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Austeno-
Ferríticos

Outros tipos de aços inox:
- Supermartensíticos
- Superausteníticos
- Superferríticos
- Endurecíveis por precipitação (martensíticos, semi-austeníticos, austeníticos)

Tipos de aços inoxidáveis



Estrutura trabalhada (ilhas de 
austenita em uma matriz ferrítica Material fundido e solubilizado

Microestrutura austeno-ferrítica

Aço duplex produzido por metalurgia do pó - HIP



Lean Duplex
Duplex
Superduplex
Hyperduplex

PRE = 40
PRE  50

PRE  30s/ Mo

PREW = %Cr + 3,3(%Mo+0,5(%W)) + 16(%N)
PRE = %Cr + 3,3(%Mo) + 16(%N)

O PRE é um índice baseado na composição química que serve pararanquear as ligas resistentes à corrosão com relação à corrosão porpites. Ele é inclusive usado para selecionar os aços paradeterminadas aplicações. Como críticas a este índice, ele não leva emconta os teores de elementos prejudiciais à resistência à corrosão,bem como não contempla nada a respeito da microestrutura.



Principais agentes causadores de pites nos aços inoxidáveis
• Íon cloreto (Cl-)
• Halogenetos (Br-, F-)
• Hipoclorito (HClO-)
• Tiosulfato SO2O32-

Fatores da microestrutura e da composição química que
facilitam a ocorrência de pites.
• Presença de carbonetos de cromo
• Elevados teores de S e P
• MnS é ponto de iniciação de pites
• Grande quantidade de nitretos de cromo 
• Fase intermetálicos (, )



Temperatura crítica de pites - CPT
METAL BASE

Tratamento térmico de solubilização (annealing):
1000-1150oC/tempo suficiente → resfriamento rápido
Gera a microestrutura ideal de fases ferrita e austenita em proporções iguais e isenta
de fases terciárias (sigma, nitretos e carbonetos de cromo)

PRE ↑ → CPT ↑



Aços duplex e superduplex – problema ou solução ?
• Uma boa solução para muitas aplicações.
• Se torna um problema quando os equipamentose utilidades em aços duplex/superduplex são malprojetados, mal fabricados ou quando ascondições de operação são muito agressivas parao material selecionado. Para estas situações, asolução é disseminar o conhecimento a respeitodeste material.



Exemplos de aplicações de aços inoxidáveis austeno-ferríticos

Tubulações

Vaso separador eletrostático de óleo



Permutador casco e tubo –
espelho e elementos tubulares

AISI 321 → Corrosão sob tensão Solução: trocar tubos por superduplex



- Umbilicais

Tubos sem costura de aço 
inoxidável superduplex SAF 2507

- Tubos flexíveis



Juntas de filete

fresta

Condições de operação do equipamento:
- T = 120oC
- alta concentração de Cl-

Junta de filete em tubulações (“boca de lobo”)



Ensaios de corrosão por pites (ASTM G48 – imersão em solução concentrada de cloreto férrico)

Face do cordão de solda.

40°C 60°C

Face do cordão de solda.

Corrosão por fresta. Corrosão por fresta.



- Corrosão sob tensão (stress corrosion cracking-SCC)

Meio 
agressivo Tensões

trativas

Material
susceptíivel

CST 
/

HE



• Ensaios de tração BTD
– Autoclave 0,5 L
– Taxa de deformação 10-6 s-1
– Temperatura 80°C

Victor Gomes / CENPES



• Ensaios de tração BTD
Matriz de ensaios

Condição pH2S(psia)
P (psia) 

total 
mistura

pH Temperatura (°C)
1 (inerte) - - -

2 6,75 135 3,5
3 3,75 75 3,5
4 3 60 3,5
5 2,15 45 3,5
6 3,75 75 4,5
7 6,75 135 4,5
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- Casing and tubbing
- OCTG (oil country tubular goods)

Tubos de produção de óleo e gas

Aço baixa liga (1%Cr) (tempera do e revenido)

