
Aços de alta liga resistentes a corrosão II 

 
Aços de alta liga ao cromo ferríticos normalmente contêm 13% ou 17% de cromo e nenhum ou somente 

baixo teor de níquel. 

 

A figura da esquerda apresenta 

uma parte do sistema Fe-Cr no 

que diz respeito à área de fase 

sigma. Em adição, é apresentado 

o efeito do silício sobre o campo 

da fase sigma. 

Aparentemente o silício suporta a 

formação da fase sigma. 

Aços com 17% Cr, por 

conseguinte, não devem ser 

usados em faixas de temperatura 

de 400 – 700 °C, para evitar a 

formação de fase sigma frágil, 

exceto se a baixa tenacidade não 

é importante para o componente.  

 

 

 

 

 

 

A transformação de uma liga 

com 48% de Cr em fase sigma 

é bastante rápida como 

apresentado no diagrama da 

esquerda. 

 

Aços ferríticos de alta liga em 

aços austeníticos também se 

transformam neste caminho, 

porque é possível conter até 

35% de Cr em equilíbrio com a 

matriz austenítica. 

A tenacidade do aço 

austenítico é afetada, se a 

ferrita forma uma rede na 

estrutura (mais de cerca de 15 

% de ferrita) 

 

 

 

 



A tenacidade de um aço 

cromo ferrítico é inferior 

para o uso em 

componentes de segurança 

relevante. 

Os aços mencionados na 

figura da esquerda são 

usados somente para 

aplicações de resistência 

ao calor, onde a tenacidade 

não é importante. 

É conhecido, que a 

tenacidade de aços baixa  

liga de grão refinado 

depende do tamanho de 

grão (equação Hull-Petch). 

Isto também é válido para 

aços cromos ferríticos como 

apresentado no diagrama 

da esquerda.  

 

 

Mas, não somos capazes 

de reduzir o tamanho de 

grão dos aços cromo 

ferríticos para tal extensão,, 

de modo que a tenacidade 

é aceitável. Isto porque 

estes aços não têm uma 

transformação no estado 

sólido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O tamanho de grão dos aços cromo ferríticos normalmente é menor que dos aços austeníticos. 

Quando recozido, no entanto, o tamanho de 

grão aumenta muito rapidamente e a tenacidade 

diminui ainda mais. 

Isso ocorre durante a soldagem na zona afetada 

pelo calor de aços cromo ferríticos. Portanto, 

processos de soldagem com alta energia como 

TIG não deve ser usado na soldagem de aços 

cromo ferríticos. 

Por causa do rápido crescimento de grão os 

aços cromo ferríticos não são tratados 

solubilizados a 1050 °C, mas sim a 950 °C 

somente, para evitar um maior crescimento de 

grãos. Por causa da alta solubilidade dos 

elementos na estrutura ferrítica está temperatura 

é alta o suficiente. 

A corrosão intergranular dos aços cromo 

ferríticos segue as mesmas leis básicas, como 

explicadas anteriormente em relação aos aços 

austeníticos. A diferença tecnicamente 

importante, no entanto, é que a difusão na rede cristalina ferrítica é muito mais rápida do que na estrutura 

austenítica. 

Por está razão a precipitação do M23C6 é tão rápida, que não pode ser suprimida por tempera em água 

depois do tratamento de solubilização.  Para tornar estes aços resistentes contra corrosão intergranular 

devem ser recozidos após o tratamento de solubilização, solução para alcançar a área atrás do campo de 

corrosão intergranular. 

 O tratamento térmico padrão de aços cromo ferríticos portanto é tratamento de solubilização por 30 

minutos à 950 °C mais recozimento por 2 horas à 750 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se aços cromo ferríticos 

estabilizados estão 

solubilizados, os carbonetos 

de NbC e TiC dissolve 

rapidamente na matriz do 

aço. Também por este 

motivo a temperatura de 

solubilização deve ser 

limitada no máximo a 950 °C. 

