamação” enquanto que os aços estabilizados ao
titânio apresentam resultados contrários. As melhores condições de resistência à oxidação
isotérmica foram obtidas para aços duplamente estabilizados.
Para ensaios cíclicos entre a temperatura ambiente e 950oC, realizados por Antoni e Baroux
(2002), o efeito da estabilização foi verificado na seguinte forma: o nióbio livre forma fase de
Laves em contornos de grão impedindo seu crescimento e a difusão de cromo e evitando o
crescimento do óxido, enquanto que o titânio forma óxidos internamente que podem
contribuir para o arrancamento de grão e formação de poros. O efeito do cromo é significativo
na melhoria à resistência à oxidação cíclica. Para a faixa de temperatura ambiente/850oC, os
aços inoxidáveis têm um comportamento muito próximo. As Figuras 3.14 e 3.15 apresentam a
evolução do ganho de massa e da perda de metal em função do número de ciclos.

(a)

(b)

Figura 3.14 – Ganho de massa em ensaios de oxidação cíclica ∆T = 25-850oC (a) e 25-950oC
(b) para diversos aços inoxidáveis (ANTONI e BAROUX, 2002).
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(a)

(b)

Figura 3.15 – Perda de metal em ensaios de oxidação cíclica ∆T = 25-850oC (a) e 25-950oC
(b) para diversos aços inoxidáveis (ANTONI e BAROUX, 2002).
Conforme mostrado nas Figuras 3.14 e 3.15, os aços inoxidáveis austeníticos apresentam uma
maior perda de metal, devido ao efeito “spalling” ou “descamação”. Isto pode ser observado
pelo resultado negativo do ganho de massa e/ou pelo aumento significativo (rapidez) da perda
de metal. A descamação ocorre quando a energia de deformação por unidade de área é maior
que a energia interfacial entre o óxido e o substrato (REMY, 2003). O efeito “descamação”
em oxidação cíclica é mostrado na Figura 3.16.

Figura 3.16 - Fenômeno de oxidação e trincamento por escamação durante os ciclos térmicos.
(ANTONI e BAROUX, 2002).
Conforme mostrado na Figura 3.16, durante a fase de aquecimento e resfriamento do ciclo
térmico ocorre o mecanismo de descamação. Este fenômeno ocorre principalmente para os
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aços inoxidáveis austeníticos, devido a sua diferença de dilatação térmica com o substrato e as
tensões de forte amplitude, o que levam ao trincamento do óxido (SCHMITT et al., 2005).
O cromo, o molibdênio e o silício contribuem para a melhoria da resistência à oxidação
enquanto que o enxofre parece segregar na interface óxido/metal e promover a descamação do
óxido. O cromo e o silício formam filmes contínuos de óxido (Cr2O3 e SiO2) que têm uma
excelente propriedade protetora, enquanto que o molibdênio previne a oxidação anormal por
meio da estabilização da fase ferrita (MIYAZAKI et al., 2004; TOSCAN et al., 2004).
Toscan et al. (2004) verificaram que os aços inoxidáveis ferríticos apresentam uma cinética de
oxidação do tipo parabólica, sendo composta principalmente por óxido de cromo e sem a
presença de óxido de ferro. Aços estabilizados ao titânio apresentam maior oxidação interna e
uma cinética de oxidação mais acelerada, acarretando em um aumento de ganho de massa.
Aços estabilizados ao nióbio apresentaram menor ganho de massa e não foi encontrado nióbio
na camada de óxido. Além disto, não foi observado descromização na interface metal/óxido
para nenhum aço inoxidável ferrítico, podendo ser assumido que, para estes materiais, a taxa
de difusão de cromo do interior do metal é, no mínimo, tão rápida quanto à taxa de consumo
de cromo na interface metal/óxido.
A oxidação pode fragilizar o metal em sua superfície completa a partir de penetração no
contorno de grão ou oxidação interna, o que acarreta em reduzir o diâmetro do corpo-deprova, aumentar a tensão aplicada e reduzir a vida útil em fadiga (REMY, 2003).

3.6. Propriedades Mecânicas dos Aços Inoxidáveis
Os aços inoxidáveis ferríticos, quando comparados com os aços inoxidáveis austeníticos,
apresentam as seguintes características: um maior limite de escoamento, um menor grau de
alongamento, um menor grau de encruamento, menor tenacidade, menor resistência à
corrosão generalizada, além de um menor custo de produção (LULA, 1986; ASM, 1990;
PICKERING, 1976).
A Tabela 3.6 apresenta valores mínimos de limite de escoamento e de resistência,
alongamento e dureza para alguns aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos ensaiados na
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temperatura ambiente. Os valores apresentados correspondem aos aços na condição recozida.
Os limites de escoamento e de resistência dos aços inoxidáveis ferríticos são melhorados com
o aumento no teor de Cr e Mo (ASSDA, 2006).
Tabela 3.6 – Valores mínimos de propriedades mecânicas de alguns aços inoxidáveis na
temperatura ambiente (ASSDA, 2006).
AISI LE0,2% (MPa) LR (MPa)
Al (%)
Dur (HRB)
304
205
515
40
92
316
205
515
40
95
409
205
380
22
88
430
205
450
22
88
444
275
415
20
96
446
280
480
20
--Os tipos de fratura encontrados em aços, de uma maneira geral, podem ser divididos em dúctil
e frágil. A fratura dúctil se dá pela nucleação e coalescência de micro-cavidades, formando
uma superfície com cavidades hemisféricas ou parabólicas conhecidas como “dimples” ou
“alvéolos”. A fratura frágil se propaga, continuamente, ao longo de planos cristalinos
paralelos, que se unem formando degraus, que tendem a convergir no sentido da propagação
local da trinca, produzindo o aspecto característico de “rivers” ou “facetas de clivagem”
(TOWERS, 1983; OHASHI ET AL., 1980; GODEFROID, 1995).

3.6.1. Efeito da temperatura nas propriedades mecânicas
Os mecanismos de deformação observados em estruturas de aços inoxidáveis ferríticos em
temperaturas elevadas são: fluência (baixa resistência mecânica a alta temperatura e elevada
ductilidade), variação de tensão térmica (“ondulação”) devido à restrição à expansão térmica e
alongamento de aquecimento e resfriamento repetido através do ponto de transformação
(acúmulo de pequenos componentes de deformação irreversível quando o material é aquecido
ciclicamente sobre uma faixa ampla através da linha AC1) (YAMANAKA et al., 1983).
Geralmente os aços inoxidáveis austeníticos apresentam uma resistência mecânica em altas
temperaturas mais elevada que a dos ferríticos. No entanto, sua resistência à fadiga térmica é
inferior devido ao seu elevado coeficiente de expansão térmica (FUJITA, 1996).
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O primeiro passo para aumentar a resistência mecânica em alta temperatura dos aços
inoxidáveis ferríticos é aumentar os teores de cromo, molibdênio, silício e alumínio, além de
favorecer a precipitação de (carbo)nitreto pelas adições de titânio e nióbio (SCHMITT et al.,
2005; FUJITA et al., 2003). A Tabela 3.7 apresenta as propriedades mecânicas do aço AISI
409, obtidas por Lu et al.(2000), para duas diferentes temperaturas: 400 e 800oC.
Tabela 3.7 - Propriedades mecânicas do aço AISI 409 (LU et al., 2000).
T (oC) LE (MPa) LR (MPa) Al (%) %R.A. E (GPa)
LR/E
400
120
256
36
85,4
172
0,001488
800
22
31
94
97,9
117
0,000265
Comparando-se os resultados da Tabela 3.7 com os da Tabela 3.6 (valores mínimos), é
possível verificar um decréscimo significativo nos limites de escoamento e de resistência com
o aumento da temperatura para 400oC. O aumento da temperatura leva, também, à uma queda
do módulo de elasticidade. Em conseqüência disto, o material apresenta-se mais dúctil, como
pode ser notado através do aumento do valor do alongamento.

3.6.2. Efeito do tamanho de grão nas propriedades mecânicas
Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam uma temperatura de transição dúctil/frágil bem
definida, sendo esta maior que a temperatura dos aços carbono. Isto se deve, principalmente,
ao efeito do cromo dissolvido na matriz. A temperatura que caracteriza a transição dúctilfrágil depende da composição química dos aços ferríticos e do tamanho de grão
(PICKERING, 1976; VAN ZWIETEN, DIETER e BULLOCH, 1993; PROTIVA e SAFEK,
1989).
A ausência de outras fases nos aços inoxidáveis ferríticos e seu tipo de reticulado cristalino
favorecem uma maior mobilidade atômica. Esta característica permite o crescimento mais
rápido do grão e uma menor temperatura de coalescimento dos mesmos. Já na presença de
austenita e/ou de partículas de segunda fase [Ti(CN) ou Nb(CN)] ocorre um retardamento do
crescimento de grão e um aumento em sua temperatura de coalescimento (OHASHI et al.,
1980; PLUMTREE e GULLBERG, 1980; COURTNALL e PICKERING, 1976).
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A Figura 3.17 apresenta o efeito do tamanho de grão na temperatura de transição de um aço
inoxidável ferrítico não estabilizado (AISI 430).

Figura 3.17 - Efeito do tamanho de grão na temperatura de transição dúctil/frágil do aço AISI
430 (PICKERING, 1976).
A Figura 3.18 permite verificar que, a partir de 1200oC, o crescimento de grão apresenta-se
mais acelerado. Foi verificado que, para temperaturas inferiores à 1200oC, os aços nãoestabilizados apresentam regiões bifásicas enquanto que para temperaturas superiores, eles
são monofásicos. Este fenômeno é devido à solubilização de precipitados (carbonetos e
nitretos) ao redor desta temperatura, levando a uma mudança na distribuição e na fração
volumétrica dos precipitados, favorecendo o crescimento de grão (PROTIVA e SAFEK,
1989; THOMAS e ROBINSON, 1978; FUKUDA et al., 1991).

Figura 3.18 - Diagrama esquemático mostrando o crescimento de grão em função do tempo e
temperatura – aço carbono (FARIA, 2000).
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Faria (2000) observou que a tenacidade dos aços inoxidáveis ferríticos bi-estabilizados tem
uma forte influência do tamanho de grão e que o titânio não tem um efeito significativo para
teores entre 0,07 e 0,13% peso. Para o caso de juntas soldadas, o tamanho de grão e o titânio
apresentam efeitos mais significativos e teores de titânio acima de 0,12% levam a um
aumento da temperatura de transição dúctil-frágil, resultado similar ao encontrado por
Washko e Grubb (1991) para o aço AISI 409.

3.6.3. Efeito dos elementos de liga nas propriedades mecânicas
Os elementos enxofre, manganês e silício aparentam não ter nenhuma influência na
tenacidade dos aços inoxidáveis ferríticos. A adição de manganês promove uma maior
dispersão dos resultados obtidos na determinação da tenacidade por ensaio Charpy,
principalmente após a soldagem do material. Estudos mostraram que o aumento no teor de
oxigênio causa um aumento na temperatura de transição, provavelmente devido à presença de
inclusões de óxidos de cromo (WRIGHT, 1980; ABO et al., 1977). Abo et al (1977)
analisaram o efeito do cromo e do molibdênio na tenacidade dos aços inoxidáveis ferríticos.
Pode ser verificado na Figura 3.19 que o molibdênio não apresenta nenhum efeito na TTDF,
enquanto que o cromo passa a ter um efeito apenas acima de um teor de 30% em peso.

Figura 3.19 - Efeito de Cr e Mo na TTDF de aços ultra-puros tratados termicamente a 10000C
por 1h e resfriados à água (ABO et al., 1977).
A precipitação de fases de Laves em grande quantidade aumenta a resistência mecânica e
diminui o alongamento, conforme mostrado na Figura 3.20, bem como leva a uma perda da
tenacidade, conforme visto por Sawatani et al. (1982) com o aço inoxidável AISI 444.
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Figura 3.20 – Relação entre o alongamento e o precipitado extraído por eletrólise em tiras de
aço AISI 444 laminadas a frio e recozidas (920oC em 2min.) (SAWATANI et
al., 1982).

3.6.4. Efeito dos elementos intersticiais nas propriedades mecânicas
Os efeitos dos elementos intersticiais nos aços inoxidáveis ferríticos podem ser divididos,
basicamente, em dois. Um primeiro efeito deve-se ao aumento no teor dos intersticiais C e N,
que expande o campo austenítico do diagrama Fe-Cr para altos teores de cromo e
temperaturas elevadas. Este fato pode levar ao aparecimento de martensita durante o
resfriamento (ACESITA, 2003; DIETER, 1981). Este comportamento pode ser observado na
Figura 3.21.

Figura 3.21 - Deslocamento da linha de contorno (γ+α)/α no sistema Fe-Cr com as adições de
carbono (a) ou nitrogênio (b) (PECKNER e BERNSTEIN, 1977).
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Comparando-se o efeito do carbono e do nitrogênio apresentado na Figura 3.21, nota-se que o
efeito do nitrogênio é maior no deslocamento da linha de contorno (α+γ)/α do diagrama FeCr. Estudos realizados por Enjo et al (1987) permitiram verificar que o efeito negativo do
nitrogênio na tenacidade está relacionado com a formação de maclas de deformação e maior
distorção da rede cristalina, os quais favorecem a obtenção de uma fratura frágil.
O segundo efeito deve-se à baixa solubilidade destes elementos na matriz α. Isto propicia a
rejeição dos mesmos, podendo formar carbonetos complexos como (Cr, Fe)7C3 e (Cr, Fe)23C6,
que precipitam predominantemente nos contornos de grão. Estes precipitados são
normalmente formados quando a liga é resfriada de temperaturas entre 1100ºC e 1200ºC e o
teor de carbono excede a 0,01%. Desta maneira, tanto o C quanto o N apresentam um efeito
deletério na resistência ao impacto de aços submetidos a uma temperatura superior a 1100ºC
(SEMCHYSHEN et al., 1971, PECKNER e BERNSTEIN, 1977). Com isto, técnicas
avançadas de refino de aço foram projetadas a fim de manter o teor destes elementos abaixo
de 150ppm, ou seja, 0,015% (MIURA e KOSO, 1982; HUNTER e EAGAR, 1980).
A Figura 3.22 mostra a relação entre o teor de intersticiais (C + N) e o de nióbio para um aço
inoxidável ferrítico com 17% de Cr recozido a 1000oC. Trata-se de um ensaio de tração a
quente e os resultados referem-se ao limite de escoamento do material (em MPa).

Figura 3.22 – Relação entre os teores de Nb e de intersticiais (C + N) no limite de escoamento
para temperatura igual a 950oC – Aço com 17% Cr (FUJITA et al., 1996).
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Conforme pode ser verificado na Figura 3.22, o limite de escoamento tende a aumentar no
lado esquerdo superior do gráfico, onde tem-se um menor teor de intersticiais (C + N) e maior
teor de Nb.
Os carbonetos são considerados como pontos de concentração de tensão, uma vez que estes
estão associados a uma mudança no reticulado cristalino. Uma vez solicitado o material, há
uma grande tendência de haver um aparecimento de trinca nestes carbonetos e sua eventual
propagação pelo material. Um mecanismo para explicar a perda da tenacidade está na
precipitação de carbonetos ou nitretos em contornos de grão ou em discordâncias. Este
mesmo mecanismo pode ser também o causador da perda da resistência à corrosão. Devido à
quantidade de carbonetos (M23C6) ser mais elevada que a de nitretos (M2N), é esperado que o
efeito de carbonetos seja maior na resistência à corrosão, uma vez que retiram mais cromo da
matriz (ABO et al., 1977; SEMCHYSHEN et al., 1971; POLLARD, 1974). A Figura 3.23
representa o efeito da fração volumétrica na temperatura de transição dúctil/frágil para uma
liga Fe-30%Cr, excluindo-se o efeito do tamanho de grão.

Figura 3.23 - Correlação da fração volumétrica de carbonetos e nitretos na TTDF, depois de
eliminar o efeito do tamanho de grão – Aço Fe – 30%Cr (FUKUDA et al.,
1991).
Analisando-se a Figura 3.23, percebe-se que a grande alteração da TTDF ocorre para fração
volumétrica de precipitados menor que 0,5%. A presença de carbonetos dentro e nos
contornos de grão aumenta a TTDF. Para o caso dos nitretos, estes promovem um aumento da
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temperatura de transição somente quando se encontram nos contornos de grão, sendo este
aumento mais intenso que o dos carbonetos (FUKUDA et al., 1991).

3.6.5. Efeito do tipo de estabilização nas propriedades mecânicas
Os elementos estabilizantes Ti e Nb agem como refinadores de grão. Formam compostos com
o C e o N e seus efeitos sobre as propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis ferríticos
podem ser adversos (COURTNALL e PICKERING, 1976; STEIGERWALD et al., 1979). A
Figura 3.24 mostra a relação entre o limite de escoamento em uma temperatura de 950oC e o
teor de nióbio em solução sólida, detectada por análise de resíduo de extração eletrolítica.

Figura 3.24 – Relação entre limite de escoamento e teor de Nb em solução sólida para aços
19%Cr e 0,025% (C + N) (FUJITA et al., 1996).
A Figura 3.24 permite verificar que, quanto maior o teor de nióbio em solução sólida, maior é
o aumento no limite de escoamento. Para Miyazaki et al. (2002) a melhoria do limite de
escoamento em ensaios de tração a alta temperatura (700oC) deveu-se à precipitação de finas
partículas (fase de Laves). Além disto, é verificado que quanto maior a temperatura de
recozimento, maior é a quantidade deste elemento em solução sólida. Durante o ensaio de
tração a quente, uma parte do nióbio dissolvido na matriz diminui de modo a ter-se uma
precipitação dinâmica de Fe3Nb3C nos contornos de grão e Fe2Nb no centro do grão (FUJITA
et al., 2002).
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O tratamento térmico do material tem um efeito sobre as propriedades mecânicas. Fujita et al
(1996) mostraram em seu trabalho com um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao nióbio que
quanto maior a temperatura de tratamento térmico, maior é o limite de escoamento do
material. A maior resistência deve-se ao efeito do nióbio ser endurecedor por solução sólida e
o aumento da temperatura faz com que uma maior quantidade de nióbio esteja em solução
sólida. Além disto, o nióbio tem o efeito de, em solução sólida, retardar a recuperação e a
recristalização dos grãos.
A Figura 3.25 mostra o efeito dos elementos de liga no limite de escoamento na temperatura
de 950oC para um aço inoxidável ferrítico com 19% Cr.

Figura 3.25 – Efeito dos elementos de liga no limite de escoamento à 950oC - Aço 19% Cr
(FUJITA et al., 1996).
A Figura 3.25 permite verificar o efeito benéfico do nióbio, onde pequenas adições são
suficientes para aumentar o limite de escoamento do aço, principalmente quando comparado
com os demais elementos de liga estudados. Este resultado é similar ao encontrado por
Miyazaki et al (2004), o qual verificou o efeito benéfico do molibdênio (até um teor de 1,5%
peso) e do silício (para qualquer teor) no sentido de elevar o limite de escoamento em uma
temperatura de 900oC. Fujita et al (2003) consideram que o nióbio e o molibdênio melhoram
o limite de escoamento a partir de efeito combinado de endurecimento por solução sólida e
presença de fases intermetálicas (do tipo fases de Laves) nesta temperatura. Para o caso do
aumento no teor de titânio, Fujita et al.(1996) observaram uma diminuição no limite de
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escoamento. Isto se deve, provavelmente, ao fato do titânio não ser um elemento endurecedor
por solução sólida nesta temperatura.
No caso da temperatura de transição dúctil/frágil, o aumento no teor de Ti leva a um aumento
da mesma. Este aumento é bem mais suave no caso da estabilização com Nb. Semchyshen et
al. (1971) e Redmond (1980) estudaram os aços inoxidáveis ferríticos e alegaram que o efeito
de Ti no aumento da temperatura de transição se deve ao aparecimento de precipitado de
segunda fase (ASM, 1996). O TiN tem uma forma angular e uma cor amarelada, vista em
microscopia ótica, com a presença de óxidos em seu centro. Este age como concentrador de
tensões, o que pode promover uma fratura frágil (POLLARD, 1974; GRUBB, 1991). Em seu
trabalho, Miura e Koso (1982) verificaram a formação de fase de Laves em ligas com excesso
de Nb, diminuindo a tenacidade do material.
O efeito dos elementos estabilizantes na temperatura de transição em função da aparência da
fratura (FATT50) pode ser verificado na Figura 3.26. A temperatura FATT50 corresponde à
temperatura na qual o corpo-de-prova proveniente do ensaio Charpy V apresenta 50% de
fratura dúctil e 50% de fratura frágil.

Figura 3.26 - Tenacidade ao impacto de aço inoxidável ferrítico 18%Cr-2%Mo como uma
função dos teores de nióbio e titânio. Amostra Charpy V de seção reduzida
(REDMOND, 1980).
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Os teores de elementos intersticiais estiveram em torno de 0,013 a 0,018% de carbono e de
0,015 a 0,020% de nitrogênio. O aumento esperado da temperatura de transição em função do
teor de titânio e o pequeno efeito do nióbio podem ser observados. Um outro fato a ser notado
é que, uma vez fixo o teor de titânio entre 0,1 a 0,3%, a temperatura de transição pode variar
entre –250C a 250C, ou seja de 500C para qualquer concentração de nióbio no metal base
(REDMOND, 1980).
Análise da microestrutura dos aços inoxidáveis estabilizados ao titânio e ao nióbio permite
verificar que os precipitados à base de titânio são maiores e menos dispersos. Além disto, a
quantidade de inclusões em aços estabilizados ao Ti é relativamente maior. Isto propicia uma
perda maior da tenacidade de aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao titânio. A
estabilização com nióbio em excesso pode apresentar precipitados finos de Fe2Nb limitando a
sua ductilidade na temperatura ambiente. Para os aços estabilizados ao titânio e os aços biestabilizados (Ti + Nb), a ductilidade torna-se superior quando comparada com a
monoestabilização com nióbio (LEE et al., 1999; HUNTER e EAGAR, 1980; WASKO e
GRUBB, 1991).
A procura para se obter um consenso entre a tenacidade e a ductilidade levou à utilização de
aços de estabilização mista (Ti + Nb). Um cuidado deve ser tomado quanto à quantidade a ser
adicionada. Elementos estabilizantes em excesso podem provocar um aumento na temperatura
de transição dúctil/frágil, além de aumentar o custo de produção. DeArdo et al (1996)
verificaram que uma boa resistência à corrosão intergranular na zona afetada pelo calor em
aços inoxidáveis ferríticos pode ser obtida por meio da relação:
(Ti + Nb) = 0,08 + 8 (C + N)

Equação 3.6

A norma ASTM A240/A240M-99 (ASTM A240) apresenta apenas a estabilização simples,
mostrando a relação entre o titânio e os intersticiais (carbono e nitrogênio), uma vez que esta
estabilização é a mais encontrada nos aços inoxidáveis ferríticos. A relação de estabilização é
dada para um teor de titânio mínimo de 6 vezes (C+N) e máximo de 0,50%.

40

3.7. Resistência à fadiga de materiais metálicos
A avaliação científica de danos por fadiga foi considerada a partir do século XIX. Em 1852,
Wöhler conduziu ensaios com carregamento flutuante e repetitivo de tração, dobramento e
torção, originando as famosas “curvas de Wöhler”. Desde então, dados de fadiga começaram
a ser incorporados em critérios de projeto bem como ser mais estudados (BARSOM e
ROLFE, 1987).
Entre os fatores que afetam a resistência à fadiga pode-se destacar: os parâmetros de tensão
(estado de tensão, faixa de tensão, razão de tensão, carregamento variável ou constante,
freqüência e tensão máxima), geometria e propriedade dos componentes (concentradores de
tensão, tamanho, gradiente de tensão, propriedades mecânica e metalúrgicas de metal base e
solda) e ambiente externo (temperatura e agressividade do meio ambiente) (BARSOM e
ROLFE, 1987).
Dois grandes domínios podem ser definidos com relação ao limite de fadiga/número de ciclos
na ruptura (Nf) (REMY, 2000):
•

Domínio da fadiga vibratória (ou fadiga de alto ciclo) onde Nf é superior a 104 ciclos e a
deformação permanece elástica macroscopicamente.

•

Domínio da fadiga isotérmica (ou fadiga de baixo ciclo) onde Nf é inferior a 104 ciclos e a
tensão aplicada pode levar a uma deformação plástica macroscópica. A tensão aplicada
pode ultrapassar o limite de escoamento e os ensaios são geralmente conduzidos com
controle de deformação.

A fadiga é uma forma de dano gradual que ocorre em estruturas que estão sujeitas a tensões
cíclicas e repetitivas (CALLISTER, 2002; BATHIAS e BAILON,1997; REED-HILL, 1982).
Sob esta circunstância, é possível a ocorrência de uma falha em um nível de tensão
consideravelmente inferior ao limite de resistência à tração ou ao limite de escoamento para
uma carga estática. Isto se deve ao histórico de carregamento o qual resulta de deformações
plásticas anteriores (SURESH, 1998; ANDERSON, 1994; BOLOTIN, 1999).
A fadiga é importante no sentido que ela é a maior causa individual de falhas em metais, o
que dá um valor aproximado entre 50 e 90% das falhas (CALLISTER, 2002).
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O processo de falha por fadiga pode ser caracterizado por quatro etapas distintas (BATHIAS e
BAILON, 1997; ASM, 1990).
•

Deformação plástica localizada;

•

Nucleação da trinca, onde uma pequena trinca se forma em algum ponto de alta
concentração de tensões;

•

Propagação da trinca, durante a qual esta trinca avança em incrementos a cada ciclo de
tensões;

•

Ruptura final estática, que ocorre muito rapidamente uma vez que a trinca que está
avançando tenha atingido seu tamanho crítico.

No tocante aos ciclos de tensões, elas podem ser de natureza axial, de flexão ou torcional. Os
tipos gerais de tensões flutuantes que podem ocasionar uma falha por fadiga são (BATHIAS e
BAILON, 1997; REED-HILL, 1982):
•

Ciclo de tensão flutuante – na qual a tensão máxima (σmáx) e a tensão mínima (σmín)
são diferentes. As tensões podem ser puramente trativas, compressivas ou mistura das
duas.

•

Ciclo de tensão irregular ou aleatória – na qual as tensões são periódicas e
imprevisíveis. Um exemplo é o estado de tensões encontrados em uma asa de avião.

3.7.1. Fadiga de alto ciclo
Em fadiga de alto ciclo, os ensaios são conduzidos com controle de tensão com amplitude
constante, o que não ocorre com a deformação. Para este caso, o material pode apresentar um
amolecimento ou endurecimento cíclico ao longo dos primeiros ciclos de fadiga até que se
tenha uma estabilização. Este comportamento mecânico é caracterizado pela alteração do
estado de deformação no sentido tornar-se cada vez menor (endurecimento cíclico) ou maior
(amolecimento cíclico) sob o mesmo nível de tensão, conforme mostrado na Figura 3.27
(MANSUR, 2003).
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(a)

(b)
Figura 3.27 – Comportamento cíclico em um material sob controle de tensão. (a)
endurecimento cíclico. (b) amolecimento cíclico (MANSUR, 2003).
Cada ciclo contém magnitudes de tensão máxima e mínima da tensão aplicada. Um ciclo de
carregamento é geralmente caracterizado por (ANDERSON, 1994; BOLOTIN, 1999):
⎛ σ max + σ min ⎞
⎟
2
⎝
⎠

Tensão média: σ m = ⎜
Amplitude de tensão:

Equação 3.7

∆σ ⎛ σ max − σ min ⎞
=⎜
⎟
2
2
⎝
⎠

Faixa de tensão: ∆σ = σ max − σ min
Razão de tensão: R =

σ min
σ max

Equação 3.8

Equação 3.9
Equação 3.10

3.7.2. Curva de Wöhler ou curva S-N
Uma das maneiras mais usuais de caracterizar a resistência à fadiga de um material sob
controle de tensão é a de traçar curvas conhecidas como “curvas de Wöhler” ou “curvas S-N”.
São curvas do tipo tensão máxima (σmax) ou amplitude de tensão (∆σ/2) “versus” número de
ciclos de fratura (N) obtidas através de ensaios de corpos-de-prova em diferentes amplitudes
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de tensões, progressivamente descendentes (CALLISTER, 2002; BATHIAS e BAILON,
1997). Dois tipos de comportamento S-N são geralmente observados nas curvas de Wöhler,
conforme Figura 3.28.

Figura 3.28 – Curva de Wöhler para dois materiais com diferentes comportamentos em fadiga
(DIETER, 1981).
Para algumas ligas ferrosas e de titânio, existe um comportamento aparentemente constante de
tensão para os ciclos elevados. Desta maneira, é possível definir o ciclo máximo a partir do
qual, o material passa a não ter mais influência marcante do carregamento a que está
submetido. Geralmente, isto é dado para um valor fixo de número de ciclos, como por
exemplo, 107 ciclos. Este nível de tensão é denominado limite de resistência à fadiga, abaixo
do qual a falha por fadiga não ocorrerá (REED-HILL, 1982; DIETER, 1981).
A maioria das ligas não ferrosas não possui um limite de resistência à fadiga, ou seja, a curva
S-N continua decrescente para maiores valores de N. Desta forma, especifica-se como
resistência à fadiga o nível de tensão na qual a falha irá ocorrer para um dado número
específico de ciclos (CALLISTER, 2002). A tensão apresentada na curva de Wöhler
geralmente é na forma de amplitude de tensão (∆σ/2), de tensão média (σm) ou de tensão
máxima (σmáx) (BOLOTIN, 1999).
A resistência à fadiga depende essencialmente de um número de fatores: concentração de
tensão, rugosidade superficial, freqüência de carregamento, história de carregamento, campo
residual de tensão-deformação, temperatura, condições ambientais, composição química,
microestrutura, entre outros. Os aspectos de fabricação tais como tratamento térmico e
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deformação a frio também afetam a fadiga (SURESH, 1998; BOLOTIN, 1999). A Figura 3.29
apresenta um desenho esquemático mostrando a influência destas variáveis no perfil da curva
de Wöhler.

Figura 3.29 – Representação esquemática de uma curva S-N mostrando o efeito de variáveis
no perfil da curva de Wöhler (BATHIAS e BAILON, 1997).
A condição mais favorável à resistência à fadiga está no vácuo, o que mostra que até mesmo
as condições normais de temperatura e pressão exercem uma influência na resistência à
fadiga. O tratamento térmico de envelhecimento e o meio corrosivo contribuem
significativamente para uma redução na resistência à fadiga. Todos estes efeitos tornam-se
mais significativos para valores de tensão mas baixos, ou seja, maiores valores de números de
ciclos.
Vários métodos têm sido propostos para medir o limite de resistência à fadiga. O método da
escada ou “up and down” é muito utilizado sendo útil para estimar a média e a variância do
limite de resistência à fadiga. Neste método, um grupo de, no mínimo, 15 corpos-de-prova é
selecionado para uma vida em fadiga pré-definida. Se a amostra romper antes da vida prédefinida, o valor da tensão sofre um decréscimo para o ensaio com o corpo-de-prova seguinte.
Caso contrário, aumenta-se o valor da amplitude de tensão antes aplicada. Os ensaios vão
sendo realizados conforme descrição acima e os dados são analisados estatisticamente (LEE
et al., 2005). A Figura 3.30 mostra uma curva S-N e o detalhe da medição do limite de
resistência à fadiga pelo método da escada.
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Figura 3.30 – Detalhe da medição do limite de resistência à fadiga pelo método da escada
(LEE et al., 2005).
Os ensaios de laboratórios mostram que existe uma considerável dispersão nos resultados
obtidos nos ensaios de fadiga. Esta dispersão é tratada estatisticamente a partir da distribuição
de Weibull ou da distribuição Log-normal. Para interpretar os resultados dos ensaios é
necessária a construção de uma família de curvas S-N tendo a probabilidade de falha (P)
como parâmetro, dando origem às curvas de isoprobabilidade (ou curvas S-N-P), como
mostrado na Figura 3.31. Durante o tratamento dos dados dos resultados, é importante obter
curvas com o intervalo de confiança definido (geralmente igual a 95%) (LEE et al., 2005;
MANSUR, 2003).

Figura 3.31 – Curvas de isoprobabilidade de dados obtidos em ensaio de fadiga (MANSUR,
2003).
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A curva de Wöhler pode ser representada da forma linear através da relação: (ASTM E 739,
1991)

⎛ ∆σ ⎞
log( N ) = A + B⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

Equação 3.11

Desta forma, pode-se calcular o valor dos parâmetros A e B a partir dos dados obtidos no
ensaio de fadiga ao ar sob controle de carregamento. A vida em fadiga (N) é a variável
dependente (aleatória) no ensaio de fadiga enquanto a amplitude de tensão (∆σ/2) é a variável
independente (controlada). Considerando-se Y como a variável dependente (= Log (N)) e X
como a variável independente (∆σ/2), tem-se o modelo linear apresentado na Equação 3.7.6.

Y = A + BX

Equação 3.12

Este modelo consiste na distribuição Log-normal de vida em fadiga com variância constante
ao longo de todo o intervalo de X usado no ensaio, considerando que todas as amostras
romperam no ensaio e que o programa de ensaio foi aleatório. A norma ASTM E 739-91
apresenta metodologia de cálculo dos parâmetros A e B.
Os estimadores de A e B são apresentados nas equações 3.7.7 e 3.7.8, onde os símbolos (^) e
(-) denotam os estimadores e as médias, respectivamente.

Aˆ = Y − Bˆ X

∑ (X
k

Bˆ =

i =1

i

Equação 3.13

− X )(Yi − Y )

∑ (X
k

i =1

− X)

2

i

Equação 3.14

onde

Yi
k
k Xi
X = ∑i =1
k
Yi = log N i
X i = log ∆σ i

Y = ∑i =1
k

Equação 3.15
Equação 3.16
Equação 3.17
Equação 3.18

k ´e o número de corpos-de-prova
A expressão recomendada para estimar a variância da distribuição normal para log (N) é:
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∑ (Y − Yˆ )
k

σˆ 2 =

i =1

2

i

k −2

i

Equação 3.19

onde

Yˆi = Aˆ + Bˆ X i

Equação 3.20

o desvio padrão é dado por σˆ = σˆ 2 Equação 3.21
e o erro por ε =

σ

k

Equação 3.22

⎤
⎡
2
⎥
⎢1
X
⎥
O intervalo de confiança de A é dado por Aˆ ± t pσˆ ⎢ + k
2⎥
⎢k
(X i − X ) ⎥
∑
⎢⎣
i =1
⎦

1/ 2

Equação 3.23

−1 / 2

2⎤
⎡k
E o intervalo de confiança de B é dado por Bˆ ± t pσˆ ⎢∑ (X i − X ) ⎥
Equação 3.24
⎦
⎣ i =1
Cálculo do intervalo de confiança 95% para a mediana completa da curva S-N.
1/ 2

⎤
⎡
2 ⎥
⎢1
(X − X ) ⎥ Equação 3.25
Aˆ + Bˆ X ± 2 Fp σ ⎢ + k i
⎢k
(X i − X )2 ⎥⎥
∑
⎢⎣
i =1
⎦
Cálculo das curvas de isoprobabilidade determinadas a partir do intervalo de confiança.
Pr (µ − tα / 2ε ) < δ < (µ + tα / 2ε ) = 1 − α Equação 3.26
onde tα/2 é um ponto de probabilidade da distribuição t com graus de liberdade ν. A expressão
α corresponde ao intervalo de confiança, sendo mais usado o valor de 95%.

