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A hidrogenação catÕdica do aço inoxidável tipo AISI 304

desestabilizou sua estrutura austenítica, provocando a formação

de duas novas fases martensíticas e (hcp) durante a hidrogena-

ção e a1 (ccc) após a hidrcgenação e o aparecimento de trin-

í cas eir. sua grande maioria retardadas. Como eletrólito foi utili

zada uma solução IN HoS0., acrescida de Aso0,. O carregamento ca

tódico foi realizado I temperatura ambiente.

As fases transformadas foram identificadas por ataques

metalográficos preto e branco, colorido e por difração de Raios

A aplicação de correntes e/ou tempos de hidrogenação su

cessívamente crescentes acarretou mudanças significativas dos

parâmetros analisados. Foram eles: número de trincas por unida-

de de área, tamanho médio das trincas, número de interseções de
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trincas por unidade de área e distância média entre trincas

paralelas. Foram observadas trincas transgranulares e intergra

nulares que apresentaram a singularidade de estarem localizadas

,^ em uma camada superficial de dimensões bastante reduzidas.

t

\ . Investigou-se, também,.o efeito da hidrogenaçao em cor*

^ pos de prova ensaiados em tração uniaxial coro taxa de deforma-

í _ ção nominal constante. Os resultados mostraram que a hidrogenja

f
[ ção ocasionou perda de dutilidade de material, alem do decrés-

f
, cimo do coeficiente de encruamento, calculado aplicando-se a

ícr.cnienolcgia de LÜDWIK.

Concluiu-se que o número de trincas por unidade de ãrea

varia com as condições de hidrogenaçao e, além disso, que o hi-

drogênio deve estar presente no material para que a fragiliza-

ção ocorra.
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Cathodic hydrogen charging of type AISI 304 stainless

steel modified its austenitic structure, giving rise to the-

formation of two new martensitic phases e (hep) during

hydrogenation and a' (bec) after hydrogenation and the

appearance of cracks, in most cases delayed. As electrolyte

a IN H2S04 solution containing ASjOg was employed. The cathodic

hydrogenation was carried out at room temperature.

The transformed phases were identified with black and

white and coloured metallographic techniques, as well as by

X-Ray diffraction.

The application of currents and/or hydrcgenation times"

successively higher originated significant changes in the

parameters analysed. They are: number of cracks per unit

surface area, mean crack length, number of crack intersections
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per unit surface area and mean distance between parallel cracks

There had been observed intergranular and transgranular cracks

"*which were localized in a thin superficial layer.

[_The effect of cathodic hydrcgenation in samples

uniaxiálly tensile tested with constant nominal strain rate

was investigated^ The results showed that the hydrogenation

was responsible for reducing the ductility of the material and

that the strain hardening coefficient, which was obtained by

applying LUDWIK's phenomenology, decreased.

I It was concluded that the number of cracks per unit

; surface area changes with hydrogenation conditions and that

Í hydrogen should be present for the embrittlement to occur. j
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O emprego industrial dos aços inoxidáveis austeníticos

em escala sempre crescente requer estudos cada vez mais detalha

, dos acerca de suas propriedades mecânicas. Sua utilização é

, freqüente em indústrias como a alimentícia, química, aeronáuti-

ca, entre outras.

: Com o advento dos reatores nucleares, a importância dos

i aços inoxidáveis adquiriu maior dimensão e, a pergunta inicial

que se coloca, ê se o hidrogênio (H) pode comprometer sua segu-

rança .

0 primeiro propósito de um vaso de pressão de um reator

nuclear e conter o refrigerante. Segundo STERNE e STEELE (1),

na maioria dos casos, os aços ao carbono e de baixa liga, nor-

| malmente utilizados em vasos de pressão, são internamente reve£

tidos com aço inoxidável. Em especial nos reatores a Água Pre£

surizada (PWR), conforme citado por ROSSIN (2), este revestimeii
1 to fica em contato direto com a água do reator, permitindo a a-
i

tuação de três fontes de H. São elas:

(i) dissolução da molécula de H20 na interface aço ino-

xidável -água;



(ii) reações de corrosão na interface aço inoxidável-ã-

gua;

(iii) quebra da molécula de H20 por efeito de radiação.

t

i
j Entretanto, ainda não é conhecido o mecanismo preciso

pelo qual o H é absorvido e se difunde através do aço nas condjL

ções de temperatura e pressão de operação de um reator a ãgua

* pressurizada.
t •

ALTER et ai (3) citam que nos reatores rápidos o H I

produzido pela reação (n,p), em que o proton emitido pode ser

) reduzido a H atômico.

De acordo com LOOK e BASKES (4) a primeira parede dos

reatores de fusão recebe um alto fluxo de deutério e trítio du

* rante a operação, além do H produzido através de reações (n,p).

Nos casos acima citados, é possível que sejam atingidos

* níveis de concentração de H que possam afetar as propriedades

| mecânicas do material com respeito à fragilização por hidrogê-

\ nio (FPH). 0 fator crítico na determinação da possível frágil^

i zaçlo é o estabelecimento da concentração máxima de H presente

| na parede do reator (4).

Cabe salientar ainda, que constituindo a energia um dos

problemas cruciais do mundo atual, o H surgiu como uma solução

plausível. No entanto, a degradação das propriedades mecânicas

tornou-se uma ameaça para a produção, o armazenamento e o tran£

i



porte deste gás e, como conseqüência, para seu emprego em cond^

õti.-nas de segurança.

Do acima exposto fica claro que estudos no sentido de

melhor caracterizar o fenômeno de FPH nos aços inoxidáveis tor-

nam-se cada vez mais justificados.

No presente trabalho investigam-se os efeitos superfi-

ciais induzidos pela hidrogenaçao catódica em um aço inoxidável

austenítico AISI 304 a partir de resultados de ensaios de tra-

ção e análise de trincas superficiais. Realizaram-se, ainda, a

nãlises microgrãficas, microfratográficas e difratométricas, no

sentido de caracterizar a presença de fases martensiticas indu-

zidas por H e observar os aspectos morfologicü^ das superfícies

de fratura. .



CAPÍTULO II

••• REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No passado era geralmente aceito o fato de que as ligas

cúbicas de faces centradas (cfc) não sofriam fragilização pelo

H, fenômeno este que já havia sido observado em ligas cúbicas

de corpo centrado (ccc). No entanto, já em 1953, HOBSON e

HEWITT (ã), investigando a influência do H no aço inoxidável

18-10 em função da temperatura, concluíram que existe uma queda

significativa de dutilidade quando o material ê testado a -78°C.

;?• Entretanto, os autores atribuíram esse comportamento a fragili-

, zação da ferrita ccc formada nesta temperatura, fazendo apenas

uma breve referência a respeito da quantidade de H introduzida

no material.

|f
A partir de 1960, a fragilização dos metais cfc como os

# ' í : . .̂  . . . . . . . .
" aços inoxidáveis austeníticos, o Ni e algumas de suas ligas,tem

sido sistematicamente investigados.

\

; Atualmente sabe-se que os metais cfc hidrogenados apresen-

tam a mesma dependência da dutilidade com a temperatura e taxa de deformação

que as ligas ccc hidrogenadas, embora a quantidade de H necessária para cau-

{'. sar nos primeiros o mesmo efeito seja sensivelmente maior (6,7).
?

A primeira demonstração definitiva do efeito fragilizan

te do H em estruturas austeníticas foi atribuída ao trabalho pio

I neiro de BLANCHARD et ai (8) no aço inoxidável 302. Posterior-
ly:



jnente, WHITEMAN e TROIANO (6) evidenciaram a perda de dutilida-

;- de ào aço inox 310 catodicamente carregado. Outros pesquisado-

' res, hidrcgenando catodicamente aços inoxidáveis do tipo 304 L

^(7,9,10) e do tipo 310 (9,11) chegaram à conclusões semelhantes.

A hidrogenação em atmosferas gasosas sob pressão foi

também utilizada no estude da degradação das propriedades mecâ-

nicas dos aços inoxidáveis do tipo 304 L (10,12,13,14) e 310

(12). Muitas destas pesquisas não fizeram referência ã concen-

tração de K presente.

II.1 ESTABILIDADE DA ESTRUTURA AUSTENÍTICA

r
CONDE y SANTIAGO (15), em seu livro, refere-se aos

aços inoxidáveis austeníti^os como aços ao Cr-Ni cujos limites

de composição podem fixar—se entre 12-26% para o Cr e 7-35% pa-

ra o Ni . 0 conteúdo de carboro pode oscilar entre 0,03% e

• 0,2%. Podem conter em proporçr es menores outros elementos, tais

^ como Mo, Ti, Nb, W e outros.

A ação estabilizadora do carbono e do nitrogênio é im-

portante nos aços inoxidáveis: ligas de Fe COIP lfi% Cr e 8% Ni,

isentas de C e N, chegam a temperatura ambiente com aproximada-

mente 70% de produtos martensíticos; a mesma liga, com 0,1% C

i nas mesmas condições ê quase totalmente austenítica â temperatu
!* •

\ va ambiente (16). Um bom parâmetro para medir a estabilidade da

[ austenita e a posição do M (temperatura de início espontâneo da

\ transformação martensltica durante o resfriamento): numa liga com

18% Cr - 0,03% C, a adição de cada 1% de Ni (entre 4% e 12% de Ni) diminui o
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ti de 50°C (16). Desse modo, um aço do tipo 304 (18% Cr - 8% Ni) pos
s •*

i uma austenita metaestável a temperatura ambiente, ao passo

um aço tipo 310 (25% Cr - 20% Ni) é bastante estável.

Segundo HABASHI e 6ALLAND (17), a estabilidade da fase

austenítica e determinada calculando-se o índice de estabilida-

de A, dado pela fórmula de POST e EBERLY:

A = Ni • 0,5 Mn + 35 C - 0,0833(Cr + 1,5 Mo - 20)2 - 15

(1)

Se A é positivo, a fase austenítica e estável, isto é, a quantiL

dade de produtos martensíticos diminui a medida que A aumenta.

A Figura 1 apresenta uma seção do diagrama tennário do sistema

Fe-Cr-Ni com teores fixos de 0,1% C e 2,0% Mn. 0 contorno pon-

tilhado corresponde a A = 0, As ligas situadas no interior de£

te contorno são estáveis, apresentando apenas a fase austeníti-

De uma maneira geral, uma maior concentração de elemen-

tos de liga que aumentem a estabilidade da austenita, diminuem

o efeito fragilizante do H. 0 Ni tem um efeito fortemente est£

bilizadop na austenita em relação ao Fe, Cr e Mn (18).

Aços inoxidáveis contendo cerca de 18% Cr e 8% Ni quan

do hidrogenados catodicamente podem transformar-se parcialmente

a partir da austenita em dois produtos (7,14,19,20,21):

(i) a martensita c, hexagonal compacta (hep), e



(ii) a martensita a1, cúbica de corpo centrado (ccc),

que é ferromagnética.

' Resultados de difração de raios X (7,11,19,20,21) mos-

traram que durante o carregamento, a rede se expande como conse_

" qüência de quantidades crescentes de H dentro do material, dan-

l do origem as transformações Y **" Y*» e •• e*. 0 asterisco corres-

ponde as fases originais com espaçamentos interatomicos maiores

s devido a modificação eletrônica vizinha causada pelo H absorvi-

do (21). Apôs a hidrogenação, com a saída e o rearranjo do H,

a rede se contrai (y* -»• y e c* -*• e) ao mesmo tempo que surgem

a fase retardada af e trincas superficiais. Resultados de di-

fraçlo de Raios X obtidos por NARITA et ai (21) para o aço inox

30t são ilustrados na Figura 2.

QIC
2Mn

Fe IO 20 30 40 50
V»NÍ

FIGURA 1 - Diagrama ternãrio Fe-Cr-Ni apresentando diferentes

famílias de aços inoxidáveis. A linha pontilhada

indica o limite do domínio de estabilidade da fase

austenítica (A=0). (Segundo a referência 17).

K
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FIGURA 2 - Difratograraas do aço inox 304 em diferentes condi-

ções: (a) antes da hidrogenaçao, (b) 11 h de hidrog£

nação (10000 A/m2) + 12 h de envelhecimento, (c)

b + 12 h de hidrogenaçao (10000 A/m2), (d) c + l«*,5h

v de envelhecimento, (e) d+ 3,3 h de hidrogenaçao e

(f) e + 4 dias de envelhecimento. (Segundo referên-

cia 21).



Urn fare riar cante I a Crbservaçlc £e que e r t a s r-esmas fa-

i ses sãc obtidas por deforiaaçlc a f r i c do aço inoxidável t i po

£ISI 304 (7 ,14 ,20 ,21 ,22 ,23) . Cristaicgraficamente a única dife

renca er.tre es fasss citzcas. per c£íc-rraç.£C ~ecar.ic= eu per hidrogenaçso e

que a hiâxgeriação induz parâisetrcs da rede maicres.
I '

Os parânetres cristalinos de fase e no material severa-
O O

mer.te hidrogenado (a = 2,66 A e c = 4,35 A) são cerca de 5%

maiores que aqueles da mesma fase obtida por deformação a f r i c ,
^ o

e.^qua-.to o parâmetro c r i s t a l i n o àa fase s l (a = 2,87 A) é o mejs

no nos dois cases (19 ,21) . Com a saída do H no envelhecimento

apõs a hidrogenação, os parâmetros a e c da fase £ tendem aque-

les da mesma fase obt ida por deformação. A transformação y-*-e

devido ã hidrogenação é acompanhada por uma contração da rede

c r i s t a l i n a da ordem de 1,7%, enquanto para formação de o1 ocor-

re uma d i l a t a ç l o da rede da mesma ordem de grandeza

'£'• ApSs alguma controvérsia, ficou definitivamente compro-

vado que a fase e surge primeiro e a o' a partir desta (na se-

quêricia y •* t •*• o'), qualquer que seja a forma em que são obt:L

das; por hidrogenação (14,19,20,21) ou por deformação (13, 24,

l 25).