Durante a soldagem perto da 

linha de fusão existe uma 

pequena zona no metal de 

base, dentro da qual os 

carbonetos são dissolvidos. 

Está zona depois de 

soldada, portanto, está 

susceptível a uma linha fina 

de corrosão. Por 

conseguinte, a junta soldada 

tem de ser recozida depois 

da soldagem, exceto se a porcentagem de carbono está extremamente baixa e a proporção de 

estabilização é alta. 

 

Para orientação aonde um determinado metal de solda ou determinado aço está localizado no diagrama de 

Schaeffler, nós podemos fazer o seguinte: 

 

Nós temos em mente as coordenadas do ponto mais baixo da região austenítica para ser 18% de cromo 

equivalente e 11% de níquel equivalente. Para o cromo equivalente, o silício contendo cerca de 1% nós 

adicionamos 1,5% no cromo equivalente e para 0, 05% C e 1% Mn nós adicionamos 2% para o níquel 

equivalente.  

Então o aço 14301 

= X6 CrNi 18 – 10 

está localizado no 

diagrama de 

schaffler a cerca 

de 18+1,5 = 19,5 

% de cromo 

equivalente e 10+2 

= 12 % de níquel 

equivalente. 

Os aços duplex 

têm seu nome de 

origem da sua 

estrutura, a qual 

consiste cerca de 

30 – 50 % de 

ferrita, o restante 

sendo austenita. 



 

A maioria das experiências existentes abrangem o clássico aço duplex de 14462 = X 2 CrNiMo 22 5. 

A seção seguinte através do sistema Fe-Cr-Ni para 70% Fe não leva em conta qualquer molibdênio, mas 

para nossa orientação podemos usar também para o aço 14462 = X 2 CrNiMo 22-5-3. 

 

O tratamento térmico padrão de 

aços duplex é um tratamento de 

solubilização de 30 minutos por 

1050°C/ têmpera em água. 

A uma temperatura superior nós 

obteríamos uma porcentagem de 

ferrita maior e uma menor 

porcentagem de austenita, 

respectivamente. 

Isso mostra, ao mesmo tempo, que 

um metal de solda da mesma 

composição química poderia conter 

muito mais ferrita que o aço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura da esquerda apresenta a 

metalografia da estrutura de um 

aço 1.4462 na condição tratado 

solubilizado. 

A austenita (clara) pode ser 

identificada, porque na forma de 

macla. Está rodeada por ferrita 

mais fina. 

Duplex – aços apresentam um 

elevado limite de escoamento se 

comparado aos aços austeníticos 

padrão por causa de sua 

estrutura duplex. 

Isso permite reduzir a espessura 

de paredes de vaso, se aço 

duplex é usado ao invés de aços 

austeníticos padrão. 

 



Por causa de sua 

porcentagem de 

ferrita na estrutura o 

aço duplex apresenta 

uma queda da 

tenacidade em 

temperaturas baixas. 

Mas a tenacidade é 

alta o suficiente para 

aplicações técnicas 

em temperaturas 

abaixo de – 80ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aços duplex são recozidos 

nas faixas de temperatura de 

cerca de 600 a 1000°C são 

precipitadas fases intermetálicas 

ricas em molibdênio, as quais 

reduzem a resistência a corrosão 

e a tenacidade do aço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recozimentos nessa faixa de temperatura devem ser evitados. 

 

Para temperaturas abaixo 

de 600°C e taxas de 

resfriamento lento da fase 

Y’ – são formadas, as 

quais reduzem 

drasticamente a 

tenacidade. Este efeito já é 

conhecido a muito tempo 

como ‘475° - fragilização. 

Observa-se também com 

aços baixa liga, contendo 

cromo ou níquel e com 

aços de alta liga cromo 

ferríticos. 

Devido a estas razões, a 

faixa de aplicação dos 

aços duplex é reduzida 

para no máximo 300 ° C. 