3.7.3. Resistência à fadiga de aços inoxidáveis – efeito da microestrutura
Observações microestruturais mostraram a existência de 3 tipos de sítios de nucleação de
trinca por fadiga (ASM, 1996):
•

Nucleação em bandas de deslizamento persistente (BDP) na superfície do metal provavelmente o tipo mais freqüente. Sua natureza é a concentração de deslizamento
dentro dos grãos;

•

Nucleação em contornos de grãos no interior do metal – típico para fadiga com
elevadas deformações, especialmente em elevadas temperaturas;

•

Nucleação na superfície de inclusões no interior do metal – típico para ligas contendo
partículas maiores.
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Nucleação em bandas de deslizamento persistente é um tipo básico de nucleação, não somente
devido ao fato de ser o caso mais freqüente mas principalmente porque o processo de
deslizamento cíclico e formação de bandas de deslizamento persistente sempre precede a
nucleação em contornos de grão ou em inclusões superficiais. Assim sendo, a nucleação em
inclusões pode ser compreendida como localização de deslizamento cíclico devido ao efeito
de concentração de tensão da inclusão. A nucleação em inclusões pode lidar com a decoesão
da interface matriz-inclusão ou o trincamento da inclusão.
Falhas por fadiga consistem de iniciação e propagação. Discordâncias têm um papel
importante na fase de iniciação da trinca por fadiga. Observa-se em laboratórios que após um
largo número de ciclos de carregamento, as discordâncias empilham-se e formam estruturas
chamadas de bandas de deslizamento persistente (BDP). Conforme observado na Figura 3.32,
as BDPs são áreas que aparecem acima (extrusão) ou abaixo (intrusão) da superfície do
componente devido ao movimento do material ao longo dos planos de deslizamento
(SURESH, 1998; FRANÇOIS, 1995).

Figura 3.32 – Desenho esquemático do aparecimento de extrusões e intrusões em um corpode-prova de fadiga (apud WOOD, 1958).
Geralmente a iniciação se dá na superfície do material. O aparecimento de BDPs permite que
pequenos degraus sejam formados na superfície do material de modo a servirem como pontos
concentradores de tensão onde trincas por fadiga podem se iniciar.
Durante os primeiros ciclos de deformação, pode ser observada a formação superficial de
bandas de deslizamento na superfície dos corpos-de-prova de fadiga. Dentro destas bandas de
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deslizamentos é verificada a presença de linhas de deslizamento correspondentes aos planos
de deslizamento do cristal considerado. A resistência à fadiga é diretamente proporcional à
dificuldade das discordâncias realizarem deslizamento cruzado. Os materiais de alta energia
de falha de empilhamento permitem que as discordâncias vençam facilmente os obstáculos
através de deslizamento cruzado. Desta forma, ocorre a formação de bandas de deslizamento e
grandes zonas plásticas na ponta da trinca, sendo que ambos os fenômenos promovem o início
e a propagação de trincas por fadiga. Levando-se em consideração que os aços inoxidáveis
ferríticos (estrutura CCC) apresentam uma alta energia de falha de empilhamento em relação
aos austeníticos (estrutura CFC), é esperado que sua resistência à fadiga seja inferior
(BATHIAS e BAILON, 1997; REED-HILL, 1982).
O limite de fadiga obtido nas curvas de Wöhler pode ser relacionado com o limite de
resistência obtidos em ensaio de tração. Bergengren et al. (1995) obtiveram relações limite de
fadiga/limite de resistência entre 0,3 a 0,5 para os aços inoxidáveis austeníticos e de 0,45 a
0,65 para os aços inoxidáveis duplex quando ensaiados em fadiga ao ar (relação R= -1).
Estes valores estão coerentes com os obtidos por Johansson e Nordberg (2006) conforme
mostrado na Tabela 3.8. Estão adicionados os valores obtidos por Leffler (2006) para os aços
inoxidáveis ferríticos.
Tabela 3.8 – Propriedade de fadiga de aços inoxidáveis (JOHANSSON e NORDBERG,
2006).
Aço
Limite fadiga/limite resistência
Incerteza
Relação R

-1

0

Ferríticos

0,70

0,47

Austeníticos (304, 301)

0,45

0,35

0,04

Duplex (2304, 2205)

0,60

0,35

0,04

A Figura 3.33 apresenta as correlações entre o limite de fadiga (para R = -1) com os limites de
escoamento e de resistência.
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Figura 3.33 – Limite de fadiga relacionado com o limite de escoamento e de resistência de
aços inoxidáveis. (JOHANSSON e NORDBERG, 2006).
Johansson e Nordberg (2006) observaram que a relação limite de fadiga/limite de escoamento
varia significativamente com a resistência mecânica dos diferentes aços enquanto que a
relação limite de fadiga/limite de resistência é quase independente da resistência, tornando-se
assim mais interessante de ser trabalhada.
A Figura 3.34 apresenta curvas tensão alternada versus número de ciclos para aços
inoxidáveis austeníticos (3XX) sem e com pré-deformação e aços inoxidáveis duplex
(2XXX) sem pré-deformação.

Figura 3.34 – Curva S-N de aços inoxidáveis austeníticos e duplex. (BERGENGREN et al.,
1995).
Os aços duplex apresentam maior plasticidade e resistência à fadiga quando comparados com
os austeníticos. O comportamento dos austeníticos submetidos a uma pré-deformação torna-se
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mais próximo dos aços inoxidáveis duplex. Esta diferença entre estes aços é uma
conseqüência da menor relação limite de escoamento/limite de resistência em tração dos aços
inoxidáveis austeníticos (BERGENGREN et al., 1995; JOHANSSON e NORDBERG, 2006).
Bergengren et al (1995) verificaram que os aços inoxidáveis austeníticos e duplex apresentam
um comportamento de endurecimento nos primeiros 10 ciclos seguido de um amolecimento e
de uma estabilização da tensão (tanto máxima quanto média) a partir de Nf/2. Para o aço
austenítico 301, com um maior teor de carbono, é verificado um endurecimento secundário no
lugar da estabilização da tensão.
O tamanho de grão tem um papel importante na vida útil em fadiga. Geralmente a resistência
à fadiga é aumentada com a diminuição do tamanho de grão. A maior quantidade de
contornos de grão torna-se como bons obstáculos à iniciação e à propagação de trincas por
fadiga, semelhante ao verificado para trincas frágeis (HONEYCOMBE, 1984).
A Figura 3.35 apresenta o efeito do tamanho de grão (ASTM) na posição de curvas de Wöhler
para uma aço baixo carbono ensaiado à temperatura ambiente. Para a temperatura ambiente,
pode-se distinguir a iniciação e propagação de trinca por fadiga em dois estados, conforme
apresentado na Figura 3.36 (REMY, 2004; BATHIAS, 1997).

Figura 3.35 – Efeito do tamanho de grão na posição das curvas de Wöhler (ASM, 1996).
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Figura 3.36 – Desenho esquemático de iniciação e propagação de trinca por fadiga (REMY,
2004).
•

Estágio I, onde a trinca propaga-se em modo II ao longo das bandas de deslizamento.
Neste caso, a propagação no “limiar” é do tipo transgranular ou cristalográfica (para
baixa temperatura) e intergranular (para alta temperatura). O estágio I ocupa alguns
grãos e a duração deste estado está correlacionada sempre ao número de ciclos até a
iniciação da trinca (Na);

•

Estágio II, onde a trinca propaga-se em modo I, perpendicularmente à tensão (ou
deformação) principal mais elevada. A propagação do estágio II é transgranular,
geralmente com formação de estrias (para baixa temperatura) e pode ser transgranular
ou intergranular (para alta temperatura).

O número de ciclos na ruptura (Nf) de um corpo-de-prova é constituído de um período de
iniciação (Na) de uma ou várias micro-trincas (de tamanho entre 1 a 50µm). Uma micro-trinca
se propaga durante Np ciclos tornando-se trinca dominante levando à ruptura final do corpode-prova para um tamanho da ordem de milímetros (REMY, 2004).
As inclusões presentes na microestrutura dos materiais metálicos são pontos concentradores
de tensão de elevada magnitude. Desta forma, aspectos de micropurezas devem ser
considerados no estudo de resistência à fadiga (REED-HILL, 1982; ASM, 1990; DIETER,
1981).
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3.8. Fadiga-corrosão dos aços inoxidáveis
A fadiga-corrosão é um mecanismo encontrado onde existe uma interação de carregamento
cíclico e ações químicas, eletroquímicas ou bioquímicas ocorrendo simultaneamente, sejam
elas: água natural, ar úmido (umidade) e outro meio ativo (BOLOTIN, 1999; MATIAS,
2003).
Como na corrosão sob tensão, a fadiga-corrosão resulta de um efeito conjugado de uma
solicitação mecânica e de um meio. Este meio pode ser até pouco agressivo, mas o aspecto
cíclico da solicitação o torna mais agressivo de modo que a fadiga-corrosão não apresente o
aspecto específico da corrosão sob tensão e afete praticamente todos os sistemas materiaismeios, pelo menos no que se refere ao início do trincamento (LACOMBE et al., 1990;
WANG et al., 1991).
Tomando-se em consideração a relação do limite de fadiga-corrosão com relação ao limite de
fadiga ao ar, Pokhmurskii e Khoma (2001) correlacionaram a susceptibilidade de aços
inoxidáveis à fadiga-corrosão em ordem crescente de importância: austenita, austenita +
ferrita, ferrita, austenita + martensita, martensita + ferrita, martensita.

3.8.1. Mecanismos de fadiga-corrosão
Os mecanismos que explicam a falha por fadiga-corrosão consideram que a mesma é causada
normalmente por um meio externo na forma de um sólido, líquido ou gás. Os dois principais
modelos que discutem a respeito dos mecanismos envolvidos em falhas por fadiga-corrosão
são representados pelos modelos de dissolução/repassivação e de fragilização por hidrogênio.
Neste caso, tem-se mecanismos de reações eletroquímicas nos planos de deslizamentos
formados na ponta da trinca (BATHIAS e BAILON, 1997; SURESH, 1998).
As Figuras 3.37 e 3.38 mostram desenhos esquemáticos que explicam os dois modelos para
meios aquosos (BATHIAS e BAILON, 1997; SURESH, 1998).
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Figura 3.37 - Modelo de dissolução/repassivação de filme de óxido (BATHIAS e BAILON,
1997).
Os modelos de dissolução/repassivação e de fragilização por hidrogênio são usualmente
utilizados para explicar a fragilidade de ligas a partir de meios aquosos, como é o caso
comumente visto em fadiga-corrosão e corrosão sob tensão. Magnin e Coudreusse (1984)
verificaram, por meio de medidas de corrente anódica, que a ruptura do filme passivo e a
repassivação estão associados com os comportamentos de fadiga-corrosão em soluções
contendo íons cloreto. Para aços inoxidáveis passivos, há evidência suficiente para mostrar
que a ruptura do filme passivo e a repassivação são os mecanismos responsáveis por iniciação
de trinca e seus desempenhos na fadiga-corrosão ou trincamento de corrosão sob tensão
(WANG, 1991; MAGNIN e COUDRESSE, 1984).
Para o caso do modelo de dissolução/repassivação que envolve a formação de um filme de
óxido passivante na superfície recém criada, a reação na ponta da trinca a qual influencia a
dissolução, redução do íon hidrogênio ou crescimento de trinca é controlada (em um dado
potencial eletroquímico) por 3 taxas: de deformação, de renovação da solução e de
passivação. Existe um ciclo que envolve a quebra do filme de óxido, dissolução e
repassivação de modo que a cada ciclo de fadiga cria-se um incremento da trinca. A
freqüência cíclica e a forma da onda de tensão devem ser conhecidas por influenciar
fortemente o crescimento da trinca (BATHIAS e BAILON, 1997; SURESH, 1998).
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(1) Difusão na fase líquida;
(2) Redução do íon H+: H3O+ + e-, H2O + H;
(3) Recombinação do hidrogênio adsorvido;
(4) Difusão dos átomos adsorvidos;
(5) Absorção do átomo de hidrogênio;
(6) Difusão do átomo de hidrogênio.

Figura 3.38 - Modelo de fragilização dos metais pelo hidrogênio (BATHIAS e BAILON,
1997).
O modelo de fragilização por hidrogênio envolve a difusão de moléculas de água ou de íons
de hidrogênio entre as paredes da trinca no sentido da ponta da trinca, redução destas espécies
para criar átomos de hidrogênio adsorvidos na superfície da ponta da trinca, difusão
superficial de átomos adsorvidos para localizações superficiais preferenciais (neste caso, o
hidrogênio é suposto difundir pelos contornos de grão ou discordâncias geradas na raiz da
trinca) e localizar-se em locais críticos (contornos de grão, ponta da trinca, vazios)
(BATHIAS e BAILON, 1997, SURESH, 1998).

3.8.2. Efeito da concentração do agente ativo
Na fadiga-corrosão existem dois mecanismos atuando simultaneamente, sendo ambos
responsáveis pelos danos aos materiais. São eles: o dano de corrosão e a componente
mecânica. No início, a componente corrosão é a principal dominante, enquanto que a
componente mecânica atua na etapa final, mesmo para concentrações elevadas do reagente. O
comportamento da corrente transiente na fadiga-corrosão é fortemente afetada pela amplitude
de deformação plástica aplicada (WANG, 1991).
É indicado que a contribuição da corrosão no dano total torna-se menor para trincas maiores.
Isto não se deve somente a um resultado de elevada concentração de tensão para trincas mais
profundas, mas também de transporte inferior do agente ativo para a ponta da trinca remota
(ALVES et al., 2002; MATIAS, 2003). A Figura 3.39 apresenta a distribuição de
concentração do agente ativo dentro de uma trinca.
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Figura 3.39 – Distribuição de concentração do agente ativo dentro de uma trinca (BOLOTIN,
1999).
A concentração do agente ativo, a temperatura e as condições eletroquímicas estão entre os
fatores mais importantes na fadiga-corrosão, juntamente com o carregamento mecânico
cíclico. Na fadiga-corrosão, o fator químico principal que controla o acúmulo de danos
próximo da ponta da trinca é o teor do agente ativo. Geralmente, o agente ativo está na “boca”
da trinca e é necessário conhecer o agente de transporte que o leve até a ponta da trinca. O
agente de transporte está relacionado com os efeitos de abertura e fechamento, bem como
embotamento e exatidão da trinca.

3.8.3. Propagação de trinca por fadiga-corrosão
O início da fadiga em meios aquosos pode ser classificado em 3 regimes distintos (BATHIAS
e BAILON, 1997):
♦ Dissolução ativa;
♦ Passividade eletroquímica;
♦ Ruptura local da passividade.
A passividade eletroquímica, conforme mostrado na Figura 3.37, é explicada pelo fenômeno
de seqüência de ruptura e formação de um filme de óxido. O filme de óxido é localmente
fraturado pela aplicação de tensões de tração ou aparecimento de bandas de deslizamento
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persistente (BDP). Cada fratura do filme resulta em uma dissolução local do metal e, daí, a
formação de um micro-entalhe. Quando este micro-entalhe apresenta dimensões suficientes,
têm seu início as trincas de fadiga-corrosão (BATHIAS e BAILON, 1997).
Como para a fadiga ao ar, as trincas de fadiga-corrosão iniciam-se principalmente na
superfície, o que não explica a cinética de iniciação da trinca. Bathias e Bailon (1997)
verificou em seu trabalho com o aço inoxidável ferrítico (18% Cr) a iniciação de trinca a
partir de carbonitretos de nióbio que, uma vez quebrados, permitiram o ataque corrosivo e
depois a trinca por fadiga-corrosão (BATHIAS e BAILON, 1997; CHASSAGNE et al.,
2002).
A transição entre a passividade e a dissolução ativa ocorre em várias formas de corrosão:
♦ Corrosão por pites, como mostrado na Figura 3.40;
♦ Trinca de corrosão sob tensão;
♦ Corrosão intergranular.

Figura 3.40 - Superfície de fratura de uma liga de alumínio (2091-T351), mantida no
potencial de –660mVecs em uma solução de NaCl (1M), 25oC. Tensão =
100MPa, f = 10Hz, R = 0,05, mostrando que a fratura por fadiga se propaga de
cima para baixo a partir de dois pites de corrosão (BATHIAS e BAILON,
1997).
No caso de fadiga-corrosão em aços passivados, o filme passivo no metal repete o processo de
ruptura e reparação com o carregamento cíclico. Este processo é repetitivo e, sob potencial
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constante, causa à mudança da corrente de polarização que corresponde com a variação do
estado de corrosão, especialmente o estado de filme passivo (ONO e NUNOMURA, 1988).
O fato dos aços inoxidáveis serem susceptíveis à corrosão por pites, faz com que o processo
de iniciação da trinca seja governado, às vezes, por um pite de corrosão. Entretanto, não
somente o mecanismo de formação do pite mas também o seu tamanho afetam a iniciação e
propagação de trinca por fadiga-corrosão. A profundidade máxima e o diâmetro do pite, bem
como a fração de área de corrosão por pite aumenta com o aumento do número de ciclos
(EBARA et al., 1990).
As bandas de deslizamento persistente (BDP) apresentam uma distribuição modificada pela
presença do meio corrosivo. As BDPs são regiões anódicas em relação ao material não
deformado e dissolvem-se de maneira preferencial, o que reforça localmente a plasticidade,
ou seja, o deslizamento (BATHIAS e BAILON, 1997).

3.8.4. Efeito do meio ambiente
A presença de gás (meio gasoso) reduz fortemente a duração de vida em fadiga com relação à
fadiga em um gás inerte ou em vácuo. O motivo deve-se à adsorção de átomos de oxigênio na
superfície metálica, reforçando a irreversibilidade do deslizamento. Outra teoria propõe a
formação de um filme de óxido impedindo a eliminação das discordâncias na superfície livre.
Sob o carregamento cíclico, as lacunas e os vazios afloram e, finalmente, promovem o
aparecimento de trincas (BATHIAS e BAILON, 1997).
O vapor d’água é um contribuinte maior no aparecimento de trincas em ligas de alumínio, seja
por causa do reforço da irreversibilidade do deslizamento, seja da fragilização por hidrogênio.
Para o caso de meio gasoso, os materiais metálicos são susceptíveis à fadiga-corrosão em
gases ricos em hidrogênio e vapor d’água (BATHIAS e BAILON, 1997; BOLOTIN,
MATIAS).
Ensaios realizados em aço carbono do tipo AISI 1015 permitiram verificar que seu limite de
fadiga em um meio corrosivo desaerado (3%NaCl) é o mesmo que o seu limite de fadiga ao
ar. No caso da aeração, o efeito na sua velocidade de corrosão é 100 vezes maior, levando a
uma queda significativa no limite de fadiga (BATHIAS e BAILON, 1997).
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As variáveis que caracterizam a atividade das espécies químicas são (BATHIAS e BAILON,
1997):
•

O pH da solução influencia também fortemente na velocidade de propagação da trinca
por fadiga-corrosão;

•

Meio gasoso: pressão e pureza;

•

Eletrólitos: pH, composição, potencial do eletrodo, movimento da solução;

•

Temperatura: é um parâmetro importante para o meio corrosivo, uma vez que muitos
mecanismos químicos são ativados termicamente;

•

Meio aquoso: a aplicação de um potencial eletroquímico catódico equivale a reduzir
os íons H3O+ sobre o metal, formando desta maneira, átomos de hidrogênio adsorvidos
que difundem no material e o fragilizam. No que relaciona a um potencial anódico,
sua geração não se produz por densidades de corrosão inferiores a um valor crítico.
Isto é verificado no modelo de fragilização por hidrogênio.

3.8.5. Efeito da frequência na fadiga-corrosão
De uma maneira geral, o efeito da freqüência é função do fator de intensidade de tensões
aplicado. O mais comum de ocorrer é o aumento da velocidade de propagação da trinca com a
diminuição da freqüência de solicitação, conforme mostrado na Figura 3.41. Tipo I:
Independe da freqüência; Tipo II: da/dN aumenta assim que diminui a freqüência de
solicitação; Tipo III: O efeito da freqüência pode se inverter com o aparecimento da corrosão
sob tensão (BOLOTIN, 1999).

da/dN

da/dN

da/dN

(a)
(b)
(c)
Figura 3.41 - Efeito da freqüência sobre a propagação de trincas longas por fadiga-corrosão.
(a) Tipo I; (b) Tipo II; (c) Tipo III (BOLOTIN, 1999).
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Para freqüências muito baixas, os fenômenos de fadiga-corrosão e notadamente as
morfologias das trincas apresentam-se análogas aos fenômenos de corrosão sob tensão e
afetam essencialmente os sistemas que apresentam uma sensibilidade à corrosão sob tensão
(como é o caso dos aços inoxidáveis austeníticos): é freqüentemente o domínio de solicitações
ligados a flutuações térmicas ou aos ciclos de início e final de grandes instalações. Para
freqüências elevadas, os fenômenos mecânicos são dominantes (LACOMBE et al., 1990).

3.9. Resistência à fluência dos aços inoxidáveis
Dois mecanismos microestruturais são importantes no estudo da resistência à fluência de
materiais metálicos: processo de fluência por difusão (ou processo de deslizamento de
contornos de grão) e processo de fluência por discordância (EVANS e WILSHIRE, 1993).
No processo de fluência por difusão, a energia de ativação é próxima da energia de ativação
de difusão pelo reticulado. Uma vez que os mecanismos de difusão são controlados pela
temperatura, é importante conhecer os princípios que governam a difusão em metais e ligas. A
magnitude da energia de ativação para difusão depende da energia de ligação entre os átomos
em movimento e seus vizinhos. Por exemplo: superfície (átomos com poucos vizinhos e
menos ligações); contornos de grão (arranjos atômicos menos regulares do que no reticulado
cristalino). Contornos de grão e discordâncias fornecem caminhos preferenciais (mais
rápidos) de difusão caracterizados por menores energias de ativação do que a difusão no
reticulado (EVANS e WILSHIRE, 1993).
Weertman (1957) desenvolveu a teoria de escalagem de discordâncias como um processo de
recuperação. O material durante deformação é considerado conter um número de fontes de
discordâncias. Durante a fluência, estas fontes emitem discordâncias que se movem através de
seus planos de deslizamento até que as discordâncias eventualmente tornem-se presas em
obstáculos, formando uma matriz de empilhamento. A discordância “líder” sofrerá escalagem,
entretanto, de seu plano de deslizamento. Esta escalagem de discordância pode ser aniquilada
pelo encontro de uma discordância de sinal oposto ou pode estar livre para deslizar em um
novo plano de deslizamento (deslizamento cruzado) até que encontre um novo obstáculo.
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Quando processos de fluência por difusão são dominantes, a taxa de fluência aumenta com a
diminuição do tamanho de grão, ou seja, aumento do número de contornos de grão. Em
contraste, quando a fluência ocorre por geração e movimento de discordâncias, a taxa de
fluência não tem efeito do tamanho de grão (EVANS e WILSHIRE, 1993).
Os aços estabilizados ao nióbio apresentam uma resistência à fluência relacionada diretamente
com a quantidade de nióbio livre em solução sólida (∆Nb). Schimitt et al. (2005) observaram
em seus ensaios, SAG-TEST 100h em 950oC, que a deformação total por fluência diminuiu
significativamente para valores de ∆Nb superiores a 0,40%. Para a temperatura de 850oC
Johnson (1981) observou um comportamento linear, conforme mostrado na Figura 3.42.

Figura 3.42 – Relação entre nióbio livre e tensão para deformação total por fluência de 2% em
100h e 870oC para várias temperaturas de recozimento em aços inoxidáveis
ferríticos (JOHNSON, 1981).
Johnson (1981) observou em seus estudos de fluência a 870oC que aços monoestabilizados ao
nióbio têm maior resistência à fluência que os aços estabilizados ao titânio e os duplamente
estabilizados. A maior resistência à fluência é obtida com os aços inoxidáveis austeníticos
devido a sua maior resistência mecânica a alta temperatura.
Análises microestruturais mostram que esta melhoria esta diretamente relacionada com a
formação de fase de Laves durante o ensaio de fluência. Foi observado, também, que o
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molibdênio tem um efeito inferior ao do nióbio. Contornos de grão livres de precipitados
podem diminuir a ductilidade e promover a formação e propagação de trincas intergranulares,
afetando a velocidade de fluência e a vida útil do material (JOHNSON, 1981; EVANS e
WILSHIRE, 1993).
Yamanaka et al (1983) realizaram ensaios de fluência comparando aços inoxidáveis com
baixo teor de cromo (tipo AISI 409 e AISI 410L) e teores variados de carbono. O intuito da
pesquisa foi o de verificar o efeito do elemento intersticial carbono e do elemento
estabilizante titânio. A Figura 3.43 apresenta o resultado de um ensaio de fluência para um
tempo de 100 horas.

Figura 3.43 – Resistência à ruptura por fluência em um tempo de 100h para aços do tipo AISI
409 e AISI410L (YAMANAKA et al., 1983).
Conforme verificado na Figura 3.43, não existe um efeito significativo do teor de carbono na
resistência à fluência de aços inoxidáveis ferríticos. A principal diferença reside no fato do
aço ser estabilizado ao titânio (AISI 409L) ou não (AISI 410L). A resistência à fluência do
aço AISI 409 é provavelmente assegurada pela precipitação de uma fase fina de TiC que
efetivamente suprime a deformação por fluência (YAMANAKA et al., 1983).
Em aços monofásicos, o tamanho de grão geralmente tem um papel importante na resistência
a fluência em elevada temperatura. Quanto maior o tamanho de grão, menor a quantidade de
contornos de grão e menor é o deslizamento dos mesmos, o que permite uma melhor
resistência à fluência, se o mecanismo for por difusão (escorregamento de contornos de grão).
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Para o caso dos aços inoxidáveis ferríticos, Johnson (1981) e Kah (KAH e HULTGREN,
1975) observaram que o tamanho de grão teve um efeito pouco significativo na melhoria da
resistência à fluência.
Kah e Hultgren (1975) fizeram ensaios comparativos de fluência com controle de carga para
aços inoxidáveis ferríticos, austeníticos e aço carbono. A Figura 3.44 apresenta curvas de
tensão necessária para produzir uma taxa de deformação por fluência de 1% para diferentes
temperaturas.

Figura 3.44 – Comparativo de tensão para taxa de deformação por fluência de 1% versus
temperatura para diversos aços (KAH e HULTGREN, 1975).
Conforme observado na Figura 3.44 para uma mesma temperatura, o aço baixo carbono
apresenta um comportamento inferior a todos os aços inoxidáveis, enquanto que o aço
inoxidável austenítico AISI 304 apresenta melhor desempenho face aos ferríticos. Dentre os
aços inoxidáveis ferríticos, o aço bi-estabilizado AISI 444 apresenta melhor desempenho que
o aço não estabilizado AISI 430, o qual tem um comportamento muito similar ao AISI 409.

3.10. Ensaios de fadiga a alta temperatura
Em alta temperatura, o domínio mais freqüentemente encontrado é o de fadiga isotérmica (Nf
< 105 ciclos). Para isto, utilizam-se corpos-de-prova lisos do tipo elemento de volume para
realização de ensaios de fadiga. Os corpos-de-prova são cilíndricos de modo a ter uma
distribuição homogênea de temperatura e de deformação ao longo de sua seção.
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Para altas temperaturas, a iniciação da trinca tende a ser intergranular e pode tornar-se precoce
quando há formação de óxidos na superfície do material. Ensaios de fadiga a alta temperatura
podem ser caracterizados da seguinte maneira (REMY, 2000):
•

Quando a peça ou estrutura considerada é submetida a variações de temperaturas elevadas
e rápidas, tem-se o fenômeno de fadiga térmica e realizam-se ensaios anisotérmicos;

•

Quando a variação de temperatura não é nem elevada e nem rápida e o funcionamento
estabilizado é longo, tem-se fadiga a quente e realizam-se ensaios isotérmicos.

3.11. Fadiga térmica dos aços inoxidáveis
A fadiga térmica é a deterioração progressiva e eventual trincamento de um material ou
estrutura submetida a variações cíclicas de temperatura (aquecimento e resfriamento
sucessivo) e cuja dilatação térmica é parcialmente ou completamente restringida. As tensões e
deformações plásticas localizadas nos compostos (precipitados, inclusões, etc.) aparecem
como um resultado da incompatibilidade de expansão/contração térmica entre a matriz e o
próprio composto (SURESH, 1998; REVEL et al., 2000; SANTACREU et al., 1998). A
Figura 3.45 ilustra padrões típicos de fadiga térmica observados em estruturas reais.

Figura 3.45 - Padrões típicos de fadiga térmica observados em estruturas reais (YAMANAKA
et al., 1983).
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Quando deformações térmicas de uma estrutura inteira concentram-se em um ponto fraco,
acarreta-se em sua falha, mesmo quando ciclada sobre uma faixa de temperatura
relativamente pequena. Para o caso do padrão I-A, a estrutura é restringida a partir de
expansão térmica e ondula em um ponto como resultado de um colapso. O padrão I-B indica
falhas que ocorrem em soldas decorrentes de deformações térmicas da estrutura inteira agindo
na solda, como fadiga por dobramento. A solução para tal caso é mostrada no padrão I-B
(YAMANAKA et al., 1983).
O padrão II é induzido quando um gradiente de temperatura ocorre em um material ou entre
membros, havendo mudanças com o tempo. O padrão II-A ocorre quando, para um
equipamento de resfriamento d’água, o aporte de calor no lado de maior temperatura varia em
intervalos freqüentes. O padrão II-B corresponde a uma estrutura que é submetida a um
aquecimento muito rápido de um lado e a um resfriamento também muito rápido do outro
lado. O padrão II-C é basicamente o mesmo do padrão II-A, exceto que há uma diferença de
temperatura entre os membros da estrutura (YAMANAKA et al., 1983).
Foi desenvolvido um ensaio de fadiga térmica no “Centre de Recherche d’Isbergues” (Ugine
& ALZ) que permite impor ciclos térmicos em um corpo-de-prova restringido e com formato
em V através do aquecimento por meio de resistência elétrica (efeito Joule) e resfriamento ao
ar, conforme mostrado na Figura 3.46. Entre as vantagens deste ensaio, pode-se considerar a
facilidade de realização dos ensaios, a simplicidade dos resultados e o baixo custo.

Figura 3.46 – Fotografia de amostra sendo ensaiada em um banco de fadiga térmica
(SANTACREU et al., 1998).
A vida em fadiga térmica de um corpo-de-prova é expressa em número de ciclos até a fratura.
Para um dado tipo de aço, a vida em fadiga depende, principalmente, das temperaturas
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máxima e mínima do ciclo, tempo de residência na temperatura máxima e espessura do corpode-prova (SANTACREU, 2002). Corpos-de-prova de espessura fina apresentam uma maior
vida útil: a solicitação mecânica é essencialmente de flexão e as deformações na superfície
externa são menores para uma menor espessura (SANTACREU et al., 1998).
A ciclagem térmica sozinha pode ter uma influência muito grande na aderência da camada de
óxido devido à diferença nos coeficientes de expansão térmica (∆α) entre o substrato e o
óxido. As deformações térmicas variam como ∆εm = ∆α∆T e, geralmente, o óxido está sob
compressão devido à seu menor coeficiente de expansão térmica, o que pode levar à maior
“descamação” por ciclagem térmica (REMY, 2003).
A Figura 3.47 apresenta o resultado comparativo de esforço máximo obtido em um ensaio de
fadiga térmica em um aço inoxidável ferrítico (AISI 441) comparado com um aço inoxidável
austenítico (AISI 321) comumente encontrados no sistema de exaustão, fazendo parte do
coletor.

Figura 3.47 - Resultado de dois aços inoxidáveis: AISI 441 e AISI 321 ciclando entre as
temperaturas de 250 e 900oC (SANTACREU et al., 2003).
Na Figura 3.47, o esforço máximo é obtido através de uma célula de carga acoplada ao corpode-prova. À medida que vai ocorrendo a variação de temperatura, o corpo-de-prova vai
reduzindo o esforço sobre a célula de carga.
O esforço máximo de restrição, obtido quando a amostra está resfriada, mantém-se constante
durante os primeiros ciclos, que corresponde à fase de iniciação do trincamento. A partir daí,
67

o esforço diminui rapidamente a cada ciclo durante a fase de propagação das trincas da
superfície externa em relação à interna (SASSOULAS e SANTACREU, 1999).
Bucher (2004) obteve resultados comparativos de fadiga térmica entre o aço inoxidável
ferrítico AISI 441 e austenítico R20-12, ambos na espessura de 2,00mm. Foram avaliados a
temperatura máxima e o tempo de permanência nestas temperaturas, conforme mostrado na
Figura 3.48.
Número de ciclos
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Figura 3.48 – Resultados de ensaios de fadiga térmica com os aços AISI 441 e R20-12 na
espessura 2,00mm. (BUCHER, 2004).
Como pode ser observado na Figura 3.48, o tempo de permanência tem um efeito
significativo na resistência à fadiga térmica, principalmente para o ciclo térmico ∆T = 250900oC, ou seja, maior o tempo de permanência maior o dano do material. Logo, as
componentes tempo e temperatura têm um papel importante tendo em vista os efeitos de
fluência, transformação microestrutural (tamanho de grão, precipitação, etc). Comparando-se
os dois aços, observa-se que o aço inoxidável ferrítico AISI 441 apresenta uma melhor
resistência em relação ao austenítico R20-12 para uma mesma condição de ensaio.
A duração de vida em fadiga térmica está relacionada com os seguintes fatores (SASSOULAS
e SANTACREU, 1999; REVEL et al., 2000):
(i)

O nível da temperatura máxima do ciclo, a amplitude do ciclo térmico ∆T (TMax –
TMin), a relação R dos ciclos, a freqüência dos ciclos térmicos;
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(ii)

Parâmetros físicos do material tais como dilatação, condutividade, difusividade e
também as evoluções microestruturais possíveis do mesmo sobre a faixa de
temperatura (amolecimento, envelhecimento, oxidação, precipitação de carbonetos,
transformação de fases, etc.);

(iii)

Propriedades mecânicas e térmicas diferentes de cada material em uma estrutura
multi-material.

O aumento da temperatura de trabalho, com o intuito de ter-se uma eficácia do catalisador, faz
com que o sistema de exaustão fique sujeito a um carregamento severo em fadiga térmica. A
fadiga térmica geralmente ocorre devido à deformação plástica do material durante uma
variação cíclica de temperatura (LU et al., 2000; SASSOULAS e SANTACREU, 1999).