V

i A estabilidade da austenita em relação ã transformação
l
^ mar tensí t ica é geralmente medida pe las temperaturas Mg e M^, on

\ c3e - s , já definida anterionner.te, significa a terp^rstura d» início esponrâ-

: r^c -ia trans fcnrscãc martens ítica dursnrç o resfriamento, err-^anto M̂  é a tffi

;^:;tura aciirê 'ia qual a trar.rírr;;.açSo r.ãc pode rr.ais ser 1 ! l l c 3-£

í da por deformação. 0 H em solução sól ida nos aços aus t en í t i c c s
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diminui a temperatura M e aumenta a temperatura M. para a trans

formação y ••> e, mas não afeta o H da martensita a1 (21). No
> s

caso do aço inox AISI 30H o M**'* < -269°C e M**'5 ^ 20°C (2H).
s d

A »artensita e transforma-se em austenita no aquecimento no in-

tervalo de temperaturas entre 150°C - 400°C, enquanto a marten-

sita a1 o faz entre 500°C e 600°C (7).

- A orientação relativa entre as fases y e c é tal que

?:-,+ os planos e direções compactas são paralelos nas duas fases

• {(lll)Y//(0001)e e p.10] // [1210]e}, enquanto que a relação

entre Y e o' segue a relação de NISHIYAMA no início, mudando can

; o aumento da deformação para a de KURDJUMOV-SACHS (25).

I:/ A fase e aparece sob a forma de plaquetas no plano (111)

% •:•; (12,19,21,23,25), enquanto a fase a1 esta contida nestas pla-

\ quetas, nucleando-se preferencialmente nas interseções de duas

bandas de e e de uma banda de e e um plano de deslizamento a
- • ~

tivo (25).

| WHITEMAN e TROIANO (26) obtiveram, por microscopia ele-

\ trôníca, evidência de falhas de empilhamento apôs hidrogenaçao

e assinalaram que os valores da energia de falha de .empilhamento

| (EFE) para o aço AI SI 310 era da ordem de 16 mJ/ra2 quando isen«*

| to de hidrogênio e 9 mJ/m2 quando hidrogenado e ligeiramente d«s

| formado a -196°C. Concluíram, então, que o H reduziu a EFE da

1 liga estudada. Posteriormente, HOLZWORTH e LOUTHAN (7), obser-

vando no aço AISI 304 L um-aumento da densidade de discordâncias

; e falhas de empilhamento, alem da extensiva formação de e a tem

j Peratura ambiente ajós hidrogenaçao, interpretaram tais fatos



w
como argumentos de que o H diminuía a EFE da austenita original,

energia da falha de empilhamento do aço inox austenítico é*

»uito pequena, da ordem de 13 mJ/nr (27) (a EFE do alumínio, por

ícxemplo, ê* cerca de 10 vezes maior).

£ A transformação Y * t no aço inox 304 pode ser conside-

rada como um modo de deformação da matriz devido a grande analo

• gia entre essa transformação e a maclagem da austenita (28). l£

to porque a nucleação de macias e fase c são promovidas por

; baixos valores de EFE, pois ocorrem como resultado da propaga-

ção de falhas de empilhamento intrínsecas em todo plano (111)

; no caso das macias e em planos (111) alternados no caso da fa-

• se e (28). Este argumento e reforçado pelo modelo de GERMAN

* (18), que considera que quanto maior a EFE, maior e o fator es-

\ tabilizador e, consequentemente, maior é a estabilidade da fase
\ .
\ cfc em relação ã hcp.

t^:, fí possível que a alta tendência à formação da fase e

Í possa promover um numero de sítios suficientes para o surgimen-

to de quantidades significantes de a*. Aparentemente a o1 cre£

* ce de maneira análoga ao processo de recristalização, às custas

da e (ou da austenita falhada) (25). 0 crescimento de a* deve

ser facilitado pela expansão de volume que ocorre na sua trans-

formação, comprimindo necessariamente regiões adjacentes falha-

das, fazendo çom. que se transformem ou produzam novas falhas na

austenita vizinha e, com isso, propiciando a formação de novos

sítios para nucleação (25). A mudança de orientação da a* deve

estar relacionada com o fato de que, cessado o seu crescimento,

um posterior empilhamento de discordãncias pode produzir ten-

I •'
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soes suficientes para que ocorra a rotação de 5°16' necessária

para mudar a orientação de NISHIYAMA para a de KURDJUMOV-SACHS

@ (25).

~ Segundo alguns autores (7,14,21), o processo de hidro-

genação catódica, aparentemente, não provoca o aparecimento de

hidretos.

% II.2 SOLUBILIDADE E DIFUSÃO DO H NO AÇO INOXIDÁVEL

Devido ao diâmetro reduzido do átomo de H (• : 1,0 A ) ,

ele está normalmente presente no Fe e suas ligas em sítios in-

tersticiais (tetraédricos e octaédricos) (17). A dimensão do

parâmetro da rede cristalina da austenita (cfc) é superior I

do Fe (ccc).e, por este motivo, a solubilidade do H na austeni-

ta é* maior do que na ferrita. No entanto, a difusividade do H

na ferrita é da ordem de IO"7 m2/s e na austenita da ordem de

IO-1' m2/s (10,29).

Segundo FIORE e colaboradores (30), a quantidade de H

que se difunde dentro do material depende da fugacidade deste,

podendo ser calculada, para camadas da ordem de angstrons, pela

lei de SIEVERT, que estabelece uma relação entre a solubilidade

£ e a fugacidade f (ou pressão p_),

s = K f1/2 = Kp1'2 (2)

onde K é a constante de solubilidade.

Durante a hidrogenação do aço inox austenítico a fugaci
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%: dade do H na superfície é bastante alta (da ordem de 10* atm

H (21))* Esta alta fugacidade juntamente com a baixa difusivida-

|p" de são responsáveis pela grande concentração de H na superfície

ífc,- da amostra e também por fortes gradientes de concentração nas

"£. regiões subsuperficiais (31). A concentração de H e os gradien

p- tes de concentração estão confinados a uma fina camada superfi-

cial, da ordem de micrometros.

^ ATRENS et ai (29) apresentaram um modelo detalhado para

:>_ difusão do H em aços inoxidáveis austeníticos. durante e após

carregamento catodico. Posteriormente} os referidos autores as

^ sociados a outros colaboradores (30) estudaram,em maior detalhe,

f?a entrada de H no aço inoxidável austenítico durante a hidroge-

nação e a saída deste apôs hidrogenaçao. Os resultados encon-

trados mostraram que a quantidade de H dentro do material cres-

yi ce com a raiz quadrada do tempo de hidrogenaçao ate um determi-
t
ÍÍ

nado tempo de hidrogenaçao (Figura 3) .

200-

100

O 100 200 300 400 500 600
(TEMPO DE WDROGENAÇÃo/^. lt)WZ

FIGURA 3 - Concentração média de H em função da raiz quadrada
. do tempo de hidrogenaçao. (Segundo referência 30).



O mecanismo de saída do H do material é* mais complicado,

vez que a concentração inicial de H é grande na superfície

da amostra e decresce monotonicamente da superfície para o inte

rior (Figura JO. Quando a amostra é retirada do eletrõlito,nlo

só o H sai do material mas, também, se difunde da superfície pa

ra o interior. Nestas condições, os autores (29) fizeram duas

considerações: D D = D e 2) D / D . onde D e D são os coe1 es es es —

f i c i e n t e s de difusão de entrada e s a í d a do H no aço i n o x , r e s -

pectivamante. Mos casos em que D e = D , os resu l tados mostra-

ram que a taxa de saída do h idrogên io da amostra é independente

do valor de D (Figura 5 ) . De uma maneira g e r a l , para um dado

tempo de carregamento, o p e r f i l de s a í d a do H é i d ê n t i c o e a me

dida que D aumenta o H se difunde para fora da amostra mais r a -

pidamente.

0 10 20 50 40 5.0 6J) 70
DISTÂNCIA

FIGURA H - Concentração de H normalizada em função da distância da su
perf ície para o interior para vários tempos de envelhecimento
imaterial hidrogenado durante 2 h ) .
(segundo referencia 9<n^ '____



IS

* < •

FIGURA 5 -

ti

Massa de H restante na amostra (dividida por cj Q) ert

função do tempo de saída do H (t), para vários valo-
res de D s De s (Segundo referência 29).

Para o caso específico do aç;o inox 310 os autores (29)

encontraram De = Dg, mas mencionaram que,para os aços ao carbo-

no .normalmente Ds < D0, fato este atribuído ao aprisionamento

d̂e H por partículas de segunda fase, contornos e outras regiões

de alta concentração de energia (32). Por outro lado, valores

^ Ds > De» 3* encontrados para policristais, podem ser indica-

tivos de que a difusão do H esteja se processando a curtas dis-

tâncias, possivelmente pelos contornos de grão (29).

0 modelo proposto e os resultados experimentais obtidos

pelos referidos autores (29,30) mostraram que a concentração de

H, na superfície, pode atingir um ãtomo de H por átomo da ma

triz no aço inoxidável austenítico, embora a penetração do H se

ja reduzida (da ordem de 5 ym em uma amostra de 500 um de espes

No entanto, a difusividade do H na austenita é indepen-
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dente da concentração de H, conforme concluído por LOUTHAN e

pERRICK (33) pela observação de que as difusividades calculadas

í; não são afetadas pelas condições superficiais das amostras (po-

lidas eletroliticamente, mecanicamente e lixadas).

ti.

I'j°i

conhecidas atualmente três formas de transporte de

H no aço (

*' (i) a difusão por saltos intersticiais, que é a difusão

do H nos interstícios da rede. Segue em geral as
Y •

leis de ARRHENIUS e FICK;

(ii) o transporte por discordâncias em atmosferas de

COTTRELL quando ocorre deformação plástica. Neste

caso, o H segue a linha da discordância no seu movjL

mento (por exemplo, no campo de tensões trativas de

uma discordância em aresta);

(iii) os curtos-circuitos de difusão.

Acontecem em lugares da rede em que a difusão é mais

rãpida. É o caso, por exemplo, dos contornos de

grão de um aço austenítico.

Cabe salientar que o transporte por discordâncias I mais

rápido do que por difusão e, alem disso, -is discordâncias tranjs

portam uma quantidade de H maior que uma frente de difusão (14).



A gr=.r te ccr.zer.traçec de H err: u~ = profundidade pequena

(ilgur.s micrcr.s) a partir da superfície pro~.cve nesta o surgi-

mento de elevadas tensões multiaxiais compressivas durante a

hidrogenação e tensões trativas após, com a redistribuição do

H qae se difunde para fora da amostra (21).

A F?H nos aços inoxidáveis pode ser dividida em dois

tipcs (17):

• > * • • - . •

• (i) aquela ivi que uma ccnbinaç&c de alta fueecidade ir.
&..

^ K, baixa difusividace e estabilica-ie da ausTer.ÍT=

I levam a severas deformações, resultando, eventual-

;JST ;;..: mente , na transformaçIo espontânea em martensitas

e e o- e no surgimento de grande quantidade de

trineas superficiais intergrar.ula.res e transgrar.u-

?r- lares ;

I (ii) aquela em que uma combinação de cccpcsiclo, tempe-

Sff" ratura e fugacidade são tais que o K í absorvido

sem grandes mudanças estruturais.

\i C case especííicc do açc incxidavel aus-€r.£xi~c 3C" é

aquexe em que pcaem ocerrer transiermaçoes ae fases, a^em ao

aparecimento de trincas.

% Os efeitos do hidrogênio na austenita podem ser melhor

compreendidos através do resumo, sob a forma de um diagrama de

:-l:ccs, apresentado na Figura ó.

&.
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r

- ABAIXAMENTO DA
EFE

- TENSÕES COM- .
PRESSIVAS NUMA
CAMADA FINA

»

Y * E -»- RELAXA
çAO PARCIAL DE

'\ TENSÕES

- HIDRETOS (?)

6

AUSTENITA

i
HIDROGENAÇAO

1
AUSTENITA + H

AUSTENITA

+ H

+ FASE e

+ TENSÕES
COMPRESSIVAS

+ HIDRETOS (?)

I . F

ENFRAQUECIMENTO

DE

LIGAÇÕES ATÔMICAS

>

- e -•• a 1

- e + y

1
AUSTENITA

+ FASE c

+ MARTENSITA a1

+ TRINCAS

• HIDRETOS (?)

>
- TENSÕES
TRATIVAS
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FITARDADAS

FIGURA 6 - Diagrama esquemático dos fenômenos que ocorrem du-
rante a hidrogenação e a deâgâseificaçao de um aço
inoxidável austenítico instável.
(Segundo a referencia 34).'
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ljl.3 EFEITOS SUPERFICIAIS

Os fenômenos põs-hidrogenação dependem da distribuição

*<jo H durante o carregamento e da redistribuição deste apôs car-

T rcgamento (19). A introdução do H no aço inox provoca o apare-

cimento de trincas superficiais, conforme já mencionado (7,9,

^lOjl1»). Essas trincas são em sua grande maioria retardadas e

surgem espontaneamente sem a aplicação de tensões externas. A

^dependência do surgimento das trincas com o tempo após hidroge-

i1í nação foi ilustrada em trabalhos anteriores (7,31).

Vários pesquisadores (7,9,10,14) mostraram de forma

• bastante clara a presença de microtrincas transgranulares e in-
••.lit. _

tergranulares induzidas pelo H de origem catôdica no aço inoxi-

dável. . .

HOLZWORTH (9) evidenciou microtrincas nas interfaces

martensita-austenita e, mais recentemente, MATHIAS et ai (19) em

- sua pesquisa, encontraram indícios de que este resultado é" cor-

reto. Por outro lado, EVANGELISTA et ai (31) observaram trin-

cas em interseções e/ou pontas de plaquetas de fase c. Em amo£

trás em que a quantidade de e é importante e a de o1 desprezível,

foi observada uma grande quantidade de trincas transgranulares

, na e (14), Em todos os casos estas trincas são paralelas ao pia

fk ho de deslizamento U»O.

