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Resumo
Os aços inoxidáveis ferriticos estabilizados ao titânio, como a liga 439, apresentam
relevante destaque em diversos setores industriais, em especial por reduzirem o risco de
sensitização, preocupação recorrente nos aços inoxidáveis devido ao aumento da
susceptibilidade de corrosão intergranular. A necessidade de produções mais rápidas e ao
mesmo tempo mais eficazes, levam a adoção de processo como soldagem a LASER. Esta é
caracterizada por elevadas densidades de energia e altas velocidades de resfriamento,
trabalhando em um sistema distante do equilibrio. Dado tais cenários, onde velocidade de
produção e nível de sensitização são importantes, é necesário entender como aços
estabilizados ao titânio se comportam quando processados a LASER. Este trabalho reporta
o comportamento anômalo de um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Ti após o
processamento por soldagem a LASER. A liga em estudo apresentou falha intergranular na
região da solda após exposição em eletrólito ameno, comportamento inesperado para um
aço estabilizado. Tendo por objetivo de avaliar tal comportamento, foram realizados testes
de susceptibilidade à corrosão intergranular, dobramento e análise microestrutural.
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Introdução

Em aços inoxidáveis ferríticos (do inglês ferritic stainless steel, FSS) a precipitação de
carbetos e nitretos de cromo é uma preocupação recorrente, dado que em sua presença,
regiões empobrecidas em Cr surgem adjacentemente, induzindo a corrosão intergranular no
material, fenômeno este conhecido como sensitização (1). Assim, adições de Nb e Ti são
usualmente empregadas para evitar tal fenômeno, resultando nos aços ditos estabilizados.
Os aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao titânio são especialmente conhecidos por seu
portfólio variado de propriedades, exibindo dentre elas, elevada resistência mecânica, boa
ductilidade e elevada resistência à corrosão intergranular. Comumente aplicado na indústria
automotiva e de linha branca, materiais como estes experimentam condições diversas de
operação e processamento, com reduzido risco de corrosão intergranular.
Os processos de soldagem a LASER ganham cada vez mais espaço nos diversos setores
industriais, uma consequência direta das características inerentes a esta tecnologia. Por
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empregar elevadas densidades de energia e taxas de resfriamento, este tipo de soldagem
apresenta boa precisão e rápida capacidade de processamento, além de excelente
acabamento superficial do cordão de solda. O uso da tecnologia LASER, pelas
características citadas, envolve processos metalúrgicos de caráter complexo, e condições
fora do equilíbrio (2), tal que fases previstas para processos convencionais podem ser
suprimidas neste.
Este trabalho reporta o comportamento anômalo de um aço inoxidável ferrítico estabilizado
ao Ti após o processamento por soldagem a LASER. A liga em estudo apresentou falha
intergranular na região da solda, comportamento inesperado para um aço estabilizado. No
intuito de avaliar tal comportamento, foram realizados testes de suscetibilidade a ataque
intergranular, dobramento e análise microestrutural.

Metodologia
Aço inoxidável ferrítico estabilizado ao titânio
A liga utilizada nesta investigação apresenta sua composição química exposta na tabela
01. Para determinação de tais teores, foram empregados os métodos de espectrometria de
emissão óptica por centelha (S-OES), uma análise multielementar, e combustão e
quantificação por absorção de infravermelho, uma análise dos teores de carbono (C) e
enxofre (S). O material citado foi submetido a uma soldagem a LASER de em𝐶𝑂
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configuração junta de topo. Para este processo foi utilizado uma potência 1675 W, com
velocidade de deslocamento de 95 mm/s. O cordão de solda gerado ao final apresentou
0,65 mm de espessura.

Tabela 1 - Composição química (% massa) do material utilizado no presente estudo

Cr Ni Mn Ti Nb Si C S Fe

16,57 0,197 0,411 0,382 0,017 0,510 0,0244 0,0006 Bal.