3.11.1. Formação de trincas em intra-dorso e extra-dorso
Observações microestruturais em corpos-de-prova dobrados na forma em “V” permitem
distinguir duas regiões do mesmo: intra-dorso (superfície em estado de compressão à quente)
e extra-dorso (superfície em estado de tração à quente) (SASSOULAS, 1999). Estas regiões
(intra-dorso e extra-dorso) estão relacionadas, respectivamente, com a superfície interna e
externa dos corpos-de-prova da fadiga térmica.
Estudos realizados por Santacreu (2002) revelaram que a propagação de trinca por fadiga
ocorre na forma de intra-dorso para os aços inoxidáveis ferríticos e na forma de extra-dorso
para os aços inoxidáveis austeníticos. A diferença do coeficiente de expansão térmica entre
estes materiais não é suficiente para explicar a relação entre a vida em fadiga térmica e a
localização da trinca.
Santacreu (2002) obteve uma curva tensão x deformação total em intra-dorso e extra-dorso de
um corpo-de-prova de aço AISI 441 para ∆T = 250-900oC e sem tempo de permanência. A
curva apresentada na Figura 3.49 permite fazer um comparativo do comportamento em fadiga
térmica com o de fadiga termomecânica. A Figura 3.49 mostra o comportamento em fadiga
térmica dos aços inoxidáveis ferríticos. Na região extra-dorso do corpo-de-prova, o modo de
fadiga termomecânica é “em fase”, implicando em fluência e tensão trativa na temperatura
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máxima. Na região intra-dorso, o modo é do tipo “fora de fase”, implicando em fluência e
compressão na temperatura máxima.

Figura 3.49 – Curva tensão x deformação total em ensaio de fadiga térmica do aço AISI441
(SANTACREU, 2002).
A Figura 3.50 mostra a microestrutura de aços inoxidáveis ferrítico (AISI 441) e austenítico
(AISI 321) que foram ensaiados sob fadiga térmica entre as temperaturas de 250 e 900°C. A
presença de intra-dorso e/ou extra-dorso nos aços inoxidáveis está relacionada com a sua
cinética de oxidação. A maior quantidade de cromo afeta a resistência à oxidação do material
no sentido de aumentar a camada de óxido (SCHIMITT, 2002).

(a)

(b)

Figura 3.50 - Dano em fadiga térmica para aços inoxidáveis: ferrítico (a) e austenítico (b).
Faixa de temperatura entre 250 e 900oC (BUCHER, 2004).
BUCHER (2004) observou que, para os aços inoxidáveis austeníticos, o aparecimento e
propagação da trinca na região intra-dorso ou extra-dorso está diretamente relacionada com a
temperatura máxima e, conseqüentemente, com a oxidação do material. Para temperatura
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máxima de 850oC, a trinca principal por fadiga térmica propagou-se na região intra-dorso mas
houve trincas propagando-se a partir de óxidos formados na região extra-dorso. Para a
temperatura de 950oC, a propagação foi observada somente na região extra-dorso.

3.11.2. Efeito da composição química
A Figura 3.51 mostra o resultado de ensaio de fadiga térmica conduzido em aços inoxidáveis
ferríticos estabilizados com diferentes teores de nióbio para dois diferentes ciclos de
temperatura.

Figura 3.51 – Efeito do nióbio na fadiga térmica em aços inoxidáveis ferríticos para dois
diferentes ciclos térmicos (FUJITA et al., 1996).
Como verificado na Figura 3.51, o nióbio tem o efeito de melhorar a resistência à fadiga
térmica, através do aumento do número de ciclos. Segundo estudos conduzidos por Fujita et
al. (1996), o nióbio em solução sólida contribui significativamente para o aumento da
resistência à fadiga térmica. Entretanto, ele também forma uma variedade de precipitados
durante o ensaio, incluindo Nb(C,N), Fe2Nb e Fe3Nb3C, os quais têm o efeito de impedir o
crescimento de grão e melhorar as propriedades de fadiga térmica (FUJITA et al., 2003). Oku
et al. (1992) verificaram um efeito positivo do molibdênio na resistência a fadiga térmica dos
aços inoxidáveis ferríticos ensaiados na faixa 200-900oC.

3.12. Fadiga isotérmica (Fadiga de baixo ciclo (LCF))
A fadiga isotérmica apresenta duas características fundamentais: uma deformação plástica
significativa se produz a cada ciclo e os materiais têm um limite de fadiga finito para este tipo
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de solicitação. O princípio geral dos ensaios consiste em impôr uma solicitação que provoque
uma deformação plástica cíclica no corpo da amostra, de modo a se determinar o número de
ciclos que a amostra pode suportar. Como a fadiga isotérmica depende essencialmente da
deformação, os principais ensaios são realizados com controle de deformação ou
principalmente deslocamento imposto, segundo a norma ASTM E606-92. Geralmente estes
ensaios são realizados com relação R = -1 (BATHIAS e BAILON, 1997).
Para melhor descrever o comportamento mecânico dos materiais quando submetidos a ensaios
de fadiga isotérmica, ensaios de encruamento cíclico acabam tornando-se necessários. Este
ensaio consiste em ensaiar o mesmo corpo-de-prova em diferentes valores de amplitude de
deformação, havendo um mínimo de 10 ciclos por amplitude de deformação para que haja a
consolidação da amplitude de tensão. A Figura 3.52 mostra a evolução do comportamento
mecânico em função do número de ciclos.

(a)

(b)
Figura 3.52 - Comportamento cíclico em um material sob controle de deformação. (a)
amolecimento cíclico. (b) endurecimento cíclico (MANSUR, 2003).
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Quando as cargas cíclicas se encontram no regime plástico, as deformações plásticas
resultantes tornam-se complexas, pois a relação existente entre as tensões e as deformações
não são mais lineares, provocando um anel de histerese, como mostrado na Figura 3.53.

Figura 3.53 – Anel de histerese para carregamento cíclico - regime plástico (MANSUR,
2003).
A partir do ensaio de encruamento cíclico, pode-se observar a evolução da amplitude de
tensão em função da deformação total e comparar este resultado com os ensaios de tração
monotônicos, definindo o comportamento mecânico do material, conforme mostrado na
Figura 3.54.

Figura 3.54 – Exemplos comparativos de comportamento mecânico em ensaios de
encruamento cíclico e tração (LEE et al., 2005).

73

A variação da deformação total imposta (∆εt) para ensaios em alta temperatura decompõe-se
em uma componente elástica (∆εel) e uma componente inelástica (∆εin), as quais podem ser
representadas de seguinte forma:

∆ε t = ∆ε e + ∆ε in

∆ε e =

∆σ
E

Equação 3.27
Equação 3.28

onde E (módulo de elasticidade é retirado do anel de histeresse)

∆ε in = ∆ε pl + ∆ε vis

Equação 3.29

Os ensaios de fadiga isotérmica permitem determinar a vida útil e o comportamento cíclico de
um elemento de volume submetido a uma solicitação mecânica cíclica a uma temperatura
constante (HADDAR, 2003). Taira (1973) introduziu a noção de temperatura equivalente e
que, em certos casos, a vida útil em fadiga térmica pode ser igual à vida útil em fadiga
isotérmica com deformação imposta a uma temperatura intermediária à do ciclo de fadiga
térmica.

3.12.1. Resistência à fadiga isotérmica de aços inoxidáveis
As propriedades mecânicas de metais puros CCC, como no caso dos aços ferríticos,
dependem fortemente da temperatura e da amplitude de deformação aplicada. O deslizamento
de discordâncias em hélice é termicamente ativado e controlado pela formação e propagação
de duplas torções. Para o caso dos aços austeníticos, principalmente os metaestáveis, a
amplitude de deformação pode levar a uma transformação martensítica (MUGHRABI e
CHRIST, 1997).
Lee et al. (2004) analisaram um aço inoxidável ferrítico tipo 429EM em temperaturas
elevadas e verificaram um encruamento secundário nos ensaios de fadiga isotérmica para
temperaturas entre 200 e 400oC, conforme mostrado na Figura 3.55.
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Figura 3.55 – Curva de fadiga isotérmica – Aço 429EM - (LEE et al., 2004)
A partir de seus resultados nos ensaios de tração, pode-se observar que este encruamento
secundário está relacionado com um efeito de envelhecimento do material, conhecido como
envelhecimento por deformação dinâmico (em inglês, DSA), como observado em Figura 3.56.
Em certas faixas de temperaturas e taxas de deformação, muitas soluções sólidas exibem
comportamento de escoamento na forma de serrilhado, conhecido como efeito Portevin-Le
Chatelier (LEE et al., 2004; MUGHRABI e CHIST, 1997). A resistência mecânica dos
materiais é aumentada pelo envelhecimento por deformação dinâmico (DSA), enquanto que a
tenacidade à fratura, ductilidade e resistência a fadiga isotérmica são reduzidas
(SRINISAVAN et al., 1997, MUGHRABI e CHRIST, 1997).

Figura 3.56 – Detalhe de curva de ensaio de tração destacando o fenômeno de envelhecimento
por deformação– Aço 429EM (LEE et al., 2004)
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O fenômeno é explicado pela interação entre movimento de discordâncias e difusão de átomos
de soluto, ou seja, envelhecimento por deformação dinâmico. De acordo com modelo
proposto por McCormick (1972), o movimento de discordâncias durante a deformação
plástica é descontínuo. Discordâncias são temporariamente bloqueadas por obstáculos. Elas se
livram dos mesmos e avançam com uma elevada velocidade até que sejam novamente
bloqueadas por outros obstáculos. Se o tempo de bloqueio das discordâncias em um obstáculo
é suficientemente longo, estas podem ser travadas por átomos de soluto e um aumento da
tensão é necessário para que as mesmas sejam liberadas da atmosfera de bloqueio formada
pelos átomos de soluto.
Mughrabi e Christ (1997) consideram uma alteração na estrutura das discordâncias ao longo
dos ciclos para uma mesma amplitude de deformação, conforme mostrado na Figura 3.57. São
elas: estrutura em paredes (caracterizando as células de discordâncias), estrutura arranjada
desordenadamente, paredes mais finas e arranjadas e, finalmente, estrutura em células
equiaxiais. Estas configurações conferem o estado de menor energia do material.

Figura 3.57 – Curva de deformação cíclica com micrografias dos arranjos típicos de
discordâncias em grãos ferríticos de um aço SAE 1045, MET (MUGHRABI e
CHRIST, 1997).
Para uma dada liga, o envelhecimento por deformação dinâmico (DSA) ocorre para uma faixa
limitada de temperatura e amplitude de deformação (VIRKKUNEN, 2001). Estudos
realizados por Mughrabi e Christ (1997) apresentam a faixa de temperatura entre 200 a 400oC
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para os aços ferríticos e de 250 a 600oC para os aços austeníticos. Quanto às amplitudes de
deformação, verifica-se para os aços ferríticos que baixos valores apresentam veios de
discordâncias (deslizamento único) enquanto que altos valores apresentam células de
discordâncias (deslizamentos múltiplos). Para os aços austeníticos, os baixos valores
apresentam discordâncias com planos paralelos, sendo estes paralelos ao plano de
deslizamento, enquanto que para altos valores as discordâncias apresentam arranjos
tridimensionais (veios e canais, paredes e canais, células, etc) (FARDOUN et al, 1997).
Ensaios de fadiga isotérmica por dobramento nas temperaturas de 800 e 900oC para aços
inoxidáveis ferríticos estabilizados ao nióbio foram realizados por Miyazaki et al. (2004) e
são apresentados na Figura 3.58.

Figura 3.58 – Curvas de vida útil para fadiga por dobramento nas temperaturas de 800oC (a) e
900oC (b) (MIYAZAKI et al., 2004).
Conforme pode ser verificado na Figura 3.58, a adição de molibdênio contribui
significativamente no aumento da resistência à fadiga, enquanto que o cromo e o nióbio
aparentam não apresentar nenhum efeito. Para ensaios em fadiga térmica (∆T = 100 - 800oC),
Miyazaki et al. (2004) observaram que o molibdênio e, principalmente, o nióbio tiveram um
efeito favorável sobre o número de ciclos até a falha.
Instabilidade dimensional foi observada em corpos-de-prova de fadiga térmica ensaiados sob
restrição axial. Os corpos-de-prova eram tubulares e de comprimento uniforme, estando
sujeitos a aquecimentos e resfriamentos. A Figura 3.59 mostra um desenho esquemático de
corpos-de-prova de fadiga térmica em aço inoxidável austenítico tipo AISI 304.
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Figura 3.59 – Representação esquemática das mudanças de forma observadas em aços
inoxidáveis austeníticos AISI 304 com ciclos mecânicos e térmicos do tipo “em
fase” e “fora de fase” (COFFIN, 1976).
Como pode ser observado na Figura 3.59, para a condição de ensaio “em fase” e/ou
isotérmica, o corpo-de-prova tem a tendência de aumentar seu diâmetro acima e abaixo do
centro de seu comprimento útil. Para o caso “fora de fase”, ocorre o inverso, ou seja, uma
redução do diâmetro. Em ambos os casos, a região central do comprimento do corpo-de-prova
não altera de dimensão mas apresenta uma região de máximo dano microestrutural, conforme
Coffin (1976). O formato apresentado na ciclagem térmica “fora de fase” é também conhecida
como “barril”.
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4. PARTE EXPERIMENTAL
Esta seção trata da apresentação dos materiais que foram estudados e da metodologia adotada
para cada um dos ensaios e análises realizados. Na parte de metodologia, são destacados as
normas técnicas utilizadas e o número de ensaios/réplicas para cada um dos ensaios
programados.

4.1. Materiais
Os materiais estudados foram aços inoxidáveis ferríticos estabilizados com teores diferentes
de titânio e nióbio. Por se tratarem de ligas industriais provenientes das empresas ACESITA
S.A. e UGINE & ALZ, existe uma certa diferença nos teores dos demais elementos,
principalmente cromo e intersticiais (carbono e nitrogênio).
A Tabela 4.1 mostra a composição química média dos aços obtida por espectrometria de
massa na ACESITA S.A. A nomenclatura dos aços, utilizada na tese, foi definida em função
dos teores de cromo e de estabilizantes (titânio e nióbio), conforme a descrição: XCr YTi ZNb
onde os pesos Y e Z estão sendo multiplicados por 10. A Tabela 4.1 apresenta, também a
nomenclatura usual utilizada pelas empresas ACESITA (ACE) e UGINE (UGI).
Tabela 4.1 – Composição química dos aços a serem estudados (% em peso)

Nb

∆Ti

∆Nb

0,47

S
0,0027

0,01

0,34

---

0,021

0,01

0,0012

0,36

---

0,05

0,011

0,013

0,20

0,0015

0,19

0,14

0,14

18,01

0,014

0,009

0,13

0,0012

0,56

0,08

0,49

17,67

0,017

0,020

0,15

-----

0,50

0,06

0,41

Tese/Aços

ACE/UGI

Cr

C

N

Ti

16Cr5Ti

F17T

16,26

0,026

0,011

16Cr4Nb

430E

16,23

0,019

17Cr2Ti2Nb

439A

17,05

18Cr1Ti6Nb

441A

18Cr1Ti5Nb

F18TNb

Os aços 18Cr1Ti6Nb e 18Cr1Ti5Nb são provenientes das duas diferentes empresas e atendem
à mesma especificação de aço AISI 441. Como observado a partir deste capítulo, o aço
18Cr1Ti6Nb foi utilizado nos ensaios com corpos-de-prova provenientes de amostras
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laminadas a frio e recozidas (espessura de 1,50mm) e o aço 18Cr1Ti5Nb foi utilizado nos
corpos-de-prova provenientes de esboços.
Os valores de ∆Nb e ∆Ti foram calculados a partir do tipo de estabilização definido para cada
material utilizando as equações propostas por Sato e Tanoue (1995) e Fujimura e Tsuge
(1999). As Equações 4.1 a 4.4 apresentam os referidos cálculos que foram utilizados para
obter os valores apresentados na Tabela 4.1.
∆Ti = Ti – 3,42 N – 4 C

Aços estabilizados ao Ti

Equação 4.1

∆Nb = Nb – 7,74 (C+N)

Aços estabilizados ao Nb

Equação 4.2

∆Ti = Ti – 3,42 N – (0,30 x 4C)
∆Nb = Nb – (0,70 x 7,74C)

Aços duplamente estabilizados

Equação 4.3
Equação 4.4

Os valores de ∆Ti e ∆Nb representam a quantidade destes elementos em solução sólida e são
obtidos por cálculos estequiométricos. Os valores para os aços duplamente estabilizados são
corrigidos com um fator (multiplicado pelo carbono) que corresponde ao percentual de
precipitação obtido de forma empírica (FUJIMURA e TSUGE, 1999).
A estabilização com nióbio e/ou titânio assegura uma microestrutura de fase completamente
ferrítica na temperatura ambiente. O aço 16Cr4Nb apresenta um teor de nióbio em solução
sólida muito baixo, o que significa que a adição deste elemento está sendo suficiente somente
para a combinação com carbono e/ou nitrogênio.
A obtenção das amostras junto aos fabricantes dos aços inoxidáveis ferríticos utilizados neste
trabalho foi realizada em dois pontos diferentes da linha de produção, tomando-se o cuidado
de manter a mesma procedência (placa da aciaria), conforme apresentado:
•

Amostras de esboço – obtidas após o laminador desbastador na laminação a quente com
espessura nominal de 28mm. Estas amostras foram utilizadas nos ensaios de fadiga
isotérmica e de encruamento cíclico, ambos realizados no Centre des Matériaux (CdM);

•

Amostras de chapas laminadas a frio e recozidas – espessura nominal de 1,50mm com o
mesmo acabamento (2D). Estas amostras foram utilizadas nas análises de caracterização e
nos ensaios de fadiga ao ar, fadiga-corrosão, fadiga térmica, fluência e oxidação cíclica.
Estes ensaios foram realizados na EMOP e CRI.

80

4.2. Análises realizadas via Microscopia
Durante as etapas de caracterização e observação microscópica dos corpos-de-prova
provenientes dos diversos ensaios realizados, várias técnicas de análise microscópicas foram
utilizadas, tais como: microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia ótica (MO),
microscopia eletrônica via micro-sonda e difratometria de raios X. As características
principais das metodologias utilizadas para cada equipamento são apresentadas nos próximos
sub-itens.

4.2.1. Análises no microscópio ótico
A microscopia ótica foi uma técnica amplamente utilizada neste trabalho. A utilização de um
analisador de imagens acoplado ao microscópio ótico permitiu quantificar algumas
características microestruturais, tais como tamanho de grão e espessura da camada de óxido.
As análises microestruturais no microscópio ótico foram realizadas com os principais
objetivos:
•

Caracterizar a microestrutura e quantificar o tamanho de grão das amostras de modo a
caracterizar a matéria-prima para todos os ensaios, ou seja, os esboços e as chapas
laminadas a frio e recozidas;

•

Caracterizar o tipo de corrosão ocorrido nas amostras provenientes dos ensaios de
corrosão;

•

Caracterizar a microestrutura, tamanho de grão e camada de óxido dos corpos-deprova provenientes dos ensaios de fadiga térmica, fadiga isotérmica, oxidação cíclica e
fluência.

A análise microestrutural teve o intuito de observar o grau de recristalização dos grãos, a
homogeneidade microestrutural e medir o tamanho de grão. As amostras observadas no
microscópio ótico foram preparadas previamente sendo embutidas e polidas até #1µm.
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A medição do tamanho de grão foi realizada pelo método dos três círculos concêntricos (ou
método de Abrams), conforme norma ASTM E112-95. Foram feitas 5 medições em diferentes
regiões e calculado o número de interceptos dos contornos de grão com os círculos.
O ataque metalográfico de todas as amostras estudadas foi feito com o reagente Villela. A
Tabela 4.2 apresenta sua composição química e algumas das características da técnica de
ataque metalográfico. A imprecisão no tempo deve-se principalmente às diferentes
características de composição química dos aços.
Tabela 4.2 – Prática padrão de preparação do ataque metalográfico com o reagente Villela
(LACOMBE et al, 1990).
Ataque químico
95ml álcool etílico
Temperatura ambiente
1g ácido pícrico
Tempo = +/- 60 segundos
5ml HCl
As amostras para análise da camada de óxido tiveram a metalização com carbono da
superfície do óxido e posterior niquelagem de modo a garantir a fixação do óxido no
substrato. Estas amostras foram preparadas na forma de sanduíche, sendo colocadas chapas de
níquel como separação entre elas.
A espessura da camada de óxido foi medida em diferentes posições, utilizando um “software”
do analisador de imagens cujo princípio é a separação dos meios pela diferença de tonalidade
de cinza, também conhecido como composição de cores. Desta forma, o “software” reconhece
a diferença de tonalidade e preenche a parte mais escura com uma coloração (limiar) a qual é
possível de ser calculada.

4.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura
O microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi utilizado em diversas etapas deste estudo
com os seguintes intuitos:
•

Análise fratográfica dos corpos-de-prova de fadiga ao ar e de fadiga-corrosão;

•

Análise de precipitação de fases nos corpos-de-prova de fadiga térmica, fadiga
isotérmica e fluência;

•

Mapeamento da composição química da camada de óxido gerada no ensaio de
oxidação cíclica.
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As amostras que foram embutidas com resina não condutora para análise no microscópio
ótico passaram por um tratamento de metalização anterior à análise no MEV. A metalização
foi realizada sempre com carbono, tendo em vista a similaridade do pico de difração do ouro
com o nióbio (elemento de interesse no estudo), impedindo a metalização com ouro. Por outro
lado, a metalização com carbono impediu a análise de composição química via espectrometria
de energia dispersiva (EDS) do elemento carbono.
Análises de composição química no MEV foram realizadas pela técnica de EDS. Foram
analisados precipitados obtidos pela técnica de dissolução do substrato e feito mapeamentos
de composição química da camada de óxido formada no ensaio de oxidação cíclica.

4.2.3. Micro-sonda de raios X
Amostras provenientes de corpos-de-prova de fadiga térmica (ruptura) e fadiga isotérmica
(∆ε/2 = 0,30% para 300ºC e 0,39% para 850ºC) foram analisadas em uma micro-sonda de
raios X da marca CAMECA SX50 localizada no CdM, semelhante ao mostrado na Figura 4.1.

Figura 4.1 – Fotografia de uma micro-sonda da marca CAMECA SX50.
A micro-sonda é um tipo de microscópio eletrônico de varredura construído para análise
química usando quatro espectrômetros de comprimento de onda dispersiva (WDS) para
detectar e medir os raios X gerados na interação do feixe de elétrons com a amostra. Este
equipamento pode ser utilizado para caracterizar a microestrutura combinando imagens de
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elétrons secundários e retroespalhados e mapeamento com raios X, o que permite analisar as
fases particulares presentes nas amostras.
O intuito principal da análise em micro-sonda foi o de obter um mapeamento de composição
química via WDS dos precipitados observados anteriormente no MEV. Os resultados são
apresentados na forma de imagens, onde uma escala crescente (azul a vermelho) é
apresentada, e de tabela com o resultado de composição química dos precipitados observados.

4.2.4. Difratometria por raios X de precipitados obtidos por técnica de dissolução
A técnica de difração de raios X foi utilizada para identificar os tipos de precipitados
extraídos pela técnica de dissolução dos aços. Para tal, foi utilizado o equipamento X’PERT
PRO MPD com goniômetro Theta/Theta da marca Philips utilizando tubo com anodo de
cobre. A configuração do equipamento foi: feixe incidente com fenda de divergência
programável, modo fixo em 0,5º, fenda soller de 0,04rad e máscara de 10mm. No feixe
difratado foi utilizado o detector X’celerator do tipo RTMS (Real Time Multiple Strip).
A coleta foi realizada entre os ângulos 20 a 120º (2 Theta). A identificação das fases foi
obtida por comparação com padrões pré-determinados utilizando banco de dados PDF-2
(Powder Diffraction File) editado e publicado pelo ICDD (International Center for Diffraction
Data).
A técnica de dissolução de aços para extração química de precipitados foi realizada em
corpos-de-prova provenientes dos ensaios de fluência e de fadiga isotérmica. No caso das
amostras provenientes do ensaio fadiga isotérmica, foram analisados os corpos-de-prova com
amplitude de deformação (∆ε/2) igual a 0,30% (para 300ºC) e 0,39% (para 850ºC).
A técnica de dissolução química consistiu no ataque da amostra com o reagente “Berzelius” e
a sua filtragem em um filtro de papel, seguido de secagem em estufa (GARZON et al., 2000).
O reagente “Berzelius” foi preparado conforme receita apresentada na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3 – Composição química do reagente Berzelius (GARZON et al., 2000).
Quantidade
Constituinte
320g

Cloreto cúprico dihidratado (CuCl22H2O)

280g

Cloreto de potássio (KCl)

20g

Ácido tartárico (HOOC[CHOH]2COOH)

1,85 litros

Água destilada

150ml

Ácido clorídrico (HCl)

A dissolução química foi feita à temperatura ambiente em béquer com 300ml de solução
Berzelius e agitação magnética. As amostras foram cortadas e lavadas de modo a ter uma
massa em torno de 2g. O tempo de ataque foi em torno de 6 horas para haver a completa
dissolução do aço. Completada a filtragem de todo o líquido, o filtro é lavado com água
corrente. A secagem do filtro foi feita durante uma hora em uma estufa aquecida a 100ºC. O
filtro com o material dissolvido foi, então, levado ao MEV e ao difratômetro para devidas
análises.
A escolha do material a ser utilizado como filtro consistiu em análises de 2 tipos de
membranas/filtros no MEV e no difratômetro de raios X. A Figura 4.2 e Tabela 4.4
apresentam um espectro de difração de raios X e a composição química da membrana PTFE e
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Figura 4.2- Espectro de difração de raios X da membrana PTFE e microfiltro de fibra de vidro
boro-silicato.
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Tabela 4.4 – Composição química das membranas/filtros.
O
Na
Al
Si
K
Ca
Zn
Ba

C

F

PTFE

---

---

---

---

---

---

---

---

24

76

Filtro FV

37

6

3

36

3

2

5

7

---

---

O micro-filtro de fibra de vidro boro-silicato apresenta-se completamente amorfo e uma
composição química mais complexa. A membrana PTFE apresenta uma composição química
mais simples mas há a desvantagem de ser cristalina. Desta forma, optou-se trabalhar com
micro-filtro de fibra de vidro para a filtragem do produto da dissolução dos aços.

4.3. Ensaios de Corrosão
Os ensaios de corrosão foram realizados em amostras de 1,50mm de espessura e atenderam à
norma ASTM G5 – 94. Os ensaios de polarização potenciodinâmica foram realizados em um
potenciostato/galvanostato Modelo 273A da EG&G Instruments - Princeton Applied
Research com uma taxa de varredura de 0,166mV/s. A superfície da amostra ensaiada foi
submetida a um acabamento inicial com lixa #220 e, após, a um acabamento com lixa #600. O
número de corpos-de-prova para a obtenção das curvas de polarização foi igual a três para
cada material.
O objetivo do ensaio de corrosão foi o de obter curvas de polarização (potencial eletroquímico
“versus” densidade de corrente) dos aços em estudo quando expostos a um meio corrosivo
similar ao encontrado no sistema de exaustão de veículos automotores.
Para ter-se resultados mais próximos da condição de aplicação, os ensaios foram executados
em um meio aerado para duas temperaturas (25oC e 70oC). O meio corrosivo utilizado foi um
condensado sintético e sua composição química é apresentada na Tabela 4.5.
Tabela 4.5 – Composição do meio corrosivo - condensado sintético (em ppm)
SO42NH4+
NO3ClpH
740
450
60
270
3,0
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O condensado sintético é um meio corrosivo ácido (pH baixo) contendo um teor elevado de
cloreto. Sua composição química foi obtida junto aos bancos de sistema de exaustão de carros
a gasolina da FIAT S.A. (comunicação pessoal).
Foram realizadas, também, curvas de polarização potenciostática em meios fortemente
clorados com pH variável. De posse destas curvas, levantou-se os valores de densidade de
corrente crítica (icrit) e traçaram-se gráficos com estes valores em função do pH utilizado, ou
seja, Icrit x pH. Uma vez traçadas as curvas, torna-se possível determinar o valor de pH de
depassivação dos aços inoxidáveis ferríticos. O pH de depassivação é o valor de pH abaixo do
qual a passivação não é mais estável (SANTANDREA, 1999).
Os ensaios de determinação do pH de depassivação foram realizados com amostras circulares
de 1cm2 de área, com acabamento utilizando lixa #600, limpas em ultra-som com álcool
etílico por 10 minutos e secadas ao ar por 24 horas. A solução utilizada foi: 2M NaCl a
temperatura ambiente, desaerada com nitrogênio ultra-puro (menos de 10ppm de oxigênio) e
acidificada com solução 0,1M HCl para atingir o valor de pH desejado. Foram realizadas, em
média, 8 curvas de polarização potenciostática para cada aço estudado.

4.4. Ensaio de Oxidação Cíclica
O ensaio de oxidação cíclica foi realizado no equipamento “Dip Dry” do Centro de Pesquisa
da ACESITA S.A. O equipamento, conforme mostrado na Figura 4.3, é constituído de 4
recipientes (um forno a resistência elétrica, uma central de resfriamento forçado, uma célula
de corrosão e uma central de “stand by”) e um braço mecânico que possibilita o deslocamento
das amostras entre os recipientes. Este equipamento foi projetado para ensaiar até quatro
amostras simultaneamente.
As amostras de oxidação cíclica foram cortadas para o comprimento de 150mm (sentido
transversal ao de laminação) e largura de 22mm. Foi feito um furo na parte superior para
fixação da amostra na haste do equipamento “dip-dry”. As bordas foram lixadas com lixa
#600 e as amostras lavadas com ultra-som (solução etanol e acetona) durante 5 minutos. A
secagem foi feita com sopro de nitrogênio e manutenção durante 10 minutos em estufa à
100ºC.
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Figura 4.3 – Equipamento Dip Dry utilizado nos ensaios de oxidação cíclica
Para definir o ciclo térmico (∆T = 250-900oC), foram realizadas medições de temperatura
com termopar tipo K de modo a se definir os tempos de aquecimento e de resfriamento. O
tempo total de ciclo foi de 300 segundos, sendo 165 segundos imerso no forno (incluso 30
segundos de tempo de permanência a 900oC) à temperatura de 920ºC e 135 segundos
suspenso (fora do forno). A Figura 4.4 mostra um comparativo dos ciclos de fadiga térmica e
oxidação cíclica.

Figura 4.4 – Ciclo comparativo de oxidação cíclica e de fadiga térmica.
O ciclo do ensaio de oxidação cíclica é bastante similar ao de fadiga térmica, sendo que a
diferença deve-se à condição de aquecimento da amostra. Para o caso da oxidação cíclica, o
aquecimento por convecção é mais lento que o aquecimento por condução/efeito Joule
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encontrado na fadiga térmica. A condição de resfriamento foi ao ar com o braço levantado
sobre o forno.
O ensaio consistiu em realizar movimentos repetitivos de introdução e retirada do corpo-deprova em um forno de resistência elétrica, tendo como critério de término dos ensaios os
seguintes ciclos: 500, 750, 1500 e 6000 ciclos.
Foi utilizada uma balança analítica (METTLER AE200) com precisão de 0,0001g para fazer a
pesagem das amostras da oxidação cíclica em 3 situações: antes e após o ensaio e após
decapagem com permanganato de potássio. A diferença entre as duas primeiras situações
permitiu calcular o ganho de massa obtido durante o ensaio de oxidação cíclica. A diferença
entre a terceira e a primeira situação permitiu determinar a perda de massa do material.
A decapagem dos corpos-de-prova provenientes do ensaio de oxidação cíclica foi realizada
em duas fases: (1) decapagem com permanganato de potássio durante 10 horas e (2)
decapagem com ácido clorídrico durante 5 segundos.

4.5. Ensaio de Tração
Os ensaios de tração foram realizados em corpos-de-prova provenientes do esboço (28mm) e
de chapas laminadas a frio e recozidas (1,50mm), conforme a descrição:
•

Tração em esboços: os ensaios foram realizados no CdM com corpos-de-prova
cilíndricos de diâmetro 6,00mm. Os corpos-de-prova foram ensaiados em 3
temperaturas: ambiente, 300oC e 850oC;

•

Tração em chapas: os ensaios foram realizados em corpos-de-prova planos
confeccionados conforme as normas ASTM E 8M – 01 e ASTM E21 para a
temperatura ambiente e alta temperatura, respectivamente. Os ensaios de tração à alta
temperatura (550, 750, 850 e 950oC) foram realizados no laboratório METCUT
(EUA).

Todos os corpos-de-prova tiveram o sentido de laminação paralelo ao comprimento do corpode-prova. Foram obtidos os parâmetros de tração: limite de escoamento (LE), limite de
resistência (LR), e alongamento (Al).
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4.6. Ensaios de Fadiga ao Ar
Os ensaios de fadiga ao ar foram realizados à temperatura ambiente com controle de carga
para diferentes níveis de carregamento no intuito de obter-se as curvas de Wöhler. Os ensaios
foram realizados na EMOP em uma máquina servo-hidráulica INSTRON 8802. A definição
dos parâmetros do ensaio e do corpo-de-prova foi feita conforme as normas ASTM E466-96 e
ASTM E468-90.
O corpo-de-prova utilizado no ensaio de fadiga ao ar é plano e com espessura nominal de
1,50mm, conforme mostrado na Figura 4.5. A confecção do corpo-de-prova consistiu no corte
a “laser” das chapas e lixamento das bordas (# 600) para eliminação da zona afetada pelo
calor. O corte do corpo-de-prova foi feito no sentido longitudinal de laminação e seu formato
é do tipo “ampulheta”.

Figura 4.5 – Representação esquemática e dimensões do corpo-de-prova utilizado no ensaio
de fadiga ao ar.
O sistema de montagem do corpo-de-prova nas garras da máquina de fadiga é do tipo pino
central passante. Para isto, o corpo-de-prova de fadiga foi montado em um acoplamento
quadrado com 3 pinos coincidentes com aqueles do corpo-de-prova e um furo maior que faz a
conexão do sistema com o eixo/pistão da máquina de fadiga através de um pino único.
Para cada nível de carregamento, foram utilizados cinco corpos-de-prova devido a grande
dispersão dos resultados, principalmente para o menor nível de carregamento. Os níveis de
amplitude de tensão foram definidos com relação ao limite de resistência obtido no ensaio de
tração a 25oC para cada aço. O tipo de onda foi senoidal com freqüência de 30Hz e relação R
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igual a 0,1, ou seja, o carregamento foi do tipo tração – tração conforme mostrado na Figura
4.6.

Figura 4.6 – Representação esquemática do ciclo adotado para fadiga ao ar.
Os testes de fadiga foram realizados no intuito de obter a relação tensão alternada “versus”
número de ciclos, ou seja, curvas do tipo S-N (onde S é a tensão e N é o número de ciclos). A
partir da norma ASTM E468-90, ficou padronizado o valor de 107 ciclos como sendo o valor
correspondente ao limite de fadiga.
Foi utilizada a distribuição Log-normal para obtenção de curvas de isoprobabilidade (S-N-P)
com intervalo de confiança de 95%. Os cálculos foram feitos conforme apresentados na parte
de revisão bibliográfica, respeitando a norma ASTM E 739-91.

