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Resumo: A existência de nitretos do tipo Cr2N e fases 

sigma e chi é conhecida por prejudicar a corrosão nos 

aços inoxidáveis. Partindo dessa premissa objetivo desta 

pesquisa é criar os diagramas Temperatura-Tempo-

Precipitação (TTP) e de Transformação sob 

Resfriamento Contínuo (TRC), através da simulação 

computacional da cinética de formação destas fases 

usando o software DICTRA®, a fim de indicar as 

condições de existências dessas fases para a liga 

254SMO.  

 

 

1. Introdução 

 
É comum nas literaturas a divisão dos aços 

austeníticos em diferentes classes/famílias: série AISI 

300 caracterizada por ligas que derivaram da liga 

clássica 18/8(18%Cr-8%NI) conhecida por sua 

resistência a corrosão; série AISI 200 caracterizada por 

ligas que contém Ni, Mn e N em sua composição, 

componentes que, entre outros, agem como 

estabilizadores da fase austenita; super-ligas, ou aços 

super-austeníticos, caracterizados por ligas que contém 

teores de Cr e Ni elevados e uma concentração maior de 

Mo(4% ou mais), conhecidas por sua alta resistência a 

corrosão. A liga 254SMO, que é objeto deste estudo e 

cuja composição nominal é apresentada na tabela 1, 

pertence à família dos aços super-austeníticos.   

 

Tabela 1 – Composição química do aço 254SMO (%) 

Liga UNS C Cr Ni Mo N Cu 

254SMO S31254 0,01 20 18 6,1 0,2 0,8 

 

Gemelli [3] explica que em determinadas condições 

uma região empobrecida em cromo torna-se ativa 

(anódica) em relação ao restante do grão que fica 

passivo (catódico), formando deste modo uma pilha de 

corrosão, denominada corrosão intergranular do tipo I. 

Além dessa há também a corrosão intergranular do tipo 

II, corrosão descrita por Gemelli [3] como aquela 

causada devido a presença de outros compostos, como 

por exemplo a fase sigma e compostos intermetálicos 

contendo Fe, Cr e Mo nos contornos de grão. 

Considerando os fenômenos citados acima e a 

necessidade de se evitar a perda da resistência a 

corrosão, se faz cada vez mais necessário o estudo da 

formação de fases intermetálicas como, por exemplo, 

sigma, chi, Laves, carbonetos e nitretos em aços 

austeníticos. Uma das formas de se analisar a formação 

dessas fases é através dos diagramas Tempo – 

Temperatura – Precipitação (TTP) e Transformação por 

Resfriamento Contínuo (TRC) que podem ser obtidos 

experimentalmente ou através de simulações em 

softwares. O gráfico TTP apresenta curvas de 

precipitação de uma determinada fase de acordo com a 

temperatura que o metal é exposto durante determinado 

tempo enquanto o gráfico TRC indica início e fim de 

formação da fase para uma determinada taxa de 

resfriamento. 

 

 

2. Metodologia 

 
A determinação do equilíbrio termodinâmico do aço 

254SMO foi obtida através do software ThermoCalc®, 

versão 2019-A, utilizando a base de dados TCFE8, 

inserindo a composição da Tabela 1, e considerando o 

intervalo de temperatura de 600ºC a 1600ºC. Do mesmo 

método foi obtido a composição de cada fase em sua 

faixa de existência. Temperaturas abaixo de 600ºC não 

foram consideradas neste estudo devido a existência de 

muitas fases o que tornaria a análise muito complexa e 

inconclusiva. 

As simulações de difusão isotérmicas para 

determinação das curvas TTP foram realizadas através 

do software ThermoCalc®, utilizando o módulo 

DICTRA®, versão 2019-A, as bases de dados TCFE8 e 

MOBFE4, inserindo a composição da Tabela 1. Para 

todas as simulações foi adotado um corpo sólido de 

comprimento de 10μm de austenita com a lateral 

esquerda permitindo a formação da fase de estudo, 

considerando-se 50 pontos distribuídos ao longo do 

corpo de austenita de modo que os pontos de análise 

fossem mais concentrados na interface esquerda. 