Caracterização microestrutural
As regiões de solda e metal base foram caracterizadas por microscopia optica (MO) e
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para tal, as amostras foram lixadas nas
granulometrias de 200 a 1500 mesh, polidas em alumina 1-µm, e em sequência atacadas
com o reagente behara. A cada etapa descrita, a superficie do material foi higienizada com
água, álcool e jato de ar quente.
Susceptibilidade a ataque intergranular
Para detecção da susceptibilidade ao ataque intergranular, as amostras em estudo foram
submetidas a ataque eletroquímico com ácido oxálico (H2C2O4·2H2O) 10% em massa.
Utilizou-se para realização do teste uma fonte de 15 V e 20 A e uma célula de 2 eletrodos,
desempanhando a amostra a função de anodo e um eletrodo de grade de platina a função
de cátodo, estes imersos na solução de ácido oxálico. Após o ataque, o material ensaiado
teve sua superficie examinada em microscopio optico com aumento de 250 a 500X. A
classificação microestrutural do material seguiu a norma ASTM A763-15 (Prática W)
para aços inoxidáveis ferríticos (3).
Ensaio de dobramento
As chapas soldadas foram cortadas na direção transversal para realização do teste. As
amotras obtidas passaram por ensaio de imersão durante 24 h em solução de Cobre-sulfato



de cobre (Cu/CuSO4) com 16% em massa de em ebulição (3). Ensaio de𝐻
2
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dobramento foi posteriormente realizado nas amostras imersas e em amostras na condição
como recebida, sem ataque químico. Tais ensaios foram efetuados no topo e na raiz da
solda. Após estes, obtiveram-se imagens de microscopia eletrônica de varredura com
ampliações de 100 e 400X das regiões solicitadas mecanicamente. Este teste seguiu as
orientações estabelecidas pelas ASTM A763-15, prática Z (3).

Resultados e discussão

Caracterização microestrutural
A microestrutura do aço inoxidável 439 em estudo, exibida na Figura 01, consiste em grãos
ferríticos com inclusões de carbetos de titânio (TiC) disperas. Solda e metal base são
fortemente demarcados pelas diferentes morfologias associadas a estas regiões. O metal
base (MB) exibe grãos pequenos e aproximadamente equiaxiais, enquanto a solda apresenta
crescimento colunar em direção a junta de topo, com grãos maiores e alongados. Como
característica da tecnologia LASER, as zonas termicamente afetadas (ZTA) são
relativamente estreitas limitando-se a poucos micrometros. Morfologicamente exibem
grãos maiores que os observados no MB e menores que os da solda, demarcando sutilmente
a transição entre metal base e região soldada.

Figura 01 - Macrografia com destaque para as diferentes regiões da amostra. Micrografia das regiões
de ZTA, solda e MB, com destaque para o precipitado do TiC, especialmente presente no metal base.

Ainda apartir das micrografias é possível observar a presença dos carbetos de titânio
distribuidos no MB e ZTA. As inclusões TiC presentes no material, como a destacada na
figura 1, exibem morfologias similares, sendo geometricamente cúbicas (4). Nas regiões de
solda a LASER os TiC são identificados em números limitados, comportamento similiar já
reportado por outros autores. Análises por EDS realizadas no material indicaram
concentrações mais baixas de Ti na região soldada (0.37% em massa), o que corrobora com
as menores densidades de inclusões deste tipo identificadas em tal região.
A tecnologia a LASER empregada para realização da solda, nos permite trabalhar em
condição fora do equilibrio, com taxas de resfriamento da ordem de a K/s (2), em105 108

que fases previstas para processos convencionais podem neste ser suprimidas. Baseado
nisto, supõe-se que dada a elevada taxa de resfriamento associada ao processo, a formação
de TiC, mesmo sendo preferencial devido sua maior afinidade química com C, não ocorre,
deixando o titânio em solução sólida bem como o carbono.



