
O esquema a seguir mostra um levantamento sobre os tipos mais comuns de aços 
austeníticos resistentes a corrosão. Historicamente o primeiro aço austenitico produzido 
X 12 18 8 Cr Ni hoje não mais produzido, pois rapidamente se torna a um IC propenso, 
devido ao alto teor de carbono. 

 

 
É bastante simples para manter estes aços em mente, porque em cada coluna há uma 
variável X5, um aço carbono extra baixa X 2..., um de titânio e nióbio um aço 
estabilizado. 
 
Recozimento dos aços na faixa de temperatura de cerca de 700 - 1000 ° C deve ser 
evitado. Isto é especialmente verdadeiro em relação a aços molibdênio, porque 
precipitar fases intermetálicas causa a redução dos elementos de liga em volta do local. 
Isso também é evidente com os aços de liga molibdênio 1,4438 e 1,4439, com 4,0 - 
5,0% Mo Isso é mostrado nos diagramas de precipitação seguinte. 
 

Aços de Alta Liga resistentes à corrosão III 
 



O aço é supersaturado 
pelo alto teor de 
molibdênio contido, para 
que já depois de 2 min a 
950 ° C a fase chi é 
precipitada. Envolta 
destas partículas do aço 
se esgotam no que diz 
respeito ao cromo e 
molibdênio. Como 
consequência, a 
resistência local à 
corrosão é reduzida. 
Concentrações de liga 
ainda maiores não são 
possíveis, porque o aço, 
em seguida, já durante a 
soldagem produz 
precipitações na zona 
afetada pelo calor. 
 
 

 
 
Para liga de aços com 
nitrogênio é possível 
reduzir a tendência de 
precipitação. Então o aço 
pode ser soldado em 
juntas multipasses sem 
qualquer problema. 

 
Mais de 0,25% de 
nitrogênio não deve ser 
usado, porque o aço, 
então precipita nitretos de 
cromo Cr2N nos contornos 
de grão, que da mesma 
forma como os carbonetos 
de cromo causa uma 
susceptibilidade IC do aço. 
 
A solidificação do metal 
de solda austenítico pode 

ser explicada usando uma seção através do sistema Fe-Cr-Ni no Fe de 72%, embora 
alguns dos aços e metais de solda não são considerados localizados exatamente 
nesta seção 

 



A liga 1 na imagem à esquerda 
solidifica-se principalmente 
austenítica inteiramente e 
permanece inalterada durante o 
resfriamento. Tal metal de solda 
é usado, por exemplo, 
totalmente austenítico creep 
aços resistentes do tipo Cr 16 

13Ni. 
A liga 2 solidifica-se 
principalmente austenítica com 
alguma quantidade de ferrita 
nos limites da célula. 
A liga 3 solidifica-se 
principalmente ferríticos com 
alguma austenita nos limites da 

célula. 
A liga 4 solidifica-se 
principalmente totalmente 
ferrítica. 
 

 
Durante o resfriamento da ferrita nas ligas 2, 3 e 4 deve-se transformar completamente 
a austenita. Isto no caso prático ocorre apenas parcialmente porque a taxa de 
resfriamento é alta. Portanto, nós encontramos nestas ligas em temperatura ambiente 
resquícios desta ferrita de alta temperatura a que chamamos ferrita-delta. 
 

 
A imagem esquemática da 
esquerda mostra o tipo de 
cristalização das 4 ligas antes 
mencionadas. O metal de 
solda em geral mostra um 
crescimento celular. Se a taxa 
de resfriamento é muito lenta, 
então há alterações no modo 
de crescimento celular 

dendrítico. 
A transformação da ferrita de 
alta temperatura, quando o 
arrefecimento  começa no 
limites da célula é continua à 
parte interna das células. Isso 
é importante saber para a 
interpretação da metalógrafia 
das imagens mostradas nas 
páginas seguintes. 



Com gravura colorida de acordo com Lichtenegger e Bloch a estrutura pode ser vista 
muito bem. 

 
Como mostra a foto à 
esquerda, há uma 
correlação entre a 
orientação metal de 
solda e o metal base na 
linha de fusão. 
 
Indo para a parte 
interna do metal de 
solda da estrutura se 
torna mais grosseiro, 
porque algumas 
orientações cristalinas 
são mais crescentes 
que outras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A trinca quente, 
formada durante a 
solidificação, está 
localizada nos 
contornos de grão do 
metal de solda. Isto 
pode ser visto na 
imagem da esquerda, 
porque a orientação 
das colônias de 
células é visível 
devido a um celular 
estrutura dendrítica. 
 
Na parte inferior da 
imagem há um 
contorno de grão que 
não há trinca. 
 
 



A imagem da esquerda 
mostra um metal de solda 
austenítico totalmente 
solidificado. As células 
formadas em altas 

temperaturas 
permanecem inalteradas 
durante o resfriamento até 
a temperatura ambiente. 
 