Aço inoxidável AISI 420

Aços inoxidáveis supermartensíticos

Aços inoxidáveis duplex e superduplex



Dobramento a quente de tubos

Tubos para manifolds



Exemplos de soldas no canteiro
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Solubilização: 1000 – 1150oC → resf. em água

Precipitação de Fases



• Solubilização dos tubos

Material Temperatura de solubilização (oC)
Duplex 1040 - 1100
Superduplex 1080 - 1160

- Para evitar a formação de intermetálicos o resfriamento deve ser
feito em água (t950-700 2 minutos, segundo o Manual da Butting)
- Após o tratamento os tubos ficam deformados (devido à deformação
na temperatura de tratamento e ao resfriamento rápido em água),
necessitando, portanto, de calibração.



22

Engineering Failure Analysis 8 (2001) pp. 213-226

Análise de falhas de componente de aço inoxidável superduplex 25Cr-7Ni-
4Mo-0,26N durante teste de pressão na fase de comissionamento.
Durante a fabricação o material foi forjado e solubilizado a 1120oC por 1,5h com
resfriamento em óleo.
A falha estava associada à fase sigma no material forjado.



Resfriamento em óleo Resfriamento a água

Para explicar a presença de fase sigma no material os autores simularam
curvas de resfriamento contínuo em um tarugo de 250 mm de diâmetro e as
confrontaram com o diagrama TTT do aço.



DSS 2205 - 5 minutos / 800oC

Deformado 60% + 5 minutos / 800oC



Fases sigma (), chi () e austenita
secundária (2)

Reações:
    
  

   + 2 (formação de fase sigma por reação eutetóide)
  2



Fração volumétrica de fase  CPT (°C)
< 0,2 80
1,3 65
1,9 60

7 – 9 < 40
0,0, porém contendo Cr2N < 65

V.M. Linton, N. J., Laycock, S.J. Thomsen, A. Klumpers, Failure of superduplex 
stainless steel reaction vessel, Eng. Failure Analysis 11 (2004) pp.243-256.

Influência das fases terciárias na CPT do aço inoxidável superduplex UNS S32750 

Geralmente, em juntas soldadas a CPT é menor, devido à
formação de fases terciárias (,  ou Cr2N)







60oC

40oC

60oC
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Ensaio ASTM G-48

Soldagem de tubbing



Teores crescentes de O2

Importante: utilizar gas de purga s/ O2 e com vazão suficiente (Argônio + N2 ou N2puro)



OXÍMETROS

MEDIDORES DE VAZÃO



Soldagem dos aços inoxidáveis austeno-ferríticos - processos

Situações comuns: - Raiz com GTAW e enchimento com eletrodo revestido- Raiz com GTAW e enchimento com processo mais produtivo (GMAW, SAW)
- FCAW – muito criticado no Brasil



Soldagem dos aços inoxidáveis duplex e superduplex - microestrutura
O desafio é manter o balanço microestrutural de cerca de 50% de ferrita e 50% deaustenita (ou próximo a isto) e ausência de fases terciárias.

- Soldagem de chapas finas, com baixo aporte de calor;- Soldagem autógena.



Estudo de caso: Falha de soldagem de aço inoxidável UNS S32304 para tubos flexíveis
- Falha no processo de fabricação do tubo, por dobramento, após a soldagem



Aporte de calor > 0,3 kJ/mm (SDSS) ou 0,5 kJ/mm (DSS)
Tratamento térmico pós-soldagem



Aporte de calor < 2,0 kJ/mm ou 1,5 kJ/mm
Temperatura interpasse < 150oC



CONCLUSÕES
- Os aços duplex/superduplex não são aços ao carbono ou baixa liga.
- É preciso intensificar o treinamento e difusão do conhecimentopara melhorar os processos de fabricação, seleção e utilização deequipamentos em aços DSS e SDSS.
- Tomadas as devidas precauções são materiais nobres, que podemdurar muitos anos.