Compreendendo a função estabilizadora da adição desse elemento, e seu papel fundamental
para evitar a sensitização, é preocupante a redução de precipitados de TiC nas regiões
processadas a LASER. Tal comportamento permite questionamentos quanto ao
desempenho desta região soldada frente condições de ataque intergranular bem como a
possibilidade de precipitação de carbetos de cromo ou outras fases fragilizantes. Para
entender as consequências desse resultado, testes de ataque intergranular foram realizados
como serão descritos a seguir.

Investigação da susceptibilidade a ataque intergranular
Após ataque eletrolítico em ácido oxálico, as estruturas do aço 439 foram classificadas
segundo a norma ASTM A763-15, prática W, podendo estas serem tipificadas como degrau
(ataque apenas entre os grãos), vala completa (ataque mais profundo que circunda
completamente um ou mais grãos), e estrutura mista (ataque que gera estrutura em escada e
vala ). A superficie após o ataque é apresentada na Figura 02. Por esta é possível identificar
na região de solda uma estrutura do tipo degrau, indicando por este método nenhum indício
de corrosão intergranular. Este tipo de ensaio permite verificar a existência de precipitados
que favorecem tal ataque, como o caso dos carbetos de cromo ( ).𝐶𝑟
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Figura 02 - Micrografia da região soldada a LASER após ensaio de suceptibilidade a ataque
intergranular com ácido oxálico, norma ASTM A763-15 (Prática W). As setas indicam as regiões de
degrau, classificando este material como não suscetivel a ataque intergranular por este método.

A precipitação de carbetos de cromo ocorre preferencialmente nos contornos de grão,
descrevendo o fenômeno de sensitização. Sua presença implica em regiões adjacentes
empobrecidas em Cr, elemento com função passivadora nos aços inoxidáveis. Tal variação
composicional resulta em um filme protetor deficiente e irregular, com dissolução
preferencial ao longo dos contornos de grão.
Comportamento mecânico antes e após ataque químico
Amostras soldadas a LASER nas condições sem ataque químico e atacadas em solução de
sulfato de cobre (CuSO4) durante 24 h em contato com cavacos de Cu, foram submetidas a
teste de dobramento segundo a norma ASTM A763-15, prática Z. As superficies após
ensaio são apresentadas na Figura 03. Para condição após imersão na solução citada,
demonstrou-se a possibilidade de ataque preferencial nos contornos de grão após o ensaio



de dobramento, marcado por fissuras na região da solda. Investigação semelhante realizada
por Sommer et al. (5) no mesmo material para parâmetros de 800W e 40 mm/s, indicou que
após exposição em cobre-sulfato de cobre-16% de ácido sulfúrico por 20 horas, o cordão de
solda apresentou aspecto degradado nos contornos de grão, caracterizando uma fratura
intergranular. Sem ataque químico, o dobramento do AISI 439 aqui descrito não apresentou
indícios de fratura na região soldada, o que é evidenciado por um cordão de solda sem
trincas ou fissuras (Figura 03).

Figura 03 - Imagens obtidas por MEV da raiz e topo da solda após ensaio de dobramento para as
condições sem ataque químico e após imersas em cobre-sulfato de cobre-16% de ácido sulfúrico durante
24 horas. As setas indicam regiões de fissuras e trincas para as amostras atacadas químicamente antes do
teste de dobramento.

Conclusões
O presente estudo indicou que juntas soldadas em aços inoxidáveis ferríticos estabilizados
ao Ti, 439, podem sofrer corrosão intergranular após imersão em meio com cobre-sulfato de
cobre-16% de ácido sulfúrico, tornando juntas soldadas a LASER fragilizadas em torno do
contorno de grão quando submetidas a eletrólitos e ações de tensões. Tais condições são
especialmente usuais nos ambientes em que aços estabilizados são aplicados. Neste sentido é
de suma importância avaliar os parâmetros ideais para realização da soldagem a LASER,
parâmetros estes como potencia e velocidade de varredura, dado que eles ditam entre outras
coisas a taxa de resfriamento, variável importante para definição da poça fundida e
posteriormente de sua microestrutura.
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