4.7. Ensaio de fadiga-corrosão
Os ensaios de fadiga-corrosão foram realizados na EMOP seguindo os mesmos parâmetros
definidos para os ensaios de fadiga ao ar. Os ensaios seguiram as normas ASTM E466-96 e
ASTM E468-90. Foi utilizado como meio corrosivo o condensado sintético apresentado na
Tabela 4.5, o mesmo utilizado nos ensaios de corrosão.
Os corpos-de-prova de fadiga-corrosão foram obtidos por corte a laser, havendo lixamento
das bordas (# 600) para eliminar a pequena região de encruamento e de alteração de
microestrutura (zona afetada pelo calor). O corte do corpo-de-prova foi realizado no sentido
longitudinal de laminação. A espessura nominal foi de 1,50mm e o seu formato é o mesmo
apresentado na Figura 4.5.
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O ensaio de fadiga-corrosão foi realizado com controle de carregamento, sendo escolhidos
dois níveis em função do limite de resistência dos aços estudados, tais como: tensão alternada
= 75 e 90% do limite de resistência obtido no ensaio de tração à 25ºC. Foram utilizados 5
corpos-de-prova para cada nível de carregamento. A freqüência utilizada foi de 30Hz e a
relação R igual a 0,1.
A Figura 4.7 apresenta uma fotografia com o sistema desenvolvido para a realização do
ensaio de fadiga-corrosão. Trata-se de uma máquina servo-hidráulica INSTRON 8802 onde
foi acoplada uma célula eletroquímica por onde passa o meio corrosivo (condensado sintético)
a uma temperatura de 70oC.

Figura 4.7 – Sistema para ensaios de fadiga-corrosão. Célula eletroquímica e sistema de
aquecimento e circulação do condensado sintético.
O sistema de corrosão montado na máquina de fadiga foi constituído das seguintes partes:
•

Uma bomba de circulação do condensado sintético MOTRON - MR210;

•

Uma resistência elétrica QUIMIS - Q321A25 para aquecimento do condensado;

•

Um condensador para minimizar a perda do condensado e de sua concentração;

•

Uma célula cilíndrica de Teflon acoplada ao corpo-de-prova e dotada de uma entrada
(lateral inferior) e uma saída (lateral superior).
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A temperatura de 70oC foi definida como sendo a mais próxima da aplicação no sistema de
exaustão. O início do ensaio de fadiga-corrosão somente era dado após a estabilização do
banho. A medida da temperatura foi controlada durante todos os ensaios de forma aleatória
em função do tempo, mantendo-se sempre constante. A utilização de um condensador evitou a
perda de solução por evaporação e contribuiu na manutenção constante de seu pH.
A elaboração da célula eletroquímica foi realizada de modo a manter a região útil do corpode-prova sempre em contato com o meio corrosivo. Devido à utilização de um sistema de
circulação composto por uma bomba e tubos, a vazão do condensado sintético foi controlada
de modo que a superfície do corpo-de-prova estivesse sempre em contato com uma nova
solução, não havendo saturação do meio corrosivo.
A célula eletroquímica foi uma etapa crítica no desenvolvimento do sistema de fadigacorrosão para que houvesse uma boa estanqueidade do meio corrosivo e que a célula não
influenciasse nas propriedades mecânicas dos corpos-de-prova. Desta forma, foi desenvolvida
uma célula constituída com a parte lateral em Teflon e o fundo em borracha, ambos ligados
entre si e com o corpo-de-prova por meio de uma resina do tipo Araldite, conforme mostrado
na Figura 4.8.

(a)
(b)
Figura 4.8 – Célula desenvolvida para ensaio de fadiga-corrosão (a) Vista lateral; (b) Vista da
parte inferior externa.
Para a colagem do corpo-de-prova na célula de fadiga-corrosão foi utilizada uma cola de
silicone para vedação e uma resina polimérica (Araldite) para a fixação do corpo-de-prova no
recipiente. O tempo de cura da cola e da resina para completa estanqueidade foi de 24 horas.
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A partir dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão, foi realizada análise dimensional
e quantitativa dos pites em áreas de 5x5mm em um total de 500 medições. Foi utilizado um
rugosímetro/perfilômetro da marca HommelWerke Modelo T8000.

4.8. Ensaio de fluência SAG TEST
Os ensaios de fluência SAG TEST foram realizados no Centre de Recherche de Isbergues.
Este ensaio consistiu em colocar um corpo-de-prova plano, normalmente retangular, fixado
em 4 pontos de suas extremidades sobre um dispositivo. É necessário haver espaço suficiente
sob o corpo-de-prova para que o mesmo possa se deformar sem tocar nenhuma superfície. A
Figura 4.9 mostra um desenho esquemático deste dispositivo.

Figura 4.9 – Representação esquemática de um dispositivo SAG TEST para realização de
ensaio de fluência.
Este dispositivo com o corpo-de-prova foi levado a um forno e aquecido a temperaturas
constantes durante tempos pré-definidos. Após um determinado intervalo de tempo, os
corpos-de-prova começam a apresentar uma curvatura. Mede-se então a flecha, ou seja, a
altura no determinado momento em relação à altura “zero” (chapa plana antes do ensaio).
O corpo-de-prova de fluência SAG TEST tem as dimensões de 25mm de largura e 205mm de
comprimento, retirado no sentido longitudinal de laminação. Foram escolhidas as
temperaturas de 850 e 950oC e os tempos para medição da flecha foram iguais a 1, 25, 50 e
100h. Para cada temperatura foram utilizados dois corpos-de-prova.

94

Após o ensaio de fluência foram realizadas análises metalográficas em microscópio ótico
(tamanho de grão e camada de óxido). Além disto, realizaram-se análises de precipitados via
técnica de dissolução química dos precipitados utilizando MEV e difratômetro de raios X.

4.9. Ensaio de Fadiga Térmica
Os ensaios de fadiga térmica foram realizados no Centre de Recherche de Isbergues em
máquinas (conhecidas como bancadas) construídas pelo próprio Centro de Pesquisa. Embora
o fato deste tipo de dispositivo levar a uma restrição da dilatação do material, o que acarreta
em uma fadiga termomecânica, consideramos este tipo de fadiga como fadiga térmica.
Resultados anteriores mostraram uma forte correlação dos resultados destas bancas de fadiga
térmica com aqueles obtidos nos clientes finais da indústria automobilística (P. O. Santacreu comunicação pessoal).
Para a confecção dos corpos-de-prova de fadiga térmica, tiras de 20 x 160mm foram cortadas
no sentido longitudinal de laminação de chapas com espessura nominal de 1,50mm. Após esta
fase, os corpos-de-prova sofreram uma conformação no centro de seu comprimento através da
utilização de uma prensa hidráulica. A Figura 4.10 apresenta uma fotografia da prensa
hidráulica e as dimensões do corpo-de-prova de fadiga térmica.

(a)

(b)

Figura 4.10 – Confecção de corpo-de-prova para fadiga térmica. (a) Prensa de conformação
do V invertido; (b) Dimensões do corpo-de-prova (mm).
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O princípio do ensaio de fadiga térmica desenvolvido pelo CRI é de gerar ciclos alternados de
aquecimento e de resfriamento em um corpo-de-prova medindo-se o esforço obtido em uma
célula de carga. O dobramento no corpo-de-prova tem o intuito de fazer com que a dilatação
e/ou a contração sejam completamente ou quase impedidas, uma vez que o corpo-de-prova é
fixado em suas extremidades (SANTACREU, 1998). O aquecimento do corpo-de-prova é
feito através de uma resistência elétrica que, a partir da passagem de corrente elétrica pelo
corpo-de-prova, leva ao aquecimento por efeito Joule. A Figura 4.11 apresenta uma fotografia
de uma das bancas de fadiga térmica utilizadas.

Figura 4.11 – Foto de uma banca de fadiga térmica utilizada no CRI, destacando-se o corpode-prova ensaiado.
O ciclo térmico definido para o ensaio de fadiga térmica é apresentado na Figura 4.12. Foram
definidas as temperaturas de 250 e 900oC com um tempo de permanência de 30 segundos na
temperatura máxima. As temperaturas de ensaio foram medidas por termopares do tipo K
instalados no topo do V invertido.

Figura 4.12 – Ciclos de temperatura utilizados no ensaio de fadiga térmica.
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A velocidade de aquecimento foi de 20oC/minuto no sentido de simular a passagem de gás
pelo sistema de exaustão enquanto que a velocidade de resfriamento foi mais lenta
(5oC/minuto) devido à inércia do calor nas peças aquecidas. O resfriamento foi feito ao ar
livre.
Conforme observado na Figura 4.13(a), o esforço máximo registrado pela célula de carga é
obtido na temperatura inferior. O primeiro ciclo é chamado “ciclo de acomodação” e é
caracterizado por um leve comportamento de compressão, enquanto que os demais ciclos são
caracterizados por histereses. O esforço máximo exercido sobre a célula de carga em cada
ciclo é registrado e sua evolução ao longo dos ciclos é apresentada na Figura 4.13(b).

(a)

(b)

Figura 4.13 – Curvas obtidas durante o ensaio de fadiga térmica. (a) Esforço máximo x
temperatura; (b) Esforço máximo x número de ciclos.
A iniciação da trinca no ensaio de fadiga térmica é considerada a partir da mudança de
inclinação da curva justo após o patamar criado pelo esforço constante. A propagação da
trinca ao longo dos ciclos leva a uma redução significativa do esforço medido pela célula de
carga. Foi definido como critério de ruptura a redução de 50% do esforço máximo em relação
a este patamar inicial, o que permite obter a vida útil do corpo-de-prova (número final de
ciclos).
Foram realizados dois ensaios de fadiga térmica até a ruptura final (50% do esforço máximo)
para cada aço. A partir do número de ciclos obtido nesta condição, foram realizados ensaios
interrompidos em 3 níveis de número de ciclos (25, 50 e 75% da vida útil em fadiga) no
sentido de avaliar a evolução do dano por fadiga térmica para cada aço estudado.
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Os corpos-de-prova provenientes dos ensaios de fadiga térmica foram cortados e preparados
para análises metalográficas, tais como: microscopia ótica (microestrutura, tamanho de grão),
MEV (precipitados, análise de intra-dorso e extra-dorso), micro-sonda (mapeamento de
composição química).

4.10. Tratamento Térmico de Esboços
Os corpos-de-prova de fadiga isotérmica e de encruamento cíclico foram obtidos a partir de
esboços, ou seja, produto resultante do laminador desbastador na laminação a quente. Devido
à heterogeneidade da microestrutura dos aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb, foi realizado
tratamento térmico de recozimento em diversas barras de diâmetro 6,00mm no intuito de
definir a temperatura e o tempo. Por apresentar uma microestrutura homogênea e
recristalizada, os aços 16Cr4Ti e 18Cr1Ti5Nb não necessitaram de tratamento térmico.
O tratamento térmico dos corpos-de-prova de fadiga isotérmica foi realizado em um forno de
radiação a lâmpada. A montagem do corpo-de-prova a ser tratado termicamente é mostrada na
Figura 4.14(a). A Figura 4.14(b) mostra as curvas de temperatura do forno e do material.

(a)

(b)

Figura 4.14 – Sistema empregado para tratamento térmico de esboços. (a) Forno à lâmpada.
(b) Perfil da curva do ciclo térmico.
Os parâmetros ideais de tratamento térmico (tempo e temperatura) foram definidos por
análises microestruturais feitas em microscópio ótico. Os critérios escolhidos foram:
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homogeneidade, recristalização e tamanho dos grãos. Para isto, foram utilizados cilindros de
diâmetro ∅ = 6,00mm (mesmo valor do diâmetro útil dos corpos-de-prova de fadiga
isotérmica) e 10mm de comprimento. O termopar de trabalho foi posicionado no centro do
comprimento útil do corpo-de-prova e fixado por um fio envolto em uma manta cerâmica. A
temperatura de recozimento para os dois aços foi de 950oC e o tempo de encharque igual a 2
minutos. O resfriamento do corpo-de-prova foi ao ar livre.

4.11. Ensaio de Fadiga Isotérmica
Os corpos-de-prova de fadiga isotérmica foram obtidos a partir de esboços de 30mm de
espessura, os quais foram retirados após o laminador desbastador na laminação a quente.
Foram confeccionados no sentido longitudinal de laminação, corpos-de-prova cilíndricos de
diâmetro φ = 20mm e comprimento de 100mm.
Os ensaios de encruamento cíclico e de fadiga isotérmica foram realizados em máquinas
servo-hidráulicas e eletromecânicas no CdM. O ajuste do forno de indução a 4 lâmpadas foi
feito sempre após a montagem do corpo-de-prova na máquina de fadiga de modo que o centro
de sua altura coincida com o centro do comprimento útil do corpo-de-prova. A Figura 4.15
apresenta o desenho esquemático e as dimensões do corpo-de-prova de fadiga isotérmica e
encruamento cíclico.

Figura 4.15 – Representação esquemática e dimensões do corpo-de-prova de fadiga
isotérmica (mm).
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Após a usinagem do corpo-de-prova foi realizado polimento de sua parte útil com um
abrasivo (pasta diamantada) de granulometria # 3µm. O polimento é realizado em um
equipamento desenvolvido no próprio CdM, conforme mostrado na Figura 4.16.

(b)
Figura 4.16 –Sistema de polimento dos corpos-de-prova de fadiga isotérmica
Para a medição da deformação, utilizou-se um extensômetro longitudinal desenvolvido no
próprio CdM e mostrado na Figura 4.17. O contato com o corpo-de-prova é realizado por
meio de duas pernas em alumina que transmitem, via um sistema de articulação, o
alongamento do corpo-de-prova para quatro calibradores de extensometria. Conhecendo-se o
coeficiente de amplificação do captor, pode-se calcular a deformação para um valor dado da
base da medida que é próximo de 10mm.

Figura 4.17 – Detalhe do posicionamento do extensômetro em relação ao corpo-de-prova.
A precisão das medidas de deformação é da ordem de 0,01%, o que corresponde à um
deslocamento de aproximadamente 1µm. O extensômetro é situado sobre um suporte, o qual é
fixado na parede externa do forno em uma posição onde há uma abertura suficiente para a
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entrada das pernas do extensômetro no forno. O comprimento definido Lo (distância entre as
pontas de contato extensômetro/corpo-de-prova) foi igual a 10,00mm para ensaios realizados
à 300ºC e de 30,00mm para ensaios realizados à 850ºC.
A Figura 4.18 mostra uma fotografia do forno de indução utilizado nos ensaios no CdM. O
forno de indução é constituído de quatro lâmpadas de 1500W, sendo refrigerado a água. A
temperatura de ensaio é medida através de termopar do tipo K preso no centro do corpo-deprova com o auxílio de um fio metálico envolto em uma manta cerâmica.

Figura 4.18 – Fotografia do forno de indução da máquina hidráulica INSTRON.
Os ensaios de fadiga isotérmica foram realizados nas temperaturas de 300 e 850°C com
controle de deformação. A freqüência utilizada foi de 0,05 Hz e a relação R igual a –1 (traçãocompressão). O formato escolhido do ciclo foi triangular.
Os ensaios iniciais de fadiga isotérmica realizados na temperatura de 850oC tiveram, como
limitação, o fato do corpo-de-prova em aço inoxidável ferrítico apresentar-se muito macio
(limite de resistência inferior a 50MPa) nesta temperatura e a pressão exercida pelo
extensômetro com Lo = 10mm ser mais elevada e levar à sua penetração no corpo-de-prova ao
longo dos ciclos. A Figura 4.19 apresenta uma fotografia com o detalhe da penetração feita
pelo extensômetro no corpo-de-prova.
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Figura 4.19 – Fotografia da penetração do extensômetro 10mm na parte útil do corpo-deprova de fadiga isotérmica ensaiado na temperatura de 850°C.
A solução obtida para resolver o problema foi a de utilizar um extensômetro com um maior
valor de Lo, ou seja, maior distância entre os pontos de contato extensômetro/corpo-de-prova.
Desta forma, a distância passou de 10mm para 30mm ficando o extensômetro acoplado à
parte plana da cabeça do corpo-de-prova, conforme mostrado na Figura 4.20(a). Uma
correlação entre as deformações realizadas pelos dois extensômetros foi feita com o auxílio de
uma simulação usando a ferramenta “Método de Elementos Finitos”, conforme mostrado na
Figura 4.20(b).

(a)
(b)
Figura 4.20 – Ensaios de fadiga isotérmica na temperatura de 850°C; (a) Acoplamento do
extensômetro. (b) Correlação em elementos finitos dos extensômetros.

Foram definidos 3 níveis de amplitude de deformação (∆ε/2) para os ensaios de fadiga
isotérmica:
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•

Para a temperatura de 300oC: ∆ε/2 = 0,30; 0,50 e 0,70%.

•

Para a temperatura de 850oC: ∆ε/2 = 0,39; 0,57 e 1,04%.

Em ambas as temperaturas, são correlacionadas as amplitudes de tensão, de deformação total
e de deformação inelástica com o número de ciclos.
A detecção do dano por fadiga isotérmica dos corpos-de-prova foi feita com o auxílio de um
rastreador elétrico de trincas alimentado com corrente contínua. Nesta técnica, mede-se
continuamente a tensão (diferença de potencial) entre dois pontos fixos do corpo-de-prova
(normalmente próximos ao seu pescoço). A iniciação de uma trinca ao longo da parte útil do
corpo-de-prova se traduz por uma variação de resistência elétrica e, conseqüentemente, por
uma variação de diferença de potencial. Definiu-se como critério de término do ensaio o valor
de ∆V/Vo igual a 0,125. Tal critério corresponde à propagação de uma trinca de tamanho
médio de 6mm na superfície do corpo-de-prova.
Os mecanismos atuantes nos corpos-de-prova de fadiga isotérmica foram estudados por meio
de técnicas de microscopia ótica, MEV, micro-sonda e difração de raios-X dos precipitados
obtidos pela técnica de dissolução.

4.12. Ensaio de Encruamento Cíclico
Este ensaio consiste na ciclagem do corpo-de-prova em diferentes níveis de amplitude de
deformação para uma temperatura pré-definida de modo a saber se o material tem um efeito
de endurecimento ou de amolecimento. Os corpos-de-prova de encruamento cíclico são os
mesmos utilizados nos ensaios de fadiga isotérmica, tendo em vista sua similaridade.
Os ensaios de encruamento cíclico foram realizados nas temperaturas de 300 e 850°C
somente para o aço 16Cr5Ti. Devido à limitação de tempo, os ensaios dos demais aços não
foram realizados. Em ambas as temperaturas foram realizados dois tipos diferentes de ciclos
(com e sem tempo de permanência), conforme mostrado na Figura 4.21.
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(a)
(b)
Figura 4.21– Ciclos definidos para os ensaios de encruamento cíclico: (a) sem tempo de
permanência; (b) com tempo de permanência.
Algumas características dos ensaios de encruamento cíclico são as seguintes:
•

Sem tempo de permanência: Freqüência = 0,125Hz, R = -1 e 6 níveis de deformação
(∆ε/2) = 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 e 1,00% (10 ciclos/nível).

•

Com tempo de permanência: 600s para a temperatura de 300°C e 100s para a
temperatura de 850°C com uma freqüência de transição de 0,10Hz, R = -1 e 6 níveis
de deformação (∆ε/2) = 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 e 1,00% (10 ciclos/níveis).

Os resultados do ensaio de encruamento cíclico para o aço 16Cr5Ti foram comparados com
aqueles apresentados na tese de Laurent Bucher (BUCHER, 2004) para o aço 18Cr1Ti5Nb.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção apresenta os resultados obtidos e uma ampla discussão dos mesmos.

5.1. Análise Metalográfica das Amostras de Produto Acabado
A Figura 5.1 apresenta a microestrutura observada no microscópio ótico, em três dimensões,
de amostras de 1,50mm de espessura nominal. O código SL identificado na figura
corresponde ao Sentido de Laminação. A microestrutura observada corresponde aos corposde-prova a serem ensaiados em: fadiga ao ar, fadiga-corrosão, fadiga térmica, corrosão,
oxidação cíclica, fluência e tração.

SL
SL

16Cr4Nb

16Cr5Ti

SL

17Cr2Ti2Nb

SL

18Cr1Ti6Nb

Figura 5.1– Cubo metalográfico de amostras laminadas a frio e recozidas – espessura nominal
– 1,50mm. Ataque Villela.
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Conforme verificado na Figura 5.1, os aços estudados apresentam uma microestrutura
homogênea e de grãos recristalizados após ataque metalográfico com o reagente Villela. A
homogeneidade da microestrutura é observada em todos os três planos analisados. Para os
planos paralelos ao sentido de laminação, observou-se que o tratamento térmico de
recozimento permitiu a recuperação e recristalização dos grãos.
A análise via microscopia ótica sem ataque metalográfico permitiu verificar a presença de
precipitados quadrados do tipo TiN nos aços estabilizados ao titânio. O tamanho destes
precipitados varia entre 5,0 a 7,5µm com tendência de maior tamanho para o aço
monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti). O aço monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb)
apresenta precipitados e inclusões, ambos alinhados no sentido de laminação. Os precipitados
são do tipo Nb(C,N) e as inclusões do tipo não-metálica (óxido de Ca, Al, Mg e Si). A
identificação dos tipos de precipitado foi confirmada por meio de análise em MEV e
difratômetro de raios X, as quais serão apresentadas nos próximos capítulos.
A Figura 5.2 apresenta o resultado de medição do tamanho de grão pelo método do intercepto
de três círculos concêntricos, conforme norma ASTM E 112-95.
Tamanho de grão
(µm)
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17Cr2Ti2Nb

18Cr1Ti6Nb

Aços

Figura 5.2 - Medida do tamanho de grão realizada no centro da espessura de amostras
laminadas a frio e recozidas – espessura nominal – 1,50mm.
Conforme observado na Figura 5.2, os aços monoestabilizados apresentam um tamanho de
grão similar e inferior aos duplamente estabilizados. Este resultado tem um efeito direto da
condição de processamento destes aços durante a produção e um efeito indireto da
composição química. As condições de processamento dos aços passam pelo controle das
variáveis de tratamento térmico: velocidade da linha (tempo) e temperatura.
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Conforme descrito por Perez et al. (2006) e Schmitt (2002) e discutido por Fujimura e Tsuge
(1999) e Oliveira (2004), a maior presença de nióbio livre em solução sólida (∆Nb) aumenta a
temperatura de recristalização pelo efeito “drag”, o que retarda o crescimento dos grãos. Desta
forma, temperaturas mais elevadas de tratamento térmico (recozimento) são necessárias para a
completa recristalização dos aços. Maiores temperaturas de recozimento implicam em
maiores tempos de exposição em elevadas temperaturas e crescimento final dos grãos. O aço
monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb) apresenta um baixo valor de ∆Nb e tem condição de
processamento muito similar ao aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti). Entre todos os
aços estudados, o aço biestabilizado 18Cr1Ti6Nb é o que apresenta valores mais elevados de
temperatura de tratamento térmico, justamente devido ao seu maior valor de ∆Nb.

5.2. Análise Metalográfica dos Esboços
A Figura 5.3 apresenta a microestrutura analisada no centro da espessura do esboço no sentido
transversal ao de laminação. Os esboços foram utilizados como corpos-de-prova de ensaios de
fadiga isotérmica e de encruamento cíclico.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.3 – Microestrutura de esboços. a) 16Cr5Ti; (b) 18Cr1Ti5Nb; (c) 16Cr4Nb; (d)
17Cr2Ti2Nb. Ataque Villela.
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Como pode ser observado na Figura 5.3, os esboços dos aços 16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb
apresentam uma microestrutura homogênea e de grãos completamente recristalizados. Os
esboços dos aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb têm uma microestrutura heterogênea com regiões
apresentando grãos recristalizados e outras com grãos deformados. Esta diferença entre os
esboços obtidos na ACESITA em relação aos da UGINE está, provavelmente, atribuída às
diferentes condições de processamento do material (temperatura de reaquecimento de placa,
utilização de agitador magnético no lingotamento contínuo, etc).
No intuito de obter uma microestrutura homogênea e de grãos recristalizados, foi realizado
um tratamento térmico dos esboços obtidos na ACESITA (aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb)
conforme descrito no Capítulo 4.10. A Figura 5.4 apresenta a microestrutura no sentido
transversal ao de laminação dos esboços após o tratamento térmico (950ºC e tempo de
encharque de 2 minutos).

(a)

(b)

Figura 5.4 – Microestrutura de esboços após tratamento térmico. a) 16Cr4Nb; (b)
17Cr2Ti2Nb. Ataque Villela.
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O tratamento térmico à 950ºC permitiu a obtenção de uma microestrutura homogênea e de
grãos recristalizados para o aço 17Cr2Ti2Nb. O aço 16Cr4Nb apresentou uma certa
heterogeneidade de tamanho de grão entre o centro e as bordas do esboço, embora os mesmos
estejam recristalizados.
A Figura 5.5 apresenta análise do tamanho de grão medido no centro da espessura dos aços
estudados provenientes de esboços. O tamanho de grão dos aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb foi
medido após o seu tratamento térmico de recozimento.
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Figura 5.5 – Tamanho de grão medido no centro da espessura das amostras de esboço na
condição final.
A Figura 5.5 mostra que os esboços provenientes da UGINE (16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb)
apresentam um maior tamanho de grão que os esboços tratados termicamente na ACESITA
(16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb). A explicação para este resultado deve-se às condições de
processamento na laminação a quente, tais como temperatura de enfornamento e de
laminação. Devido às diferenças de processo nas empresas (trem acabador na UGINE x
laminador steckel na ACESITA), a UGINE trabalha com temperaturas mais elevadas o que
acarreta no aumento do tamanho de grão do esboço. O maior tamanho de grão apresentado
pelo aço monoestabilizado ao titânio deve-se à ausência de elementos em solução sólida e/ou
precipitados nos contornos de grão que impeçam seu crescimento, conforme discutido pelos
efeitos “drag” e “pinning” por Perez et al. (2006), Schimitt (2002), Fujimura e Tsuge (1999) e
Oliveira (2004). A maior presença de ∆Nb permite um maior refinamento de grão para o aço
18Cr1Ti5Nb.
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A análise comparativa dos tamanhos de grão da chapa (espessura de 1,50mm) e do esboço
(espessura de 28,00mm) permite verificar a importância do processamento metalúrgico
durante todas as etapas de produção. Além disto, observa-se que os esboços apresentam grãos
muito mais grosseiros que as chapas laminadas a frio e recozidas.
O titânio livre em solução sólida (∆Ti) não apresenta efeito significativo na microestrutura da
chapa laminada a frio e no esboço. O titânio e/ou ∆Ti somente apresenta um papel importante
como refinador de grão durante a solidificação na aciaria. A formação de nitretos de titânio
(TiN) em temperaturas superiores a “Liquidus” permite a formação de diversos núcleos tendo
uma estrutura de placa de grãos equiaxiais, enquanto que aços ao nióbio apresentam grãos
colunares.

Resumindo, a temperatura de processamento dos aços inoxidáveis ferríticos tem uma relação
forte com a composição química e o processamento dos aços. Para o tratamento dos esboços,
a diferença de processo entre as empresas faz com que os aços 16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb
tenham um maior tamanho de grão que os aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb, mesmo estes estando
na condição recozida. Para as chapas laminadas a frio com mesma espessura, a temperatura de
tratamento térmico é diretamente relacionada com a composição química, principalmente o
nióbio.
A maior quantidade de nióbio em solução sólida (∆Nb) inibe o crescimento de grão através
dos efeitos “drag” e “pinning”. Quanto maior a quantidade de ∆Nb, maior a temperatura
necessária para ocorrer a recristalização dos grãos o que faz com que o aço 18Cr1Ti6Nb tenha
um valor mais elevado de temperatura de tratamento térmico. No caso do esboço em aço
16Cr5Ti, o titânio livre em solução sólida (∆Ti) não apresenta os efeitos “drag” e “pinning” e
seus contornos de grão são livres permitindo um maior crescimento de grão. O aço 16Cr5Ti
teve um tamanho de grão similar ao aços 16Cr4Nb devido à sua menor temperatura de
tratamento térmico.
Além disto, este item destacou que os ensaios de fadiga isotérmica e de encruamento cíclico
foram realizados a partir de esboços na condição “como recebido” para os aços 16Cr5Ti e
18Cr1Ti5Nb e na condição “tratada termicamente” para os aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb.

110

5.3. Ensaio Eletroquímicos
Dentro da fase de caracterização dos aços estudados, foram realizadas análises de resistência à
corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos através da execução de dois ensaios: ensaio
eletroquímico de corrosão e ensaio de pH de depassivação.
A Figura 5.6 apresenta curvas de polarização potenciodinâmica dos aços inoxidáveis ferríticos
ensaiados em meio aerado nas temperaturas de 25ºC e 70ºC, cujo meio corrosivo é o
condensado sintético (pH = 3,0). As curvas foram construídas a partir dos valores médios de 3
curvas de polarização potenciodinâmica.
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Figura 5.6- Curvas de polarização potenciodinâmica dos aços inoxidáveis ferríticos. (a) 25ºC
e (b) 70ºC. Meio aerado: condensado sintético (pH = 3,0); 0,166mV/s.
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Os principais parâmetros das curvas de polarização potenciodinâmica são apresentados na
Tabela 5.1.
Tabela 5.1 - Parâmetros obtidos nas curvas de polarização
16Cr5Ti 18Cr1Ti6Nb 17Cr2Ti2Nb 16Cr4Nb

25ºC

70ºC

Ec (mVecs)

-443

-432

-427

-482

Et (mVecs)
icor (µA/cm2)

750
1,78

753
1,99

751
2,19

698
2,95

Ec (mVecs)

-393

-431

-437

-444

Et (mVecs)
icor (µA/cm2)

702
1,95

682
3,89

685
4,47

690
4,90

As curvas de polarização potenciodinâmica, nas duas temperaturas de ensaio, apresentam um
comportamento muito semelhante entre os aços estudados submetidos ao meio condensado
sintético. O aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti) tem tendência a apresentar uma melhor
resistência à corrosão, principalmente quando analisada sua densidade de corrente crítica para
a temperatura de 70ºC, enquanto que o aço monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb) tende a ter
o pior comportamento. A temperatura não apresenta efeito significativo na resistência à
corrosão dos aços inoxidáveis estudados. Os aços biestabilizados têm um comportamento
intermediário e muito semelhante entre si.
O bom comportamento em corrosão do aço 16Cr5Ti com resistência à corrosão muito
próxima à dos aços com maior teor de cromo (17Cr2Ti2Nb e 18Cr1Ti6Nb) está relacionada
com o efeito benéfico do titânio livre em solução sólida (∆Ti) precipitando-se com o enxofre,
na forma TiS ou Ti4C2S2, e evitando a formação de MnS, segundo Gordon e Bennekom
(1996).
Como pode ser verificado na Tabela 4.1, o aço monoestabilizado ao nióbio tem um valor
baixo de enxofre e um valor mais alto (em relação aos aços biestabilizados) de manganês.
Além disto, a ausência titânio livre em solução sólida (∆Ti) pode favorecer a precipitação de
MnS. Para uma condição estequiométrica (Ti = 1,5 S), observa-se que o aço 16Cr5Ti
apresenta uma condição mais favorável que os aços biestabilizados, tendo em vista seu maior
teor de ∆Ti. A melhor resistência à corrosão dos aços biestabilizados deve-se ao seu teor
intermediário de ∆Ti e, principalmente, ao seu maior teor de cromo.
112

A Figura 5.7 apresenta a curva de pH de depassivação (pHD) em função da densidade de
corrente crítica dos aços inoxidáveis ferríticos estudados.
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Figura 5.7 – Curva de pH de depassivação de aços inoxidáveis ferríticos. Meio: 2M
NaCl.Temperatura ambiente - acidificada com solução 0,1M HCl.
A Figura 5.7 apresenta resultados bastante coerentes com os encontrados nas curvas de
polarização. O aço 16Cr4Nb apresenta um maior valor de pH de depassivação (pHD ≈ 3,05)
em relação aos demais aços estudados (pHD ≈ 2,20). Os aços biestabilizados e o aço
monoestabilizado ao titânio apresentam um comportamento similar em corrosão neste ensaio.
Conforme Lacombe et al. (1990), quanto menor o valor de pHD maior é a estabilidade da
camada passiva. Neste caso, a camada passiva só tornar-se-á instável para meios muito
ácidos, ou seja, valores bem mais baixos de pH.
Segundo Yamamoto et al. (1988), a adição de nióbio contribui para um aumento do potencial
de pite para teores até 0,40% em peso. O aço 16Cr4Nb apresenta “baixos” teores de cromo e
de ∆Nb, provocando o aumento de seu pH de depassivação. O aço 16Cr5Ti com maior teor de
∆Ti e os aços biestabilizados com “alto” teor de cromo e adição de titânio e nióbio
apresentam, praticamente, um mesmo valor de pHD. O aço 18Cr1Ti6Nb apresenta um
comportamento muito similar ao do aço 16Cr5Ti, o que permite observar que o seu maior teor
de nióbio e/ou nióbio livre em solução sólida não tem um efeito tão significativo na melhoria
da resistência à corrosão. Comparando-se estes dois aços, verifica-se que a resistência à
corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos tem um efeito direto tanto do teor de cromo quanto de
titânio. O maior teor de cromo contribui para a formação de uma camada passiva mais
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protetora (aderente) e mais estável, segundo Lula (1986), enquanto que o titânio inibe a
precipitação de MnS, conforme Gordon e Bennekom (1996).
Comparando-se o valor de pH do condensado sintético (igual a 3,0) com os valores de pHD
dos aços obtidos na Figura 5.7 e tomando-se a consideração de Lacombe et al. (1990) tem-se
que o condensado sintético é considerado um meio “ácido” ou “agressivo” para o aço
16Cr4Nb, uma vez que seu pH é praticamente o valor do pHD; enquanto que para os demais
aços, o condensado sintético é considerado um meio “neutro” ou “quase-neutro”. Logo, o aço
16Cr4Nb tem uma camada passiva menos estável no meio condensado sintético.