I
No que concerne a mart ens it a a1, GARCIA (m) propôs que

devido a sua alta densidade de discordâncias, uma vez que a re-

de cristalina sofre cirande deformação para acomodar a presença
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<)esta nova fase, o H concentra-se preferencialmente nos defei

tos associados a ela. Na literatura não foi encontrada nenhu

;pa referência a respeito da morfologia de trincas nesta fase.

- Ja na austenita, a trinca se propaga, provavelmente,

•;* perseguindo concentradores de tensões (e de H), como pequenos pre_

" cipitados (31).

Estes resultados parecem indicar que existe uma rela-

M ção entre os produtos de deformação (martensitas e e o1,linhas

de deslizamento e discordãncias) induzidos pela hidrogenaçao ca_

tõdica e as microtrincas observadas após carregamento catõdico.

II.4 TEORIAS DE FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO

São muitos os modelos teóricos que tentam explicar a

FPH sem que, no entanto, seja encontrada uma solução que sati£

faça a todos os casos. Entre os mais conhecidos destacam-se:

A TEORIA VA PRESSÃO

É a mais antiga e talvez a mais conhecida. Esta teo-

ria explica a presença de trincas internas e de empolamentos

("blistering") pelo desenvolvimento de altas pressões induzi-

das por H que se precipita sob a forma molecular nas regiões em

que isto é possível: cavidades, contornos de grão, interfaces

e etc. A pressão, devido a esta segregação de H,provocaria u-

ma fissura e sua propagação (14).
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Este mecanismo foi proposto inicialmente por Z/JPFFE e

SIMS (35) e melhorado por KAZINCZY (36), GAROFALO (37) e finajL

f'nente TETELMAN (38).

Em 1951, BASTIEN e AZOU (39) atribuíram o efeito da

pressão a uma interação entre hidrogênio e discordâncias exis-

tentes. Eles lançaram a hipótese do transporte de II no estado

atômico ou protSnico por discordâncias colocadas em movimento

durante a deformação plástica. As discordâncias,ao encontra-

rem a superfície de uma cavidade interna do metal.-descarregam

átomos de H nesta cavidade. Este hidrogênio, recombinado, se

v- acumula e desenvolve localmente uma pressão elevada que produz

tensões triaxiais na vizinhança da cavidade e conduz à fragili^
M -
ffzaçao.

U Este mecanismo de transporte de H por discordâncias e

seu papel na fragilização são muito importantes. Muitas obser-

vações experimentais (*K)) confirmaram a existência do transpor

te por discordâncias.

Mais tarde, BASTIEN et ai (Hl) explicaram que é dentro

das cavidades formadas por deformação plástica (arranjos de di£

*Í cordâncias) que o H se concentra, propiciando a formação de fis_

ú suras.
*.'

*?•'• •
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£ A TEORIA VA VECOESKÕ

De acordo com este modelo, proposto inicialmente por

T TROIANO, conforme citado por BLANCHARD et ai (42), durante a de

&•• formação plástica ou envelhecimento, os átomos de H dirigem-se

y; para as cavidades do metal. Essas cavidades agem como entalhes

e, quando o H situa-se na raiz destes entalhes»tem uma ação no-

ffe eiva sobre o material.

A presença de H na zona de deformação plástica â fren-

te da trinca reduziria as forças interatômicas de coesão. Isto

e, a diminuição de energia de coesão é produzida pelo aumento

das forças repulsivas entre átomos vizinhos devido ã ação de e-

létrons fornecidos pelo H que, tendo completado a banda 3d do

Fe, aumentam a distância interatômica Fe-Fe em conseqüência do

aumento de diâmetro dos seus átomos (14,42).

Esta explicação é, sem duvida, mais geral, sobretudo

quando as superfícies de fratura são do tipo clivagem ou inter

granular (separação atômica sem deformação). Entretanto, a a-

plicação deste modelo é inconcebível nas situações em que ocor-

re ruptura por formação e coalescência de vazios (presença de

deformação plástica) e, neste caso, precisa recorrer a teoria

da pressão para explicar a formação de empolamentos (14).

ORIANI (43) retomou esta hipótese e elaborou uma teoria

de decoesão pelo H adsorvido. Ele mostrou que existe uma rela-

ção estreita entre a energia de superfície e a energia de coe-

são e que as concertrações superficiais do H adsorvido podem
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í; ser bem maiores que as concentrações de H dissolvido na rede. 0

W autor sugere a existência de uma transição contínua entre as

-: energias de superfície e de coesão, era razão da variação da dis-

tancia entre átomos da rede provocada pela deformação à frente

*; da trinca <1«O.

VAN LEEUWEN (44) desenvolveu este mecanismo através de

** cálculos termodinâmicos. Ele propôs que»no caso de uma fratura

~W retardada,o H deve precipitar em uma cavidade ou microfissura

provocando o crescimento da microfissura. Esta teoria dá um ca

ráter descontínuo â ruptura, análogo aquele da teoria de PETCH

if e STABLES, como citado por BLANCHARD et ai (42),

A TEORIA PA EMERGIA PE SUPERFÍCIE ikVSORÇÃO)

Esta teoria também leva em conta a pré-existincia de nd

crotrincas no metal conto a teoria precedente. Neste caso, po-

rem, e o hidrogênio adsorvido na superfície interna na ponta da

trinca que dará origem ã redução da energia superficial. A ten

são nominal de ruptura, que é proporcional ã raiz quadrada da

energia de superfície diminuiria, então

\-% Este modelo, proposto por PETCH e STABLES (42) apresen-
1 f ta alguns inconvenientes. Em particular, na medida em que o H

i , não pode ser adsorvido imediatamente na ponta da trinca logo a-

põs a propagação, o crescimento desta-deveria ser descontínuo,o

; que raramente é observado. Mesmo se fosse possível admitir que

|í||txÍ8te um reservatório de H disponível na ponta da trinca, o mo



delo não explica porque outros elementos que são mais fortemen-

te te adsorvidos que o H não são fragilizantes (!•»).

Outras teorias sugerem que a FPH está diretamente rela-

cionada com a formação de hidretos ou de agregados de H em de-

terminadas regiões. Entretanto, a possibilidade de existência

de hidretos no aço inoxidável foi afastada por alguns autores

0

Ja que os modelos propostos não explicam «em sua t o t a l i -

'*>: dade,os casos de FPH observados, | razoável supor que alguns
Vv

*• dos mecanismos propostos podem atuar ao mesmo tempo ou separada

*F mente um após o outro. Entretanto, dois conceitos são comuns a

f: '.

í estes modelos: o de captura de H por defeitos da rede (aprisio-

Ã namento) e o da concentração mínima de H necessária para desen-

cadear o processo de início e propagação de trincas. As teo-

rias diferem no estabelecimento do fenômeno de iniciação e pro-

pagação de trincas.
%

LOUTHAN e McNITT (46) sugerem que para o estabelecimen-

to de um mecanismo universal de fragilização, aplicável a todos

, os casos, é* necessário que as mesmas observações sejam feitas nos dj.fe-

I rentes tipos de teste, evitando que os pesquisadores sejam indu-

"jjr zidos a um determinado resultado pela própria técnica utilizada.

0 papel da estabilidade da austenita, dos parâmetros nus

talúrgicos e da hidrogenação catõdica são tópicos ainda não mui

to bem explorados.
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CAPITULO III

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

III.1 MATERIAIS

Desenvolveu-se o presente trabalho com um aço inoxidã-

'{ vel austenítico tipo AISI 30U, adquirido sob a forma de fio tre_

filado cem 1,2 mm de diâmetro, de fabricação nacional. A cempe

sição química deste material e a normalizada pela AISI, que mo£

% tra a faixa de variação dos elementos de liga dos aços inoxidá-

%• veis 3 04 comercialmente encontrados, são apresentados na Tabela

: 1.

TABELA i - Composição química do fio e a normalizada pela AISI

para c aço inox 2 2- (% er. peso)

FIO

DE ACORDO

C/A NORMA

C

0,059

0,08

Cr

17,8

18,00

20,00

Ni

7,9

8,00

12,00

Mr,

2,0

2,0

(máx)

Si

0,50

1,0

(max)

Mc

0,38

-

P

0,022

0,045

(máx)

Fe

restante

restante

Os corpos de prova para ensaio de tração, provenientes

do fio, consistiram de arames cortados em pedaços de 0,1 m de

comprimento (com seção ütil de 0,04 m) que foram tratados ternd

came.ite a 900°C durante 10 minutos e temperados em água. Pars

realização do tratamento térmico cs corpes de prova íorsn previamente er;-
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ĉ psulddcs a vecuc para evitar a coddeçãc da superfície do material. Este

tratamento térmico resultou em um tamanho de grão cristalino médio de cerca

de 2C pm, obtido pelo método das interseções lineares.

No sentido de obter-se superfícies suficientemente li-

sas e livres de defeitos, os corpos de prova foram polidos ele-

troliticamente na solução: 7 partes de álcool etílico, 2 partes

de glicerol e 1 parte de ácido perclcrico, com a aplicação da

densidade de corrente de 6,5 x 10* A/n2.

111.2 MÉTODOS

III.2.1 Hidrogenação Catódica

A hidrogenação catódica foi realizada em cuba eletrolí-

tica, cnde foi imposta, por intermédio de uma fonte de corrente

contínua, uma densidade de corrente constante, previamente de-

0 eletrõlito utilizado foi uma solução H-SOU IK com con

centrações' variáveis (20, 100 e 500 m£ de uma solução de 1 g/l

de As 0 em 1 £ de eletrõlito) e anodo de platina. 0 As2O3 a-

tua no sistema no sentido de dificultar a recombinação do hidro

gênio.

Para possibilitar uma boa dissolução do As-O- na solu-

ção, este foi previamente dissolvido em água destilada a quente

(entre S0°C e 70°C). Apôs a dissolução a solução foi filtrada.

í
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As variáveis controladas nos ensaios de hidrogenação fo

ram tempo e densidade de corrente.

jL Todos os testes foram realizados ã temperautra ambiente

/ e foi tomado o cuidado de completar periodicamente a cuba ele-

f
L trolítica com solução nova, devido a evaporação que ocorre quan-

do são aplicadas altas densidades de corrente e/ou lcngos tem-

pos de hidrogenaçlo.

r ill.2.2 Metalografia

Com o intuito de verificar a presença de fases transfer

r. macias, pedaços de fio foram embutidos longitudinalmente em resi-

di* na a frio, seguindo-se o procedimento normal de preparação meta-

|: lografica (lixamento e polimento até pasta de diamante 1 um).Ne£

% te caso suspeitou-se que o polimento mecânico poderia encruar su

|- perficialmente a amostra e alterar o comportamento das fases e

trincas induzidas pelo H. Foram, então, testadas amostras que

ç ~ — >~-i^£-r *>C-1* — — ~ x ~~ g" g***^* ̂ '* J Q 3"D0 S 0 ~C<^*'rTi*H'"~~ ÍT-5 ~ — TI Z. C O V G r" I. —

ricar.ao-se qu« r̂ So houve alterêç^e; r.ir:i:.-e".

Posteriormente, as amostras foram hidrogenadas catodica

mente e fotografadas no microscópio Zeiss West Germany 420, ini-

cio Imente sem ataque, já que a própria hidrogenação catodica fur\

ciona como um ataque seletivo e, posteriormente, com a aplicação

• de dois ataques químicos: água regia diluída C*0 mi de H-O, 30

ml de HCl e 10 ml de HNO-) e um ataque colorido (100 ml de H-0,

20 ml KC£, 1,5 g K2S2O6 e 2,0 g de NH^Fj).

A fase e foi revelada, eabora com pouco contraste, iego

, após a hidrogenaçlo- A aplicação do ataque de água regia diluí-
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da a temperatura sriiente por cerca de 10 segundos apresentou a

fa.se e em destaque. A técnica de rnetalografia cclcrida foi uti

lizada para que a fase a1 pudesse ser evidenciada. Só que, ne£

te caso, foraiã utilizados fios cc:r. 5G ym de tasariho de grüo(tra

tados termicarnente a 1100 C durante 30 min), uma vez que o ex-

cessivo tensionamento da amostra com tamanho de grão pequeno

nao permitiu um ataque seletivo.

^ III.2.3 Ensaios Mecânicos

Os ensaios de tração do fio foram realizados em uma mã-

; quina Instron, modelo 1125, utilizando-se célula de carga de

% 500 kg e aplicando-se a taxa de deformação nominal ê = u,17x10"*

% s"1. A velocidade do travessão foi de 1 mm/min e & ài. carta de

i: 2 0 rrjn/min.

Dos gráficos carga-deslocamento obtidos foram tomados

pontos correspondentes aos diferentes valores carga-deslocamen-

to em intervalos pequenos ate o ponto de ruptura. Estes pontos,

o comprimento útil dos corpos de prova, a área de suas respect^

vas seções transversais e o módulo de elasticidade do material

ã temperatura ambiente, foram introduzidos em um programa de

computador adequado descrito por SOUZA e SILVA (47) , cuja li.s

f • tagem forneceu os valores de determinados parâmetros colocados

í|| em gráficos e analisados mais adiante (Capítulo IV).

Uma Riédia cs dois corpos de prova foram ensaiados em

ca-ia. condição de hidrogenaçao. Cs ensaios realizados 10 minu-

tos apôs hidrogenaçao foram denominados de logo após hidrogena-
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ção (após HD).

III.2.H Microfratografia

Para identificação de trincas, acompanhamento das trin-

cas retardadas e observação das superfícies de fratura dos cor-

pos de prova, utilizou-se um Microscópio Eletrônico de Varredu-

ra "Stereoscan" da Cambridge Instruments.
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CAPÍTULO IV

^ RESULTADOS EXPERIMENTAIS

•* IV. 1 EFEITOS SUPERFICIAIS

IV.1.1 Caracterização por Metalografia Õtica

{, A observação das amostras (fios embutidos) apôs hidroge

nação catodica em presença de As.O-, independente do uso de

qualquer reativo metalogrãfico, mostrou ocorrer um ataque sele-

%' tivo que revela os contornos de grão, algumas das fases presen-

I
í tes e microtrincas, fato este também notado por HOLZWORTH (7).

f? As Figuras 7 e 8 exemplificam este efeito.