Para o levantamento das curvas TTP foram 

realizadas simulações para a fase Cr2N inicialmente de 

1000ºC até 600ºC, todas com intervalo de 50ºC entre 

cada simulação, diminuindo esse intervalo quando 

necessário. Para todas as simulações foi considerado 

incialmente o tempo de 1h e final de 24000h.  

 

 

3. Resultados e discussões preliminares 

 
O resultado obtido para determinação do diagrama 

de equilíbrio da liga 254SMO é apresentado na figura 1, 

indicando que as fases existentes para a liga são: 

FCC_A1, denominada por austenita; LIQUID, fase 

líquida da liga; HCP_A3#2 (correspondente ao nitreto 

de cromo Cr2N), SIGMA, M23C6 (corresponde ao 

carboneto de cromo Cr23C6), e CHI_A12 que são fases 

intermetálicas.  
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Figura 1 – Fração volumétrica das fases em função da 

temperatura 

 

Analisando o diagrama de equilíbrio obtido e a 

composição química das fases, nota-se que com o 

surgimento das fases sigma, Cr2N e Cr23C6 o teor de Cr 

e Mo e N da fase austenita reduz significativamente, 

34%, 74% e 99,5%, respectivamente. Isso se deve ao 

fato das fases sigma e Cr23C6 serem ricas em Cr e Mo e 

a fase Cr2N se rica em Cr e N. 

Para as simulações isotérmicas para estudo da 

formação da fase Cr2N, foram obtidos três tipos de 

resultados: curva em crescimento, curva estável 

(praticamente constante) e resultado nulo. A partir das 

curvas de crescimento foi possível determinar o menor e 

o maior volume formado da fase até o tempo simulado e 

adotar um parâmetro de formação para construção da 

curva TTP para a fase.  

Obtém-se dos dados de equilíbrio que o máximo 

possível que se pode formar de Cr2N na temperatura de 

950ºC é 0,002016586. Obtém-se dos dados da 

simulação isotérmica da fase nessa temperatura que 

0,002016586, que é 20% do máximo que se pode 

formar, ocorre no tempo de 0,076660h, conforme 

mostra figura 2.  

  

 
Figura 2 – 20% Formação de Cr2N à 950ºC 

 

Fazendo a mesma consideração para todas as curvas 

de crescimento obtidas, foi possível chegar no resultado 

apresentado na figura 3. 

 

 
Figura 3 – Formação de 20% e 40% de Cr2N 

 

4. Conclusões 

 
Uma vez que o surgimento de fases intermetálicas, 

carbonetos e nitretos podem levar ao empobrecimento 

da matriz austenítica tornando-a suscetível a corrosão, 

as temperaturas onde existem essas fases são de grande 

interesse para este projeto. Para a liga 254SMO as 

temperaturas de interesse são: 1090ºC, temperatura na 

qual inicia-se a formação da fase sigma; 1028ºC, 

temperatura na qual inicia-se a formação do nitreto 

Cr2N; 834ºC, temperatura na qual inicia-se a formação 

do carboneto Cr23C6; e 825ºC temperatura na qual 

inicia-se a formação da fase chi que foram parâmetros 

para as simulações em ThermoCalc®. 

Referente formação do nitreto Cr2N, o mínimo 

formado da fase é aproximadamente 0,0011, porém 

nada se pode afirmar quanto ao patamar máximo de 

formação pois os resultados crescentes obtidos para 

determinada temperatura não ficaram estáveis até o 

tempo que foi simulado, e só não se simulou por mais 

tempo pois o algoritmo de cálculo do software não 

conseguiu prosseguir com tempos maiores do que os já 

testados. Pode-se concluir que para as curvas estáveis 

obtidas não há formação de nitreto maior que do que a 

mínima, como há intervalos de temperatura em que o 

nitreto coexiste com outras fases ricas em Cr é 

interessante analisar os resultados obtidos para a fase 

Cr2N com os resultados das demais fases, pois a 

formação pode ser interrompida para essa fase para que 

haja formação de outras. 
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