Resumindo, as curvas de polarização dos aços inoxidáveis ferríticos estudados são muito
semelhantes. Os aços monoestabilizados ao titânio e ao nióbio tendem a ter comportamentos
opostos enquanto que os aços biestabilizados têm comportamento intermediário. A curva de
pH de depassivação reforça que o aço monoestabilizado ao titânio tem um comportamento
similar ao dos aços biestabilizados e que os seus valores de pHD são inferiores ao do aço
monoestabilizado ao nióbio.
Em termos de composição química, observou-se que o cromo e o titânio e/ou ∆Ti têm um
papel importante na resistência à corrosão. Eles contribuem para o aumento da resistência à
corrosão através da formação de uma camada passiva mais estável e de precipitação de TiS
e/ou TiC2S2 ao invés de MnS. O maior teor de nióbio do aço 18Cr1Ti6Nb não apresentou
efeito significativo.
O aço monoestabilizado ao nióbio apresentou pior resistência à corrosão devido ao seu
menor teor de cromo, ausência de titânio e baixíssimo valor de ∆Nb. Além disto, observou-se
que este aço tem um maior valor de pHD, significando que sua camada passiva não é muito
estável. O meio condensado sintético é “agressivo” para este aço, enquanto fica caracterizado
que os demais aços encontram-se na passividade na presença deste mesmo condensado.
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5.4. Ensaio de Tração
Os ensaios de tração foram realizados em corpos-de-prova planos (produto final) de espessura
nominal de 1,50mm e em corpos-de-prova cilíndricos (esboço) de diâmetro igual a 6,00mm.
A Figura 5.8 apresenta as curvas de ensaio de tração para amostras planas na temperatura de
25ºC.
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Figura 5.8 – Curvas de ensaio de tração de corpos-de-prova (esp. 1,50mm). Temperatura
ambiente.
Como pode ser observado na Figura 5.8, os aços monoestabilizados apresentam um
comportamento muito similar, mas não muito diferente dos aços biestabilizados, no que tratase de limite de escoamento e de resistência. A maior diferença observada está na ductilidade
dos aços, medida pela deformação dos corpos-de-prova.
Comparando-se as Figuras 5.2 e 5.8, observa-se uma correlação do tamanho de grão com a
ductilidade e, em menor grau, com o limite de resistência. Quanto menor o tamanho de grão
maior é a interação das discordâncias com os contornos de grão e precipitados, o que leva a
necessidade de uma maior tensão para seu movimento e, conseqüentemente, uma perda da
ductilidade.
Como apresentado na análise metalográfica, o menor tamanho de grão, principal mecanismo
atuando na ductilidade dos aços inoxidáveis ferríticos estudados, está relacionado com a
condição de processo de fabricação de cada liga, particularmente a condição de tratamento
térmico e com o teor de nióbio livre em solução sólida (∆Nb). Não é observado efeito do

115

titânio nas propriedades de tração na temperatura ambiente. Comparando-se os aços
biestabilizados, observa-se que o aço 18Cr1Ti6Nb com maior teor de ∆Nb apresenta uma
perda de ductilidade em relação ao aço 17Cr2Ti2Nb. Este resultado está coerente com o
encontrado nos estudos realizados pelos autores (LEE et al., 1999; HUNTER e EAGA, 1980;
WASKO e GRUBB, 1991), os quais verificaram que a estabilização em excesso com nióbio
apresenta finos precipitados de Fe2Nb limitando sua ductilidade.
A Figura 5.9 apresenta a análise fratográfica de corpos-de-prova ensaiados em tração na
temperatura ambiente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.9 – Análise microfratográfica de corpos-de-prova ensaiados em tração na
temperatura ambiente. (a) 16Cr4Nb, (b) 16Cr5Ti, (c) 17Cr2Ti2Nb, (d)
18Cr1Ti6Nb; MEV.
Pode se observar na Figura 5.9 que o mecanismo de fratura em tração, para todos os aços
estudados, consiste em nucleação, crescimento e coalescimento de micro-cavidades, típico de
fratura dúctil. Analisando-se o aço monoestabilizado ao nióbio, observa-se que este aço tem
micro-cavidades (ou alvéolos) bem menores que o dos aços estabilizados ao titânio. Conforme
verificado na Figura 5.9(c), os precipitados do tipo TiN, por serem grandes, permitem uma
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maior coalescência de micro-cavidades, resultado coerente com o discutido por Anderson
(1994). O maior tamanho das micro-cavidades encontradas no aço 16Cr5Ti é justificado pelo
seu maior tamanho de TiN, conforme observado na análise microestrutural. Os valores de
limite de escoamento e limite de resistência em função da temperatura são apresentados na
Figura 5.10.
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Figura 5.10 – Resultados de propriedades mecânicas em tração para corpos-de-prova
(espessura 1,50mm) em função da temperatura: (a) limite de escoamento; (b)
limite de resistência.
Conforme observado na Figura 5.10, existe uma diminuição das propriedades mecânicas (LE
e LR) dos aços inoxidáveis com o aumento da temperatura no ensaio de tração. Esta
diminuição é mais significativa entre as temperaturas de 550 e 750ºC. Comparando-se os
valores de LE na temperatura de 950ºC das Figuras 5.10 e 3.22, verifica-se que os resultados
obtidos são coerentes com os encontrados por Fujita et al. (1996).
Os aços com maior teor de nióbio (16Cr4Nb e 18Cr1Ti6Nb) e de ∆Nb (17Cr2Ti2Nb)
apresentam maiores LE e LR, respectivamente. Esta observação torna-se mais significativa
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com o aumento da temperatura. Estes resultados podem ser explicados pelos mecanismos de
tamanho de grão, endurecimento por solução sólida e por precipitação. Para temperaturas
abaixo de 550ºC, o nióbio tem o efeito tanto de endurecedor por solução sólida (como no caso
do aço 18Cr1Ti6Nb), quanto por precipitação (como no caso do aço 16Cr4Nb). Para esta
faixa de temperatura, pode ocorrer simultaneamente o efeito positivo do cromo, como
endurecedor por solução sólida, no aumento do limite de resistência. Comparando-se o
resultado obtido nas Figuras 5.10 e 3.24, observa-se que o cromo também tem o efeito de
aumentar o limite de escoamento em altas temperaturas.
Para temperaturas superiores a 750ºC, os aços com maior teor de ∆Nb, principalmente o aço
18Cr1Ti6Nb, continuam a apresentar melhores propriedades mecânicas. Neste caso, a
melhoria das propriedades mecânicas deve-se aos mecanismos de endurecimento por
precipitação. Conforme observado por Fujita et al. (1996) e mostrado na Figura 3.22, o menor
teor de intersticiais (C+N) e a maior presença de nióbio livre em solução sólida permitem a
precipitação de fases de Laves (Fe2Nb) e um aumento do limite de escoamento. De acordo
com a Figura 3.7, a maior precipitação de fase de Laves ocorre em temperaturas próximas a
700ºC, o que explica o maior limite de resistência para o aços com maior teor de ∆Nb. Um
outro fator que contribui para as melhores propriedades do aço 18Cr1Ti6Nb é que seu maior
teor de ∆Nb, levando à precipitação de fases de Laves tanto dentro quanto nos contornos de
grão, age no sentido de inibir o crescimento de grão.
No caso do aço 16Cr4Nb (com teor insignificante de ∆Nb), o aumento da temperatura leva a
precipitação a partir de 750ºC da fase intermetálica Fe3Nb3C (o invés de Fe2Nb) e uma
melhoria das propriedades mecânicas principalmente em 850ºC. Acima desta temperatura,
passa-se a ter o coalescimento destes precipitados e uma perda das propriedades mecânicas. A
correlação da temperatura e precipitação para o aço 16Cr4Nb está coerente com o estudado
por Fujita et al. (2004) e Schmitt et al. (2005).
Para o caso da estabilização com o titânio, não foi observado efeito significativo tanto no
limite de escoamento quanto no limite de resistência nas temperaturas ensaiadas. O aço ao
titânio apresenta sempre valores inferiores aos aços com maior teor de nióbio. Além disto, seu
comportamento é muito similar ao do aço biestabilizado 17Cr2Ti2Nb, exceto a 750ºC.
Conforme discutido acima, isto se deve à maior precipitação de fase de Laves nesta
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temperatura. A Figura 5.11 apresenta curvas de ensaio de tração para as temperaturas: 25, 300
e 850ºC em corpos-de-prova cilíndricos obtidos de amostras provenientes de esboço.
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Figura 5.11 – Curvas de ensaio de tração em diferentes temperaturas para corpos-de-prova
provenientes de esboço. (a) ambiente (25oC); (b) 300oC; (c) 850oC.
Comparando-se os resultados obtidos nas Figuras 5.10 e 5.11, as curvas de tração dos corposde-prova provenientes de esboço apresentam um comportamento muito similar aos do produto
final na temperatura ambiente. Para a temperatura de 850ºC, os esboços apresentam valores
mais elevados de propriedades mecânicas (LE e LR) em relação ao produto final. Este
resultado é explicado pelo maior tempo de permanência da placa no forno de reaquecimento,
espessura e temperatura de laminação a quente, promovendo uma maior formação de fase de
Laves (para os aços biestabilizados) e de fases intermetálicas do tipo Fe3Nb3C (para o aço
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monoestabilizado ao nióbio). Como discutido anteriormente, estas fases têm um papel
importante no aumento da resistência mecânica dos aços inoxidáveis ferríticos. Conforme
observado na Figura 5.11(c), o aumento dos limites de escoamento e de resistência está
diretamente relacionado com o aumento no teor de ∆Nb.
Para a temperatura de 850ºC, é verificado um aumento significativo na ductilidade e
diminuição dos limites de escoamento e de resistência de todos os aços estudados. Em termos
de ductilidade, os aços apresentam valores similares e têm um comportamento semelhante ao
de uma “pescoço difuso”. Como visto anteriormente, não foi observado efeito do titânio no
ensaio de tração dos esboços nas temperaturas ensaiadas.
A Figura 5.12 apresenta um “zoom” das curvas de tração apresentadas na Figura 5.11
realizadas nos corpos-de-prova cilíndricos retirados de amostras provenientes dos esboços.
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Figura 5.12– Detalhes de parte das curvas de ensaio de tração de corpos-de-prova
provenientes de esboços. (a) 25oC; (b) 300oC.
120

Como pode ser observado na Figura 5.12, os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentam
dois comportamentos distintos com relação à temperatura. Para a temperatura ambiente
(25ºC), a curva apresenta um comportamento contínuo; enquanto que para a temperatura de
300ºC, o comportamento é do tipo “serrilhado”. Como apresentado por Lee et al. (2004) e
Mugrabi e Christ (1997), os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentaram, na
temperatura de 300ºC, o efeito de envelhecimento por deformação dinâmica (DSA) tendo um
importante papel de interação de discordâncias com os elementos em solução sólida.
Para as temperaturas de 25 e 300ºC, as curvas de tração apresentam um comportamento muito
similar. O aço 16Cr4Nb apresentou menores valores de limite de resistência e deformação que
os demais aços. Esta diferença pode estar relacionada com a heterogeneidade observada na
análise microestrutural. Em termos de ductilidade, o resultado está coerente com o observado
na Figura 5.8 onde os aços monoestabilizados com menor tamanho de grão e menor
quantidade de nióbio livre em solução sólida apresentam menor ductilidade. Além disto,
observa-se uma pequena queda tanto dos limites de escoamento e de resistência quanto da
deformação. Esta diminuição da ductilidade na temperatura de 300ºC é explicada pelo
mecanismo de envelhecimento dinâmico, conforme descrito por Srinisavam et al. (1997), o
que é coerente com o observado nos aços inoxidáveis ferríticos estudados.
Resumindo, os aços inoxidáveis ferríticos perdem suas propriedades mecânicas com o
aumento da temperatura, principalmente acima de 550ºC. Este comportamento ocorre tanto
para o produto acabado quanto para o esboço. Observa-se que abaixo de 550ºC, a resistência
mecânica é obtida através de mecanismos envolvendo endurecimento por solução sólida e
por precipitação. Acima desta temperatura, tem-se mais o mecanismo de endurecimento por
precipitação. Nióbio tem o papel de endurecedor tanto por solução sólida quanto por
precipitação e o seu maior teor permite a melhoria das propriedades mecânicas, embora haja
uma perda da ductilidade. O maior teor de cromo presente nos aços biestabilizados também
apresenta um efeito benéfico no aumento de LE e LR. Não foi observado efeito do titânio.
Os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentam formato de “serrilhado” em suas curvas
de tração na temperatura de 300ºC. Isto significa que estes materiais apresentam o efeito de
envelhecimento por deformação dinâmica (DSA), o que acarreta na diminuição da
ductilidade.
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5.5. Ensaios de Fadiga ao Ar
Os resultados dos ensaios de fadiga ao ar serão apresentados na forma de curvas de Wöhler de
duas maneiras: (a) apresentação dos dados para cada aço juntamente com o cálculo estatístico
de média e probabilidade de ruptura utilizando as curvas de isoprobabilidades (curvas S-N-P)
com intervalo de confiança de 95%. Neste caso, as curvas serão apresentadas como
amplitudes de tensão em função do número de ciclos na ruptura; (b) apresentação de valores
médios de todos os aços em uma mesma curva, utilizando expressão matemática em função
da tensão máxima aplicada. Neste caso, as curvas serão apresentadas como tensão máxima em
função do número de ciclos na ruptura.
As Figuras 5.13 a 5.16 apresentam as curvas S-N-P (amplitude de tensão x número de ciclos
na ruptura) dos aços inoxidáveis estudados obtidas em fadiga ao ar na temperatura ambiente,
sendo os parâmetros: R= 0,1, freqüência de 30Hz e sob controle de carregamento. Os pontos
correspondem aos dados obtidos nos ensaios e as retas (em preto) correspondem às curvas de
isoprobabilidade (probabilidade de ruptura de 5%, 50% e 95%). Os pontos vazados
correspondem a corpos-de-prova de fadiga ao ar que não sofreram ruptura, ou seja, que
tiveram vida infinita definida a partir de 107 ciclos.
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Figura 5.13 - Curva de Wöhler do tipo S-N-P obtida a partir de ensaios de fadiga ao ar para o
aço 16Cr4Nb. Temperatura ambiente; f = 30Hz; R = 0,1.

122

Amplitude tensao
∆σ/2 (MPa)
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

Numero de ciclos na ruptura
16Cr5Ti
Probabilidade ruptura 5%

Probabilidade ruptura 50%
Probabilidade ruptura 95%

Figura 5.14 - Curva de Wöhler do tipo S-N-P obtida a partir de ensaios de fadiga ao ar para o
aço 16Cr5Ti. Temperatura ambiente; f = 30Hz; R = 0,1.
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Figura 5.15 - Curva de Wöhler do tipo S-N-P obtida a partir de ensaios de fadiga ao ar para o
aço 17Cr2Ti2Nb. Temperatura ambiente; f = 30Hz; R = 0,1.
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Figura 5.16 - Curva de Wöhler do tipo S-N-P obtida a partir de ensaios de fadiga ao ar para o
aço 18Cr1Ti6Nb. Temperatura ambiente; f = 30Hz; R = 0,1.
Os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentaram um comportamento muito similar em
fadiga ao ar na temperatura ambiente. Estes resultados são coerentes com o obtido no ensaio
de tração nos produtos acabados para a mesma temperatura. Os ensaios de fadiga apresentam
uma grande dispersão de resultados e as curvas de isoprobabilidade permitem analisar bem os
resultados. Existe a tendência dos aços monoestabilizados, para mesmos valores de amplitude
de tensão, apresentarem números de ciclos na ruptura superiores aos aços biestabilizados,
quando comparadas às curvas de probabilidade de ruptura a 50%.
A partir dos dados obtidos nas curvas apresentadas nas Figuras 5.13 a 5.16, foram calculados
os valores dos parâmetros A e B para um intervalo de confiança de 95%, conforme
apresentado nas Tabelas 5.2 e 5.3.

⎛ ∆σ ⎞
log( N ) = A + B⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

Equação 5.1

Tabela 5.2 – Valores dos parâmetros A, B, desvio padrão (DP) e erro (Er).
Aço
A
B
DP
Er

16Cr4Nb

10,883

-0,028

0,165

0,050

16Cr5Ti

9,572

-0,021

0,143

0,045

17Cr2Ti2Nb 10,664

-0,028

0,104

0,029

18Cr1Ti6Nb 10,226

-0,025

0,180

0,050
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Tabela 5.3 - Intervalo de confiança 95% dos parâmetros A e B.
Aço
A
B

16Cr4Nb

(9,290; 12,373)

(-0,019; -0,036)

16Cr5Ti

(8,202; 10,942)

(-0,013; -0,029)

17Cr2Ti2Nb (9,952; 11,376)

(-0,023; -0,032)

18Cr1Ti6Nb (8,946; 11,586)

(-0,017; -0,033)

Observa-se que os valores de A e B, desvio padrão e erro são muito similares entre os aços.
Isto é confirmado pelo intervalo de confiança de 95%. Uma vez obtidos os valores dos termos
A e B, torna-se possível determinar a vida útil em fadiga ao ar dos aços inoxidáveis ferríticos
para diferentes valores de amplitude de tensão.
O valor de limite de fadiga (LF) dos aços inoxidáveis ferríticos estudados foi obtido pelo
cálculo da média de amplitude de tensão para o valor fixo de número de ciclos (107 ciclos). A
Tabela 5.4 apresenta os valores médios de limite de fadiga e suas correlações com os
parâmetros de tração à temperatura ambiente (limite de escoamento e limite de resistência).
Tabela 5.4 - Comparativo dos resultados do ensaio de fadiga ao ar com os de tração.

Aço

LF (MPa) LE (MPa)

LR (MPa)

LF/LE

LF/LR

16Cr4Nb

155

259

449

0,60

0,35

16Cr5Ti

149

275

453

0,54

0,33

17Cr2Ti2Nb

139

278

437

0,50

0,32

18Cr1Ti6Nb

142

284

443

0,50

0,32

Embora a metodologia de determinação do limite de fadiga pelo cálculo da média da
amplitude de tensão em 107 ciclos não seja a melhor condição, foi possível obter resultados
coerentes com a literatura. Fazendo uma extrapolação dos resultados da Figura 3.33 obtidos
por Johansson e Nordberg (2006), verifica-se valores da relação LF/LR entre 0,30 a 0,40 para
valores de limite de fadiga entre 100 a 150MPa, para uma relação R = -1. No caso de R = 0, a
relação LF/LR é igual a 0,47. Para a relação LF/LE, considerando-se valores de LE entre 250
a 300MPa, os autores obtiveram valores próximos de 1, ou seja, o dobro do obtido neste
trabalho. Conforme discutido pelos próprios autores, a melhor condição de análise é através
da relação LF/LR uma vez que a mesma é quase independente da resistência do material.
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Desta forma, os resultados obtidos neste trabalho são bastante similares aos valores
extrapolados da Figura 3.33.
Uma segunda forma de apresentação dos resultados de fadiga ao ar é mostrada na Figura 5.17
forma de tensão máxima “versus” número de ciclos na ruptura. As curvas de fadiga ao ar
foram obtidas a partir de uma função logarítmica onde os parâmetros A, B e C são constantes
(Military Handbook, 1998).

log[N] = A – B log[σmax – C]

Equação 5.2

500

σmax (MPa)

450
400
350
300
250
5
10

16Cr4Nb
17Cr2Ti2Nb
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Figura 5.17 – Curvas de Wöhler obtidas nos ensaios de fadiga ao ar, ajustes logarítmicos.
Temperatura ambiente; f = 30Hz; R = 0,1.
A Figura 5.17 confirma a tendência observada na Tabela 5.4 de que os aços
monoestabilizados, com menor tamanho de grão, apresentam melhores propriedades de
resistência à fadiga, tais como maior limite de fadiga e maior vida útil para o mesmo valor de
tensão máxima. Verifica-se também que a diferença de número de ciclos entre os aços é mais
significativa para os menores valores de tensão máxima, onde há maior interação de
discordâncias com precipitados e elementos em solução sólida.
Conforme observado na Tabela 5.4 e Figura 5.17, o limite de fadiga dos aços
monoestabilizados é em torno de 10% superior ao dos aços biestabilizados. Conforme
observado na Figura 3.35, o tamanho de grão apresenta um efeito benéfico no sentido de
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aumentar tanto a resistência à fadiga (Nf) quanto o limite de fadiga dos aços inoxidáveis
ferríticos.
Além disto, observa-se na Figura 3.35 que os elementos manganês e nióbio também têm um
efeito nestas propriedades. Assim, como discutido no ensaio de tração, o aço
monoestabilizado ao nióbio apresenta melhores propriedades em fadiga pelo menor tamanho
de grão e pela presença de nióbio atuando como endurecedor por precipitação, conforme
precipitados do tipo Nb(C,N). Não foi observado

efeito do titânio e do cromo nas

propriedades de fadiga ao ar.
As Figuras 5.18 a 5.20 apresentam análise fratográfica no MEV de corpos-de-prova de fadiga
ao ar. Salienta-se que as análises foram feitas para corpos-de-prova ensaiados com amplitude
de tensão equivalente a 75% do limite de resistência, com exceção do aço 16Cr4Nb que foi
feito para a amplitude de tensão equivalente a 80%.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.18 – Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga ao ar – vista geral.
(a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb; MEV.
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(a)

(b)

(c)

(b)

Figura 5.19 - Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga ao ar – iniciação de
trincas. (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb; MEV.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.20 - Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga ao ar – propagação
de trincas com estrias de fadiga. (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb;
(d) 18Cr1Ti6Nb; MEV.
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Como pode ser observado na Figura 5.18, a trinca por fadiga inicia-se sempre na superfície da
lateral do corpo-de-prova e propaga-se ao longo de sua largura no sentido perpendicular ao do
carregamento aplicado.
A Figura 5.19 mostra a região do “limiar” de iniciação de trincas, onde observa-se uma
propagação cristalográfica em planos de cisalhamento, tipo facetas de clivagem estando a
trinca propagando segundo modo II, conforme apresentado por Rémy (2004) e Bathias
(1997). O formato da trinca é coerente com o desenho esquemático mostrado na Figura 3.36,
onde são definidos o Estágio I (Iniciação) e o Estágio II (propagação e ruptura final).
Desconsiderando-se o aço 16Cr4Nb (devido ao corpo-de-prova ser referente a um nível mais
alto de carregamento), verifica-se que os aços monoestabilizados apresentam uma maior
região de iniciação de trinca (16Cr5Ti = ± 185µm) em relação aos aços biestabilizados
(17Cr2Ti2Nb = ± 60µm e 18cr1Ti6Nb = ± 30µm). Logo, o menor tamanho de trinca leva a
um maior comprimento da região de Estágio I, ou seja, a uma maior região de iniciação da
trinca.
A Figura 5.20 mostra a região de propagação da trinca. Assim como descrito por Rémy
(2004) e Bathias (1997), a trinca propaga-se transgranularmente em modo I com a presença
característica de estrias de fadiga. A presença de precipitados e elementos endurecedores por
solução sólida pode agir no sentido de retardar a propagação da trinca.
Resumindo, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento muito similar em
fadiga ao ar, similar ao observado no ensaio de tração na temperatura ambiente. Foi
observada a tendência dos aços monoestabilizados, com menor tamanho de grão,
apresentarem maior resistência à fadiga e limite de fadiga. Este resultado está diretamente
relacionado com o tamanho de grão dos aços estudados e com o nióbio agindo como
endurecedor por precipitação. Não foi verificado efeito do titânio e do cromo no
comportamento em fadiga ao ar. Os aços estudados apresentam uma iniciação de trinca em
Estágio I (Modo II) com propagação no “limiar’ do tipo cristalográfica e propagação em
Estágio II (Modo I) do tipo transgranular com formação de estrias. A região em Estágio I é
maior para o aço monoestabilizado indicando que o tamanho de grão tem um efeito no
tamanho da região de iniciação de trinca por fadiga.
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5.6. Ensaios de Fadiga-Corrosão
A Figura 5.21 apresenta os resultados de fadiga-corrosão para os dois níveis de carregamento
(75 e 90% do limite de resistência). As condições de ensaios foram: temperatura de 70ºC,
relação R = 0,1 e controle de carregamento.
σmax (MPa)
460
440
420
400
380
360
340

16Cr4Nb_AF

16Cr4Nb_CF

16Cr5Ti_AF

16Cr5Ti_CF

17Cr2Ti2Nb_AF
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Número de ciclos na ruptura

Figura 5.21 – Curva S-N de fadiga-corrosão para dois níveis de carregamento. Meio
condensado sintético pH = 3,0. Legenda: Pontos cheios (fadiga ao ar) e pontos
vazados (fadiga-corrosão); f = 30Hzç R = 0,1.
Como observado na Figura 5.21, todos os corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão
romperam durante o ensaio, ou seja, não foi alcançada a vida infinita. Os aços inoxidáveis
ferríticos apresentaram um comportamento similar em fadiga-corrosão no meio condensado
sintético uma vez que, para um mesmo valor de tensão máxima, tem-se valores similares de
número de ciclos na ruptura.
Todos os corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão apresentam uma menor vida em
fadiga com relação à fadiga ao ar, ou seja, o meio corrosivo (condensado sintético) tem um
efeito direto na vida útil em fadiga dos aços inoxidáveis utilizados no sistema de exaustão.
Este efeito torna-se mais significativo para o menor valor aplicado de tensão máxima.
As Figuras 5.22 a 5.24 apresentam a análise fratográfica no MEV de corpos-de-prova
ensaiados em fadiga-corrosão. As análises foram feitas em corpos-de-prova ensaiados com
uma amplitude de tensão equivalente a 75% do limite de resistência dos aços.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.22 – Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão – vista
geral. (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb; MEV

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.23 – Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão – região de
iniciação da trinca. (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d)
18Cr1Ti6Nb; MEV.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.24 – Microfratografias de corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão – região de
propagação de trinca com estrias de fadiga. (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c)
17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb; MEV.
Conforme Figura 5.22, a análise fratográfica de corpos-de-prova ensaiados em fadigacorrosão mostrou que as trincas iniciam-se na superfície da lateral do corpo-de-prova e
propagam-se no sentido perpendicular ao do carregamento, semelhante ao observado nos
corpos-de-prova de fadiga ao ar. Observa-se nesta figura a presença de uma mancha “escura”
na região de iniciação da trinca (lado direito da amostra), característica do efeito do meio
corrosivo (condensado sintético). Este comportamento mostra que o meio corrosivo tem um
efeito significativo no sentido de interagir com a ponta da trinca, principalmente na região do
“limiar”, mesmo para alta frequência (30Hz). O fato do meio corrosivo (condensado sintético)
atuar principalmente na região de iniciação da trinca é explicado pelo fato que a contribuição
da corrosão no dano por fadiga-corrosão é a principal componente no início e vai tornando-se
menor com a propagação da trinca, conforme descrito por Bolotin (1999) e Wang (1991).
Conforme mostrado na Figura 5.23, a região de iniciação de trinca por fadiga-corrosão
apresenta um aspecto diferente do observado na Figura 5.19 para a fadiga ao ar. O Estágio I
de iniciação da trinca parece não existir e a propagação da trinca não é do tipo cristalográfica.
Desta forma, verifica-se que o meio corrosivo elimina significativamente a região de iniciação
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da trinca, o que provoca uma redução no número de ciclos até a ruptura. A região de
propagação da trinca (Figura 5.24) é caracterizada pela presença de estrias, similar ao
comportamento verificado em fadiga ao ar.
A Figura 5.25 apresenta a diminuição na vida em fadiga-corrosão com relação à fadiga ao ar.
O cálculo foi feito a partir da subtração do número de ciclos obtido para os dois níveis de
carregamento (75 e 90% do limite de resistência) nas duas condições de ensaio. Os gráficos
apresentam o comportamento dos aços tanto em função da redução em número de ciclos
quanto em redução percentual da vida em fadiga.
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Figura 5.25 – Redução de vida em fadiga-corrosão comparado com fadiga ao ar para dois
níveis de carregamento. (a) Redução em número de ciclos. (b) redução
percentual.
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A seta representada sobre o resultado referente a 75%LR do aço 16Cr4Nb significa que o
valor apresentado é inferior ao real. Uma vez que este aço apresentou vida infinita em fadiga
ao ar para este valor de carregamento, foi utilizado para cálculo o valor de 107 ciclos; desta
forma, deve-se considerar que redução na vida útil é mais elevada que a calculada.
A Figura 5.25 mostra que o nível de carregamento apresentou um efeito direto na redução da
vida em fadiga-corrosão. Para o maior nível de carregamento (90%LR),os aços apresentam
um comportamento similar e a redução na vida útil é pequena. Neste caso, o comportamento
mecânico é a principal componente e o fato dos aços inoxidáveis ferríticos terem apresentado
resultados de tração na temperatura ambiente muito similares explica o fato de não haver
diferença significativa.
Para o menor nível de carregamento (75%LR), os aços apresentam diferença de
comportamento e a redução na vida útil é elevada. Segundo Bathias (BATHIAS e BAILLON,
1997) e Bolotin (1999), valores baixos de amplitude de tensão e freqüência permitem uma
maior molhabilidade da ponta trinca com o meio corrosivo, ou seja, a corrosão é o mecanismo
preponderante e a resistência à corrosão dos aços passa a ter um papel importante na
resistência à fadiga-corrosão.
Conforme observado no ensaio de corrosão, os aços apresentam diferentes valores de pH de
depassivação e o valor de pH do meio corrosivo tem influência na estabilidade da camada
passiva. Considerando que o pH do condensado sintético é igual a 3, tem-se que este meio é
considerado “agressivo” ou “ácido” para o aço 16Cr4Nb e “neutro” ou “quase-neutro’ para os
demais aços. Desta forma, o resultado de corrosão é coerente com o de fadiga-corrosão e
ajuda a explicar o pior comportamento do aço 16Cr4Nb para o menor valor de carregamento”.
Observa-se que o cromo não tem efeito na resistência à fadiga-corrosão. Como para a
corrosão, o titânio tem um efeito benéfico na menor redução de vida útil, uma vez
comparados os aços monoestabilizados. A adição de titânio contribui para o aumento da
resistência à corrosão, principalmente corrosão por pites, através da precipitação de TiS e/ou
TiC2S2 evitando a formação de precipitados do tipo MnS (GORDON e BENNEKOM, 1996).
A Figura 5.26 mostra o efeito do cromo na menor redução percentual de vida útil em fadigacorrosão (FC) com relação à fadiga ao ar (FA).
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Figura 5.26 – Efeito do cromo na redução da vida em fadiga-corrosão e fadiga ao ar.
A Figura 5.26 permite verificar que os aços biestabilizados, com maior teor de cromo,
apresentam uma menor redução na vida para os dois níveis de carregamento. O cromo tem o
papel de estabilizar a camada passiva e atua como endurecedor por solução sólida reduzindo a
velocidade de propagação da trinca. Conforme discutido por Wang (1991), o principal
mecanismo que atua em fadiga-corrosão de aços inoxidáveis envolve dissolução (quebra da
camada passiva) e repassivação, o que permite ratificar o efeito importante do cromo na
resistência à fadiga-corrosão.
Foram realizadas análises superficiais nos corpos-de-prova referentes ao carregamento de
75%LR. As Figuras 5.27 e 5.28 apresentam as medidas de profundidade e comprimento de
pites calculados a partir dos anexos I a IV.
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Figura 5.27 – Profundidade de pite de corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão.
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Figura 5.28– Comprimento de pites de corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão.
Os resultados apresentados nas Figuras 5.27 e 5.28 são coerentes com os obtidos nas Figuras
5.25 e 5.26. Deve-se ressaltar que a profundidade medida dos pites não é muito precisa devido
ao seu formato irregular, conforme mostrado por Sedriks (1996) na Figura 3.12, mas os
resultados foram utilizados por se tratarem de média de várias análises.
Os Anexos I a IV mostram a existência de pites de corrosão nos corpos-de-prova de fadigacorrosão. Segundo Bathias e Bailon (1997), a transição entre a passividade e a dissolução
ativa ocorre sob várias formas de corrosão: por pites, sob tensão e intergranular. Este
resultado permite concluir que o mecanismo atuante na iniciação de trinca por fadiga-corrosão
é a corrosão por pites, onde há dissolução do filme passivo e repassivação, levando à
formação de pites de corrosão. Conforme apresentado por Ebara et al. (1990), tanto o
mecanismo de formação do pite quanto seu tamanho afetam a iniciação e propagação de
trinca por fadiga-corrosão.
A Tabela 5.5 apresenta a densidade de pites na superfície dos corpos-de-prova ensaiados em
fadiga-corrosão.
Tabela 5.5 – Densidade de pites dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga-corrosão.
Aço
16Cr5Ti
16Cr4Nb 17Cr2Ti2Nb 18Cr1Ti6Nb
Pites/mm2

1,00

2,08

4,49

2,85

Analisando os resultados da Tabela 5.5 e das Figuras 5.27 e 5.28, observa-se que os aços
inoxidáveis monoestabilizados, em relação aos aços biestabilizados, apresentam menor
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densidade de pites, sendo os mesmos mais compridos e profundos. Este resultado permite
discutir o efeito benéfico do cromo, principalmente, e do titânio na formação e crescimento do
pite. O pior resultado do aço 16Cr4Nb pode ser explicado pelo seu menor teor de cromo,
ausência de titânio e, principalmente, o fato do meio ser considerado “agressivo” para este
aço. Considerando que a melhor condição é obtida com a menor densidade de pites, sendo
eles rasos e curtos, pode-se concluir que o aço 18Cr1Ti6Nb teve o melhor desempenho.
O aumento no teor do cromo permite a formação de uma camada passiva mais estável, de
modo que a crescimento do pite seja dificultada e que o ataque corrosivo fique somente na
superfície do material. Isto explica por que os aços com maior teor de cromo tiveram uma
maior densidade de pites, sendo eles rasos e curtos. O titânio contribui para diminuir a
densidade de pites, principalmente, mas também a profundidade e comprimento. Como
discutido anteriormente, o titânio precipita-se na forma de TiS e/ou TiC2S2 evitando a
precipitação de MnS que, uma vez na superfície, são pontos propícios à formação de pites.
Resumindo, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento similar de
resistência à fadiga-corrosão. As diferenças são significativas quando compara-se a vida útil
em fadiga-corrosão com a fadiga ao ar, onde verifica-se uma redução significativa para todos
os aços, mesmo para alta frequência (30Hz). Níveis elevados de carregamento têm a
componente mecânica como principal agente atuante enquanto que os baixos níveis
apresentam a componente corrosão.
O modo de iniciação de trinca por fadiga-corrosão é diferente do observado em fadiga ao ar.
Não é verificada a presença da região em Estágio I com trincas propagando-se
cristalograficamente. Além disto, observou-se a presença de uma mancha escura,
característica de um ataque corrosivo.
Conforme observado no ensaio de corrosão, o condensado sintético é considerado
“agressivo” para o aço 16Cr4Nb justificando seu pior desempenho em fadiga-corrosão.
Análises superficiais mostram que o mecanismo atuante neste ensaio é a formação e
crescimento de pites onde o cromo, principalmente e o titânio têm um efeito benéfico. Não
foi observado efeito do nióbio. A adição de cromo e de titânio, em menor grau, contribuem
para a estabilização da camada passiva e retardam o crescimento do pite.
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5.7. Oxidação cíclica
A Figura 5.29 apresenta a medida de ganho de massa e de perda de metal dos aços
inoxidáveis ferríticos ensaiados em oxidação cíclica (∆T = 250-900ºC).
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Figura 5.29 – Resultados obtidos nos ensaios de oxidação cíclica. (a) Ganho de massa; (b)
Perda de metal.
Conforme observado na Figura 5.29, Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um pequeno
ganho de massa. Comparando-se os resultados de perda de metal com os obtidos por Antoni e
Baroux (2002), mostrados na Figura 3.15, verifica-se que os aços tiveram um comportamento
similar nos dois ensaios, ou seja, o aço monoestabilizado ao titânio apresenta a maior perda de
metal. Embora não seja possível comparar as unidades das figuras (tempo x horas), o valor de
perda de metal abaixo de 5mg/cm2 está coerente entre os ensaios quando utilizando o ciclo
(∆T = 25-850ºC).
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Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam uma cinética de oxidação do tipo parabólica, similar
ao observado por Toscan et al. (2004). Em termos comparativos, os aços monoestabilizados
apresentam comportamento extremo na oxidação cíclica enquanto que os aços biestabilizados
apresentam um efeito intermediário. O comportamento dos aços observado na perda de metal
foi similar ao do ganho de massa.
A Figura 5.30 apresenta a evolução da espessura da camada de óxido em função do tempo. A
medida da espessura da camada de óxido foi feita em um analisador de imagens acoplado ao
microscópio ótico.
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Figura 5.30 – Análise da espessura de óxido das amostras de ensaio de oxidação cíclica.
Os aços biestabilizados apresentam resultados similares para tempos inferiores a 150 horas.
Acima deste tempo, o aço 18Cr1Ti6Nb apresenta um valor praticamente constante de
espessura de óxido. No caso da perda de metal, este aço apresenta um desvio da curva com
relação aos demais aços. Os aços com maior teor de titânio, principalmente o
monoestabilizado 16Cr5Ti, apresentam um crescimento secundário da camada de óxido a
partir de 300h enquanto que os demais aços apresentam uma estabilização ao longo do tempo.
Os mecanismos que podem explicar o crescimento secundário dos aços ao titânio e a
estabilidade da camada de óxido para aços com maior teor de nióbio envolvem cinética de
oxidação e afinidade do titânio pelo oxigênio; e precipitação de fase de Laves e/ou Fe3Nb3C,
impedindo a difusão de cromo para superfície e reduzindo o crescimento do óxido, segundo
Antoni e Baroux (2002). As Figuras 5.31 a 5.35 apresentam análise no MEV e mapeamento
de composição química (via EDS) dos óxidos do ensaio de oxidação cíclica.
139

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.31 - Camada de óxido de amostras de oxidação cíclica: 142h (esquerda) e 500h
(direita). (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb. MEV
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Figura 5.32 – Mapeamento por EDS no MEV das amostras de oxidação cíclica 16Cr4Nb
(esquerda) e 16Cr5Ti (direita). Tempo 142 horas.