No entanto, este ataque seletivo foi considerado insa-

tisfatório, jã que em algumas condições da hidrogenaçao os con-

tornos não ficaram bem delineados e as fases martensíticas pre-

sentes careciam de maior contraste. Visando uma identificação

mais acurada destas fases, foram realizados dois ataques, já

citados anteriormente (Capítulo III), um com revelação em filme

preto e branco e outro em filme colorido.

í. As micrografias em preto e branco (Figuras 9, 10 e 11),

í mostraram a presença de eustenita, fase e e trincas, conforme

citado na literatura (7,31). As trincas apresentaram-se, nor-

malmente, sob a forma de segmentos negros, orientadas paralela-

> ;nente dentro de um mesmo grão, sendo perfeitamente retilíneas
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\ FIGURA 7 - Microe&trutura do matarial hidrogenado nas condições

J = 1000 A/m2, t = 2h, 100 ml As2O3 (fotografada 1

dia apôs hidrogenação). Notar a presença de micro-

trincas trans e intergranulares. 0 efeito de rele-

vo foi obtido com o auxílio do sistema de contraste

por interferência Nomarsky. Sem ataque.

FIGURA 8 - Microestrutura do material hidrogenado nas mesmas

condições indicadas na Figura 7. Notar a presença

de faces transformadas no interior de alguns grãos.

0 efeito de relevo foi obtido com o auxílio do siste-

ma de contraste por interferência Nomarsky. Sem ata-

que.
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FIGURA 9 - Metalografia ótica. Amostra hidrogenada nas condi-

ções: J = 4000 A/m2, t = 2h, 100 ml As2O3 (fotogra-

fada 1 dia após hidrogenaçao). Fase e com microtrin_

cas superpostas. Ataque: água regia diluída.

FIGURA 10 - Metalografia õtica. Amostra hidrogenada nas condi-

ções J = 10000 A/m2, t = 2h, 100 ml As2O3 (fotogra

fada 1 dia apôs hidrogenaçao). Notar a presença

de microtrincas retilíneas na fase e e sinuosas na

austenita. Ataque: ãgua regia diluída.
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FIGURA 11 - Metalografia ótica. Amostra hidrogenada nas mesmas

condições indicadas na Figura 10. Microtrincas su

perpostas a fase e. Ataque: ãgua regia diluída.

quando situadas na martensita e e sinuosas quando na austeni

ta, fato este jã observado em trabalho anterior (31). A confir

macio de que estes segmentos negros são trincas foi obtida pelo

osciloscópio do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), que

indica a depressão na superfície da amostra observada,

A martensita e apresentou-se sob a forma de plaquetas

que se cruzam, orientadas segundo as possíveis direções defini-

das pelos planos {111} em que normalmente aparecem. 0 fundo é

a matriz austenítica. Apesar da utilização de grandes aumentos,

a martensita o1 não foi revelada nestas condições.
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A técnica de metalografia colorida, com o auxílio do

polarizador, foi utilizada para evidenciar a martensita a1. E£

te ataque químico, sugerido por BERAHA (48) ,foi realizado por

um tempo inferior a 1 segundo,â temperatura ambiente,em amos-

tras já atacadas com água regia diluída. Com este ataque colo-

rido, a metalografia em filme preto e branco apenas revela, em

maicr destaque,a fase e, mas a martensita o1 não pode ser iden-

tificada.

BERAHA (48), em seu livro, ilustrou a aplicação deste

ataque no caso de um aço inox 301 deformado plasticamente, afir

mando que a região que aparece amarela corresponde a austenita e

a que se apresenta azul a zonas martensíticas. No caso especí-

fico deste trabalho, a coloração azul e/ou verde parece corresponder

â martensita a1 que, como já citado na literatura (31), surge normal^

mente nas interseções entre plaquetas de e, na interseção entre

e e a matriz austenítica e em contornos de grão e de macia. A

parte marron constitui, provavelmente, uma região austenítica

bastante tensionada, possivelmente os sítios onde existiram, ou

ainda existem,plaquetas de fase e. A rigor, o que parece estar

sendo observado é o campo de tensões criado em torno da plaque-

ta de martensita e, que,por ser uma região de maior energia, é

atacada preferencialmente pelo ataque químico. As Figuras 12,

13 e m apresentam os resultados obtidos para o material hidro-

genado. Para efeito de comparação, são apresentadas as micro-

grafías do material não hidrogenado e como recebido (Figuras 15,

16 e 17).

Resultados de difraçao de Raios X, apresentados no A-

pêndice, reafirmam a presença de fases martensíticas, conforme referências bi

bliográficas já citadas (7,14,19,20,21).
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FIGURA 12 - Metalografia ótica. Amostra hidrogenada nas condi-

ções J = 10000 A/m2, t = 2h. Martensita ctf (azul)

possivelmente nas interseções entre e e a matriz

austenítica. Ataque: água regia diluída seguida do

ataque colorido.

FIGURA 13 - Metalografia ótica. Amostra hidrogenada nas mesmas,

condições indicadas na Figura 12. Notar a presença

de trincas retilíneas que aparecem normalmente na

fase c. A martensita a' aparece, também, ao longo

destas trincas. Ataque: água regia diluída seguida

de ataque colorido.
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FIGURA It» - Metalografia ótica. Amostra hidrogenada nas mesmas

condições indicadas nas Figuras 12 e 13. Trincas ŝ

nuosas na austenita. Ataque: água regia diluída se-

guida de ataque colorido.

FIGURA 15 - Metalografia ótica. Material não hidrogenado. Ob-

servar que a austenita apresenta-se amarela. Ata-

que: ãgua regia diluída seguida do ataque colorido.
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FIGURA 16 - Metalografia ótica. Material como recebido, deforma-

do plasticamente ã temperatura ambiente. Notar a pre

sença de regiões de coloração azul (provavelmente

o 1), marron (provavelmente e) e amarela (austenita).

Ataque: água regia diluída seguida do ataque colori-

do.

FIGURA 17 - Metalografia ótica. Material como recebido,nas mesmas

condições indicadas na Figura 16. Ataque: água regia

diluída seguida' do ataque colorido.
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[V.I.2 Caracterização por Metalografia Eletrônica de Varredura

Apôs a hidrogenaçao catódica nas diferentes condições

descritas na Tabela 2, os corpos de prova foram limpos em tetra

cloreto de carbono e observados no MEV, para verificar possíveis

alterações na sua superfície externa causada pela penetração do

H.

'ABELA 2 - Condições de Hidrogenaçao Catõdica dos Corpos de

Prova

HIDRO-

GENAÇÂO

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DENSIDADE DE
CORRENTE
J(A/m2 )

1000

1000

1000

50

250

500

1000

2000

2500

3000

4000

1000

4000

1000

4000

1000

4000

10000

10000

TEMPO DE
HIDROGENAÇAO
(HORAS)

1/2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

5

5

7

7

24

24

2
4

AS2°3
imt)

100

20

500
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



A observsçio destes corpos de prova no MEV,nos tempos

10 min, 20 min, 30 min, 50 min, Ih 20 min e 2 h após hidrcgenação,

revelou a presença de novas trincas com o tempo. Estas trincas

só são perceptíveis a partir de cerca de 300 vezes de aumento e,

segundo HOLZWORTH e LOUTHAN (7), algumas delas formam-se ainda

no período de hidrogenaçao, quando são aplicadas correntes al-

tas ou longos tempos de hidrogenaçao. Este efeito é exemplifi-

cado nas Figuras 18, 19, 20 e 21.

Ficou evidente a forte alteração superficial induzida

pelo H. No material as trincas são superficiais, desaparecendo

quando a amostra ê* submetida a um rápido polimento.

A observação sistemática no MEV dos efeitos da hidroge-

naçao catódica, 2 meses após hidrogenação, forneceu uma série

de observações interessantes:

1 - em todas as condições de hidrogenaçao analisadas f£

ram observadas trincas superficiais transgranulares

e intergranulares. A maior dimensão das trincas é*

no sentido longitudinal e a menor radial;

2 - as trincas transgranulares são geralmente paralelas

entre si e apresentam um caráter fortemente crista-

logrãfico;

3 - considerando-se densidades de correntes crescentes,

as trincas apresentaram determinadas singularidades

descritas abaixo:



3URA 18 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hi-
drogenada na condição J = 1000 A/m2, t = 2h, 100
mi As20_ e observada 30 min apõs hidrogenaçao.
Presença de ínierotrincas.

3URA 19 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hi-
drogenada nas mesmas condições indicadas na Figura
18 e observada 50 min apõs hidrogenaçao» Notar a-
parecímento de nova trinca no campo esquerdo infe-
rior.
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FIGURA 20 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hi-

drogenada na condição J = 4000 A/m2, t = 2h, 100

T&t As203 e observada 20 min após hidrogenação. Pre-

sença de microtrincas.

FIGURA 21 - Metalografia eletrônica de .varredura. Amostra hi-

drogenada nas mesmas condições indicadas na Figura

20 e observada 30 min apôs hidrogenação. Notar apa

recimento de nova trinca na região central.
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- para J = 50 A/m1 e 250 A/m* no tempo t = 2h obser

ís va-se que os contornos de grão não estão bem defi

'•*:. nidos. Isto porque, apôs 2 meses de hidrogenação,

V; bs contornos que tinham sido evidenciados logo a-

põs hidrogenação,ao se observar a amostra sem ata

que, desaparecem e so restaram, então, aqueles

segmentos que efetivamente correspondem a trincas;

As trincas presentes encontram-se, em sua grande

:~ maioria, associadas ã fase e, caracterizando a

presença de regiões com um numero razoável de

trincas (contendo fases transformadas) próximas a

v regiões sem trincas (provavelmente austeníticas)

como mostram as Figuras 22 e 23;

- para J = 500 A/m*,t = 2h.

Neste caso o número de trincas transgranulares e

intergranulares é visivelmente superior. A aust£

•| nita jã apresenta um numero de trincas considerá-

vel, mas,ainda assim, a fase e parece conter um

, maior numero de trincas (Figura 2f);

- para J = 1000 A/m2, t = 2h

A partir desta condição de hidrogenação, quase to

I dos os grãos (austeníticos ou não) possuem trin-

tr cas, embora não uniformemente distribuídas. Nesta

condição foi observado o aparecimento de trinca

retardada na austenita (Figura 1 9 ) ;



FIGURA 22 - Metalografia eletrônica de varredura. Aracstra hi-

drogenada na condição J = 50 A/m2, t = 2h, 100 mt

As.O-. Microtrincas orientadas aleatoriamente na
i. &

fase e. -: -•-•:

\

FIGURA 23 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hi-

drogenada na condição J = 250 A/m2, t = 2h, 100 Bit

As-Og. Presença de microtrincas na fase c e na

austenita. - .
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para J = 4000 A/m2, t = 5h

Nota-se maior agressividade nas condições de

hidrogenação, com o aparecimento de trincas em dî

•reções diferentes dentro de um mesmo grão (Figura

25);

para J = 1000 A/m2, t = 7h

0 número de trincas em direções diferentes dentro

de um mesmo grão aumenta (Figura 26);

para J = 1000 A/m2, t = 24h

Quase todas as regiões observadas mostraram a pre

sença de trincas em direções diferentes dentro de

um mesmo grão. Nesta condição foram observadas

algumas regiões estufadas, além do arrancamento

de parte de um grão (Figuras 27 e 28);

para J = U0OO A/m2, t = 24h

Nestas condições surgem fendas, principalmente

nos contornos de grão (Figura 29);

para J = 10000 A/m2, t = 2h

0 tamanho das trincas e visivelmente inferior

(Figura 30) quando comparado com todas as condi-

ções de hidrogenação já analisadas e a quantidade

de trincas intergranulares diminui sobremaneira.

Ha indícios de uma nova estrutura, possivelmente

a martensita a', onde d tamanho das trincas é

bastante reduzido.
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* FIGURA 24 - Metalografia e le t rôn ica de varredura . Amostra hidro
genada na condição J = 500 A/m2, t = 2h, 100 mt
À S2°3-

FIGURA 25 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hi-
drogenada na condição J = H000 A/m2, t = 5h, 100
ml As 20 3, Trincas em direções diferentes dentro de
um mesmo grão.



FIGURA 26 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hidr£

genada na condição J = 1000 A/m2, t = 7h, 100 ml

As_0_. Trincas em direções diferentes dentro de úm

mesmo grão. Observar a presença de micro trincas ŝL

nuosas e retilíneas. -

FIGURA 27 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hidr£

genada na condição J = 1000 A/m2, t = 24h, 100 mP,

A S J O J . Região estufada. .• . •" •• .

m



FIGURA 28 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hidro

genada na condição da Figura 27. Observar arranca-

mento de parte de um grão.

FIGURA 29 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hidro

genada na condição J = 4000 A/m-2, t = 2^1, 100 ml

As-CL. Trincas em contornos de grão abrindo-se em

fendas, . . . •
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FIGURA 30 - Metalografia eletrônica de varredura. Amostra hidrç_

genada na condição J = 10000 A/m2, t = 2h, 100 m£

As~0o. Trincas aleatórias de tamanho reduzido.

à

Foi, então, realizado um estudo sistemático

das trincas, em que foram medidas, nas próprias micrografias

com 2200 x de aumento, o número de trincas por unidade de área

( rr ), o tamanho médio das trincas (L), o número de interseções

de trincas por unidade de área ( 7 ) e a distância media entre

as trincas paralelas (15). Para este estudo foram tiradas vinte

fotos em diferentes regiões para cada condição de hidrogenaçaofc

de tal forma a obter-se um estudo estatístico confiável. Estas

fotos foram tiradas dois meses após hidrogenaçao, situação na

Qual não se espera que ocorra mais nenhuma evolução da morfolo-

gia das trincas.

