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CATEGORIA EM ANDAMENTO 

ESTUDO DA PRECIPITAÇÃO DA FASE α’ EM UM AÇO HIPER DUPLEX SAF 

2707HD TRATADO TERMICAMENTE, SEU COMPORTAMENTO MECÂNICO E 

ANÁLISE METALOGRÁFICA. 

1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar as alterações microestruturais do aço 

SAF 2707HD tratado a uma temperatura de 475°C. O aço em estudo será submetido 

ao tratamento térmico de envelhecimento em uma temperatura estável de 475ºC, 

por 10, 60 e 600 minutos, sendo posteriormente resfriado em água. As amostras 

tratadas serão caracterizadas metalograficamente, com Behara II, KOH e NH4OH, 

para a verificação da precipitação da fase α’ nas temperaturas próximas de 475°C e 

ensaiadas quanto a sua dureza. 

2.  INTRODUÇÃO  

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe) e cromo (Cr) com um mínimo de 10,50% 

de cromo (Cr) (Silva, 2006). Exposto em altas temperaturas (aproximadamente 

250ºC) por períodos prolongados, há mudanças em sua microestrutura, oque resulta 

na redução de resistência ao impacto do material (Sandvik, 2011).  

A precipitação de novas fases pode causar no aço inoxidável dúplex redução de 

tenacidade e de resistência à corrosão. Sabe-se de duas principais fases que se 

precipitam nessas condições, a fase α’ e a fase sigma (BRANDI 1990). A formação 

de fase α’ provoca o endurecimento dos aços dúplex por partículas finamente 

dispersas na própria ferrita original. O surgimento da fase α’ é indicado com o 

aumento da dureza com os tempos de envelhecimento na temperatura de 475°C, 

assim como a diminuição da tenacidade devido ao aumento da dureza (SOLOMON 

e DEVINE, 1982). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho consiste na analise das características microestruturais e 

mecânicas de um aço inoxidável hiperduplex SAF 2707HD, submetido ao tratamento 

térmico de envelhecimento em uma temperatura estável de 475ºC e a precipitação 

da fase α’ sendo realizados ensaios para a análise da dureza e caracterização 

metalográfica. 

4.  METODOLOGIA 

Será utilizado um aço inoxidável hiper duplex SAF 2707HD (composição nominal na 

tabela I), que será submetido ao processo de envelhecimento em uma temperatura 
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estável de 475ºC, em 10,60 e 600 minutos sendo posteriormente resfriado em água. 

Em seguida, serão analisadas suas características metalográficas e de dureza. 

 

Tabela I - Composição química do aço SAF 2707HD (Sandvik, 2011) Wt% 

%Cmáx %Si %Mn %Pmáx %Smáx %Cr %Ni %Mo  %Cu %N 

0,015 0,21 0,90 0,016 0,0005 26,95 6,74 4,74 0,11 0,385 

 

Serão realizados ensaios padrão, determinados pela norma ASTM E140, e os 

corpos de prova deverão ser confeccionados a partir destas normas. As amostras 

para análise metalográfica serão preparadas conforme a norma ASTM E3, seguidas 

dos seguintes ataques (Zucato, 2002): Behara II, KOH e  NH4OH. 

Será realizado também o ensaio de dureza (HRC) com três medições de cada corpo 

de prova. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram cortados em pequenas amostras 

pedaços do tubo de aço hiperduplex SAF 2707HD, obtendo-se quatro corpos de 

prova para análise. Cada corpo de prova foi solubilizado a 1100ºC por 40 minutos e 

posteriormente tratados a mesma temperatura (475ºC), porém com os respectivos 

tempos: 10, 60 e 600 minutos. Embutidos em baquelite e posteriormente lixados e 

polidos, foram realizados os ataques Behara II, KOH e NH4OH para observar em 

microscópio as precipitações de fases geradas a partir destes tempos de tratamento. 

Foi realizado o ensaio de dureza (HRC), onde foram retiradas três amostras de cada 

corpo de prova. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a realização do ataque de KOH nos quatro corpos de prova, foram obtidas as 

seguintes microestruturas (figuras 1 a 4):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Aço SAF 2707HD tratado a 
475ºC por 60 minutos. A região 
escura representa a presença da 
ferrita e as demais regiões a 
austenita. Ataque: KOH 

 

Figura 1: SAF 2707HD tratado a 
475ºC por 10 minutos. A região 
escura representa a presença da 
ferrita e as demais regiões a 
austenita. Ataque: KOH 
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No ensaio de dureza (HRC), foram retiradas três medições de cada corpo de prova para a 
análise, e os resultados obtidos estão apresentados na tabela 1: 
 
Tabela 1 – Valores de microdurezas das amostras tratadas em tempos diferentes 

Amostras (sensitizado a 
475ºC) 

Média das Durezas Valor Mínimo Valor Máximo 

Tempo de 10 min. 26 HRC 25 HRC 27 HRC 

Tempo de 60 min. 30 HRC 29 HRC 32 HRC 

Tempo de 600 min. 33 HRC 30 HRC 35 HRC 

solubilizado a 1100ºC 20 HRC 19 HRC 21 HRC 
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Figura 4: Aço SAF 2707HD 
solubilizado a 1100ºC por 40 minutos. 
A região escura representa a 
presença da ferrita e as demais 
regiões a austenita. Ataque: KOH 

Figura 3: Aço SAF 2707HD tratado a 
475ºC por 600 minutos. A região 
escura representa a presença da 
ferrita e as demais regiões a 
austenita. Ataque: KOH 
 