141

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

Espessura (µm)
10

35-40

Espessura (µm)
0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

8

1

7

3

6

4

5

5

4

6

2

8

1

0-0,3

0,3-0,6

0,9-1,2

1,2-1,5

1,5-1,8

20

17

15

12

10

7

5

2

0

0,6-0,9

35

32

30

27

25

22

20

17

15

12

10

7

5

2

0

37

39

25

9

0
47

44

35

32

30

27

37

39

42

44

7

5

2

0

0-0,3

0,3-0,6

0,6-0,9

0,9-1,2

1,2-1,5

1,5-1,8

1,8-2,1

1

7

3

6

4

5

5

4

6

2

8

1

9

0
47

10
0

7

5

2

10

12

17

15

20

22

25

27

30

32

35

37

39

42

44

8-16

16-24

24-32

32-40

40-48

48-56

Espessura (µm)
10

56-64

0-8

8-16

16-24

24-32

32-40

40-48

48-56

56-64

O

0

8

Espessura (µm)
0-8

10
47

44

42

39

37

35

32

30

27

25

22

20

17

15

12

10

Espessura (µm)

Espessura (µm)
10

1,8-2,1

22

42

0

47

Si

0
1

8

3
7

4
6

5
5

6
4

8
2

9
1
0

0-1

0-3

0

2

0-1,5

3-6

6-9

7

5

2-3

10

7

5

2

0

1-2

1,5-3

3-4

12

9-12

10

3-4,5

4-5

15

4,5-6

15-18

15

6-7,5

6-7

20

17

12-15

12

5-6

18-21

20

17

7,5-9

Espessura (µm)
10

7-8

22

25

30

27

32

35

37

42

39

9-10,5

25

27

30

32

35

37

39

42

44

5

7

10

12

15

17

20

22

25

27

30

32

35

37

39

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

10
47

44

7-8

Cr

0
1

7

3

6

4

5

5

4

6

2

8

1

9

5

2

0

10
47

44

42

39

37

35

32

30

27

25

22

20

17

15

12

10

7

Mn

Espessura (µm)
0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

0

21-24

8

1

7

3

6

4

5

5

4

6

2

8

1

9

0
47

0

2

7

5

10

12

15

17

20

22

25

27

30

32

35

37

Espessura (µm)
10

10,5-12

42

8

0
47

44

2

Espessura (µm)

Espessura (µm)
10

21-24

22

0

47

44

42

39

37

35

32

30

27

25

22

20

17

15

12

10

7

5

2

0

39

42

44

Espessura (µm)
0-1,5

1,5-3

3-4,5

4,5-6

6-7,5

7,5-9

9-10,5

10,5-12

8

10
47

Fe

0
1

7

3

6

4

5

5

4

6

2

8

1

9

0

10
47

Ti
Figura 5.33 – Mapeamento por EDS no MEV das amostras de oxidação cíclica 17Cr2Ti2Nb
(esquerda) e 18Cr1Ti6Nb (direita). Tempo 142 horas.
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Figura 5.34 – Mapeamento por EDS no MEV das amostras de oxidação cíclica 16Cr4Nb
(esquerda) e 16Cr5Ti (direita). Tempo 500 horas.
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Figura 5.35 – Mapeamento por EDS no MEV das amostras de oxidação cíclica 17Cr2Ti2Nb
(esquerda) e 18Cr1Ti6Nb (direita). Tempo: 500 horas.
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Conforme observado na Figura 5.31, os aços estabilizados ao titânio apresentam a formação
de uma subcamada de óxido, ou seja, oxidação interna do substrato. Este efeito é mais
evidenciado com o aumento do tempo e do teor de ∆Ti. Além disto, a camada de óxido
apresenta um formato mais curvilíneo enquanto que o aço monoestabilizado ao nióbio
(16Cr4Nb) apresenta uma camada de óxido mais retilínea. O aço monoestabilizado ao titânio
(16Cr5Ti) apresenta, também, uma forte oxidação dos contornos de grão.
Como pode ser observado nas Figuras 5.32 a 5.35, a análise por EDS no MEV permitiu
determinar a composição química da camada de óxido bem como determinar a posição de
seus constituintes. De um modo geral, os óxidos são formados, principalmente, pelo cromo.
Na interface óxido/substrato, foram encontrados silício e titânio. A presença de ferro é pouco
significativa no óxido, sendo verificada somente na interface óxido/substrato. Na superfície
externa do óxido é encontrado o manganês. Não foi observada a presença de nióbio. Além
disto, não ficou evidenciada a descromização. Todos estes resultados estão coerentes com os
obtidos por Toscan et al. (2004).
A Figura 5.36 apresenta um gráfico da evolução da perda de metal em função do teor de
titânio livre em solução sólida (∆Ti).
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Figura 5.36 – Efeito de ∆Ti na perda de metal para tempos diferentes de ensaio.
Conforme verificado na análise por EDS da camada de óxido, o crescimento secundário dos
aços estabilizados ao titânio é explicada, principalmente, pela alta afinidade do titânio pelo
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oxigênio. Os aços 16Cr5Ti e 17Cr2Ti2Nb, com maior teor de ∆Ti, apresentam a formação de
uma camada externa de óxido de titânio para o tempo de 500 horas, fato não ocorrido para o
tempo de 142 horas. Para tempos curtos, a oxidação do titânio ocorre somente na interface
óxido/substrato. Isto significa que, para tempos mais longos, passa-se a ter uma maior difusão
do titânio pela camada de óxido levando à sua oxidação em sua camada externa.
Como pode ser verificado na Figura 5.36, o titânio livre em solução sólida (∆Ti) tem uma
relação linear com a perda de metal para os tempos analisados. Quanto maior seu valor e
maior o número de ciclos, maior é a perda de metal. A maior afinidade do titânio pelo
oxigênio, conforme discutido por Antoni et al. (2002), é o principal mecanismo ocorrendo nos
aços inoxidáveis ferríticos estudados.

Em suma, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento de oxidação cíclica
do tipo parabólico. Não foi verificado o efeito “descamação” em nenhum dos aços estudados.
O mapeamento da camada de óxido permitiu verificar que os óxidos formados em aços
inoxidáveis ferríticos são constituídos, principalmente, de cromo e oxigênio em seu centro.
Na interface óxido/substrato, foi observada a presença de silício, titânio e ferro. A superfície
superior do óxido é formada por manganês e titânio (para tempos maiores). A participação
do ferro na camada de óxido é muito pequena. Não foi verificada a presença de nióbio na
camada de óxido.
O titânio e, principalmente, o titânio livre em solução sólida (∆Ti) têm o papel mais
importante na oxidação cíclica. O seu maior teor acarreta no aumento da espessura de óxido,
oxidação interna, principalmente dos contornos de grão para tempos mais longos, o que
acelera a perda de metal. Ficou constatado, também, que ∆Ti tem um comportamento linear
em relação à perda de metal de aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao titânio.
Embora não tenha sido analisado, os resultados de oxidação cíclica indicam que o cromo e o
nióbio parecem ter um efeito benéfico em sua resistência. O maior teor de cromo permite o
aumento da resistência à oxidação enquanto que o nióbio pode evitar a difusão de cromo para
a camada oxidada.
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5.8. Ensaios de Fluência
A Figura 5.37 apresenta o resultado obtido no ensaio de fluência “SAG TEST” para as
temperaturas de 850 e 950ºC. Quanto maior o valor da altura da flecha, ou seja, maior a
deformação sofrida pelo material devido ao seu próprio peso e menor é a sua resistência à
fluência.
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Figura 5.37 – Resultados dos ensaio de fluência SAG TEST. (a) 850ºC; (b) 950ºC.
Como pode ser observado na Figura 5.37, os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentam
uma diferença significativa de resistência à fluência nas duas temperaturas de ensaio. Os
materiais apresentam uma pequena deformação (altura da flecha) para a temperatura de
850ºC; no entanto, existe um incremento significativo, principalmente para os aços
monoestabilizados.
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Para a temperatura de 850ºC, os aços biestabilizados, com maior teor de nióbio livre em
solução sólida (∆Nb), apresentam uma alteração desprezível na altura da flecha, significando
uma excelente resistência à fluência nesta temperatura. O aço 16Cr5Ti apresentou uma maior
deformação em relação ao aço 16Cr4Nb. Este resultado é similar ao encontrado por Johnson
(1981) para a temperatura de 870ºC. Para a temperatura de 950ºC, o aço 16Cr4Nb apresenta
maior deformação por fluência, seguido pelo aço 16Cr5Ti. O aço 18Cr1Ti6Nb tem um
pequeno incremento na deformação com o aumento da temperatura, diferentemente dos
demais aços. Além disto, seu comportamento é similar ao do aço 18Cr1Ti5Nb.
Foi realizada análise microestrutural em microscópio ótico das amostras provenientes do
ensaio de fluência “SAG TEST”. A Figura 5.38 apresenta o resultado de medição de tamanho
de grão dos aços após ensaio de fluência nas duas temperaturas (tempo de 100 horas) e faz um
comparativo com o tamanho de grão inicial da amostra apresentado na Figura 5.2.
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Figura 5.38 – Evolução do tamanho de grão durante ensaio “SAG TEST” – tempo: 100horas.
Conforme observado na Figura 5.38, a evolução do tamanho de grão em função da
temperatura está diretamente relacionada com a composição química dos aços inoxidáveis
ferríticos. Aços inoxidáveis estabilizados ao nióbio não apresentam crescimento de grão a
850ºC. Para a temperatura de 950ºC, é observado um aumento principalmente para os aços
com menor ∆Nb, ou seja, o aço 18Cr1Ti6Nb não apresenta um crescimento significativo de
grão. O aço 16Cr5Ti apresenta um crescimento de grão para ambas as temperaturas. A Figura
5.39 apresenta a análise microestrutural realizada no microscópio ótico das amostras de
fluência nas temperaturas de 850 e 950ºC.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.39 – Análise microestrutural das amostras de fluência nas temperaturas de 850ºC
(esquerda) e 950ºC (direita). (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb e (d)
18Cr1Ti6Nb.
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Como pode ser observado na Figura 5.39, existe uma alteração microestrutural com o
aumento da temperatura de 850ºC para 950ºC no ensaio de fluência “SAG TEST” que explica
a diferença de comportamento dos aços nestas temperaturas. Esta alteração microestrutural
pode ser resumida como crescimento de grão e precipitação/dissolução de fases ricas em
nióbio tanto no centro como no contorno de grão.
Conforme verificado na Figura 5.39 para a temperatura de 850ºC, os aços estabilizados ao
nióbio apresentam uma grande quantidade de finos precipitados tanto no interior quanto nos
contornos de grãos. O aço 16Cr4Nb apresenta precipitados alinhados no sentido de laminação
enquanto que os aços biestabilizados apresentam precipitação de fases intermetálicas finas.
Para o caso dos contornos de grão, estes precipitados atuam como ancoradores de contornos e
inibem o seu crescimento, conforme discutido por Schimitt (2002) e Mantel (1990), o que
explica a ausência de crescimento de grão nesta temperatura. O aço 16Cr5Ti apresenta,
principalmente, precipitados grandes do tipo TiN.
A microestrutura dos aços estudados na temperatura de 950ºC apresenta uma menor
quantidade de precipitados de nióbio tanto no interior quanto nos contornos de grão,
indicando que os mesmo foram dissolvidos, ou coalescidos, nesta temperatura. A dissolução
dos precipitados de nióbio nesta temperatura já havia sido observada por Sawatani et al.
(1982) em técnica de resíduo extraído por eletrólise, conforme mostrado na Figura 3.7. Com
isto, observa-se o crescimento de grãos para os aços estabilizados ao nióbio, com exceção
para o 18Cr1Ti6Nb. O aço monoestabilizado ao titânio continuou a apresentar crescimento de
grão, sendo superior ao dos demais aços estudados.
O aço biestabilizado 18Cr1Ti6Nb, conforme mostrado na Figura 5.39, apresenta precipitação
tanto no interior como, principalmente, em contornos de grão para ambas as temperaturas. A
precipitação nos contornos de grão impede o crescimento de grão, conforme já discutido.
Foi realizada a técnica de dissolução de aço para extração química de precipitados nas
amostras provenientes do ensaio “SAG TEST”. O objetivo foi o de identificar os tipos de
precipitados encontrados em cada um das temperaturas através de análise no MEV e no
difratômetro de raios X. A Figura 5.40 apresenta análise no MEV dos precipitados obtidos por
técnica de dissolução.

150

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.40 – Análise no MEV dos precipitados obtidos pela dissolução do aço em amostras
de fluência SAG TEST. Temperaturas: 850ºC (esquerda) e 950ºC (direita). (a)
16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti6Nb.
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Através da técnica de dissolução do aço em reagente químico seguido de filtragem e secagem,
foi possível analisar a morfologia e definir o tipo de precipitado com maior confiabilidade. Os
resultados obtidos nesta técnica estão coerentes com as análises feitas no microscópio ótico.
A Tabela 5.6 apresenta a identificação do tipo de precipitados observados nos corpos-deprova de fluência nas temperaturas de 850 e 950ºC. A identificação das fases foi realizada no
difratômetro de raios X utilizando o banco de dados PDF-2.
Tabela 5.6 – Identificação dos precipitados observados via difratometria de raios X.
850ºC
950ºC
16Cr4Nb
Nb (C, N)
Nb (C, N)
TiN
TiN
Al2O (*)
16Cr5Ti
Al2O (*)
TiC
TiC
Fe2Ti
Nb (C, N)
Nb (C, N)
TiN
17Cr2Ti2Nb
TiN
TiO
TiO
TiN
TiN
Nb (C, N)
Nb (C, N)
(Nb, Ti) C
(Nb, Ti) C
18Cr1Ti6Nb
Fe2Ti
Fe2Ti
Fe2Nb
Fe5Nb3 (*)
(*)
Possível presença
Os precipitados apresentam dois tipos de estrutura de fase:
•
•

Cúbica de face centrada CFC: Nb (C, N); TiN; Al2O; TiC; (Nb, Ti) C.
Hexagonal: TiO; Fe2Ti; Fe2Nb e Fe5Nb3.

O aço monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb) apresentou somente precipitados do tipo
Nb(C,N) para ambas as temperaturas. O formato dos precipitados é plano, estando dispostos
isoladamente ou em aglomerados. Foi observado o coalescimento dos precipitados Nb(C,N)
na temperatura de 950ºC, conforme Figura 5.40(a). É importante salientar que os precipitados
NbC e NbN apresentam um mesmo arranjo cristalino, não sendo possível de diferencia-los no
difratômetro de raios X. Desta forma, optou-se representar os precipitados na forma Nb(C,N).
O aço monoestabilizado ao titânio apresentou precipitados do tipo TiN e TiC. O precipitado
TiN apresenta um formato de um cubo enquanto que o precipitado TiC é encontrado nas
extremidades da diagonal do cubo. Não foi verificada alteração no tipo e morfologia do
precipitado entre as duas temperaturas de ensaio. O tamanho do precipitado TiN é semelhante
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ao visto na análise no microscópio ótico. Foi observada também a possível presença de microinclusões do tipo (Al2O). Estas inclusões estão, normalmente, relacionadas com o núcleo dos
precipitados de TiN e sua identificação deve-se àqueles que encontram-se trincados.
O aço biestabilizado 17Cr2Ti2Nb com teores intermediários de titânio e nióbio apresentou
precipitados do tipo TiN, mas sem a presença de TiC nas extremidades. Além disto, foi
observada a presença de micro-inclusão do tipo TiO. Na temperatura de 850ºC, os finos
precipitados observados na análise metalográfica (Figura 5.39) foram identificados como
“fase de Laves” do tipo Fe2Ti e Fe2Nb. Os precipitados do tipo Nb(C,N) utilizaram os
precipitados de TiN (com formato cúbico) para precipitar ao seu redor. Com o aumento da
temperatura para 950ºC, houve a dissolução da fase de Laves e os precipitados do tipo
Nb(C,N) coalesceram ao redor dos precipitados do tipo TiN.
O aço biestabilizado 18Cr1Ti6Nb também apresentou precipitados do tipo Nb(C,N) ao redor
de TiN, significando que este tipo de precipitação é comumente encontrado para os aços
biestabilizados. Foi, também, observada a presença de precipitados do tipo (Nb, Ti)C para
ambas as temperaturas. A observação destes três tipos de precipitado permite a proposição de
uma única fase do tipo (Ti, Nb) (C,N), a qual não existe no banco de dados do difratômetro.
No caso da temperatura de 850ºC, foi novamente verificada a presença de fase de Laves do
tipo Fe2Ti e Fe2Nb. Conforme observado na Figura 5.40, a fase de Laves do tipo Fe2Nb
apresentou o formato de pequenas agulhas e correspondem aos precipitados observados no
interior dos grãos na análise no microscópio ótico.
Na temperatura de 950ºC, houve a dissolução da fase de Laves do tipo Fe2Nb enquanto que o
tipo Fe2Ti continuou a precipitar-se. A dissolução de Fe2Nb está coerente com a Figura 3.7.
Foi observada a precipitação de uma fase rica em ferro e nióbio em contornos de grão, cuja
identificação via difratômetro de raios X mostrou ser possível presença de Fe5Nb3. De acordo
com a literatura (SCHMITT et al., 2005) estes precipitados seriam do tipo Fe2Nb3, mas sua
identificação não se tornou possível devido à ausência desta ficha no banco de dados utilizado
do difratômetro de raios X. Como pode ser observado na Figura 5.40(d), os precipitados do
tipo Fe5Nb3 têm um formato circular e apresentam-se contínuos (ligados entre si).
Comparando-se as Figuras 5.39 e 5.40, observa-se que os precipitados do tipo Fe5Nb3
presentes nos contornos de grão mantêm seu formato após a dissolução da matriz ferrítica.
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Conforme discutido anteriormente e observado por Schimitt (2000), a precipitação de uma
fase fina rica em ferro e nióbio leva aos efeitos “drag” e “pinning”, impedindo o crescimento
de grão.
Uma vez que os aços inoxidáveis monoestabilizados apresentam um comportamento pior que
o dos aços biestabilizados e que o aumento da temperatura promove uma alteração no
comportamento destes aços, observa-se que o mecanismo de fluência é dependente do tipo de
estabilização e da temperatura. Conforme apresentado por Evans e Wilshire (1993) e
Weertman (1957), existem dois principais mecanismos de deformação por fluência: difusão
(envolvendo escorregamento de contornos de grão) e movimento de discordâncias
(envolvendo interação de discordâncias com barreiras, por exemplo, precipitados). Além
disto, discute-se que a fluência por difusão é dependente do tamanho de grão, o que não
ocorre para a fluência por discordância. Desta forma, pode-se verificar que:
•

Para a temperatura de 850ºC, todos os aços inoxidáveis ferríticos sofrem deformação
somente pelo mecanismo de fluência por discordância. Conforme observado na Figura
5.38, a maior deformação do aço 16Cr5Ti não está relacionada com seu tamanho de
grão mas sim pela ausência de precipitados servindo de barreiras para o movimento
das discordâncias.

•

Para a temperatura de 950ºC, existem ambos os mecanismos de deformação por
fluência. Em todos os casos, o mecanismo de fluência por discordância é mais atuante
que o mecanismo de fluência por difusão. Os aços monoestabilizados apresentam uma
pequena quantidade de precipitados tanto no interior quanto, principalmente, nos
contornos de grão. Os aços biestabilizados apresentam pequenos precipitados,
principalmente

nos

contornos

de

grão.

Comparando-se

somente

os

aços

monoestabilizados, observa-se o efeito do mecanismo por difusão, onde o menor
tamanho de grão do aço 16Cr4Nb levou a uma maior deformação por fluência. No
caso dos aços biestabilizados, a maior quantidade de precipitados no aço 18Cr1Ti6Nb,
principalmente nos contornos de grão, aumenta a resistência à fluência através do
mecanismo de fluência por discordância.
Kah e Hultigren (1975) verificaram que a resistência à fluência dos aços inoxidáveis ferríticos
está diretamente relacionada com a composição química e que o tamanho de grão teve um
efeito pouco significativo em sua melhoria. Conforme análise realizada, esta afirmativa
somente é válida para a temperatura de 850ºC e para aços biestabilizados, onde o mecanismo
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principal é o de fluência por discordância. Outro fato observado é que este mecanismo está
diretamente relacionado com a quantidade e a localização dos precipitados, onde maior
quantidade e precipitação nos contornos de grão impedem o deslizamento dos grãos, um dos
mecanismos atuando na fluência conforme Honeycombe (1984).
Em termos de composição química, observa-se que o titânio não apresenta efeito significativo
na resistência à fluência dos aços inoxidáveis ferríticos estudados. Quanto ao nióbio, verificase que o principal efeito encontra-se no teor de nióbio livre em solução sólida e não na
quantidade total de nióbio. A Figura 5.41 apresenta o efeito de ∆Nb na altura da flecha
medida no ensaio “SAG TEST” para as temperaturas 850 e 950ºC e tempo de 100 horas.
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Figura 5.41 – Efeito do nióbio livre em solução sólida na altura da flecha – Ensaio SAG
TEST (t = 100h) para as temperaturas: (a) 850ºC e (b) 950ºC.
Como pode ser verificado na Figura 5.41, o ∆Nb apresenta um efeito significativo de diminuir
a altura da flecha, ou seja, aumentar a resistência à fluência para ambas as temperaturas. Para
a temperatura de 850ºC, observa-se que a resistência à fluência melhora significativamente
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para um teor de ∆Nb igual a 0,15% e que, acima deste valor, a altura da flecha torna-se
praticamente constante. Para a temperatura de 950ºC, foi possível traçar uma linha de
tendência e obter uma equação matemática relacionando ∆Nb e a altura da flecha. Neste caso,
a maior redução da altura da flecha foi obtida para valores iguais a 0,35% ∆Nb. Observa-se
que a altura da flecha é praticamente constante acima deste valor.
A Figura 5.42 apresenta a análise da camada de óxidos formada na superfície de corpos-deprova de fluência para as temperaturas de 850 e 950ºC no tempo de 100 horas.
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Figura 5.42 – Espessura de óxidos das amostras do ensaio de fluência SAG TEST.
Comparando-se os resultados de espessura de óxidos dos corpos-de-prova de fluência e de
oxidação cíclica (∆T = 250-900ºC), apresentados na Figura 5.30, observa-se que a espessura
da camada de óxidos dos corpos-de-prova de oxidação cíclica tem valor “intermediário” aos
valores observados na Figura 5.42, embora mais próximo da temperatura de 850ºC.
A oxidação gerada no ensaio de fluência é do tipo contínua e o comportamento dos aços é
semelhante ao observado na oxidação cíclica. Como observado na Figura 5.43, os aços
estabilizados ao titânio têm formação de uma subcamada de óxido (oxidação interna) cuja
profundidade aumenta com o aumento do teor de titânio (ou ∆Ti). Além disto, pode-se
verificar que o óxido formado no aço monoestabilizado ao nióbio apresenta um formato mais
plano e contínuo e não é observada oxidação interna. Os demais aços apresentam um formato
tortuoso da camada de óxido.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.43 - Análise em microscópio ótico da camada de óxido das amostras provenientes do
ensaio de fluência SAG TEST para as temperaturas de 850ºC (esquerda) e
950ºC (direita). (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb.
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Resumindo, os aços inoxidáveis ferríticos têm diferença de comportamento em fluência em
função da temperatura e do tipo de estabilização. Para a temperatura de 850ºC, os aços
apresentam uma resistência à fluência muito próxima, sendo observada uma pequena
deformação do corpo-de-prova. Em 950ºC, os aços monoestabilizados apresentam maior
deformação e o aço 18Cr1Ti6Nb apresenta uma pequena alteração em sua resistência à
fluência.
A resistência à fluência dos aços inoxidáveis ferríticos está diretamente relacionada com o
teor de ∆Nb. Não é observado efeito do titânio. Verifica-se que o aumento no teor de ∆Nb
até 0,15% (850ºC) e 0,35% (950ºC) promove uma melhoria significativa na resistência à
fluência. Acima deste valor, a resistência à fluência tem um comportamento constante.
A análise de extração de precipitados permitiu identificar as fases presentes em cada aço. Os
aços biestabilizados, com teores mais elevados de ∆Nb, apresentam a precipitação de fase de
Laves (Fe2Nb) no interior e, principalmente, em contornos de grão na temperatura de 850ºC.
O aumento da temperatura para 950ºC faz com que esta fase seja dissolvida e, para o caso do
aço 18Cr1Ti6Nb, haja a precipitação de uma outra fase (Fe5Nb3).
O fato dos aços inoxidáveis terem comportamento diferente em fluência em função da
temperatura é explicado pelos mecanismos de fluência que atuam durante o ensaio. Para a
temperatura de 850ºC, todos os aços inoxidáveis ferríticos sofrem deformação somente pelo
mecanismo de fluência por discordância e o tamanho de grão não apresenta efeito. Para a
temperatura de 950ºC, existem ambos os mecanismos de deformação por fluência, embora o
mecanismo de fluência por discordância seja o mais atuante. A diferença de deformação por
fluência entre os aços monoestabilizados é regida pelo mecanismo de fluência por difusão e
existe a influência do tamanho de grão. A maior quantidade de precipitados e a localização
em contornos de grão impedem o escorregamento dos contornos de grão e aumentam a
resistência à fluência através do mecanismo de fluência por discordância.

5.9. Ensaios de Fadiga Térmica
A Figura 5.44 apresenta as curvas Força x Número de ciclos obtidas nos ensaios de fadiga
térmica (∆T= 250-900ºC e tempo de permanência de 30s) interrompidos e até ruptura.
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Figura 5.44 – Resultados de ensaios de fadiga térmica (∆T = 250-900ºC). (a) 16Cr4Nb; (b)
16Cr5Ti; (c) 18Cr1Ti6Nb e (d) 17Cr2Ti2Nb.
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Os resultados de ensaios de fadiga térmica mostram que os aços monoestabilizados
apresentam um comportamento extremo enquanto que os aços biestabilizados têm um
comportamento intermediário, ou seja, o aço monoestabilizado ao titânio apresenta uma vida
útil em fadiga térmica superior, enquanto o aço monoestabilizado ao nióbio apresenta o pior
resultado.
Analisando somente os aços estabilizados ao nióbio, foi possível observar a melhoria da
resistência à fadiga térmica com o aumento do teor de nióbio livre em solução sólida (∆Nb),
resultado similar ao verificado no ensaio de fluência. Este resultado é coerente com o
observado por Bucher (2004), o qual verificou o efeito do comportamento em fluência dos
aços na resistência à fadiga térmica.
A Figura 5.45 apresenta a evolução do trincamento por fadiga térmica em função do número
de ciclos. Além disto, é possível observar a forma de deformação do corpo-de-prova a partir
da mudança de sua geometria no sentido longitudinal da espessura.
Analisando-se o perfil dos corpos-de-prova, observa-se que os aços estudados apresentam
dois comportamentos com relação à sua deformação: os aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb
apresentam uma forte deformação após o aparecimento da trinca, enquanto que os aços
16Cr5Ti e 18Cr1Ti6Nb não apresentam uma deformação significativa. O aço 16Cr4Nb
apresentou o maior grau de deformação de todos os aços estudados. A análise do perfil dos
corpos-de-prova ratifica que a resistência à fluência dos aços inoxidáveis ferríticos apresenta
um efeito significativo em sua deformação durante o ensaio de fadiga térmica.
O aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti) apresenta um resultado divergente no ensaio de
fadiga térmica com relação ao ensaio de fluência. Esperava-se que este aço apresentasse uma
menor vida útil em fadiga térmica e que seu corpo-de-prova apresentasse um grau de
deformação similar ao do aço monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb). No entanto, o corpode-prova apresentou uma deformação similar à do aço biestabilizado 18Cr1Ti6Nb e o maior
valor de vida útil em fadiga térmica. Este resultado será discutido posteriormente.
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Figura 5.45– Evolução da propagação de trinca no ensaio da fadiga térmica. (a) 16Cr4Nb. (b)
16Cr5Ti. (c) 17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti6Nb.
Conforme observado na Figura 5.45, as trincas em corpos-de-prova ensaiados sob fadiga
térmica iniciam-se na região “intra-dorso” para todos os aços inoxidáveis ferríticos ensaiados
em fadiga térmica com ∆T = 250-900ºC e tempo de permanência de 30 segundos. Este
resultado é coerente com o encontrado por Bucher (2004) em seu ensaio com o aço inoxidável
ferrítico AISI441.
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Analisando-se os corpos-de-prova na condição ce “ruptura”, observa-se que o corpo-de-prova
sofre uma elevada deformação após a formação de uma trinca mais profunda. O fato da
condição de ensaio ser baseada no aquecimento do corpo-de-prova via resistência à passagem
de elétrons, (aquecimento por efeito Joule) e a alteração da condição inicial do corpo-deprova com o crescimento da trinca faz com que a densidade de elétrons na parte superior da
trinca seja mais elevada e que esta região sofra alterações devido a fluência e oxidação.
O aço monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb) tem uma mudança significativa em sua forma a
partir do ciclo 3500, onde já é verificada uma trinca de grande profundidade. No ciclo 1700
existe um deslocamento de massa no sentido “fora para dentro” na região “intra-dorso” e no
sentido “dentro para fora” na região “extra-dorso”. Este resultado ratifica seu pior
comportamento em fluência e menor vida útil em fadiga térmica.
O aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti) não apresenta alteração na forma e nem presença
de micro-trincas no ciclo 3500. As micro-trincas são observadas a partir do ciclo 6000. A
principal diferença encontrada neste aço com relação aos demais está na presença de uma
camada espessa de óxido na região “extra-dorso” do corpo-de-prova de fadiga térmica
ensaiado até a ruptura. Este resultado é coerente com o encontrado no ensaio de oxidação
cíclica, onde se observou o efeito do titânio livre na formação de óxidos.
Os corpos-de-prova dos aços biestabilizados apresentam comportamento intermediário ao dos
aços monoestabilizados, confirmando os resultados obtidos nas curvas de fadiga térmica.
Foram observadas micro-trincas no ciclo 3500 para ambos os aços. O aço 17Cr2Ti2Nb
apresenta uma trinca mais profunda e uma forte deformação no ciclo 5000, enquanto que o
aço 18Cr1Ti6Nb apresenta uma maior quantidade de micro-trincas, mas de menor
profundidade no ciclo 6000.
A Figura 5.46 apresenta a evolução linear do tamanho da trinca em função do número de
ciclos para os aços estudados. A curva 16Cr5Ti_IN refere-se a uma inferência feita sobre o
aço 16Cr5Ti quando comparado o tamanho da trinca/microtrinca na microestrutura e na curva
da Figura 5.44, conforme a ser discutido.
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Figura 5.46 – Evolução do tamanho de trinca principal em função do número de ciclos.
Conforme apresentado na Figura 4.13, a metodologia do ensaio de fadiga térmica considera
que a iniciação da trinca dá-se pela alteração da inclinação da curva “Esforço x Número de
ciclos”. A Tabela 5.7 apresenta os valores de número de ciclos para iniciação da trinca (NI)
retirados das curvas da Figura 5.44 e faz uma relação com o número de ciclos na ruptura (NR).
Tabela 5.7 – Relação entre o número de ciclos para iniciação de trinca e ruptura em ensaio de
fadiga térmica.
Aço
Nciclos iniciação
Relação NI/NR (%)
16Cr4Nb

2000

46 ± 0

16Cr5Ti

8000

80 ± 5

17Cr2Ti2Nb

4500

72 ± 2

18Cr1Ti6Nb

6000

81 ± 3

A Tabela 5.7 permite verificar que a etapa de iniciação da trinca por fadiga térmica é a
principal responsável pelo comportamento dos aços inoxidáveis ferríticos. Tanto o número de
ciclos necessários para a iniciação da trinca como o percentual entre a iniciação e a ruptura é
coerente com o número de ciclo de fadiga térmica até a ruptura. Observa-se que o aço
16Cr4Nb apresenta um menor valor da relação NI/NR.
Os aços 18Cr1Ti6Nb e 16Cr5Ti apresentam um valor similar para esta relação, embora seu
número de ciclos para iniciação de trinca seja menor, o que significa que estes aços têm um
comportamento similar em fadiga térmica. Desta forma, a etapa de iniciação de trinca torna-se
o fator decisivo para definir a diferença de resistência à fadiga entre estes aços.
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A Figura 5.46 e a Tabela 5.7 permitem observar o efeito significativo do nióbio livre em
solução sólida (∆Nb) contido nos aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao nióbio. Este
efeito é verificado principalmente na etapa de iniciação da trinca onde o aumento no teor de
∆Nb desloca a iniciação da trinca para maiores números de ciclos.
Foi adicionada uma curva (pontilhada) na Figura 5.46 no sentido de melhor representar o
comportamento do tamanho de trinca em função do número de ciclos.. Conforme apresentado
na Tabela 5.7 e na Figura 5.44, o tamanho de trinca não pode ser igual a 500µm para o ciclo
8000 sugerido pelo gráfico, mas sim próximo do valor referente a 6000 ciclos, uma vez que
ainda não está ocorrendo a iniciação da trinca. Logo, a curva que melhor representa o
comportamento do aço 16Cr5Ti é dada por 16Cr5Ti_IN.
Fazendo-se uma analogia do ensaio de fadiga térmica com os ensaios de oxidação cíclica e
fluência (Figuras 5.30 e 5.38), observa-se que a partir de 3500 ciclos o aço 16Cr5Ti apresenta
um maior crescimento da camada de óxido e de tamanho grão em relação aos demais aços.
Estes mecanismos podem explicar a diferença de comportamento destes aços, principalmente
após 6000 ciclos.
As Figuras 5.48 e 5.49 apresentam a análise microestrutural em dois níveis de número de
ciclos realizada no microscópio ótico em duas regiões do corpo-de-prova de fadiga térmica
apresentadas na Figura 5.47: (A) análise realizada no centro da espessura da região dobrada e
(B) análise no centro da espessura da região plana do corpo-de-prova.