Ç->£
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Para contagem das trincas foram estabelecidos os seguin

tes critérios:

(i) eventuais trincas que se apresentaram como segmen-

tos meio apagados não foram contadas;

(ii) trincas formando ângulos entre si foram considera-

das duas trincas que se interceptam;

(iii) o tamanho da trinca é o que aparece na foto, embora

em alguns casos note-se, claramente, que a trinca

continua alem dos limites da foto;

(iv) fcram contadas as trincas transgranulare& e inter-

granulare s;

(v) as medidas foram feitas em micrografias e não dire-

tamente no microscópio (o que requereria um tempo de

utilização do equipamento muito elevado),levando-se

- em conta o aumento no microscópio e a razão de redu

ção na ampliação da fotografia.

Os gráficos correspondentes a variação destes parâmetros

com a densidade de corrente (J) são apresentados nas Figuras 31,

32, 33 e 34.

Como se observa na Figura 31, para o material hidrogena

do durante 2h, o numero de trincas por unidade de ãrea aumenta

para densidades de coerente crescentes ate atingir J = fOOO A/m2,
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mantendo, aproximadamente, o mesmo valor para J = 10000 A/m2.En

jtretanto, a taxa de crescimento no intervalo J = 250-1000 A/m2

e consideravelmente alta, comparada com o intervalo J = 1000-

s -ifOOO A/m2, em' que o aumento do numero de trincas se dã de for-

ma mais suave.

Para J = 1000 A/m2, o numero de trincas por unidade de

are a nos tempos t = 1/2, 2 e 5h sofre um grande aumento no sen-

tido crescente dos tempos. Mo entanto, para tempos de hidroge-
í
nação maiores (7 e 24h),a densidade de trincas quase não se ai-

terá.

No caso de J = 4000 A/m2, há um decréscimo progressivo

da quantidade de trincas a partir de t = 5h, de tal forma que

t = 2 e 24h apresentaram, aproximadamente, o mesmo resultado.

Comparando-se os resultados para os tempos 5h, 7h e

i 24h nas densidades de corrente J = 1000 e 4000 A/m2, nota-se

: que,para t = 5h,hã um aumento do número de trincas no sentido

' J = 1000 •*• 4000 A/m2. Jã para t = 7h, este acréscimo não é tão

pronunciado e no tempo t = 24h a situação se inverte: a densida

de de trincas decresce*

A densidade planar de trincas para t = 2h com 20 mt e

500 mt de As203 também está representada na Figura 31.

£ importante notar que o número de trincas por unidade

de área é multiplicado pelo fator 1011, o que significa que os

resultados encontrados eqüivalem a centenas de bilhões de trin-
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cas por metro quadrado (dezenas de milhões de trincas por centí

petro quadrado). Portanto, as variações nas densidades de trin

jcas da Figura 31 correspondem a diferenças significativas no

numero de trincas.

A Figura 32 apresenta os valores do tamanho médio das

trincas em função da densidade de corrente. Nas condições de

hidrogenação estudadas, não parece existir uma variação muito

grande entre os resultados, que podem ser situados em uma faixa

definida, conforme mostrado nesta Figura. Para t = 2h, foi traçada

uma curva completa, pois,neste caso,obteve-se o valor de L para

J = 10000 A/m2.
í

0 aspecto geral do grafico indica que os valores de T

tendem a subir até J = 1000 A/m2 e, a partir deste valor, come-

çam a decrescer, embora a densidade de trincas não aumente (Fi-

gura 31), como poderia ser esperado.

v Nota-se que para 20 ml e 500 ml de As-0- o tamanho mé-

dio das trincas é praticamente o mesmo, inferior ao corresponden

te a 100 ml ASjO», apesar da densidade destas ser diferente.

0 numero médio de interseções de trincas por unidade de

área para o tempo t = 2h aumenta no intervalo J = 50 A/m2 até

J s ifOOO A/m2 e permanece praticamente constante para J = 10000

A/m2, como mostrado na Figura 33. Fixando-se as densidades de

corrente J = 1000 A/m2 e U0O0 A/m2 e modificando-se o tempo, os

resultados serão, da mesma forma que os anteriores, semelhantes

aos obtidos para o numero de trincas por unidade de área em fun

ção da densidade de corrente. Isto é coerente com o fato de

I



TEMPO DE H!0ROGENAC50(IOOrt)l A

7000 8 0 0 0 10000bO 250500 1000 2ÒOO25OO 3OOO 4000 5000 6000

J(A/n?)
FIGURA 31 - Valores do número de trincas por unidade de área (N/A) em função da densidade de

corrente (J),

tr»
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TEMPO DE HlDROOENAÇSO(lOOm) Aa O )
• 1/2h « 3

en

90 2505001000 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9 10000

J(A/n? )
FIGURA 32 - Valores do tamanho médio das trincas (D em função da densidade de corrente <J).
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TEMPO DE HIOROGENAÇSO
(100 ml )

• 1/2 h
O 2 h
• 4 h
D 5 h
A 7 h
0 24 h

• 20 ml A

9 500ml

50250 500 1000 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 • %O000.
J(A/m*

FIGURA 33 - Valores do número de interseções de tr incas por unidade de área (I/A) em função da
densidade de corrente ( J ) .
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que um número maior de trincas por unidade de ãrea deve corres-

ponder a um maior número de interseções destas por unidade de

área e vice-versa. Em decorrência disto, também a distância m£

dia entre trincas paralelas deve decrescer, como efetivamente o

corre (Figura 34).

As Figuras de números 35 a 38 mostram os histogramas da

distribuição de freqüência dos valores de ?, L, i e D" para algu
A A *—

mas condições de hidrogenação. Notar que os valores médios efe_

tivamente correspondem ao intervalo em que a distribuição de

freqüência apresenta um valor máximo, indicando que os resulta-

dos encontrados são realmente representativos.

IV.2 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL APÓS HIDROGENAÇAO CATÓDICA

£ conhecido o fato de que a dutilidade medida pela de-

formação (e) e/ou redução de ãrea (RA) se reduz substancialmen-

te quando quantidades de hidrogênio consideráveis são absorvi-

das pelo aço inoxidável (9,13,14,17).

Neste trabalho, foram realizados testes mecânicos, no

sentido de analisar a influência do hidrogênio nas propriedades

mecânicas do aço inoxidável AISI 304 sob a forma de fio. Os

corpos de prova foram hidrogenados em diferentes condições an-

tes de serem tracionados.

#

A partir dos v&lores de determinados parâmetros obtidos

na listagem do computador (Capítulo III), foram traçadas as cur
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vas descr i tas a seguir .

As curvas tensão verdadeira versus deformação verdadei-

*< ra para anal ise das variáveis tempo de hidrogenação, densidade

, de corrente e tempo de envelhecimento no caso .de amostras testadas
IÍ - ^ —| l—

j 1 dia após hidrogenação (ID HD) são apresentadas nas Figuras 39 a 46. Em ai

guns casos foi representada a curva de tração da amostra não • h i

j drogenada para efe i to de comparação. Notar que todas as amos-
i"
Í trás ensaiadas 1 dia apôs hidrogenação apresentam uma dutilida-

i- de superior as ensaiadas apôs hidrogenação (Figuras 39 a 42).E£

te fato deve estar relacionado com a saída de hidrogênio com o

tempo, permitindo a recuperação da dutilidade.

Os valores de e para as amostras com diâmetro reduzido

(Figuras 40 e 42) são sensivelmente inferiores a quaisquer dos

valores obtidos para uma mesma densidade de corrente, resultado

este coerente com o fato de que a razão superfície-volume é

maior neste caso.

Fixando-se a densidade de corrente e aumentando-se pro-

• gressivamente o tempo de hidrogenação (Figuras 43 a 45) observa

se que há uma clara tendência ã perda de dutilidade, fato este

que não pôde ser comprovado no caso de aplicação de densidades

de correntes crescentes em amostras hidrogenadas durante 2h

(Figura 46). LELÉ e MIRANDA (58), no estudo de chapas finas,

concluíram igualmente que a variação da densidade de corrente,'

considerando-se o mesmo tempo de hidrogenação, não afeta signi-

ficativamente a dutilidade do material.

•4

I
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Considerando-se válida a equação de LUDWICK

o = a 4 ken (3)
o

de

o é a tensão de escoamento
o

n o expoente de encruamento

k o coeficiente de resistência,

>ram obtidos os valores de n a partir dos gráficos In -nr x Ln e

'açados pelo computador, nas diferentes condições de hidrogena

ío. Nestes gráficos, pode-se observar melhor as mudanças im-

>stas â curva de escoamento pelo encruamento do material.

As curvas tn — x In e, encontradas para o aço inoxi-
de

ível AISI 304 sob a forma de fio hidrogenado em diferentes con-

Lções, apresentaram dois estágios distintos que permitiram o

ílculo de dois valores de n (njj e n..,) para cada densidade

» corrente e/ou tempo de hidrogenução aplicados.

0 parâmetro n,, correspondente â região de deslizamen-

> fácil, onde a densidade de discordâncias e baixa e o desli-

unento se dá por longas distâncias ,sem que as discordâncias se-

am obstruídas, não e normalmente apresentado pelos policris-

lis (49). Em particular, o aço AISI 304 utilizado neste traba
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lho não o apresenta. .

0 estagio II (onde se obtém n..) apresenta uma taxa de

encruamento constante, porém muito mais alta que a do primeiro es-

fágio, quando ele existe' (49). Nesse estagio as discordancias

•já se acumularam de tal forma que, ao deslizarem, sao logo obs-

truídas *e, por isso, o encruamento aumenta.

Já o estágio III (onde se obtém n ^ J é caracterizado

por uma taxa de encruamento que diminui continuamente com o au-

mento da deformação. Nessa etapa, as discordancias são capazes

de ultrapassar os obstáculos no seu plano de deslizamento e,

* aparentemente, a densidade de discordancias moveis não aumenta,

podendo em muitos casos diminuir (49).

Em cada grafico (Figuras 39 a *f6) são apresentados, sob

í- a forma de tabelas, os valores dos parâmetros nTI, nIIT, kjj»

fcjTT» tfT e e» (o-, e £_, representam, respectivamente, a tensão

f de transição e a elongação de transição do estagio II para o es_

tãgio III).

Os valores de n,j mostraram que a capacidade de deforma

ção neste estagio é basicamente a mesma em quase todas as eondî

:,. ções de hidrogenação, tanto para os ensaios realizados apôs hir

| drogenação. quanto para os ensaios realizados 1 dia após hidra-

ta genaçao. Isto é, o expoente de encruamento nTT parece ser inde

I pendente do tratamento sofrido pelo material antes do ensaio,a-

' presentando um valor médio em torno de 0,7, valor este corres-

pondente ao do material não hidrogenado. Este fato leva a crer

»
»
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que,para os valores de deformação correspondentes ao segundo es_

tágio, a presença de martensita, trincas e hidrogênio não afe-

tam a capacidade de deformação. No entanto, cabe salientar,que

em condições mais severas de hidrogenação pôde ser observado um

decréscimo de n,j.

Já os valores do coeficiente de encruamento n.,., para o

terceiro estagio são bastante sensíveis aos efeitos de penetra

ção do H. Isto vem de encontro ao fato de que n indica a medi-

da da capacidade ou habilidade do material distribuir a deforma

ção uniformemente. Quanto maior for o valor de n, maior será a

capacidade de encruamento do material.

Em quase todos os casos os valores de iW- são inferi£

res aos de n-*, pois,quanto maior a deformação, mais instável é

a estrutura do aço e menores são os valores de n. Pode-se no-

tar, também, que há uma tendência ao decréscimo dos valores de

n com o aumento do tempo de hidrogenação, tanto para o segundo

quanto para o terceiro estágio.

A elcngação de transição (e_) e a tensão de transição

(a_) não foram significativamente afetadas pelaj condições de

hidrogenação. No entanto, observa-se que os corpos de prova

com diâmetro reduzido apresentam um valor menor de deformação

de transição, indicando que, quanto maior e a espessura da cama-

da afetada pelo hidrogênio em relação ao volume total de mate-

rial, mais cedo ocorre a transição do segundo para o terceiro

estágio. ... . ~,.
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Os valores de k, coeficiente de resistência, para o

terceiro estagio são sensivelmente superiores aos do segundo,in

dicando a necessidade de esforços maiores para deformar o mate-

rial a partir de determinado valor da deformação. 0 coeficien-

te de resistência aumenta com os fatores que acrescentam resis-

tência ao deslizamento.

Os valores da tensão nominal no limite de resistência ã

tração praticamente não foram afetados pelo aumento do tempo de

hidrogenação, mas a tensão de escoamento tende a crescer nas

mesmas condições (Figuras f7 e 48). No entanto, considerando-se

o fio de diâmetro reduzido, observa-se que há uma queda no va-

lor da tensão no limite de resistência ã tração (cr.RT) para

J = fOOO A/m2 no sentido de 2h para 2th, reafirmando a importin

cia da dimensão da camada afetada pelo H em relação ao volume

total do material.

IV.3 ASPECTOS MICROFRATOGRAFICOS DAS AMOSTRAS ENSAIADAS EM

TRAÇÃO

A fratura dutil é caracterizada pela presença na super-

fície de fratura dos corpos de prova de duas zonas distintas: i

zona fibrosa e a de cisalhamento. Na zona fibrosa são observa-

das microcavidades ("dimples") equiaxiais que são macroscópica-

roente normais a direção de tração principal e, na de cisalhameri

to, microcavidades de cisalhamento, que traduzem a inclinação da

superfície de fratura em relação ã tensão principal.



68

86.