Todas as células 
cultivadas em paralelo 
formam uma colônia de 
células. 
Esta colônia representa 
um grão no metal de solda, 
pois sua orientação 
cristalina é idêntica. 
(Ver a liga 1 mencionada 
antes). 
 
 
A imagem da esquerda 
mostra um metal de solda 

solidificado, 
principalmente austenítico 
com pequenas 
quantidades de ferrita nos 
limites da célula. 

 
A solidificação celular já é 
parcialmente dendritica 
porque as células têm 
"braços". 

 
(Veja a 2 liga mencionado 
anteriormente). 



A imagem da esquerda 
mostra um metal de solda 
solidificado principalmente 
ferrítico. Durante o 
resfriamento a partir de 
ferrita das células limites 
transformado em austenita 
(azul). 
Os restos da ferrita, que não 
se transformaram podem 
ser vistas nas partes 
internas das células 
(branco). 
Nesta foto também áreas 
austeníticas podem ser 
vistas, que são totalmente 
rodeadas de branco ferrita. 
Mas podemos ter certeza, 
que acima ou abaixo deste 
plano estão em contato com 
a célula limite! 
 
 
Durante a solidificação dos 

sólidos do metal de solda geralmente há outra composição química no metal líquido. 
Isto é devido à atividade química dos diferentes elementos no líquido e estado sólido ao 
mesmo tempo concentrados. Portanto, na frente do plano solidificando é formada uma 
fina camada, em que a concentração de elementos é maior (coeficiente de segregação> 
1 ou inferior. 

 
Isto pode ser explicado de 
maneira mais fácil na Fe-C-

sistema. 
No início da solidificação de 
0 li está em equilíbrio com o 
sólido cristal sol 0. Porque o 
conteúdo de carbono no 
cristal sólido é menor do 
que no estado fundido, o 
carbono dissolvido contido 
apenas na frente do plano 
de solidificação é 
enriquecido a li 1. A partir 
desta fusão solidifica-se um 
cristal com a concentração 
de sol 1 – etc. Este 
enriquecimento aumenta 
até que li e é atingido. Agora 
o cristal solidificado tem o 
mesmo teor de carbono 



Quanto a total dissolução = estado constante. No sistema Fe-Cr-Ni isso é mais difícil de 
explicar, porque o conodes - as linhas entre a dissolução e os cristais não estão no plano 
apresentado na secção do sistema 72% Fe 
 
Devido ao enriquecimento de elementos na frente da solidificação uma fusão é criada, 
a temperatura de solidificação que geralmente é inferior à temperatura de solidificação 
de dissolução total. Durante a solidificação é possível, o enriquecimento do fluxo de 
dissolução entre o crescimento de cristais. Esta dissolução enriquecida forma finos 
filmes nos contornos de grão, onde ao mesmo tempo, o material circundante já é sólido. 
Esta situação é mostrada na figura a seguir: 
 

 
Por causa do material solido 
encolhido durante o baixo 
resfriamento o metal de solda 
é contido por metais comuns, 
direita e esquerda insistem 
construir-se encolhendo. 
Estas tensões podem abrir os 
filmes líquidos nos contornos 
de grão, se as tensões de 
encolhimento são superiores a 
cerca de 1 bar = 0,1 N/mm2. 
Aparentemente há uma 
corrida entre dois 
mecanismos, a solidificação 
dos filmes líquidos e as 
tensões resultantes do 
encolhimento. Com o último 
mecanismo do coeficiente de 
extensão do metal de solda 
sólido é muito importante. 
 
 

 
Começando com um certo 
comprimento, no momento da 
solidificação de uma estrutura 
austenítica, encolhe cerca de 1,5 
vezes mais do que um ferrítico. 
Portanto, a tendência para fissuração 
a quente de uma estrutura totalmente 
austenítica do metal de solda é muito 
maior do que de uma estrutura ferrítica 
como o metal de solda de aços cromo 
ferríticos. Com corrosão de aços 
austeníticos resistentes, o metal de 
solda normalmente se solidifica 
totalmente ferrítico, não é uma 
especialidade. Se os filmes de líquido 
que desce para a – -
transformação se consolida então não 
fissuração a quente pode ocorrer 
como será mostrado a seguir. 



Devido a um metal de solda que principalmente se solidifica totalmente ferrítico, formam 
na solidificação áreas celulares e colônia de células como mostra a figura a seguir. Um 
pouco mais profundas na estrutura do sólido ferrítico transforma-se em uma estrutura 
austenítica (com alguns restos de ferrita). Transformando essa área diminui muito por c
 ausa da transformação e provoca tensões na área de células ferriticas. Este 
efeito é mais forte do que o encolhimento de tensões decorrentes do resfriamento. 
 