Figura 5.47 – Representação esquemática de corpo-de-prova de fadiga térmica em duas
regiões analisadas em microscopia ótica.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.48 – Análise microestrutural de corpos-de-prova de fadiga térmica no centro da
espessura da região dobrada (região A). 1700 ciclos (esquerda) e ruptura
(direita). (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti6Nb. Ataque
Villela.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.49 – Análise microestrutural de corpos-de-prova de fadiga térmica no centro da
espessura da região plana (região B). 1700 ciclos (esquerda) e ruptura (direita).
(a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti6Nb. Ataque Villela.
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As Figuras 5.48 e 5.49 permitem observar que os aços inoxidáveis ferríticos apresentam uma
heterogeneidade microestrutural tanto ao longo do corpo-de-prova quanto ao longo do ensaio
de fadiga térmica. Isto não é verificado para o aço 18Cr1Ti6Nb. Desta forma, pode-se
considerar que a microestrutura ao longo do ensaio tem um efeito importante em sua
resistência à fadiga térmica. A Figura 5.50 apresenta a evolução do tamanho de grão medido
no meio da espessura do corpo-de-prova para as duas regiões analisadas no microscópio ótico.
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Figura 5.50 – Evolução do tamanho de grão dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga
térmica. (a) Região dobrada; (b) Região plana.
O aço 18Cr1Ti6Nb apresentou uma microestrutura homogênea tanto ao longo dos ciclos
quanto para as duas regiões do corpo-de-prova, onde não foi verificado praticamente
crescimento de grão durante a manutenção em alta temperatura. Este resultado está coerente
com o verificado no ensaio de fluência (Figura 5.38) e está diretamente relacionado com os
efeitos “drag” e “pinning’ do nióbio livre em solução sólida (∆Nb).
As Figuras 5.51 a 5.58 apresentam análises realizadas no MEV das regiões “intra-dorso” e
“extra-dorso” de corpos-de-prova ensaiados em fadiga térmica.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.51 – Análise no MEV da região “extra-dorso” do aço 16Cr4Nb. (a) ciclo 850; (b)
ciclo 1700; (c) ciclo 3500 e (d) ruptura 4285. Sentido de laminação ⇑.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.52 – Análise no MEV da região “extra-dorso” do aço 16Cr5Ti. (a) ciclo 1700; (b)
ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 9360. Sentido de laminação ⇑.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.53 – Análise no MEV da região “extra-dorso” do aço 17Cr2Ti2Nb. (a) ciclo 1700;
(b) ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 6088. Sentido de laminação ⇑.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.54 – Análise no MEV da região “extra-dorso” do aço 18Cr1Ti6Nb. (a) ciclo 1700;
(b) ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 7201. Sentido de laminação ⇑.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.55 – Análise no MEV da região “intra-dorso” do aço 16Cr4Nb. (a) ciclo 850; (b)
ciclo 1700; (c) ciclo 3500 e (d) ruptura 4285. Sentido de laminação ⇔.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.56 – Análise no MEV da região “intra-dorso” do aço 16Cr5Ti. (a) ciclo 1700; (b)
ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 9360. Sentido de laminação ⇔.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.57 – Análise no MEV da região “intra-dorso” do aço 17Cr2Ti2Nb. (a) ciclo 1700;
(b) ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 6088. Sentido de laminação ⇔.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.58 – Análise no MEV da região “intra-dorso” do aço 18Cr1Ti6Nb. (a) ciclo 1700;
(b) ciclo 3500; (c) ciclo 6000 e (d) ruptura 7201. Sentido de laminação ⇔.
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Comparando-se as Figuras 5.50 e 5.38, observa-se que o tamanho de grão nas duas regiões do
corpo-de-prova de fadiga térmica (∆T = 250-900ºC) é similar aos valores encontrados nas
amostras de ensaio de fluência ora para 850ºC, ora para 950ºC. Esta variação do tamanho de
grão dentro da amostra mostra a existência de um gradiente de temperatura ao longo de seu
comprimento.
O aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti) apresenta um crescimento anormal de grão entre
os ciclos 6000 e ruptura (ciclo 10707), enquanto que nos ciclos anteriores seu valor é
praticamente constante. O maior tamanho de grão deste aço pode contribuir para um alívio da
tensão de restrição provocada pelo ciclo térmico de modo que este aço esteja menos solicitado
mecanicamente que os demais aços estudados. Além disto, o fato das trincas por fadiga
térmica iniciarem, principalmente, em contornos de grão faz com que a menor quantidade de
contornos de grão tenha um efeito positivo no sentido de retardar a iniciação da trinca.
Os resultados de análise no MEV confirmam que as trincas por fadiga térmica nos aços
inoxidáveis ferríticos para a condição ∆T = 250-900ºC iniciaram-se somente na região “intradorso”, conforme observado anteriormente no microscópio ótico. Este resultado está coerente
com o observado por Bucher (2004) e Santacreu et al.(1998).
Foi observado que o mecanismo de ruptura encontrado no aço monoestabilizado ao nióbio é
diferente dos demais aços estudados. Devido à sua baixa resistência à fluência, ocorre um
escoamento de material no sentido intra-dorso-extra-dorso levando à formação de um
“chapéu” na região “extra-dorso”. A região “intra-dorso” apresenta uma maior deformação e a
formação de uma trinca principal no ciclo 3500, a qual propaga-se rapidamente. Não foi
observada a presença de micro-trincas neste aço.
Para os aços biestabilizados, o mecanismo de ruptura por fadiga térmica consiste na formação
de micro-trincas na região “intra-dorso” e depois da formação de uma trinca principal. O aço
18Cr1Ti6Nb, com maior teor de ∆Nb, apresenta a formação de um número maior de microtrincas sendo sua iniciação anterior à observada para o aço monoestabilizado ao titânio.
No caso do aço monoestabilizado ao titânio, não foram observadas muitas micro-trincas. O
mecanismo de iniciação e propagação de trinca por fadiga térmica consiste, principalmente,
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na formação de uma trinca principal em ciclos mais elevados. Logo, pode considerar-se que a
menor quantidade de micro-trincas observada neste aço está diretamente relacionada com a
menor quantidade de contornos de grão e superfície mais oxidada.
A Figura 5.59 apresenta análises no MEV do centro da espessura da região dobrada do corpode-prova de fadiga térmica na condição “ruptura” para todos os aços estudados.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.59 – Análise da parte dobrada do corpo-de-prova ensaiado em fadiga térmica após
ruptura. (a) 16Cr4Nb. (b) 17Cr4Ti. (c) 17Cr2Ti2Nb (d) 18Cr1Ti6Nb. MEV
Conforme observado na Figura 5.59, a microestrutura observada no MEV dos corpos-deprova de fadiga térmica após a ruptura é similar àquela observada no ensaio de fluência para a
temperatura de 850ºC (Figura 5.40).
Os

aços

monoestabilizados

apresentam

precipitados

distribuídos

aleatoriamente,

principalmente no interior dos grãos. No caso do aço 16Cr4Nb, os precipitados encontram-se
alinhados no sentido de laminação. Os aços biestabilizados apresentam precipitados tanto no
interior quanto nos contornos de grão. O aço 17Cr2Ti2Nb apresenta uma pequena quantidade
de precipitados enquanto que o aço 18Cr1Ti6Nb tem seus contornos de grão completamente
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“decorados” pelos precipitados. Como no ensaio de fluência, a homogeneidade
microestrutural e a ausência de crescimento de grão do aço 18Cr1Ti6Nb são asseguradas pela
precipitação de fases intermetálicas em contornos de grão. O aço 16Cr5Ti apresenta somente
os precipitados do tipo TiN e o fato dos contornos de grão estarem livres permitem o maior
crescimento de grão, conforme destacado na Figura 5.50.
A Figura 5.60 apresenta o efeito de nióbio e titânio livre em solução sólida (∆Nb e ∆Ti) na
resistência à fadiga térmica dos aços inoxidáveis estabilizados ao nióbio.
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Figura 5.60 – Efeito de ∆Ti e ∆Nb na resistência à fadiga térmica (∆T = 250-900ºC).
Conforme observado na Figura 5.60, quanto maior o teor de ∆Nb maior é a precipitação de
fases intermetálicas no interior e em contornos de grão e maior é a resistência à fadiga térmica
dos aços inoxidáveis ferríticos estabilizados com nióbio. Com relação ao ∆Τi, seu aumento
permite uma maior oxidação da superfície do corpo-de-prova, conforme visto no ensaio de
oxidação cíclica, retardando a iniciação da trinca. O mecanismo de fechamento da ponta da
trinca por óxidos retardando seu crescimento foi proposto por Suresh (1998).
A identificação dos precipitados encontrados nas amostras de fadiga térmica na ruptura,
mostrados na Figura 5.59, foi realizada via micro-sonda de raios X. Esta técnica permite tanto
identificar os elementos constituintes dos precipitados como conhecer sua posição. Os
resultados são apresentados nas Figuras 5.61 a 5.64. A imagem metalográfica representa a
região analisada no microscópio. A faixa colorida representa a escala de intensidade do
elemento desejado na região analisada, com a ordem crescente – de azul para vermelho.
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Figura 5.61 – Mapa de raios X do corpo-de-prova de fadiga térmica - Aço 18Cr1Ti6Nb.
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Figura 5.62 – Mapa de raios X do corpo-de-prova de fadiga térmica - Aço 17Cr2Ti2Nb.
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Figura 5.63 – Mapa de raios X do corpo-de-prova de fadiga térmica - Aço 16Cr4Nb.
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Figura 5.64 – Mapa de raios X do corpo-de-prova de fadiga térmica - Aço 16Cr5Ti.
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O mapeamento de composição química dos precipitados encontrados nas amostras de fadiga
térmica após ruptura é muito similar à observada no ensaio de fluência para a temperatura de
850ºC. Verifica-se que os precipitados alinhados no sentido de laminação observados no aço
monoestabilizado ao nióbio são do tipo Nb(C, N). Os precipitados encontrados no aço
monoestabilizado ao titânio são do tipo TiN, tendo o seu núcleo formado por óxidos (Al, Ca,
Si, etc). O aço 17Cr2Ti2Nb apresenta pouca quantidade de precipitados do tipo fases de
Laves e a precipitação de Nb(C,N) ao redor dos precipitados de TiN. O aço 18Cr1Ti6Nb
apresenta a precipitação de fases intermetálicas tanto no interior dos grãos quanto em seus
contornos, o que explica sua homogeneidade microestrutural.

Resumindo, os resultados do ensaio de fadiga térmica (∆T = 250-900ºC) mostraram-se
bastante complexos. A melhor resistência à fadiga térmica apresentada pelo aço
monoestabilizado ao titânio tornou-se uma surpresa tendo em vista os resultados anteriores
de fluência e oxidação cíclica. Diversas análises microestruturais foram realizadas nos
corpos-de-prova ensaiados em fadiga térmica no intuito de compreender tanto este
comportamento como os demais mecanismos ocorrendo durante o ensaio. Os corpos-deprova de fadiga térmica apresentaram uma microestrutura muito similar à verificada no
ensaio de fluência, principalmente para a temperatura de 850ºC.
Analisando–se os aços inoxidáveis estabilizados ao nióbio, observa-se que o nióbio livre em
solução sólida (∆Nb) apresenta um efeito benéfico no aumento da resistência à fadiga
térmica. O fato do ∆Nb melhorar a resistência à fluência contribuiu significativamente para
melhorar a resistência à fadiga térmica, uma vez que os contornos de grão apresentam-se
bloqueados impedindo o seu deslizamento. A pequena quantidade de ∆Nb no aço
monoestabilizado ao nióbio não impede que o mesmo tenha uma forte influência da
componente fluência durante o ensaio de fadiga térmica e, com isto, apresente a pior
resistência.
O aço monoestabilizado ao titânio apresenta precipitados dispersos na matriz tendo os
contornos de grão livres, o que sempre permite o crescimento de grãos durante os ensaios a
alta temperatura. Além disto, observa-se que os aços inoxidáveis estabilizados ao titânio
apresentam uma menor resistência à oxidação cíclica, onde a quantidade de titânio livre em
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solução sólida (∆Ti) apresenta um efeito significativo no sentido de aumentar a espessura da
camada de óxido.
A iniciação da trinca é a etapa que define a resistência à fadiga térmica, sendo responsável
por 80% do número de ciclos até a ruptura nos dois aços que tiveram melhor resistência à
fadiga térmica (16Cr5Ti e 18Cr1Ti6Nb). A análise comparativa dos aços estudados permite
observar que os principais mecanismos atuando na iniciação da trinca envolvem
microestrutura, principalmente tamanho de grão e precipitação em contornos de grão, e
susceptibilidade à oxidação cíclica, conforme descrito a seguir:
•

O maior tamanho de grão faz com que as tensões térmicas provocadas pela flutuação
térmica sejam dissipadas ao longo do comprimento do corpo-de-prova, de modo que
a região dobrada não tenha uma forte solicitação mecânica. Além disto, o fato deste
material apresentar poucos contornos de grão e a trinca iniciar-se e propagar-se
intergranularmente pode contribuir para a melhor resistência à fadiga térmica;

•

Precipitação de fases intermetálicas em contornos de grão contribuem no sentido de
fixar os contornos de grão, aumentam a resistência à fluência e servem de barreiras
para a iniciação e propagação das trincas por fadiga térmica. Este é o principal
mecanismo provável que atua nos aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao nióbio;

•

O fato do aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti) apresentar uma maior afinidade
pelo oxigênio faz com que a superfície do corpo-de-prova tenha uma maior espessura
de óxido em relação aos demais aços. Durante a flutuação térmica, o óxido está sendo
formado em maior quantidade na ponta da micro-trinca retardando sua iniciação e
propagação. O mecanismo de fechamento da ponta da trinca retardando seu
crescimento foi proposto por Suresh (1998). Logo, o mecanismo de fechamento da
ponta da trinca pelo óxido pode explicar o melhor comportamento em fadiga térmica
do aço monoestabilizado ao titânio.

Um outro fator que pode contribuir para a maior resistência à fadiga térmica do aço
monoestabilizado ao titânio é a sua menor espessura real em relação aos demais aços
estudados. Conforme resultados obtidos por Santacreu et al. (1998), amostras de espessura
fina apresentam uma maior vida útil devido às solicitações mecânicas serem de flexão e as
deformações nas superfícies externas serem menores.
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5.10. Ensaio de encruamento cíclico
A Figura 5.65 apresenta curvas de histerese obtida para os aços 16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb em
ensaios de encruamento cíclico sem tempo de permanência na temperatura de 300ºC e
amplitudes de deformação total de 0,20 e 0,80%. As curvas foram obtidas no décimo ciclo das
amplitudes de deformação e apresentam o comportamento mecânico do material em função
da deformação total e deformação inelástica.
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Figura 5.65– Resultados de ensaios de deformação cíclica. (a) curva tensão vs. deformação
total; (b) curva tensão vs. deformação inelástica.Temperatura: 300°C.
Como pode ser verificado na Figura 5.65, o aço monoestabilizado ao titânio (16Cr5Ti)
apresenta um comportamento mecânico similar ao aço biestabilizado (18Cr1Ti5Nb) tanto
para a deformação total quanto para a deformação inelástica. Além disto, este comportamento
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é verificado para as duas amplitudes de deformação (0,20 e 0,80%). O aumento da amplitude
de deformação leva a um aumento significativo da tensão nesta temperatura, sendo que o aço
estabilizado ao nióbio e com maior teor de cromo tende a ter um maior valor de tensão. Este
resultado é coerente com o visto no ensaio de tração dos corpos-de-prova provenientes de
esboço onde se observou que, para temperaturas inferiores a 550ºC, não existe uma diferença
significativa nas propriedades mecânicas.
A Figura 5.66 apresenta curvas de histerese para os aços 16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb em ensaios
de encruamento cíclico com tempo de permanência de 100s na temperatura de 850ºC e
amplitudes de deformação total de 0,20 e 0,80%.
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Figura 5.66– Resultados de ensaios de deformação cíclica. (a) curva tensão vs. deformação
total; (b) curva tensão vs. deformação inelástica. Com tempo de permanência
(100s). Temperatura: 850°C.
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Para a temperatura de 850ºC, os aços estudados apresentam uma diminuição significativa nos
valores de tensão para os mesmos valores de amplitude de deformação total. A diferença no
valor obtido de tensão entre os dois aços é mais significativa nesta temperatura indicando um
maior endurecimento do aço 18Cr1Ti5Nb ou amolecimento do aço 16Cr5Ti para uma mesma
amplitude de deformação. Este resultado é semelhante ao observado por Lu et al. (2000).
Analisando-se as duas amplitudes de deformação (0,20 e 0,80%), observou-se que o
comportamento mecânico dos aços, em relação ao obtido na temperatura de 300ºC, apresenta
um endurecimento menos significativo (aumento menor da tensão) com o aumento da
amplitude de deformação total. Outro fato a ser observado é que os aços inoxidáveis
apresentam uma deformação inelástica similar sendo esta muito próxima do valor da
amplitude de deformação total. Isto significa que os aços inoxidáveis ferríticos apresentam
uma pequena amplitude de deformação elástica na temperatura de 850ºC.
A Figura 5.67 apresenta a evolução da tensão em função da deformação total nas temperaturas
de 300 e 850ºC. Além dos dados obtidos no ensaio de encruamento cíclico ( ), foram
adicionados dados referentes ao ensaio de fadiga isotérmica ( ).
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Figura 5.67 – Curvas tensão-deformação obtidas a partir de ensaios de encruamento cíclico
(sem tempo de permanência) e de fadiga isotérmica. (a) 300°C. (b) 850°C.
Para a temperatura de 300ºC, todos os materiais apresentam um endurecimento cíclico com o
aumento da deformação total. Os valores de tensão obtidos no ensaio de fadiga isotérmica
apresentam-se coerentes com os dados do ensaio de encruamento cíclico. Verifica-se que os
aços com maior teor de cromo, principalmente o aço biestabilizado 18Cr1Ti5Nb, apresentam
um maior endurecimento cíclico em relação aos aços com 16%Cr. Este resultado é explicado
pelo efeito endurecedor por solução sólida do cromo e, também do nióbio contidos neste aço.
Para a temperatura de 850ºC, os aços inoxidáveis estudados apresentam um grau de
endurecimento pouco significativo. Os aços monoestabilizados 16Cr4Nb e, principalmente,
16Cr5Ti não apresentam endurecimento. Os aços biestabilizados 17Cr2Ti2Nb e,
principalmente, 18Cr1Ti5Nb, com maior teor de cromo e de nióbio livre (∆Nb) apresentam
um pequeno grau de endurecimento cíclico com o aumento da deformação total. Este pequeno
grau de endurecimento cíclico está relacionado com o efeito de endurecimento por solução
sólida (no caso do cromo) e por precipitação através da maior precipitação de fases
intermetálicas do tipo Fe2Nb tanto no interior quanto em contornos de grão servindo como
barreiras para o movimento das discordâncias, conforme observado no ensaio de fluência para
esta mesma temperatura.
As Figuras 5.68 e 5.69 apresentam uma comparação do resultado dos ensaios de encruamento
cíclico e de tração monotônica nas temperaturas de 300 e 850ºC para os aços 16Cr5Ti e
18Cr1Ti5Nb. Os dados de encruamento cíclico correspondem a duas condições: sem tempo
de permanência e com tempo de permanência (TM).
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Figura 5.68 – Correlação entre os ensaios de tração monotônica e encruamento cíclico na
temperatura de 300oC. (a) 16Cr5Ti. (b) 18Cr1Ti5Nb.
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Figura 5.69 – Correlação entre os ensaios de tração monotônica e encruamento cíclico na
temperatura de 850oC. (a) 16Cr5Ti. (b) 18Cr1Ti5Nb.

Para a temperatura de 300ºC, os aços 16Cr5Ti e 18Cr1Ti5Nb apresentam um endurecimento
cíclico mais elevado que o endurecimento monotônico. Conforme visto na Figura 3.54, os
aços inoxidáveis ferríticos têm um comportamento de endurecimento cíclico nesta
temperatura. A diferença entre os dois níveis de endurecimento (em torno de 100MPa para a
deformação de 1,00%) é similar para os dois aços. Assim como observado no ensaio de tração
monotônico, os aços inoxidáveis ferríticos estudados também apresentam um comportamento
mecânico similar no ensaio de encruamento cíclico na temperatura de 300ºC.
Para a temperatura de 850ºC, observa-se que os aços estudados apresentam comportamento
muito similar em tração monotônica e encruamento cíclico. Os valores de tensão obtidos no
ensaio de encruamento cíclico tendem a ser iguais ou inferiores aos de tração monotônica.
Neste caso, conforme visto na Figura 3.54, os aços inoxidáveis ferríticos analisados têm um
comportamento ciclicamente estável ou de amolecimento cíclico.
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A Figura 5.70 apresenta curvas de tensão em função do tempo de permanência nas
temperaturas de 300ºC (600s) e de 850ºC (100s) obtidas nos ensaios de encruamento cíclico
com tempo de permanência. Comparando-se os dois aços estudados, observou-se que um
comportamento mecânico similar para ambas amplitudes de deformação e temperaturas. O
nível de relaxação de tensão é muito baixo para a temperatura de 300ºC, sendo que os
materiais apresentam-se praticamente relaxados em torno de 10 segundos. Para a temperatura
de 850ºC, o material apresentou um maior grau de relaxação, tendo valores em torno de 5 a
10MPa. Neste caso os materiais apresentam-se praticamente relaxados em torno de 10 a 20
segundos.
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Figura 5.70 – Resultado do nível de relaxação da tensão e tempo de permanência: (a) 300°C
(600s). (b) 850°C (100s).
Resumindo, o comportamento mecânico dos aços inoxidáveis ferríticos em ensaio de
encruamento cíclico altera significativamente com a temperatura, similar ao ensaio de tração.
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Na temperatura de 300ºC, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento de
endurecimento cíclico em relação à tração monotônica e a amplitude de deformação
aplicada. Sob deformação constante, apresentam um baixo grau de relaxação de tensão.
Nióbio e cromo atuam como endurecedores por solução sólida. Não há efeito do titânio.
Na temperatura de 850ºC, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento
ciclicamente estável ou de amolecimento cíclico em relação à tração monotônica e
amplitude de deformação aplicada. Sob deformação constante, apresentam um maior grau de
relaxação de tensão. Nióbio e cromo atuam como endurecedores por precipitação e solução
sólida, respectivamente. Não há efeito do titânio
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5.11. Ensaios de Fadiga Isotérmica
Os ensaios de fadiga isotérmica foram realizados com controle de deformação em duas
temperaturas: 300 e 850ºC. A Figura 5.71 apresenta a evolução da amplitude de tensão (∆σ/2)
em função do número de ciclos para 3 níveis de amplitude de deformação em corpos-de-prova
ensaiados à 300ºC. O aço 17Cr2Ti2Nb não foi ensaiado em ∆ε/2 = 0,50%.
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Figura 5.71 – Curvas tensão vs. número de ciclos para ensaios de fadiga isotérmica à 300oC e
níveis de amplitude de deformação (∆ε/2): (a) 0,30%; (b) 0,50%; (c) 0,70%.

185

A Figura 5.72 apresenta os valores de amplitude de tensão (∆σ/2), de deformação total (∆εt/2)
e de deformação inelástica obtidos no centésimo ciclo (N = 100) do ensaio da fadiga
isotérmica na temperatura de 300ºC.
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Figura 5.72 – Curvas de vida útil em fadiga isotérmica – referência ciclo N = 100.
Temperatura 300oC. (a) Amplitude de tensão. (b) Amplitude de deformação
total; (c) Amplitude de deformação inelástica.
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Para a temperatura de 300ºC os aços inoxidáveis ferríticos estudados apresentam um
comportamento mecânico muito similar entre si. Para valores menores de amplitude de
deformação, o comportamento mecânico dos aços é constituído de 3 fases: endurecimento
inicial (mais acentuado até o décimo ciclo) seguindo de um amolecimento e um
endurecimento secundário. Para valores mais elevados de amplitude de deformação, observase apenas as duas primeiras fases.
O endurecimento secundário apresentado por estes aços é característico do mecanismo
chamado “envelhecimento por deformação dinâmica” conforme apresentado por Lee et al.
(2004) para o aço inoxidável ferrítico tipo 429EM, mostrado na Figura 3.55. Para os aços
estudados neste trabalho, o endurecimento secundário foi verificado somente para valores
superiores a 2000 ciclos e baixos valores de amplitude de deformação enquanto que Lee et al.
(2004) obteve para ciclos mais baixos e amplitude de deformação mais elevada (0,60%). A
temperatura de 300oC onde ocorreu o endurecimento cíclico obtido neste trabalho é coerente
com as temperaturas sugeridas (200 a 400oC) por Virkkunen (2001), o que significa uma boa
correlação dos resultados com a revisão bibliográfica.
Tanto o endurecimento inicial quanto o endurecimento secundário estão relacionados com o
movimento e interação de discordâncias com elementos em solução sólida e precipitados,
conforme discutido por Mughrabi e Christ (1997). Conforme visto na Figura 5.71(a) e (b), o
endurecimento secundário foi mais expressivo para os aços com maior teor ∆Nb,
principalmente o 18Cr1Ti5Nb, o que reforça o efeito endurecedor por solução sólida deste
elemento. O comportamento de endurecimento secundário e o formato em “serrilhado”
encontrado nas curvas de tração mostradas na Figura 5.12, ambos na temperatura de 300ºC,
têm correlação direta com o fenômeno “Portevin Le-Chatelier”, conforme Lee et al. (2004).
A Figura 5.72 apresenta gráficos de amplitude de tensão (também conhecida como curvas de
Coffin-Manson), amplitude de deformação total e amplitude de deformação inelástica em
função do número de ciclos. Embora as curvas de Coffin-Manson apresentem uma maior vida
em fadiga isotérmica para os aços biestabilizados, as demais curvas mostram um
comportamento mecânico similar. A diferença encontrada nas curvas de amplitude de tensão é
explicada pelo maior teor de cromo e ∆Nb atuando como elementos endurecedores por
solução sólida. Estes elementos agem como barreiras ao movimento das discordâncias, sendo
necessário um aumento da tensão para reativar seus movimentos.
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A Figura 5.73 apresenta a evolução da amplitude de tensão (∆σ/2) em função do número de
ciclos para 3 níveis de amplitude de deformação em corpos-de-prova ensaiados à 850ºC.
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Figura 5.73 – Curvas tensão vs. número de ciclos para ensaios de fadiga isotérmica à 850oC e
níveis de amplitude de deformação (∆ε/2): (a) 0,29%; (b) 0,57%; (c) 1,04%.
Como observado no ensaio de encruamento cíclico na temperatura de 850ºC (Figura 5.69), os
aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento mecânico de amolecimento ao
longo do número de ciclos no ensaio de fadiga isotérmica. Além disto, pode-se observar que
os aços biestabilizados, com maior teor de cromo e nióbio livre em solução sólida, como o
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aço 18Cr1Ti5Nb, apresentam valores mais elevados de amplitude de tensão, principalmente
em baixos valores de amplitude de deformação total.
A Figura 5.74 apresenta os valores de amplitude de tensão (∆σ/2), de deformação total (∆εt/2)
e de deformação inelástica(∆εin/2) obtidos no centésimo ciclo (N = 100) do ensaio da fadiga
isotérmica na temperatura de 850ºC.
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Figura 5.74 – Curvas de vida útil em fadiga isotérmica – referência ciclo N = 100. (a)
Amplitude de tensão. (b) Amplitude de deformação total. (c) Amplitude de
deformação inelástica. Temperatura: 850oC.
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Conforme observado na Figura 5.74, os aços inoxidáveis ferríticos apresentam
comportamento mecânico diferente entre si. Em todos os níveis de amplitude de deformação,
os aços monoestabilizados apresentam uma vida em fadiga isotérmica inferior à dos aços
biestabilizados. Além disto, os aços monoestabilizados apresentam um comportamento
similar entre si, principalmente em se tratando de amplitudes de deformação total e inelástica.
O aço 18Cr1Ti5Nb apresentou uma vida em fadiga superior à do aço 17Cr2Ti2Nb. A
explicação deste resultado está em seu maior teor de cromo e de nióbio livre em solução
sólida (∆Nb), conforme já observado nos ensaios de fluência e de fadiga térmica. Este
resultado é diferente do apresentado por Miyazaki et al. (2004), os quais alegaram que o
cromo e o nióbio aparentam não apresentar efeito em ensaios de fadiga isotérmica nas
temperaturas de 800 e 900ºC, conforme Figura 3.58. Embora não seja possível calcular ∆Nb
das ligas estudadas por Miyazaki et al. (2004), observa-se que estes autores trabalharam com
um menor teor de nióbio que o do aço deste trabalho. Logo, pode-se concluir que, para
elevados teores de nióbio e de ∆Nb, existe a influência destes elementos na resistência à
fadiga isotérmica.
Segundo Rémy (2003) modelos de danos sempre se referem à interação entre fadiga e
fluência ou oxidação, o que ratifica os resultados encontrados neste trabalho para altas
temperaturas. Análises posteriores permitirão observar o efeito de óxidos tanto na superfície
do corpo-de-prova quanto ao longo da trinca. Não foi observado o efeito de titânio e/ou ∆Ti
na resistência à fadiga isotérmica, fato já observado nos ensaios anteriores à alta temperatura.
Os Anexos 13 a 15 apresentam os laços de histerese no ciclo 100, o qual foi utilizado para
levantamento das curvas de vida útil e tabelas com os valores de amplitude de tensão e de
deformação. São informados também os valores de módulo de elasticidade calculado a partir
do anel de histerese.
As Figuras 5.75 e 5.76 apresentam, respectivamente, fotografias da superfície de fratura de
corpos-de-prova ensaiados em fadiga isotérmica na temperaturas de 300ºC e 850ºC para duas
amplitudes de deformação.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.75– Fotografias da superfície de fratura de corpos-de-prova ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2 = 0,30% (esquerda) e 0,70% (direita). Temperatura 300oC.
(a)16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.76– Fotografias da superfície de fratura de corpos-de-prova ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2 = 0,29% (esquerda) e 1,04% (direita). Temperatura 850oC.
(a)16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti; (c) 17Cr2Ti2Nb; (d) 18Cr1Ti6Nb.
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Conforme observado nas fotografias da superfície da fratura, as trincas iniciam-se na
superfície do corpo-de-prova de fadiga isotérmica e propagam-se perpendicularmente ao
sentido longitudinal do corpo-de-prova, segundo o estágio II. Observou-se a formação de
diversas micro-trincas ao longo da superfície dos corpos-de-prova ensaiados à temperatura de
300ºC, como observado na Figura 5.75(a) e (b). Tanto as micro-trincas quanto à trinca
principal, com um formato de uma “meia-lua”, apresentam uma coloração amarelada devido à
oxidação dos aços estudados.
No caso dos ensaios realizados na temperatura de 850ºC, não foi observada a presença de
micro-trincas. Além disto, a trinca por fadiga isotérmica é caracterizada por uma intensa
oxidação devido à alta temperatura do ensaio, conforme mostrado no Anexo16. Não foi
observado o formato de “meia-lua” para esta temperatura. Os corpos-de-prova apresentam
uma alteração de forma durante o ensaio, tendendo a apresentar um aumento do diâmetro na
seção útil. Esta instabilidade estrutural é conhecida como “efeito barril”, semelhante ao visto
na Figura 3.59. Este efeito também foi observado por Bucher (2004) em ensaios de fadiga
termomecânica do tipo “fora de fase”. Segundo Coffin (1976), esta instabilidade estrutural
deve-se à sua maior sensibilidade à taxa de deformação e/ou forte redução da resistência
mecânica em temperaturas elevadas.
As Figuras 5.77 a 5.84 apresentam a análise microestrutural em microscópio ótico realizada
no sentido longitudinal do centro da espessura dos corpos-de-prova de fadiga isotérmica
ensaiados à 300 e 850ºC para dois valores de amplitude de deformação total.

(a)
(b)
Figura 5.77 – Microestrutura de amostras do aço 16Cr4Nb ensaiados em fadiga isotérmica.
∆ε/2: (a) 0,30% e (b) 0,70%. T = 300ºC.
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(a)
(b)
Figura 5.78 – Microestrutura de amostras do aço 16Cr5Ti ensaiados em fadiga isotérmica.
∆ε/2: (a) 0,30% e (b) 0,70%. T = 300ºC.

(a)
(b)
Figura 5.79 – Microestrutura de amostras do aço 17Cr2Ti2Nb ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2: (a) 0,30% e (b) 0,70%. T = 300ºC.

(a)
(b)
Figura 5.80 – Microestrutura de amostras do aços 18Cr1Ti5Nb ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2: (a) 0,30% e (b) 0,70%. T = 300ºC.
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(a)
(b)
Figura 5.81 – Microestrutura de amostras do aço 16Cr4Nb ensaiados em fadiga isotérmica.
∆ε/2: (a) 0,29% e (b) 1,04%. T = 850ºC.

(a)
(b)
Figura 5.82– Microestrutura de amostras do aço 16Cr5Ti ensaiados em fadiga isotérmica.
∆ε/2: (a) 0,29% e (b) 1,04%. T = 850ºC.