"300-

too-

100

Q

A

—8

.NAO M0R03ENADA

«MAO HPR06EMA0A _

J . I 0 O 0

O APÓS OOP

A I D OOP

• APÔS OOP OR

A A?

e

o
— •

o

o

10 120

900

TOO 3

980 72O
log t (HORAS)

n

S
«I
5

FIGURA 47

OAPtfS OOP
A ' O OOP
• AF&DOPDR

•NXOM0RO6ENA0A-

O MDR06ENAOA

24

FIGURA 48

120 190
togt(HORAS)

LRT

800

700
6O0H

S

<0

í



69

A fragilização por hidrogênio, já analisada por testes

de tração uniaxial (Seção IV.1), enfatizou a perda de dutilida-

de do material devido à presença de hidrogênio. No entanto, fi

cou claro que as propriedades mecânicas dependem da geometria

da amostra, no sentido de que maiores superfícies em relação ao

volume total do material aumentam a sensibilidade à FPH. Este

fato se deve a reduzida penetrabilidade do H na austenita.

Contudo, as morfologias de fratura do material hidroge

nado em condições severas e dos fios de diâmetro reduzido apre-

sentaram um caráter dútil, da mesma forma que o material não hi_

drogenado (Figuras 49 a 55). A fratura por formação e coales-

cência de vazios foi observada tanto para o material não hidro-

genado, quanto para o material hidrogenado, mostrando, que mesmo as amos-

tras cujos ensaios de tração indicaram serem pouco dúteis apresentaram, em

escala microscópica, iuptura do tipo dútil, fenômeno este também observado

por BIANQÍAKD et ai (8) no estudo do aço inox 302 hidrogenado.

Embora não tenha sido feita uma análise detalhada, pa-

rece não existir nenhuma evolução no sentido de encontrar-se nú

crocavidades . de dimensões reduzidas, à medida que a condição de

hidrogenaçao torna-se mais severa, como obtiveram HY1AK et ai (50).

No entanto, a superfície lateral dos corpos de prova en

saiados em tração foi severamente fragilizada. As Figuras 56

a 59 mostram a decoesão dos contornos de grão, além de trincas

transformando-se em fendas dentro dos grãos. As trincas, ape-

sar de sua pequena profundidade, se expandem lateralmente com

o esforço de tração. £ importante notar que mesmo em condições
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FIGURA 49 - Superfície de fratura do corpo de prova não hidroge_

nado. Observar a presença de uma zona fibrosa (ceri

tro) e outra de cisalhamento (borda).

ii
I

FIGURA 50 - Superfície de fratura do corpo de prova não hidro-

genado. Microcâvidades equiaxiais correspondentes

â zona fibrosa.
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FIGURA 5i - Superfície de fratura do corpo de prova não hidroge^

nado. Micrccavidades de cisalhamento corresponden-

tes à zona rie cisalhemento.

FIGURA 52 - Superfície de fratura do corpo de prova de diâmetro

reduzido hiárogenado nas condições J = 1000 A'm2,

t = 2h. Microcavidades equiaxiais correspondentes

â zona fibrosa.
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FIGURA 53 - Superfície de fratura do corpo de prova de diâmetro

reduzido hidrogenado nas mesmas condições indicadas

na Figura 52. Microcavidades de cisalhamento cor-

respondentes a zona de cisalhamento.

FIGURA 54 - Superfície de fratura do corpo de prova hidrogenado

nas condições J = 10000 A/m2, t = 4h. Microcavida-

des equiaxiais correspondentes a zona fibrosa.
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FIGURA 55 - Superfície de fratura do corpo de prova hidrogenado
nas mesmas condições indicadas na Figura 54. Micro-
cavidades de cisalhamento correspondentes a zona de
cisalhamento.

.FIGURA 56 - Superfície lateral do corpo de prova hidrogenado
nas condições J = 1000 A/m2, t = 720h. Aspecto da
camada fina que sofreu fragilização.



FIGURA 57 - Superfície lateral do corpo de prova hidrogenado nas
mesmas condições indic-das na Figura 56. Aspecto da
superfície lateral fragilizada. Grãos subdivididos
em pequenas regiões.

FIGURA 58 - Superfície lateral do corpo de prova de diâmetro re_
duzido hidrogenado na condição J = 4000 A/m2, t=2h,
Trinca transformando-se em fenda no interior de um
grão. Decoesão dos contornos de grão.
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onde ocorreram grandes reduções de ãreas da seção útil na fratu

ra.(Figura 59), a morfologia de fratura continuou mantendo um

aspecto dutil com uma fina camada externa severamente fragiliza

da. Em determinadas condições, alguns grãos, inclusive, desapa

receram,de modo semelhante à fragmentação de uma camada de oxi-

do que cobre a superfície de um material.

Os corpos de prova hidrogenados em condições mais adver

sas exibiram grãos subdivididos em pequenas regiões (Figura 57),

provavelmente pela abertura de trincas transgranulares que se

interceptam. Parece que,nestas condições, as trincas dentro
m

dos grãos passam a ser mais significativas no processo de ruptu

ra da superfície lateral.

Se a profundidade de penetração do H nestes corpos de

prova fosse comparável ao seu diâmetro, a camada fragilizada t£

ria maior espessura (Figura 56), provocando, provavelmente, uma

mudança na morfologia de fratura que passaria, então, de dútil

para frágil, Este resultado já foi obtido no estudo de chapas

finas hidrogenadas (34), situação esta em que a camada afetada

pelo H é considerável em relação â espessura da amostra. Neste

caso, a superfície de fratura do corpo de prova (Figura 60) a-

presenta uma região central formada por microcavidades, uma re-

gião intermediária em que nota-se, nitidamente, o caráter trans

granular da fratura.e, próximo â superfície, características de

fratura intergranular mostrando que há uma evoluçüo no sentido

dutil-frágil.
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FIGURA 59 - Corpo de prova hidrogenado nas condições J =
ss. 10000 A/m2, t = '4h. Redução da area de seçlo
útil na fratura.

flGURA 60 - Superfície de fratura de um corpo de prova, sob a
forma de chapa, hidrogenado (J = 2000 A/m% t=20h).
Região central dútil (microcavidades) circundada por
uma camada frágil composta por regiões onde ocorreu
fratura intergránular e regiões com características
de clivagem transgranular.
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CAPITULO V

DISCUSSÃO

V.l EFEITOS SUPERFICIAIS

Os eventos põs-hidrogenação dependem não sõ da distri-

buição do H obtida durante carregamento catodico e de sua redis_

tribu5.ção apôs carregamento, mas, também, dos caminhos preferen-

ciais seguidos pelo hidrogênio,à medida que sai do material (19).

Segundo FUJITA (H5) o H não se distribui homogeneamente

no aço inoxidável, uma vez que possui maior afinidade pelo Ni

do que pelo Fe e tende a se alojar preferencialmente em imper-

feições cristalinas, tais como inclusões não metálicas, vazios

e microfissuras pré-existentes, contornos de grão e de macia e

zonas deformadas plasticamente com maiores concentrações de

discordâncias. Esta interpretação tem come base a análise do

efeito do H em solução na estrutura ele rônica do metal (51).Os

elétrons (ls) dos átomos de H juntar-se-ão as camadas d dos

átomos vizinhos mais próximos, provocando um aumento das forças

repulsivas entre os átomos, isto é, um aumento de energia na

região em que se produz este efeito (51).

Ao cessar a hidrogenação catõdiea inicia-se o rearranjo

de hidrogênio* A grande concentração de H em uma profundidade

pequena (alguns microns) a partir da superfície promove ali o

surgimento de elevaoas tensões multiaxiais compressivas durante
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a hidrogenaçãc e tensões trativas após, com redistribuição de.

H que se difunde para fora da amostra (21). São estas tensões

trativas que ocorrem no envelhecimento após hidrogenaçlo que»

além de deformar elástica e plasticamente os cristais superfiejL

ais, contribuem para o aparecimento de trincas (7,45) e de mar-

tensita a* (20,21). A fase e nucieia e cresce durante a hidro-

genação. A fase o* é encontrada preferencialmente na interse-

ção entre plaquetas de fase e e em (ou próximo a) interseções

destas plaquetas com contornos de grão ou de macia (24,32). Em

amostras pré-trincadas e deformadas a baixas temperaturas (19)

a martensita a1 apresentou-se em grande quantidade próxima I pen

ta da trinca, diminuindo de quantidade ao se afastar deste lo-

cal.

HOLZWORTH (7) e mais recentemente MATHIAS et ai (19)

admitiram a possibilidade óa existência de trincas nas interfa-

ces martensita-austenita. A segregação de H na interface y/c,

onde existem fortes concentrações de tensões, pode criar uma su_

per saturação deste elemento nesta região, desenvolvendo tensões

triaxiais fragilizantes que dão origem is microtrincas. No en-

tanto, SILVA e colaboradores (34) estudando o aço inox 304 hi-

drogenado por microscopia eletrônica de transmissão, só observ£

ram trincas na interface y/c na parte fina da amostra.e sugeriram que isto

pode ser interpretado como um efeito particular de filmes finos. As trincas

na martensita perseguem invariavelmente interseções ou pontas de plaquetas

de fase c (31), regiões estas onde tanibém surge a fase o1 a partir da fase c.

CHENE et ai (52), analisando ligas Fe-Cr-fíi, concluíram

que a segregação do K ocorre, normalmente, em disccrdãncias, .-a_r

tensitas e e a' e defeitos de empílhamento. No entanto, nors-
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ran que a segregação ocorre em maior escala nas discordãncias. Os autores

não conseguiram observar a segregação de H en. contornos de grão, mas foi

levantado o fato de que estas observações foram feitas em condições particu

lares: forte gradiente de concentração de H da superfície para o interior e

concentração absoluta de H relativamente pequera, considerando-se a solúbili

dade total. Ê possível que, nestas condições, vara difusão acelerada do H

pelos contornos de grão ocorra na desgaseificaçio que precede a exposição da

auto radiografia.

Desde que o aparecimento de microtrincas e de fases trans

formadas são fenômenos • retardados, isto é s surgem com o tempo a-

"pós hidrogenação, o conhecimento do mecanismo de liberação do

H é essencial.

MATHIAS et ai (19), através da. analise do H liberado a

pôs hidrogenação em aços inoxidáveis austeníticos, concluíram

que, nos primeiros minutos após cessada a hidrogenação, o H e l i

berado a par t i r de regiões deformadas plasticamente e de suas

vizinhanças, sem indicação de caminhos preferenciais. Nestas

condições, o volume de H que sai da amostra ê proporcional à

raiz quadrada do tempo decorrido apôs carregamento (19). Para

tempos mais longos, a saída de H ocorre em regiões onde existam

grandes concentrações de martensita a1 e, nesta situação, o vo-

lume de H liberado deixa de seguir a dependência acima citada

em relação ao tempo apôs hidrogenação (19).

Considera-se, normalmente, que-a quantidade de trincas

presentes no aço inox 304 esta intimamente relacionada com as

condições de hidrogenação (7,9,3*0. Segundo ATRENS e colaborado-

res (29,30), a massa de K contida no material aumenta lincarmen
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te com o tempo de hidrogenacao elevado a 1/2, até determinado

tempo de hidrogenacao.

No caso da Figura 31 do presente trabalho, o numero de

trincas aumenta desde J = 50 A/m2 até J = 4000 A/m2 para 2 h de

hidrogenacao, fato este que pode ser atribuído a quantidades

crescentes de H dentro do material, a medida que a densidade de

corrente aumenta. Entretanto, para J = 10000 A/m2 a densidade

de trincas permanece praticamente inalterada, da mesma ordem de

grandeza correspondente a J = 1000 A/m2, levando a crer que,nes

te caso, correntes altas talvez não estejam necessariamente re-

lacionadas com maiores quantidades de H dentro do material ou,

então, que algum fenômeno esteja ocorrendo para que o processo

de nucleação e propagação das trincas se modifique. Aliás, o

fato de que a taxa de crescimento no intervalo J = 250 - 1000

A/m2 é consideravelmente alta comparada com o intervalo J =

= 1000 - ifOOO A/m2 já ê um indício de que esteja ocorrendo al-

guma mudança de comportamento. £ importante lembrar que uma

variação dos valores de N/A (Figura 31) corresponde a bilhões

de trincas por metro quadrado a mais ou a menos, resultado este

nada desprezível.

Considerando-se a variação da densidade de trincas com

o tempo (Figura 31) para J = 1000 A/m2, nota-se que o número de

trincas por unidade de área sofre um aumento no sentido crescer^

te dos tempos e depois estabiliza nos tempos 7h e 2th, resulta-

do este semelhante ao obtido para J = 10000 A/m2. Isto é, os

resultados correspondentes a densidades de corrente altas ou

tempos longos tendem a se comportar da mesma forma»
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O decréscimo do número de trincas na condição J = H000

A/n* (Figura 31) para os tempos 7h e 24h em relação a 2h e 5h

pode ser considerado como uma continuidade dos resultados jã ex
«

postos, no sentido de que, neste caso, seria ultrapassada a

condição em que os valores de N/A são aproximadamente iguais pa

ra determinada condição e, a partir daí, para condições mais S£

veras de hidrogenação, contrariamente ao que normalmente seria

esperado, o número de trincas diminui. Em resumo, pode-se ex-

trapolar que ,no sentido crescente dos tempos ou das densidades

de corrente, a quantidade de trincas passaria por um máximo,

embora istc não tenha sido observado no caso das densidades de

corrente.

Duas explicações devem ser consideradas para estes re-

sultados. A primeira delas baseia-se na análise de fenômenos

de superfície que ocorrem durante o carregamento catódico. HUD

SON e colaboradores (53) sugeriram que existe uma concentração

crítica de veneno necessária para influenciar a recombinação dos

átomos de H, mas que não se sabe como esta concentração crítica

varia com os parâmetros elétricos, com a composição do eletroliL

to e com a natureza da superfície da amostra. Por outro lado,

McRIGHT (54) no estudo do mecanismo de absorção e evolução de

H em determinado material, dividiu o processo em diferentes eta

pas, reproduzidas na Figura 61, Ele propôs dois modelos para

explicar a entrada de H em um metal. 0 primeiro deles conside-

ra que o H penetra no material na forma atômica ou nascente, i£

to é, na forma elementar em que existe na superfície. No se-

gundo modelo, o H entra no material a partir de um íon de H sem

etapas intermediárias. Estes modelos são descritos esquematica
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•ente na Figura 62.

