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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste no estudo 

do grau de sensitização do aço dúplex UNS31803 

envelhecido a 900ºC por ensaios de reativação 

potenciodinâmica de duplo loop (DL-EPR). Amostras 

foram solubilizadas por 30 min a 1175ºC e envelhecidas 

entre 10 min e 360h, visando diferentes frações de 

sigma. O comportamento eletroquímico do material será 

avaliado por testes eletroquímicos. 

 

1. Introdução 
Os aços inoxidáveis dúplex contêm estrutura 

bifásica, composta por ferrita (e austenita (), sendo 

suas frações volumétricas aproximadamente iguais. 

Estes aços estão em evidência atualmente, substituindo 

outros aços inoxidáveis devido a sua alta resistência à 

corrosão aliada a boas propriedades mecânicas. Porém, 

quando trabalhados em algumas condições de 

temperatura entre 650ºC e 900ºC, sofrem 

transformações metalúrgicas, como formação de sigma 

(chi (e nitretos, que são deletérias à resistência a 

corrosão devido ao empobrecimentos de Cr e Mo da 

matriz.[1]  

Buscando ensaios eletroquímicos que não sejam 

destrutivos, foi desenvolvido o ensaio DL-EPR que 

consiste em uma polarização anódica da amostra a partir 

de seu potencial de circuito aberto até um potencial pré-

determinado que esteja na região de passivação, que 

quando alcançado é revertido [2]. Neste ensaio são 

gerados dois pontos de máxima densidade de corrente, 

sendo um a corrente de ativação (ia) e a corrente de 

reativação (ir). Quanto maior a razão ir/ia maior o grau 

de sensitização do material (GS). 

 

2. Metodologia 
As amostras foram solubilizadas a temperatura de 

1175°C durante 30 min e envelhecidas a 900°C, 

variando de tempos de 10 min até 360 h. 

 

Tabela I – Composição química do aço UNS31803 

Cr Ni Mo Mn Si N C 

22,48 5,74 3,20 1,42 0,35 0,162 0,018 

 

Foi realizada a quantificação de fases por 

estereologia quantitativa a partir de imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

ferritoscópio. O ensaio DL-EPR será conduzido em 

solução 2M H2SO4 + 0,5M NaCl + 0,01M KSCN a 

30°C, com posterior análise microestrutural por MEV. 

 

3. Resultados 
A Figura 1 apresenta as microestruturas de um aço 

envelhecido por 2 horas obtida por microscopia de 

varredura. As fases formadas foram devidamente 

identificadas. 

Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura para 

uma amostra envelhecida a 900°C por 2 horas. 

A fase se forma inicialmente a partir da , sendo 

passível de se formar a partir da em longos tempos de 

envelhecimento, provocando queda da resistência à 

corrosão. A Figura 2 mostra a fração das fases presentes 

no aço em função do tempo de envelhecimento. 

Figura 2 – Fração volumétrica de fases em função do 

envelhecimento da amostra 

 

4. Conclusões 
Por meio do estudo realizado nota-se que a formação 

de  ocorre preferencialmente a partir da . A fração 

em volume de é baixa em relação a sendo que a 

existência de ocorre em um curto período de tempo 

Pretende-se verificar por meio dos ensaios 

eletroquímicos a serem realizados a influência da 

formação de  no GS do aço em estudo quando 

envelhecido a 900°C. 
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