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Resumo: O objetivo deste projeto é avaliar a 

possibilidade de utilizar a difração de raios-X (DRX) 

tanto na caracterização quanto na quantificação da 

fração volumétrica das fases presentes num aço 

inoxidável superdúplex (AID) solubilizado em três 

diferentes temperaturas.Até o momento foi possível 

obter o parâmetro de rede e as frações volumétricas de 

ferrita e austenita. 

 

1. Introdução 
Os AID apresentam em sua microestrutura duas 

fases dúcteis, ferrita e austenita, com uma proporção de 

cada fase de cerca de 50%. Essa combinação de fases 

confere uma excelente combinação de alta resistência 

mecânica e resistência à corrosão com elevadas 

conformabilidade e soldabilidade [1]. Por esse motivo, 

caracterizar e quantificar as fases presentes é de 

fundamental importância, e é o objetivo deste projeto 

 

2. Metodologia 
Uma amostra de aço inoxidável superdúplex UNS 

S32750 foi cortada em 3 tiras, tratadas a 1100ºC, 

1150ºC e 1200ºC por 4 horas e resfriadas em água. 

Amostras das seções transversal e longitudinal 

foram polidas metalograficamente e analisadas no 

difratômetro de raios-X Shimadzu XRD-7000, 

utilizando-se radiação de Cu Kα1 (λ=0,15406 nm), com 

varredura de 40°< 2θ <100 °, o passo usado foi de 0,02° 

e a taxa de varredura foi de 0,5°/min.  

Com o ferritoscópio FISCHER modelo MP30 foi 

obtido o teor de ferrita, sendo possível ainda, verificar a 

média e o desvio padrão das 20 medidas por amostra. 

 

3. Resultados parciais e discussão 
Foram obtidos difratogramas como os mostrados na 

figura 1, indicando a presença apenas das fases ferrita e 

austenita. Com estes dados foi possível a medição do 

parâmetro de rede “a” das fases ferrita e austenita 

(figura 2), além da quantificação de ferrita por DRX, 

que foi comparada às medidas de ferritoscópio (figura 

3). Mais difratogramas são necessários para que se 

possa obter média e desvio padrão das medidas 

baseadas em DRX, para comparação e análise dos 

resultados.  

 

4. Conclusões 
Não houve mudanças significativas no parâmetro de 

rede “a” tanto na austenita quanto na ferrita. A 

porcentagem de ferrita conforme a temperatura, no 

DRX e com seção longitudinal, foi a única que teve o 

comportamento segundo o esperado: a porcentagem de 

ferrita cresceu conforme a temperatura. Nas outras 

seções, tanto no DRX quanto no ferritoscópio, ocorreu 

um declínio na temperatura de 1150°C antes de subir na 

de 1200°C. Prontamente, para os próximos meses faz-se 

necessário obter mais difratogramas, permitindo análise 

mais robusta dos resultados. 

 
Figura 1: Comparação entre gráficos com diferentes 

temperaturas e seções com radiação Cu Kα1. 

 

 
Figura 2: Parâmetro de rede “a” em função da 

temperatura da (a) ferrita e da (b) austenita. 

 

 
Figura 3: Comparação para porcentagem de ferrita 

segundo o DRX e o ferritoscópio na seção (a) 

longitudinal e (b) transversal. 
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