Já HORIUTI e TOYA (55) propuseram dois modelos de adsor

ção química do H relacionados com os modelos jã descritos. No

denominado adsorção do tipo r9 mostrado na Figura 63, os átomos

de H adsorvidos não sofrem influência da nuvem eletrônica do

metal mas estão situados diretamente acima de um átomo do me-

tal. A ligação é altamente covalente, sendo o H a parte leve-

mente negativa do dipolo. No caso de adsorção do tipo s_ o hi-

drogênio fica parcialmente na nuvem eletrônica do metal, compor

tando-se como um proton. A ligação neste caso é mais ionic a com

o H sendo positivo. Isto representaria um estado de maior e-

nergia do que no tipo r, mas defeitos na rede e imperfeições na

superfície significativamente reduzem a energia a favor do tipo

Baseando-se no que acaba de ser dito, no caso especí-

fico deste trabalho, ê" possível que quando a quantidade de H que

chega a superfície da amostra é maior, nas condições mais seve-

ras de hidrogenação, a interação do H com a rede cristalina se

modifique (ligação covalente ou metálica) ,alterando o processo

de nucleação e propagação das trincas,de tal forma que os re-

sultados obtidos possam ser justificados, embora o mecanismo nirf

possa ser estabelecido de forma definitiva.

A outra explicação leva em conta a presença de fases

transformadas no material carregado catodicamente• Como citado

por HOLZWCKTH e LOÜTHAN (7), um número de trincas menor foi ob-

servado no aço inox 3Cm L trabalhado a frio e, além disso, o
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número de trincas decresce à medida que a quantidade de deíV-""2

çlo cresce. Eles citam ainda que o trabalho a frio pode chtf>y*r

a suprimir a transformação y •*• t induzida por H, uma vez qu<̂  v

arranjo de discordâncias formado no processo de deformação ̂ *>'3;

culta a separação de discordâncias totais e, conseqüentemente»

a formação de discordâncias parciais separadas por uma falh.t >-te

empilhamento. Este mesmo resultado foi obtido por GARCIA <".:»>-

Assumindo-se que a quantidade de H dentro do material

cresce (considerando-se apenas uma camada muito superficial) a

medida que aumenta-se a densidade de corrente e/ou o tempo ^e

hidrogenação, o material hidrogenado terá sua rede cristalina ca_

da vez mais deformada, podendo conduzir-se da mesma forma que

o material previamente deformado à medida que as condições de

hidrogenação tornam-se mais severas.' Isto quer dizer que, efe-

tivamente, e possível que o número de trincas diminua quando o

aço inox 304 é submetido a condições severas de carregamento ca_

todico. Pelo menos o número de trincas associadas à fase e.

No entanto, como é sabido, a martensita o' surge apor; a

hidrogenação a partir da fase e (7,20,21) e sua quantidade au-

menta às custas desta â medida que as condições de hidrogenação

tornam-se mais adversas.

Conseqüentemente, o decréscimo observado na densidade

planar de trincas pode estar associado com a quantidade de a' formada, uo

sentido de qoe o aparecimento desta fase em regiões preferen-

ciais, regiões estas onde normalmente surgem também trincas, P2,

dem reduzir a concentração de hidrogênio nestes locais e, p o r
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r; levantada por GARCIA (14). Deve-se considerar que a fase o',

f? produzida durante a desgaseificaçao, não deve conter grande con

centração de hidrogênio, pois o seu parâmetro de rede é igual

ao da a1 formada por deformação plástica (19,21) e não foi obser

vada nenhuma mudança significativa durante o envelhecimento. A

formação de a1 induzida pele K no aço inox 304 sõ oceme após períodos de

envelhecimento suficientes que peraitam um decréscimo na concentração

de H e, conseqüentemente, uma variação da tensão orõximo a su-

perfície. Alem disso, em razão da alta densidade de discordân-

cias da martensita a? (tratarr.-se de placas alongadas paralela-

mente as direções compactas),cs lugares preferenciais para a

Í concentração de H devem ser os defeitos associados a estes pla-

nos (14) que promoveriam maior número de sítios possíveis para

armazenar H sem provocar grandes distorções. A quantidade de

trincas na fase o' seria, por este motivo, reduzida. GARCIA

(14), em sua pesquisa, notou que a quantidade de trincas formadas

por carregamento catõdico em amostras pre-deformadas de 10% e

1 inferior ao número de trincas observadas em amostras pré-defor-

madas de 2% e fez referência ao fato de que a quantidade de

martensita a1 e quase desprezível nas amostras pre-deformadas

de 2% e é bastante significativa nas pré-deformadas de 10%. l£

to reafirma a sugestão de que a fase a1 esta associada a um

menor número de trincas.

A densidade planar de trincas encontradas para 2h de

hidrogenaçao (Figura 31) com 20 ml e 500 ml de As2O3 esta inte^

ramente de acordo com o fato de que a quantidade de H que pene-

tra no material é proporcional â concentração do veneno em solu
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ção ate determinada concentração crítica, acima da qual a quan-

tidade de H dentro do material independe do aumento de concen

tração do veneno (54).

V.2 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL APÔS HIDROGENAÇAO CATÕDICA

A fragilização se manifesta pelo decréscimo da capacida

de de deformação de determinado material.

Deve-se fazer distinção »ntre os fenômenos que ocorrera

durante o processo de hidrogenação e aqueles que ocorrem no pe-

ríodo de envelhecimento. Ao cessar a hidrogenação catódica,ini^

cia-se o processo de rearranjo do H dentro do material. A rede

se contrai concomitantemente ã saída ou rearranjo de H. 0 env£

lhecimento resulta em um numero significante de mudanças estru-

turais. Com o objetivo de analisar o efeito da saída de parte

do H do aço inoxidável 304 foram realizados testes 1 dia apôs a

hidrogenação.

0 hidrogênio pode apresentar-se na rede cristalina no

estado protônico se o campo de forças eletrostaticas for sufi-
•

cientemente elevado, no estado atômico e, até mesmo, sob a for-

ma de moléculas, se a irregularidade cristalina for suficiente-

mente grande (56). Independente do estado em que se apresente,

tem tendência a se concentrar nos lugares em que a energia li.

vre e maxima, isto é, nós irregularidades da rede cristalina,

tais como lacunas, discordãncias e arranjos de discordâncias

(56).
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A dependência da fragilização por H crm a teraeratura de

teste e com a taxa ce defcraação sugere que a fragilização seja con

trolada pela difusão do H, fato este já comprovado pelo modelo

proposto por ATRENS e colaboradores (29).

A quantidade de H que pode estar presente dentro de um

material aumenta consideravelmente com a presença de defeitos

na rede cristalina (1*0. Isto é, existe uma interação do H com

os defeitos cristalinos pontuais, lineares, planares eu volumé-

trices. Esta interação é conhecida como aprisionamento. 0 a-

prisionamento tem um papel importante no processo de fragiliza-

ção por hidrogênio

Neste trabalho as Figuras de números 39 a k2, para os

corpos de prova hidrogenados durante 2h e ensaiados logo após

hidrogenação e 1 dia após hidrogenaçao, mostraram que os valo-

res das deformações correspondentes a ID HD são superiores aos

de após HD. Este fato deve estar relacionado com a saída de

parte do H do material, já que as amostras envelhecidas contin

menor quantidade de H em suas camadas superficiais devido ã deis

gaseificação. Ha uma clara recuperação das propriedades após

a saída de parte do K, como jã observado por WHITEMAM e TROIANO

(6) e HOLZWORTH (9).

Este comportamento é análogo ao obtido por FARRELL (57)

no estudo de aços de alta resistência. Ele considera que o pro

cesso de fragilização durante um ensaio de tração depende do

movimento de discordâncias para os sítios fragilizantes mais f&

vorecidos cora a aplicação de tensão externa. Portanto, o grau
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de fragilização deve ser maior nas amostras ensaiadas logo após

hidrogenaçlo porque, nestas condições, há H na rede disponível

| para difusão, enquanto nas amostras envelhecidas o movimento do

H ê controlado pela sua liberação dos aprisionamentos. Este

comportamento evidencia que o dano causado pelo H não é permanen

te (6), a menos das alterações superficiais (fases martensíticas

e trincas) ji analisadas para o aço 304 hidrogenadc.

0 decréscimo progressivo da deformação verdadeira com

o aumento do tempo de hidrogenação (Figuras 43, 44 e 45) deve

ter sua origem na quantidade cada vez maior de H disponível pa-

ra ocupar os "sítios fragilizantes". Este mesmo resultado não

" pôde ser constatado de forma definitiva no caso da aplicação de

densidades de corrente crescentes, mantendo-se o mesmo tempo de

hidrogenação (Figura 46). LELÉ e MIRANDA (58) concluíram que

a variação da densidade de corrente não afetou significativamen

te a dutilidade do aço inbx austenítico sob a forma de chapa

fina (0,10 mm de espessura) no intervalo de densidades de cor-

í rente 250-15000 A/m2. Contudo, os referidos autores notaram

que o aumento do tempo de hidrogenação para uma determinada den

sidade de corrente diminui sobremaneira a dutilidade do material.
i.

Estes resultados estão inteiramente de acordo com aqueles obti-

dos neste trabalho para os fios hidrogenados.

I A redução drástica de dutilidade dos fios de diâmetro

| reduzido (Figuras 40, 42 e 44) mais uma vez reafirma o efeito da

• presença de hidrogênio em profundidades relativas apreciáveis no

' sentido superfícíe-interior da amostra.

\
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0 aumento, tanto do tempo quanto da densidade de corren

te, provocam una diminuição do coeficiente de encruamento além

do aumento do coeficiente de resistência à medida que maiores

quantidades de H estão presentes dentro do material que, em

conseqüência, perde progressivamente sua capacidade de encrua-

nto. Nota-se, também, uma tendência ao aumento da tensão de

escoamento (a ) com o tempo de hidrogenação para densidades de

corrente fixas (Figuras 47 e 48), embora a tensão no limite de

resistência (aTDm) só tenha sido significativamente afetada no

caso dos fios de d_àmetro reduzido (Figura 48). Neste caso po£

sivelmente a quantidade de H associado a discordâncias aumenta,

elevando a resistência mecânica do material que implicará um

aumento da tensão necessária para deslizamento no aço inoxi-

dável.

da
A resistência a tração ê atingida quando —-^ = a , que

de

permite a localização do'ponto dé carga maxima em um ensaio_

I de tração uniaxial. No caso específico do mate-
f

rial hidrogenado esta condição ê atingida para deformações meno

res, indicando que o início da deformação localizada no corpo

de prova depende- da espessura da camada afetada pelo H em rela-

ção ao volume total do material.

I As curvas tensão verdadeira em função da deformação ver

:-' dadeira do aço inoxidável austenítico tipo AISI 304 hidrogenado

e tracionado à temperatura ambiente apresentam claramente dois

trechos distintos. Os dois estágios'foram identificados pela

p mudança de inclinação das retas In -£- x In c, Com isso, pode-
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-se dividir o comportamento da deformação plástica do material

em duas faixas distintas. A primeira caracteriza-se por curvas

O x c independentes da condição de hidrogenação, apresentan-

do o inicio do segundo estágio aproximadamente nos mesmos ní-

veis de tensão e daformação (o,,, e €_,). Isto seria válido para

todas as condições de hidrogenação do fio de diâmetro original,

embora no caso de aplicação das correntes fixas J = 1000, 4000

e 10000 A/m* para tempos crescentes de hidrogenação tenha sido

observada uma leve tendência ao decréscimo de e_, com o tempo de

hidrogenação*

No caso do fio de diâmetro reduzido os valores da de-

formação de transição foram significativamente diminuídos como

já era esperado. 0 estágio II de deformação, correspondente

ao estágio de encruamento, apreeenta-se menor.

V.3 ABORDAGEM GENERALIZADA DO EFEITO DO H NA AUSTENITA

Ficou claro que a superposição do fenômeno de estabili-

dade da austenita cora o problema da fragilização por hidrogênio

dificulta sobremaneira o estudo dos resultados.

Havia uma tendência na literatura (5,59,60) a associar

a martensita a1 com a fragilização por hidrogênio, fato este

ainda hoje discutido (61), Entretanto, este argumento não e

completo. Em primeiro lugar, a FPH no aço inoxidável austeníti^

co predomina em testes conduzidos pouco depois da hidrogenação,

havendo recuperação das propriedades apôs envelhecimento (6,9),
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justamente quando forma-se a fase a*. HÃNNINEN e HAKARAINEN, €£

tudando os aços inoxidáveis 304 (62) e 316 (63), observaram que

estes materiais são severamente fragilizados pelo hidrogênio,em
r

bora,em ambos os casos, não tenha sido constatada a presença de

martensita a1. 0 conhecimento destes resultados suporta a evi-

dência de que a fase a1 não é responsável pela fragilização. Em

segundo lugar, o aço inoxidável AISI 310 que não apresenta trans^

formação martensítica (6,9) torna-se frágil quando hidrogenado

catodicamente.

Entretanto, HOLZWORTH (9) mostrou que os materiais aus-

teníticos quando previamente deformados a frio (isto é, com a

presença de fases martensíticas) são consideravelmente mais su£

ceptíveis ã FPH. A razão pela qual a martensita é mais susce£

tível ã FPH permanece não esclarecida. Mudanças no comportamen_

to do deslizamento, permeabilidade e solubilidade do H, discor-

dãncias e propriedades mecânicas dentro desta fase foram sugeri^

das como possibilidades.