Com aços duplex a 

corrosão intergranular raramente ocorre. Isso porque o teor de carbono geralmente é baixo e recozimento 

ou serviço acima de 300 ° C não é aplicável. 

No que diz respeito à 

corrosão por pitting dos 

aços duplex são 

resistentes da mesma 

forma como os aços 

austeniticos padrão ou 

ligas a base de níquel. 

A figura da esquerda 

apresenta, que a 

resistência a corrosão por 

pitting depende somente 

da porcentagem de cromo 

e molibdênio. O fator de 3 

para a porcentagem de 

molibdênio é empírico. 

Aços duplex, assim como 

aços cromo ferríticos, não 

apresentam corrosão sob 

tensão! 

 

 

 

De acordo com o conhecimento atual, a explicação científica da corrosão sob tensão é a seguinte: 

Na extremidade da trinca há uma concentração de tensões que deforma plasticamente o aço.  

Se, no decurso desta deformação plástica martensita é desenvolvida, esta martensita não é resistente à 

corrosão. 

Com este pano de fundo os seguintes resultados experimentais são, em parte explicável. 

Aços com 25% de cromo e aumentando a porcentagem de níquel foram testados em soluções MgCl2 em 

ebulição - solução em relação à corrosão sob tensão. 



 

No eixo Y, no diagrama da 

esquerda é plotado a 

tensão crítica para 

desenvolvimento da tensão 

sob tensão divido pelo 

limite de escoamento do 

aço. Se um aço cromo 

ferrítico (cúbico de face 

centrada) com 25 % é 

trabalhado a frio, não é 

desenvolvido martensita. A 

tensão critica para corrosão 

sob tensão então é idêntica 

ao limite de escoamento. 

Com teor de níquel 

aumentando o aço contém 

quantidades crescentes de 

austenita, que durante o 

trabalho a frio se 

transforma em martensita. 

Estes aços, portanto, apresentam corrosão sob tensão em níveis mais baixos de tensões. 

Na faixa de 30 – 50% de ferrita (faixa dos aços duplex) o aço tem uma estrutura extremamente fina, a qual 

só pode deformada a frio, se o limite de escoamento da ferrita é atingido. Portanto agora, corrosão sob 

tensão ocorre abaixo do limite de escoamento. Aumentando ainda mais o conteúdo de níquel, diminuindo o 

teor de ferrita e aumentando o teor de austenita contido nos aços. Então os aços austeníticos padrão 

contendo somente uma pouca quantidade de ferrita apresenta corrosão sob tensão. Porcentagens de 

níquel maiores que 45%, a austenita é tão estável, que não forma martensita durante a deformação a frio. 

Portanto, ligas com mais de 45% de níquel não apresentam mais corrosão sob tensão. 

Por estas razões, é importante cuidar da porcentagem de ferrita na faixa de 30-50% no metal de solda de 

aços duplex. No metal de solda solidificado da mesma composição química do aço contém mais ferrita. 

Portanto, o metal de solda deve conter mais elementos como o níquel ou nitrogênio, que favorecem a 

austenita, a fim de obter um metal de solda com a quantidade certa de ferrita. 

 

É mostrada na figura abaixo a junta 

soldada do aço 1.4462 com 40 mm 

de espessura de parede feito com o 

processo arco submerso. Soldagem 

foi feita sem pré-aquecimento! 

Apesar do alto heat-imput não existe 

formação de ferrita próximo a linha de 

fusão. 

Com aços duplex de alta liga, 

algumas vezes tem sido observado à 

formação de ferrita. Então nenhum 

pré-aquecimento deve ser aplicado, a 

fim de manter a zona de elevada 

temperatura próximo da linha de 

fusão tão pequena quanto for 

possível. 

 

 



 

 

Pode ser observado 

também com maior 

ampliação que existe a 

formação de ferrita perto 

da linha de fusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