Portanto, um metal tão solda 
não pode desenvolver trincas 
quente, porque a área ferrítica 
perto do metal de solda líquido 
sublinha pressão. Como 
resultado da tensão tensões 
mais profundas na austenítico 
área ainda são mais elevados. 
Se um aço deve conter 
grandes quantidades de 
enxofre para exemplo, 0,1%S 
são usados em aços 
austeníticos usinados - então 
estes aços não são soldáveis 
em tudo por causa de 
rachaduras severamente 
quente. Se tomarmos 
cuidado, que o metal de solda 
de resistência à corrosão aços 
austeníticos solidifica ferrítico, 
as trincas a quente podem 
ocorrer! 
 
 

 
 

A imagem da esquerda 

mostra os resultados de 
muitas fissurações a 
quente testadas nos 
metais de solda 
austeníticos. Pode ser 
visto, que a seguir uma 
linha de fissuração a 
quente não ocorre 
fissuração a quente. 
Esta linha separa a área 
de solidificação ferrítica 
primaria (abaixo da 
linha) da área de 
solidificação austenítica 
primária. Corresponde à 
linha eutética no sistema 
Fe-Cr-Ni. 



A imagem da esquerda 
mostra fissuras a quente 
no arco submerso metal 
de solda devido à 
solidificação austenítico 
primário. 
 
Solidificação austenítico 
primário pode ser 
identificado pelo fato, 
que as células 
solidificadas - aqui al 
pouco alterado para 
celulares células 
dendríticas - pode ser 
visto inalterada. 
Aparentemente não 
houve transformação 
durante o resfriamento 
 
 
 
 

 
Metal de solda de uma 
solda por arco submerso 
em 1,4571 aço como foto 
antes, mas com uma 
composição química 
ligeiramente alterada. 
 
Não há mais células 
primárias, mas apenas 
restos da alta temperatura 
Ferritica. Fissuração a 
quente não ocorreu aqui. 
 
No meio da imagem quase 
vertical, há uma linha fusão 
entre dois passes de solda 
diferentes. Isto pode ser 
visto a partir do tamanho de 
células diferentes que está 
marcada na imagem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Existem dois diferentes tipos de trincas a quente - trincas de solidificação e reaqueça 
rachaduras. Reaquecimento rachaduras ocorrem. 



 
Abaixo da linha de fusão de 
uma solda em que é afetada 
pela zona de calor em que 
antecede o passe de solda ou 
na base do metal. 
 
Principalmente durante a 
soldagem inclusões não-
metálicos são liquefeitos nos 
interstícios do grão do metal 
solido. Quando o calor da 
fonte se desloca uma situação 
semelhante é dada como 
acontece com a solidificação 
fissurada até agora como a 
maioria do metal é sólida e 
sobre os limites de grãos são 
filmes líquidos. 
 
 
 

 
Esta imagem mostra uma 
seção transversal da solda 
na imagem acima, sob um 
microscópio de varredura. 
Vazio de buracos 
liquefeito, partículas que 
espalham sobre os 
interstícios do grão podem 
ser vistas. Uma partícula 
só é espalhada sobre os 
interstícios do grão. Neste 
caso, a fissura a quente 
foi causada por um 
conteúdo de 0,0067% 
boro no aço.  



Se as fissuras a quente 
do espécime 
mencionado acima foram 
abertas mecanicamente 
a imagem à esquerda 
pode ser vista no 
microscópio de 
varredura. Nas 
superfícies dos grãos 
restos de um líquido 
pode ser visto 
 
Às vezes, estas 
pequenas gotículas de 
um filme líquido são 
grandes o suficiente para 
ser analisados com a 
microssonda. 
 
 
 

Há muitos testes de 
quebra para testes de 
tendência a fissuração a 
quente de metais de base 
e metais de solda para a 
solidificação de fissuras e 
trinca de reaquecimento. 
 
A imagem da esquerda 
mostra a teste de solda 
duplo filete. A solda de 
filete na parte de trás 
primeiro lado é soldada, e 
durante a mesma está 
resfriando e encolhendo o 
filete de solda na frente é 
soldado. Este passe de 
solda em seguida, espalha 
tensão e diminui o ângulo 
do lado oposto desta 
solda. 
 

 
 
É importante notar, que o metal de solda é testado, cuja composição é formada por 
gotículas de metal depositado e o metal base diluído. 
 
 
 
 
Um teste bem conhecido de trincas a quente é o teste ranhura circular, mostrado abaixo. 
 



Durante a soldagem na 
ranhura circular um forte 
restrição impede o 
encolhimento do metal de 
solda. 
 
Também nota-se, que o metal 
de solda é formado pelo 
deposito das gotas do 
processo solda e a diluição do 
metal base! Por isso, medimos 
o tamanho da trinca a quente, 
tendência nem do metal de 
adição, nem do metal base, 
mas de o metal de solda 
produzido de ambos. 
 
 
 
 
 
 
Olhando diretamente sobre a 
superfície podemos ver as 
trincas a quente 
desenvolvidas durante a 
soldagem. 
 
A tendência a trincas a 
quente é especialmente alta 
na cratera final. 