Ate hoje não se sabe se as trincas transgranulares sur-

gem como conseqüência das transformações de fase, que somente fo

ram observadas no interior dos grãos. É possível que a intro-

dução do H promova a formação de marten sita, que, por sua vez,

facilita a entrada de H e o aparecimento de trincas. Seria, a

rigor, um processo autocatalítico. 0 mecanismo exato de atua-

ção do H na determinação da estabilidade da austenita não I co-

nhecido» Esta é uma questão importante que se coloca. £ conhe

cido o fato de que o carbono è o nitrogênio estabilizam a aust£

nita. Desde que o H é mais solúvel na austenita do que na fer-
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rita, como o são o C e o N, ele também deveria estabilizar a aus

tenita (64).

t

SUZUKI e SHYNE (65) observaram que o H dissolvido decres_

ce a temperatura Mg das ligas Fe-Ni e Fe-Ni-C quando comparados

a outros solutos intersticiais como o C e o N. Contudo, segundo

os mesmos autores, o efeito do H e reduzido pela presença de C

dissolvido; uma pequena quantidade de C, por exemplo, 0,017% tem

um grande efeito inibidor em relação ao C em grandes concentra-

ções. WAGNER (66), no estudo de ligas Pd-B-H, que é uma solução

solida intersticial, notou que a dissolução de ura átomo de solu-

to do 29 tipo torna-se facilitada quando o espaçamento interatô-

mico do metal torna-se maior em função da presença de crescentes

concentrações de soluto do 19 tipo. Isto quer dizer que a acomo

dação do átomo de soluto do 29 tipo e facilitada. A considera-

ção do autor pode ser aplicada ao caso específico do H, pois

'' SCHWARZ e ZITTER (67) confirmaram que ,adicionando-se C ao Fe Y,

a solubilidade do H cresce e o C aumenta o espaçamento interatõ-

% mico. 0 forte efeito do C na redução 4a influência do H na tem-

- peratura M sugere que existe uma interação atrativa entre C e H

j, em solução, que reduz a atividade do K dissolvido a baixas tempe

"l raturas.

.j Existem autores que consideram que o hidrogênio estabili.

J. za a estrutura austenítica do aço inojci-dãvel (68), Seguindo, os

f conceitos de COHEN et ai (69), atribue» a estabilização â migra-

| ção de ãtomos de H em direção a embriões de deformação ("strain

I embryos") na austenita que se tornam, então, inefetivos.



Como se pode notar na Figura 3 deste trabalho, a solubi-

Lidade do hidrogênio no aço inox 310 é maior que no 308. É sabi

3o que o aço 310 é mais resistente a FPH. As razões para este

comportamento ainda não foram esclarecidas.

MIODOWNIK (70) postulou que os materiais que apresentam

composição química e microestrutura que aumentem a solubilidade

io H, simultaneamente aumentam a resistência do material ã FPH.

VTRENS et ai (30) sugeriram, então, que uma combinação de baixa

dif usividade do H associada a uma alta solubil idade do mesmo po

áem constituir um fator indicativo da resistência à FPH. Este

resultado, no entanto, é de difícil compreensão.

Por outro lado, não deve ser negligenciado o fato de que

D H , o C e o N , por possuírem números atômicos diferentes (1, 6

e 7), não tem seus elétrons da camada externa distribuídos da

nesma forma, o que poderá provocar interações distintas com os

átomos da rede cristalina, afetando a estabilidade da austenita

desigualmente.

BLANCHARD e TROIANO (51), em seu artigo, se perguntaram

por que apenas os metais de transição sofrem fragilização pelo

hidrogênio. Eles propuseram, então, que o aumento da densidade#

eletrônica das camadas <1, devido aos elétrons de H, produzem um

aumento das forças repulsivas entre os átomos, isto é, um aumen-

to da energia na região em que se produz este efeito. Esse me-

canismo, no entanto, sõ pode ser aplicado a um metal de transi'

ção, posto que neste caso as bandas <J não estão completamente

preenchidas. Os diferentes comportamentos de alguns metais de
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transição foram atribuídos ao fato de que,naqueles metais em que

as camadas d não estejam completas, a importância das forças re

pulsivas entre os íons decresce.
9

A energia de falha de empilhamento também tem um papel

importante no comportamento mecânico destes aços. NEFF et ai

(71) encontraram uma correlação entre o valor desta energia e a

composição dos aços inoxidáveis. Os resultados por eles obtidos

mostraram que os aços 18-8 apresentam o menor valor de EFE desta

classe de aços. 0 valor desta energia tende a crescer a medida

que a estabilidade da austenita aumenta.

Neste trabalho ficou patente que a fragilização, conside_

rada como redução da dutilidade em um ensaio de tração, só ocor

re enquanto o H esta presente em quantidades consideráveis den-

tro do material. Como foi observado (Figuras 39 a 42), o aço

inoxidável 30H recupera suas propriedades quando ensaiado 1 dia

apôs hidrogenação• Nestas condições, ao iniciar-se o teste de

tração, a amostra conterá mais trincas retardadas e maior quantdL

dade de fases martensiticas induzidas pelo H, porém, menor teor

de H contido (58).

Para que seja completamente reversível, conforme citado

(72), a fragilização deve ocorrer sem que o H sofra qualquer ti-

po de reação química depois de ter sido absorvido pela rede cri£

talina.
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Os três fatores que primordialmente influenciam o proce£

so de fragilização são:

(i) a localização e a forma em que o H se apresenta;

<ii) as reações de transporte envolvidas na mcvimentaçic do

H de sua origem a algum ponto em que pcssa interagir

com a rede para causar fragilização;

(iii) a própria fragilização.

As implicações de cada um dos três fatores e a influên-

4 cia potencial de considerações secundárias em cada um devem ser

5 consideradas em detalhe, num esforço pára elucidar os parâmetros

a serem analisados na fragilização por hidrogênio.

Alem do mais, o efeito deletério das trincas superfici-

ais por si sõ e relativamente pouco importante em um teste de

tração uniaxial, ao contrario de um ensaio de fadiga, onde a su-

perfície da amostra é essencialmente solicitada (31).

I .. -
Se a formação de trincas em um material como no caso de£

te trabalho, pode não fragilizã-lo quando o ensaio é realizado 1

dia apôs carregamento catõdico,isso não deve ocorrer em um en-

saio de fadiga, porque, neste caso, o estado da superfície é de

fundamental importância, uma vez que as-trincas por fadiga quase

sempre se propagam a partir da superfície livre dos corpos de

prova ou componentes estruturais. 0 estado da superfície influi

sobremaneira na resistência à fadiga dos mesmos.
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Um ensaio de fadiga é normalmente subdividido em dois ejs

tãgios: o de nucleaçlo e o de propagação de trincas. No caso da

hidrogenação catõdica, o primeiro estagio, que pode representar

uma fração importante da vida total em fadiga, seria naturalmen*-

te suprimido, ou,pelo menos,reduzido em grande escala. Isto efe_

tivãmente ocorreu em ensaios de fadiga realizados em trabalho jã

publicado (34). Notar que houve uma redução da vida em fadiga

em torno de 60-80%, como mostra a Figura 6u.

Torna-se mister um estudo mais aprofundado do crescimen-

to e da interação destas múltiplas trincas superficiais que têm

um comportamento diferente em relação ã parte não afetada do ma-

terial. Na inspeção de componentes estruturais deve ser feita

uma avaliação apropriada da vida em serviço do material, levando

-se em conta a presença destas trincas.

Neste caso particular também deve ser considerada a pre-

sença de fases martensíticas,pois, como e sabido, a microestrutu

ra desempenha marcante influencia sobre o limite de resistência

à fadiga (LRF) dos aços. Dados fornecidos por CAZAUD (73) indi-

cam que a martensita obtida por tempera em aços Ni-Cr decresce a

relação LRF/a por causa das elevadas tensões internas que faci-

litam a ruptura por fadiga.

Conforme citado por PACHECO (710, referências acerca do

comportamento da estrutura martensítica sobre o LRF dos aços ino

xidãveis austeníticos são raras*
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FIGURA 64 - Vida cm fadiga de amostras não hidrogenadas e hidro

genadas (J = 1000 A/m2, t = 16h). Antes de serem

- . ensaiadas as amostras hidrogenadas foram envelheci.

das durante 8 h a temperatura ambiente e durante 18

h a 90°C. (Segundo referencia 34).
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PACHECO (71) e ACSERALD (75), em seus trabalhos, conduí^

pam que a transformação de fase martensítica pré-induzida estati

camente possui um caráter deletério em relação à fadiga. Entre-

tanto, os referidos autores não analisaram o efeito da presença

de trincas.

\
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Para o aço inoxidável tipo AISI 304 hidrogenado catodi-

camente em solução IN H.SO^, foi verificado que:

1. Sob hidrogenação catódica em ausência de tensão me-
w

cânica aplicada,

a) a hidrogenação catõdica provoca transformações de

fase martensiticas, induzindo a formação das fases -

e (hcp) durante a hidrogenação e a' (ccc) apôs a hidrogenaçâb

que foram distinguidãs metalograficamente e por difraçâb de
raios X;

b) alem de transformações estruturais, a hidrogenação

catõdica provocou o aparecimento de microtrincas

transgranulares e intergranulares no material. Es-

sas trincas são, provavelmente, em sua grande maio-

ria, retardadas, apresentando-se sinuosas na auste-

nita e retilíneas na martensita, sempre paralelas

â curvatura da superfície;

c) as condições de hidrogenação (tempo e densidade de

corrente aplicadas) têm forte influencia não só na

quantidade de fases transformadas mas, também, na
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densidade de trincas retardadas. Medidas do número

de trincas por unidade de área conduziram a valores

extremamente altos, da ordem de dezenas de milhões

de trincas por centímetro quadrado. 0 número de

trincas por unidade de área cresce, para 2h de hidro

genação até a densidade de corrente J = 4000 A/m2,

decrescendo a partir de determinado tempo, à medida

que se aumenta o tempo de hidrogenação para densida

des de corrente fixas (J = 1000 e 4000 A/m 2).

2. Nos ensaios de tração uniaxial após hidrogenação ca

tódica 9

a) o aço inox 304 tem suas propriedades mecânicas alte

radas devido ao efeito da hidrogenação catódica,que

resultou em perda de dutilidade do material e de-

créscimo dos valores do expoente de encruamento, a£

sociados ao acréscimo do teor de hidrogênio;

b) .corpos de prova de diâmetro reduzido foram sensi-

velmente mais fragilizados pelo hidrogênio em rela-

ção aos corpos de prova de diâmetro original, indi-

cando que a camada - do material afetada pelo hi-

drogênio em relação ao volume total de material tem

importância fundamental;

c) o envelhecimento diminui a intensidade do efei-

to deletério do hidrogênio, o que leva a avev que

a influência exercida por este não tem um caráter
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permanente. £ preciso que o hidrogênio esteja pre-

sente p-ara que a fragilização ocorra. Com a saída

deste, a cutilidade tende a volrar ao seu valor ini

ciai, equivalente ao co material recorido.
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APÊNDICE

As análises por difraçãc- de Raies X foram realizadas em

ecuipar.er.to Philips tipe PW IH-O, cr. diferentes tempos apes hi-

crogenaçlo, pois cen o envelhecimento I temperatura ambiente c-

corre uma evolução marcante das fases martensíticas. As condi-

ções de operação foram as seguintes:

radiação: Cu K com monocromador, MO KV, 20 mA

detetor: cintilaçlo

velocidade de varredura: 2o/min

atenuação: 25

escsla: 200 cps

velocidade do papel: 20 mm/min

constante de tempo: 1 s

Os fios de 1,2 mm de diâmetro, já tratados termicamen

te, foram cortados em pedaços de cerca de 2 cm de comprimento,

colocados juntos paralelos uns aos outres, unidos por um fio de

contate e, cesta forma, embutidos, lixados e polices. A anali-

se ciíratc.T'.ltr i is. desta arr.ostra rsvsicu stsenas a presença ie

auster.ita, cenforne á Fig^ri A.l. .-l£u:>2 i;s di:rat;í;r'a-.as ;--

zzz*. diferentes ter.pos de sr.velheci.T.er.to, pars a ccnciçic



117

de hidrogenação J = 10000 A/m2, t = 2 h são ilustrados nesta Figu-

ra. 0 primeiro difratograma da amostra hidrogenada foi feito

3 min apcc o carregamento catodico apresentando picos de auste-

nita sensivelmente reduzidos, mais largos e um pouco deslocados

para valores de ângulos 26 menores, ao mesmo tempo em que sur-

gem as fases martensíticas. Notar que, com o passar do tempo a

pós hidrogenação, os picos correspondentes a austenita deslocam

-se para as suas posições originais (ângulos 26 maiores como no

'material não hidrogenado), tornam-se mais estreitos e têm suas

intensidades ampliadas. 0 mesmo ocorre com o pico corresponden

te à martensita e (28 = H 7 ° ) que inicialmente parece conter,taa

bem, o pico referente a martensita a',* devido 1 proximidade do

mesmo. Os picos da fase cc', embora pequenos, são perfeitamente

distinguiveis. Em particular, em torno de 26 = 82°, observa-se

o aparecimento deste pico com o tempo apôs a hidrogenação. Além

disto, pode-se observar a evolução dos picos referentes as fa-

ses tea1, nos ângulos 26 iguais a 62 e 45°, respectivamente.0

difratograma de uma amostra (sob a forma de uma chapa) laminada

ã temperatura ambiente também £ mostrado na Figura A.l para e-

feito de comparação.

Desta maneira, pôde ser comprovada a presença da marten

sita <xf, reafirmando o resultado obtido por metalografia ótica,

fica, então, comprovada a hipótese de que a precipitação da fa-

se de coloração verde e/ou azul refere-se a martensita a', embo

ra já se soubesse pela literatura que, nestas condições de hi-

drogenação, a fase a* efetivamente está presente.
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FIGURA A.l - Difratogramas do aço inox 304 nas seguintes condi-
ções: a) antes da hidrogenaçao; b) hidrogenado
. (J=10000 A/jn2,t=2h) e analisado em diferentes tem-
pos apôs a hidrogenaçao - b.l) 3 min; b.2) 30 min;

b.3) 11); b.U) 2h; b.S) 25h30min; c) laminado a tem-
oerature