(a)
(b)
Figura 5.83 – Microestrutura de amostras do aço 17Cr2Ti2Nb ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2: (a) 0,29% e (b) 1,04%. T = 850ºC.
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(a)
(b)
Figura 5.84 – Microestrutura de amostras do aço 18Cr1Ti5Nb ensaiados em fadiga
isotérmica. ∆ε/2: (a) 0,29% e (b) 1,04%. T = 850ºC.
A análise metalográfica permitiu verificar a presença de linhas de deformação no interior dos
grãos para todos os aços ensaiados na temperatura de 300oC. A microestrutura dos aços, para
ambas amplitudes de deformação, é homogênea e composta por grãos recristalizados. Os
corpos-de-prova apresentam praticamente um mesmo tamanho de grão para as duas
amplitudes de deformação analisadas, sendo o mesmo similar ao observado no esboço.
Para a temperatura de 300oC, não ocorre o mecanismo de endurecimento por precipitação,
mas somente o endurecimento por solução sólida. Neste caso, a interação entre movimento de
discordâncias e difusão de átomos de solutos, conforme descrito por McCormick (1972) e
Mugrabi e Christ (1997) explica a formação de linhas de deformação e o mecanismo
observado de envelhecimento por deformação dinâmica. Para baixos valores de amplitude de
deformação, as linhas de deformação são mais finas e em maiores quantidades enquanto que
para maiores valores de amplitude de deformação elas são mais espessas e em menor
quantidade. Este resultado permite verificar uma maior interação das discordâncias com os
elementos em solução sólida onde menores níveis de deformação exigem uma maior tensão
para que as discordâncias vençam as barreiras, o que explica a presença de endurecimento
secundário para estes níveis de amplitude.
Para a temperatura de 850oC, não foram observadas as linhas de deformação em nenhuma
situação. Conforme visto no ensaio de encruamento cíclico, na Figura 5.69, os aços
inoxidáveis ferríticos apresentam um amolecimento cíclico, ou seja, não há endurecimento
por solução sólida. A microestrutura dos aços apresentou-se bem recristalizada, o que
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permitiu verificar que o tratamento térmico realizado para os aços 16Cr4Nb e 17Cr2Ti2Nb foi
eficaz na recuperação e recristalização de grãos. Os grãos dos aços ensaiados a 850oC
apresentam um certo grau de “deformação”, principalmente evidenciado pelos aços
biestabilizados.
O fato dos aços biestabilizados apresentarem maiores teores de cromo e de nióbio livre em
solução sólida (∆Nb) e estes elementos atuarem como endurecedores por solução sólida e por
precipitação provocaram a maior deformação dos grãos na temperatura de 850oC e,
conseqüentemente, o aumento de sua resistência mecânica. Analogamente, a melhor
resistência à fadiga isotérmica apresentada pelos aços biestabilizados pode ser explicada pelo
efeito dos elementos cromo e nióbio livre em solução sólida.
A Figura 5.85 apresenta o valor médio do tamanho de grão para os corpos-de-prova em
diferentes valores de amplitude de deformação total. A análise foi feita no sentido
longitudinal e no centro da espessura dos corpos-de-prova de fadiga isotérmica ensaiados nas
temperaturas de 300 e 850ºC.
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Figura 5.85 – Valor médio de tamanho de grão dos corpos-de-prova após ensaio de fadiga
isotérmica.
As Figuras 5.86 a 5.89 apresentam análise metalográfica realizada no MEV em duas regiões
dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga isotérmica (centro e borda) para as duas
temperaturas de 300 e 850ºC.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.86 – Análise no MEV do centro da espessura de cp’s ensaiados em fadiga isotérmica.
T = 300oC – ∆ε/2 = 0,30%. (a) 16Cr4Nb. (b) 16Cr5Ti. (c) 17Cr2Ti2Nb e (d)
18Cr1Ti5Nb.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.87 – Análise no MEV do centro da espessura dos cp’s ensaiados em fadiga
isotérmica. T = 850oC – ∆ε/2 = 0,29%. (a) 16Cr4Nb. (b) 16Cr5Ti. (c)
17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti5Nb.
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(a)

(b)
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(d)

Figura 5.88 – Análise no MEV da borda da espessura dos cp’s ensaiados em fadiga
isotérmica. T = 300oC – ∆ε/2 = 0,30%. (a) 16Cr4Nb. (b) 16Cr5Ti. (c)
17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti5Nb.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.89 – Análise no MEV da borda da espessura dos cp’s ensaiados em fadiga
isotérmica. T = 850oC – ∆ε/2 = 0,29%. (a) 16Cr4Nb. (b) 16Cr5Ti. (c)
17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti5Nb.
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Conforme observado na Figura 5.85 e ratificado pelas Figuras 5.86 a 5.89, os aços inoxidáveis
ferríticos não apresentam, conforme já esperado, alteração de tamanho de grão para a
temperatura de 300ºC. Para a temperatura de 850ºC, observa-se que os aços com maior teor
de nióbio não apresentaram crescimento de grão. Os aços 18Cr1Ti5Nb e 16Cr4Nb têm a
precipitação de fases finas em seus contornos inibindo seu crescimento. O aço 17Cr2Ti2Nb
também apresenta os precipitados finos, embora os mesmos estejam principalmente dispersos
na matriz e não localizados em contornos de grão. O aço 16Cr5Ti apresenta os contornos de
grão livre de precipitados. Logo, o tamanho de grão está, principalmente, relacionado com a
quantidade e localização dos precipitados em seus contornos de grão, impedindo seu
deslocamento pelo efeito drag. O comportamento dos aços dos corpos-de-prova de fadiga
isotérmica, em termos de tamanho de grão, foi similar ao verificado no ensaio de fluência para
a mesma temperatura (850ºC).
Conforme Figura 5.86, foram observadas as linhas de deformação no interior dos grãos no
centro da espessura dos corpos-de-prova de fadiga isotérmica ensaiados à 300ºC. O aço
monoestabilizado ao nióbio (16Cr4Nb) apresenta precipitados alinhados no sentido
longitudinal ao de laminação e inclusões de óxido de Ca, Si,Al, cujo formato é arredondado.
Os demais aços apresentam precipitados do tipo TiN. Para o caso dos aços biestabilizados,
observa-se a presença de pequenas precipitados alinhados, principalmente, do tipo Nb(C,N).
Para a temperatura de 850ºC, segundo Figura 5.87, observa-se que o aço monoestabilizado ao
titânio continua apresentando somente precipitados do tipo TiN. Os aços estabilizados ao
nióbio, principalmente os biestabilizados, apresentam uma mudança microestrutural: O aço
monoestabilizado ao nióbio apresenta tanto precipitados do tipo Nb(C,N), quanto precipitados
finos em contornos de grão do tipo Fe3Nb3C. Os aços biestabilizados apresentam uma grande
quantidade de precipitados finos do tipo fase de Laves. Estes precipitados finos são
confirmados posteriormente em análise no difratômetro de raios X. A diferença entre os aços
biestabilizados é que o aço 18Cr1Ti5Nb, com maior teor de nióbio livre em solução sólida
(∆Nb) teve precipitação tanto no interior quanto em contornos de grão.
A análise da superfície dos corpos-de-prova permitiu verificar um efeito significativo da
temperatura. Para a temperatura de 300ºC, conforme Figura 5.88, a superfície do corpo-deprova é completamente lisa, ou seja, não há a alteração em relação à condição do corpo-deprova antes do ensaio de fadiga isotérmica. Observa-se, também, a forma das linhas de
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deformação formando um ângulo com a superfície do corpo-de-prova. Conforme apresentado
por Rémy (2004) na Figura 3.36, a iniciação de trinca por fadiga isotérmica, em baixas
temperaturas, pode-se iniciar tanto em contornos de grão quanto nas linhas de deformação que
chegam à superfície do corpo-de-prova, o que é característico de uma propagação
cristalográfica.
Para a temperatura de 850ºC, conforme Figura 5.89, a superfície dos corpos-de-prova tem um
formato totalmente irregular e a presença de uma camada de óxido. Segundo Rémy (2003)
modelos de danos sempre se referem à interação entre fadiga e fluência ou oxidação, o que
ratifica os resultados encontrados neste trabalho para altas temperaturas. O formato irregular
corresponde à baixa resistência mecânica dos aços inoxidáveis e ao fato do mesmo ter um
comportamento de amolecimento cíclico, conforme observado no ensaio de encruamento
cíclico. Em termos de oxidação, observa-se novamente o efeito nocivo do titânio no sentido
de aumentar a espessura da camada de óxido bem como a de gerar uma oxidação interna no
aço 16Cr5Ti. Este resultado está coerente com o observado no ensaio de fluência. Conforme
observado no Anexo 16, o aço 16Cr5Ti apresenta uma intensa oxidação na superfície da
trinca na temperatura de 850ºC, a qual é mais significativa que a oxidação apresentada pelo
aço 16Cr4Nb. Comparando esta análise com os resultados de fadiga isotérmica apresentados
na Figura 5.74, não se observa um efeito direto do óxido na propagação da trinca por fadiga
isotérmica.
As Figuras 5.90 a 5.92 apresentam a análise realizada em micro-sonda dos corpos-de-prova de
fadiga isotérmica ensaiados à 300ºC. A imagem metalográfica representa a região analisada
no microscópio. A faixa colorida representa a escala de intensidade do elemento desejado na
região analisada, com a ordem crescente – de azul para vermelho.
N

C

Ti

Figura 5.90 – Mapa de raios X de corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
16Cr5Ti. Temperatura 300ºC. Micro-sonda.
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Figura 5.91 – Mapa de raios X de corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
16Cr4Nb. Temperatura 300ºC. Micro-sonda
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Figura 5.92 – Mapa de raios X de corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
18Cr1Ti5Nb. Temperatura 300ºC. Micro-sonda.
A análise por micro-sonda permitiu observar que os aços não apresentam a alteração de
precipitação de fases com relação à condição antes do ensaio de fadiga isotérmica na
temperatura de 300ºC. Conforme observado no MEV, o aço monoestabilizado ao nióbio
apresenta inclusões de óxido de Ca, Al, Si e Ti, as quais servem em alguns casos como núcleo
dos precipitados do tipo Nb(C,N). A análise permite verificar, também que os precipitados
alinhados são do tipo NbC. Houve dificuldade tanto no MEV quanto na micro-sonda de
identificar os elementos nitrogênio e carbono, sendo somente possível em precipitados com
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elevado teor destes elementos, como é o caso dos precipitados do tipo TiN. Conforme análise
realizada no difratômetro de raios-X a partir da técnica de dissolução da matriz, os
precipitados alinhados são do tipo Nb(C,N). A análise do aço monoestabilizado ao titânio
permite observar a existência de precipitados do tipo TiC tanto ao redor de TiN quanto de
forma isolada. Uma vez que os precipitados do tipo TiN são obtidos em temperaturas elevadas
(acima da Liquidus), eles servem de núcleos para a precipitação de TiC. O aço biestabilizado
18Cr1Ti5Nb apresenta precipitados do tipo (Ti,Nb) (C,N), conforme já discutido na análise
dos corpos-de-prova de fluência. As Figuras 5.93 a 5.96 apresentam a análise realizada em
micro-sonda de corpos-de-prova de fadiga isotérmica ensaiados à 850ºC.
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Figura 5.93 – Mapa de raios X de corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
16Cr4Nb. Temperatura 850ºC. Micro-sonda.
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Nb

Ti

Figura 5.94 – Mapa de raios X do corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
18Cr1Ti5Nb. Temperatura 850ºC. Micro-sonda.
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Figura 5.95 – Mapa de raios X do corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
16Cr5Ti. Temperatura 850ºC. Microsonda.
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Figura 5.96 – Mapa de raios X do corpo-de-prova ensaiado em fadiga isotérmica - Aço
17Cr2Ti2Nb. Temperatura 850ºC. Micro-sonda.
Para a temperatura de 850ºC, observa-se uma precipitação de fases intermetálicas nos aços
biestabilizados, bem finas, tanto em contornos de grão quanto em seu interior, além de
precipitados de nióbio ao redor dos precipitados de TiN. Este comportamento é verificado,
principalmente, para o aço 18Cr1Ti5Nb. Os aços monoestabilizados ao titânio e ao nióbio
apresentam um comportamento de precipitação similar ao verificado para a temperatura de
300ºC.
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A identificação destes precipitados foi realizada no difratômetro de raios X e é apresentada na
Tabela 5.8. Os resultados são complementados nos Anexos 17 a 24.
Tabela 5.8 – Resultados da análise de precipitados no difratômetro de raios X - fadiga
isotérmica.
300ºC
850ºC
Nb (C, N)
Nb (C, N)
16Cr4Nb
Nb (N,O)
Nb (N,O)
Fe3Nb3C
TiN
TiN
16Cr5Ti
Al2O
Al2O
TiC
TiC
TiN
TiN
Nb (C, N)
Nb (C, N)
17Cr2Ti2Nb
Fe2Ti
Fe2Nb
TiN
TiN
Nb (C, N)
Nb (C, N)
(Nb, Ti) C
(Nb, Ti) C
18Cr1Ti5Nb
TiO
TiO
Fe2Ti
TiC0,2N0,8
Fe2Nb
TiC0,2N0,8
Os precipitados apresentam dois tipos de estrutura de fase:
•
•

Cúbica de face centrada CFC: Nb(C, N); TiN; Al2O; TiC; (Nb, Ti)C; Nb(N, O);
TiC0,2N0,8; Fe3Nb3C.
Hexagonal: TiO; Fe2Ti; Fe2Nb.

A análise no difratômetro de raios-X apresenta-se muito confiável tanto no sentido de
identificar fases muito pequenas e de difícil identificação pelo MEV e micro-sonda quanto em
confirmar as análises anteriores. De uma forma geral, para a temperatura de 850ºC, a
identificação dos precipitados observados em corpos-de-prova ensaiados em fadiga isotérmica
é similar àquela obtida em corpos-de-prova ensaiados em fluência, conforme Tabela 5.6.
A Figura 5.97 apresenta a análise no MEV de precipitados extraídos de corpos-de-prova de
fadiga isotérmica ensaiados à 300 e 850ºC pela técnica de dissolução da matriz.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5.97 – Análise no MEV dos precipitados obtidos pela dissolução do aço.
Temperaturas: 300ºC (esquerda) e 850ºC (direita). (a) 16Cr4Nb; (b) 16Cr5Ti;
(c) 17Cr2Ti2Nb e (d) 18Cr1Ti5Nb.
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Conforme pode ser observado na Figura 5.97, tem-se que:
•

o aço 16Cr4Nb apresenta precipitados planos dispostos na forma de “aglomerados”
em ambas as temperaturas. Estes precipitados são do tipo Nb(C,N) para a temperatura
de 300ºC. Na temperatura de 850ºC, é verificada também a presença de precipitados
finos do tipo Fe3Nb3C.

•

O aço 16Cr5Ti apresentou precipitado cúbico formando, também, “aglomerados” em
ambas as temperaturas do tipo TiN. É possível observar no MEV, Figura 5.97(b), a
existência de uma outra fase precipitando junto com o TiN. Conforme análises via
EDS e difração de raios X, trata-se de precipitados do tipo TiC. Devido alguns
precipitados do tipo TiN encontrarem-se quebrados, é observada a presença de Al2O,
normalmente encontrada em seu centro.

•

O aço 17Cr2Ti2Nb apresentou precipitados com formato cúbico do tipo TiN,
“decorados”, principalmente em suas arestas, por precipitados de nióbio do tipo
Nb(C,N) para ambas as temperaturas. É possível identificar, a formação de Fase de
Laves do tipo Fe2Nb e Fe2Ti, na temperatura de 850ºC.

•

O aço 18Cr1Ti5Nb, para a temperatura de 300ºC, apresentou precipitados semelhantes
aos observados para o aço 17Cr2Ti2Nb além de precipitados “decorados” por
precipitados planos e paralelos de nióbio, tipo “disco voador’. Para a temperatura de
850ºC, além dos precipitados observados na temperatura de 300ºC, foi verificada a
grande presença de fases de Laves com o formato de “agulhas” bem finas. O aço
18Cr1Ti5Nb apresenta uma variedade de precipitados em ambas as temperaturas. Os
precipitados em formato de “disco voador” foram identificados como sendo do tipo
(Nb,Ti)C, embora seja mais provável ser uma mistura de ambos os elementos
estabilizantes e intersticiais, ou seja, precipitados do tipo (Nb,Ti)(C,N) – carbonitreto
de titânio e nióbio.

A Figura 5.98 apresenta o efeito de nióbio livre em solução sólida nos corpos-de-prova
ensaiados em fadiga isotérmica realizado na temperatura de 850ºC.
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Figura 5.98 – Efeito de ∆Nb na vida em fadiga isotérmica na temperatura de 850ºC, em
função da amplitude de deformação.
Conforme observado na Figura 5.98, o efeito de ∆Nb é, principalmente significativo para o
menor valor de amplitude de deformação, onde observa-se um aumento em torno de 3 vezes
na vida útil em fadiga isotérmica, comparando-se os extremos de estabilização. Como a
menor amplitude de deformação acarreta em um maior tempo de ensaio, o tempo e as
alterações microestruturais, tais como, precipitação de fases de Laves têm influência no
comportamento em fadiga isotérmica na temperatura de 850ºC.
Como observado para os ensaios de fluência, o nióbio livre através da precipitação de fase de
Laves é responsável, também, pela melhoria da resistência à fadiga isotérmica na temperatura
de 850ºC, através do controle do tamanho de grão e o aumento da resistência mecânica do aço
18Cr1Ti5Nb. Não é observado efeito do titânio na melhoria das propriedades de fadiga
isotérmica em ambas as temperaturas.
Resumindo, os ensaios de fadiga isotérmica apresentam um comportamento diferenciado dos
aços para as temperaturas de 300 e 850ºC. Os resultados foram coerentes com os observados
nos ensaios de tração, fluência e encruamento cíclico para as mesmas temperaturas.
Para a temperatura de 300ºC, os aços apresentam endurecimento cíclico. Foi verificado o
efeito do nióbio atuando como endurecedor por solução sólida e levando ao endurecimento
secundário, característico do envelhecimento por deformação dinâmica. Observam-se várias
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micro-trincas e uma trinca principal com o formato de uma “meia-lua”, sendo que a
superfície do corpo-de-prova não sofre nenhuma alteração. Além disto, observa-se a
formação de linhas de deformação no interior do corpo-de-prova, as quais apresentaram-se
mais finas e em maior quantidade para menores valores de amplitude de deformação total.
Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento similar em termos de
resistência à fadiga isotérmica. As diferenças encontradas na amplitude de tensão devem-se
ao efeito endurecedor por solução sólida do cromo e do nióbio nos aços biestabilizados.
No ensaio de fadiga isotérmica à 850ºC, os aços inoxidáveis ferríticos apresentaram uma
redução significativa de sua resistência mecânica. Os materiais apresentam um
comportamento de amolecimento cíclico e não é observada presença de linhas de
deformação. Os aços inoxidáveis biestabilizados apresentaram maior vida útil em relação aos
monoestabilizados, principalmente para baixos valores de amplitude de deformação. Fazendo
uma analogia deste ensaio com o de fluência tem-se que a diferença na resistência à fadiga
isotérmica pode ser bem mais elevada para temperaturas mais altas, como por exemplo,
950ºC. A superfície da fratura é formada por uma forte oxidação, sendo que a trinca não
apresenta formato de “meia-lua”. A baixa resistência mecânica e a alta temperatura fazem
com que o corpo-de-prova tenha uma superfície deformada e bastante oxidada. Como no
ensaio de fluência e oxidação cíclica, o aço 16Cr5Ti com maior teor de ∆Ti apresenta uma
forte oxidação, inclusive na superfície da trinca. Não é observado um efeito direto da
oxidação na propagação de trinca por fadiga isotérmica. O nióbio, principalmente como
∆Nb, aumenta a resistência à fadiga isotérmica. Esta melhoria está diretamente relacionada
com a precipitação de fases intermetálicas do tipo Fase de Laves tanto no interior quanto em
contornos de grão, o que diminui a deformação por fluência, inibe o crescimento de grão e
serve com barreiras para o movimento das discordâncias, melhorando a resistência mecânica
do aço.
Não foi verificado efeito do titânio na resistência à fadiga isotérmica em nenhuma das
temperaturas de ensaio.
A técnica de dissolução de precipitados permitiu analisar as suas morfologias com maior
eficácia no MEV e identificar, com maior precisão, os tipos de fases presentes.
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6. CONCLUSÕES
As principais conclusões obtidas neste trabalho foram:
•

Os elementos estabilizantes titânio e nióbio apresentaram efeitos no comportamento em
fadiga, fluência e oxidação cíclica principalmente quando encontrados livres em solução
sólida.

•

As curvas de polarização dos aços inoxidáveis ferríticos estudados são muito
semelhantes. A curva de pH de depassivação mostra que o aço monoestabilizado ao
titânio tem um comportamento similar ao dos aços com maior teor de cromo e que os seus
valores de pHD são inferiores ao do aço monoestabilizado ao nióbio. Em termos de
composição química, observou-se que o cromo e o titânio e/ou ∆Ti têm um papel
importante na resistência à corrosão. Não se observou efeito do nióbio.

•

Os aços inoxidáveis ferríticos perdem suas propriedades mecânicas com o aumento da
temperatura, principalmente acima de 550ºC. Abaixo desta temperatura, a resistência
mecânica é obtida através de mecanismos de endurecimento por solução sólida e por
precipitação enquanto que acima, tem-se mais o endurecimento por precipitação. Nióbio
age como endurecedor tanto por solução sólida quanto por precipitação e melhora a
resistência mecânica, embora haja uma perda da ductilidade. Não foi observado efeito do
titânio. Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam formato de “serrilhado” em suas curvas
de tração na temperatura de 300ºC, o qual é característico de envelhecimento por
deformação dinâmica.

•

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam comportamento muito similar em fadiga ao ar.
Foi observada a tendência dos aços monoestabilizados apresentarem maior resistência à
fadiga e limite de fadiga, o qual está diretamente relacionado com o tamanho de grão dos
aços e com o nióbio agindo como endurecedor por precipitação. Não foi verificado efeito
do titânio. Os aços apresentaram iniciação de trinca em Estágio I (Modo II) com
propagação no “limiar’ do tipo cristalográfica e propagação em Estágio II (Modo I) do
tipo transgranular com formação de estrias. A região em Estágio I é maior para o aço
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monoestabilizado indicando que o tamanho de grão tem um efeito no tamanho da região
de iniciação de trinca.
•

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento similar de resistência à
fadiga-corrosão. As diferenças são significativas quando compara-se a vida útil em fadigacorrosão com a fadiga ao ar, onde verifica-se uma redução significativa para todos os
aços. Níveis elevados de carregamento têm a componente mecânica como principal agente
atuante enquanto que os baixos níveis apresentam a componente corrosão. Não é
verificada

a

presença

da

região

em Estágio

I

com trincas

propagando-se

cristalograficamente. Além disto, observa-se a presença de uma mancha escura,
característica de um ataque corrosivo e que a frequência de 30Hz influencia na resistência
à fadiga-corrosão. Conforme observado no ensaio de corrosão, o condensado sintético é
considerado “agressivo” para o aço 16Cr4Nb justificando seu pior desempenho em fadigacorrosão. Análises superficiais mostram que o mecanismo atuante neste ensaio é a
formação e crescimento de pites onde o cromo, principalmente e o titânio têm um efeito
benéfico. Não foi observado efeito do nióbio. A adição de cromo e de titânio, em menor
grau, contribuem para a estabilização da camada passiva e retardam a crescimento do pite.
•

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento de oxidação cíclica do
tipo parabólico, não sendo observado o efeito descamação, nem de descromização. O
mapeamento da camada de óxido permitiu verificar que os óxidos são constituídos,
principalmente, de cromo e oxigênio em seu centro. Na interface óxido/substrato, foi
observada a presença de silício, titânio e ferro. A superfície superior do óxido é formada
por manganês e titânio (para tempos maiores). A participação do ferro na camada de óxido
é muito pequena. Não foi verificada a presença de nióbio na camada de óxido. O titânio
e/ou ∆Ti levam ao aumento da espessura de óxido, oxidação interna, principalmente dos
contornos de grão para tempos mais longos, o que acelera a perda de metal. Não foi
verificado efeito significativo do nióbio.

•

Os aços inoxidáveis ferríticos têm diferença de comportamento em função da
temperatura e do tipo de estabilização na resistência à fluência. Em 850ºC, os aços
apresentam resultados muito similares e pequena deformação por fluência. Em 950ºC, os
aços monoestabilizados apresentam maior deformação e o aço 18Cr1Ti6Nb apresenta uma
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pequena alteração em sua resistência à fluência. A resistência à fluência dos aços
inoxidáveis ferríticos está diretamente relacionada com o teor de ∆Nb. Não é observado
efeito do titânio. O melhor comportamento devido ∆Nb deve-se à precipitação de fases
intermetálicas finas (Fase de Laves -Fe2Nb – para 850ºC e Fe5Nb3 para 950ºC) no interior
e, principalmente, nos contornos de grão. Em 850ºC, os aços inoxidáveis ferríticos sofrem
deformação somente pelo mecanismo de fluência por discordância e o tamanho de grão
não apresenta efeito. Em 950ºC, existem ambos os mecanismos, embora o mecanismo de
fluência por discordância seja o mais atuante. A maior quantidade de precipitados e a
localização em contornos de grão impedem o deslizamento de contornos de grão e
aumentam a resistência à fluência. A diferença de deformação por fluência entre os aços
monoestabilizados é estabelecida pelo mecanismo de fluência por difusão e existe a
influência do tamanho de grão. Não foi observado efeito do titânio.
•

O nióbio livre em solução sólida (∆Nb) apresenta um efeito benéfico no aumento da
resistência à fadiga térmica, uma vez que os contornos de grão apresentam-se bloqueados
impedindo o seu deslizamento. A iniciação de trinca é a etapa que define a resistência à
fadiga térmica, sendo responsável por 80% do número de ciclos até a ruptura nos dois
aços que tiveram melhor resistência à fadiga térmica (16Cr5Ti e 18Cr1Ti6Nb). A análise
comparativa dos aços estudados permite observar que os principais fatores que atuam na
iniciação de trinca envolvem microestrutura, principalmente tamanho de grão e
precipitação em contornos de grão, e susceptibilidade à oxidação cíclica. Quanto maior o
tamanho de grão, a quantidade de precipitados nos contornos de grão e a oxidação
superficial, maior é a vida útil em fadiga térmica. Logo, tanto nióbio quanto titânio têm
um papel importante na melhoria da resistência à fadiga térmica.

•

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento de endurecimento cíclico
na temperatura de 300ºC, onde nióbio e cromo atuam como endurecedores por solução
sólida. Em 850ºC, os aços apresentam um comportamento ciclicamente estável ou de
amolecimento cíclico, onde o nióbio e cromo atuam como endurecedores por precipitação
e solução sólida, respectivamente. Não há efeito do titânio em nenhuma das temperaturas.

•

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam um comportamento similar em termos de
resistência à fadiga isotérmica 300ºC. Foi verificado o efeito do nióbio atuando como
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endurecedor por solução sólida e levando ao endurecimento secundário, característico do
envelhecimento por deformação dinâmica. Além disto, observa-se a formação de linhas de
deformação no interior do corpo-de-prova, as quais apresentaram-se mais finas e em
maior quantidade para menores valores de amplitude de deformação total. Em 850ºC, os
materiais apresentam um comportamento de amolecimento cíclico e não é observada
presença de linhas de deformação. Os aços inoxidáveis biestabilizados apresentam maior
vida útil em relação aos monoestabilizados, principalmente para baixos valores de
amplitude de deformação. O corpo-de-prova tem uma superfície deformada e bastante
oxidada, assim como a superfície da fratura. O maior teor de ∆Ti apresenta uma forte
oxidação, inclusive na superfície da trinca, embora não seja observado efeito direto da
oxidação na propagação de trinca por fadiga isotérmica. O nióbio, principalmente como
∆Nb, aumentou a resistência à fadiga isotérmica através da precipitação de fases de Fase
de Laves tanto no interior quanto em contornos de grão. Não foi verificado efeito do
titânio na resistência à fadiga isotérmica em nenhuma das temperaturas de ensaio.
Este trabalho permitiu conhecer o efeito de titânio e nióbio em diversas propriedades
requeridas para o sistema de exaustão de automóveis. Muitos mecanismos foram discutidos e
propostos no sentido de explicar os resultados encontrados e permitiram obter informações
ainda não encontradas na literatura. A partir dos resultados, pode-se concluir que a adição de
titânio torna-se importante, principalmente, para a melhoria da resistência à corrosão,
enquanto que o nióbio contribui para a melhoria da resistência mecânica na temperatura
ambiente e, principalmente, em altas temperaturas.
Logo, a escolha dos aços inoxidáveis ferríticos para as partes fria e quente do sistema de
exaustão pode ser mapeada da seguinte forma:
•

Para a parte fria, os aços 16Cr5Ti e 17Cr2Ti2Nb são os mais interessante devido terem
propriedades similares de corrosão e fadiga e um custo inferior ao do 18Cr1Ti6Nb. O
aço 16Cr4Nb apresentou melhor comportamento em fadiga ao ar, o contrário quanto à
corrosão. Sua melhor aplicação está como ponteiras devido ao seu apelo estético;

•

Para a parte quente, o aço 17Cr2Ti2Nb apresenta um bom comportamento em fadiga a
alta temperatura, podendo ser usado em condições de temperatura inferiores a 900ºC.
O aço 18Cr1Ti6Nb apresentou um melhor comportamento a alta temperatura sendo
indicado para temperaturas de até 1000ºC.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
A obtenção de muitos resultados deixa sempre a vontade de se aprofundar em fatores que
atuam em cada tipo de fadiga, corrosão ou demais ensaios mecânicos. Torna-se então,
importante propôr trabalhos a serem continuados no intuito de compreender ainda mais o
efeito da composição química em aços inoxidáveis ferríticos. Entre eles, pode-se citar:
•

Realizar análise de precipitados nos outros dois níveis de amplitude de deformação
ensaiados em fadiga isotérmica, de modo a verificar-se a cinética de precipitação.

•

Obter os valores de limite de fadiga, com maior precisão, para os aços estudados
utilizando-se o método da escada (ou método up-and-down).

•

Realizar ensaios de fadiga isotérmica e de encruamento cíclico na temperatura de
950ºC, uma vez que as diferenças de propriedades de fluência entre os aços foram,
principalmente, observadas nesta temperatura.

•

Realizar ensaios de fadiga térmica em outro tipo de dispositivo (como o existente no
Centre des Matériaux) no intuito de verificar o melhor resultado do aço 16Cr5Ti.

•

Realizar estudos do efeito do molibdênio na resistência à fadiga em alta temperatura,
tendo em vista que o mesmo também forma Fases de Laves e tem um efeito
significativo na resistência à corrosão.

•

Realizar ensaios de fadiga-corrosão em níveis de freqüência mais baixos, de modo a
ter-se uma maior interação do meio corrosivo; embora notou-se que, para a frequência
de 30Hz, o meio corrosivo tenha apresentado influência na etapa de iniciação de
trinca.
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Anexo 1 – Medições de dimensões e densidade de pites via perfilômetro – Material 16Cr5Ti.
Condensado sintético (pH = 3,0). Temperatura ambiente.
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Anexo 2 – Medições de dimensões e densidade de pites via perfilômetro – Material 16Cr4Nb.
Condensado sintético (pH = 3,0). Temperatura ambiente.
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Anexo 3 – Medições de dimensões e densidade de pites via perfilômetro – Material
17Cr2Ti2Nb. Condensado sintético (pH = 3,0). Temperatura ambiente.

232

Anexo 4 – Medições de dimensões e densidade de pites via perfilômetro – Material
18Cr1Ti6Nb. Condensado sintético (pH = 3,0). Temperatura ambiente.

233

8000
Nb N; Nb C

Counts

Nb N; Nb C

Anexo 5 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 16Cr4Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 6 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 16Cr4Nb – Temperatura 950ºC.
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Anexo 7 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 17Cr2Ti2Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 8 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 17Cr2Ti2Nb – Temperatura 950ºC.
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Anexo 9 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 18Cr1Ti6Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 10 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 18Cr1Ti6Nb –Temperatura 950ºC.
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Anexo 11 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 16Cr5Ti – Temperatura 850ºC.
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Anexo 12 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fluência – Material 16Cr5Ti – Temperatura 950ºC.
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Anexo 13 –Anéis de histerese obtidos no ensaio de fadiga isotérmica. N = 100 ciclos.
Temperatura 300ºC.
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Anexo 14 – Anéis de histerese obtidos no ensaio de fadiga isotérmica. N = 100 ciclos.
Temperatura 850ºC.
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Anexo 15 – Dados de fadiga isotérmica dos aços inoxidáveis ferríticos estudados.
300ºC

16Cr4Nb

16Cr5Ti

17Cr2Ti2Nb

18Cr1Ti5Nb

N = 100 ciclos

16Cr5Ti

17Cr2Ti2Nb

18Cr1Ti5Nb

ET

Nf

(MPa)

(MPa)

(ciclos)

∆εt/2 (%)

∆εin/2 (%)

∆σ/2 (MPa)

0,30

0,16

237

172990
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12500

0,52

0,36

282

193588

176423

3300

0,70

0,52

300
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168434
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0,30

0,16

217

175996

146746

19744

0,51

0,34

275
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165125

4547

0,73

0,53

294

163824

150358

2654

0,31

0,17

260

221196

189601

16507

0,70

0,52

327

211477

184667

1940

0,30

0,16

230

192698

190090

17344

0,50

0,32

295

164670

193745

5500

0,70

0,50

326

183341

196995

1876

850ºC

16Cr4Nb

E25ºC

N = 100 ciclos

E25ºC

ET

Nf

(MPa)

(MPa)

(ciclos)

∆εt/2 (%)

∆εin/2 (%)

∆σ/2 (MPa)

0,28

0,22

19

187224

27569

17240

0,55

0,48

23

176223

32106

5400

1,03

0,97

22

195668

33393

2600

0,29

0,22

23

183187

32761

16769

0,54

0,44

28

182457

25932

6291

1,02

0,95

25
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32142

1657

0,28

0,22

26

175430

37932

24257

0,54

0,45

28
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28245

7220

1,04

0,95
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3118

0,29

0,21
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212278

39022

44746

0,54
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1,03

0,93
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Anexo 16 – Oxidação ao longo da trinca durante ensaio de fadiga isotérmica. Temperatura
850oC.
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Anexo 17 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova enaiados em
fadiga isotérmica – Material 16Cr4Nb – Temperatura 300ºC.
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Anexo 18 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiados em
fadiga isotérmica – Material 16Cr4Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 19 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 17Cr2Ti2Nb – Temperatura 300ºC.
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Anexo 20 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 17Cr2Ti2Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 21 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 18Cr1Ti6Nb – Temperatura 300ºC.
Counts

0

Position [°2Theta]
110

Anexo 22 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 18Cr1Ti6Nb – Temperatura 850ºC.
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Anexo 23 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 16Cr5Ti – Temperatura 300ºC.
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Anexo 24 – Espectro obtido no difratômetro de raios X em corpo-de-prova ensaiado em
fadiga isotérmica – Material 16Cr5Ti – Temperatura 850ºC.
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