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COMPORTAMENTO MECÂNICO E ESTUDO METALOGRÁFICO DO AÇO 

INOXIDÁVEL HIPER DUPLEX SAF 2707 HD TRATADO TÉRMICAMENTE 

1. RESUMO 

Pretende-se submeter amostras do aço inoxidável SAF 2707 HD a tratamentos 

térmicos para avaliar as propriedades mecânicas e correlacioná-las com as 

possíveis precipitações de fases que podem ocorrer em cada um dos tratamentos, 

por meio de caracterização metalográfica e dos ensaios de tração e dureza. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o interesse em se desenvolver novas ligas de aço inoxidáveis 

(CARBÓ, 2001) para aplicação em situações cada vez mais extremas de resistência 

a corrosão, como em estações de extração petrolífera, foram desenvolvidas os aços 

inoxidáveis hiper duplex. Contudo, por se tratar de uma liga extremamente recente 

no universo dos aços inoxidáveis, pouco se tem conhecimento sobre o seu 

comportamento mecânico diante de algumas condições específicas, como por 

exemplo, nos tratamentos térmicos (MEI e SILVA,1988; MEI e SILVA, 1981). Com 

isso, o fator segurança, para a aplicação em determinados casos, se torna um 

problema, já que seu comportamento mecânico quando submetido à uma variação 

de temperatura é parcialmente desconhecido ( KIM; JANG; LEE e PARK, 2011). 

Quando o aço duplex é exposto à altas temperaturas entre 600 e 1000º C (KIM; 

JANG; LEE e PARK, 2011), pode ocorrer a precipitação de algumas fases como 

nitreto de cromo, carboneto de cromo e a formação da fase sigma(σ) que provoca 

uma diminuição da resistência a corrosão e a tenacidade (ZUCATO, 2002). 

Com intuito de verificar as propriedades mecânicas do material SAF2707HD, quando 

submetido aos tratamentos térmicos, serão feitos ensaios mecânicos e 

caracterização metalográfica a partir dos quais será possível avaliar a utilização 

desse aço em aplicações específicas como em tubos “umbilicais” (CHAI; KIVISAKK; 

TOKARUK e EIDHAGEN, 2009) que são responsáveis por retirar o petróleo de 

camadas profundas do piso oceânico e leva-lo à base petrolífera ao nível do mar. 

 

3. OBJETIVO 

Esse trabalho tem por objetivo estudar o comportamento mecânico, a partir de 

ensaios clássicos de dureza e tração do aço inoxidável SAF 2707HD quando 

submetidos aos tratamentos térmicos de envelhecimento a 850ºC. 



4. METODOLOGIA 

A composição química nominal do aço inoxidável SAF 2707HD, que será utilizado 

no presente trabalho, encontra-se na tabela I. 

%Cmáx. %Si %Mn %Pmáx. %S  %Cr %Ni %Mo  %Cu %Co %N 

0,015 0,21 0,90 0,016 0,0005 26,95 6,74 4,74 0,11 1,00 0,385 

 

Os corpos de prova para o ensaio de tração foram usinados e preparados de acordo 

com as especificações das normas utilizadas e, após solubilizados a 1040ºC por 40 

minutos, envelhecidos a 850ºC por 10, 60 e 600 minutos. Posteriormente serão 

ensaiados mecanicamente e caracterizados metalograficamente com microscopia 

ótica (ZUCATO, 2002). 

Os ensaios para determinação da dureza e da resistência a tração serão realizados 

ensaios padrão, determinados pelas normas ASTM E384 e ASTM E8/E8M, 

respectivamente, e os corpos de prova deverão ser confeccionados a partir das 

especificações descritas nas mesmas.  

As amostras para análise metalográfica serão preparadas conforme ASTM E3, 

seguidas dos seguintes ataques (Zucato, 2002): 

1. Behara II, no qual ferrita e austenita possuem cores diferentes. Após ataque 

de 15s, Ferrita fica azul e austenita amarelo.  

2.  KOH, o ataque eletrolítico é composto por uma solução de KOH 10N. 2,5V 

são aplicados por 60s na amostra mergulhada na solução de KOH. Esse 

procedimento diferencia a fase sigma das demais.  

3. NH4OH, o ataque eletrolítico é composto por uma solução de NH4OH, é 

realizado aplicando 1,5V nas amostras, durante 40s. Dessa forma, diferencia 

carbonatos e nitretos das demais fases. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os corpos de prova, para os ensaios de tração, após usinados e preparados de 

acordo com as especificações das normas utilizadas, foram envelhecidos. Com os 

ensaios mecânicos, será possível ter um conhecimento mais específico do efeito da 

temperatura sobre o Aço Inoxidável SAF 2707HD levantando resultados como 

aumento ou diminuição da dureza, resistência à tração e correlacioná-las com as 



microestruturas formadas, habilitando a sua utilização em meios específicos e sofrer 

procedimentos específicos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os aços hiper duplex por apresentarem uma quantidade superior de Níquel e 

Molibdênio provoca aumento da estabilidade da fase austenita produzindo assim 

elementos diversos ao longo da microestrutura. Alguns tempos e temperaturas de 

envelhecimento já foram estudados, sabe-se que ao longo da temperatura de 600 à 

1000ºC ocorre a formação da fase σ e principalmente a fase χ, que geram uma 

fragilização estrutural. Seu comportamento é conhecido, no qual a 700ºC a fase χ 

precipita sempre nos limites de grãos e possui claramente a estrutura cúbica de face 

centrada (CFC) limítrofe com a matriz ferrítica. Já a fase σ sempre se encontra em 

limites  α/α ou α/γ, e sua formação está ligada diretamente ao tamanho do grão, já 

que isso afeta a densidade de nucleação, quanto menor forem os grãos, maior será 

a formação da fase. Um estudo recente diz que, quando a distribuição e morfologia 

da fase σ são controladas de acordo com as temperaturas de pré-tratamento a 

resistência mecânica, ductilidade, limite de resistência e resistência a tração podem 

ser “aprimoradas”. 
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