
Resumo 

 

O objectivo deste trabalho consistia no estudo do efeito da temperatura de tratamento 

térmico de solubilização na resistência à corrosão e mecânica de três aços inoxidáveis 

duplex. 

O trabalho foi realizado em estreita colaboração com a empresa ARSOPI S.A., que se 

disponibilizou no fornecimento do material necessário para a sua execução. 

Os aços inoxidáveis duplex são ligas que apresentam uma constituição fásica de 

austenite e ferrite. A composição química e o tratamento térmico controlam as 

propriedades finais destes materiais. O compromisso entre a alta resistência à corrosão 

e as boas propriedades mecânicas conferem a este aço inoxidável inúmeras aplicações 

na indústria química, petroquímica e do papel. 

Duas ligas comerciais de aço inoxidável duplex (AID) e uma de aço inoxidável super 

duplex (AISD) denominadas EN 1.4362, EN 1.4517 e EN 1.4517.09, foram submetidas 

a tratamentos térmicos de solubilização a três temperaturas distintas, 1050ºC, 1090ºC e 

1130ºC. 

Os ensaios realizados incluíam a análise metalográfica, ensaios de corrosão e ensaios 

de tracção. 

A análise metalográfica envolveu a observação e registo das microestruturas, 

quantificação fásica, macro e micro durezas e análise microestrutural e química com 

microscopia electrónica de varrimento. A resistência à corrosão por picada das três 

ligas em estudo foi analisada utilizando dois métodos incluídos na norma G 48 – 03 

(Método A – Teste de picada do cloreto de ferro e Método E - Teste de temperatura 

critica de picada para aços inoxidáveis) e o ensaio presente na norma G 61 – 98 

(Método cíclico de polarização potenciodinâmica). Por último, foram executados ensaios 

de tracção que forneceram informações sobre o comportamento mecânico destas ligas. 

Os resultados demonstram que, com a excepção do aço 1.4517, a utilização da 

temperatura de tratamento térmico de solubilização mais elevada, proporcionava ao aço 

melhores propriedades de resistência à corrosão e mecânica. No caso do aço EN 

1.4517, o material tratado termicamente à temperatura de 1090ºC apresentava uma 

resistência à corrosão equivalente à do material tratado à temperatura de 1130ºC. 



No culminar deste trabalho foi possível discriminar a melhor temperatura de tratamento 

térmico de solubilização para cada aço tendo em conta a resistência à corrosão assim 

como a resistência mecânica. 
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Abstract 

 

The aim of this work was the study of the solution annealing temperature effect on the 

pitting corrosion resistance and mechanical properties of three different duplex stainless 

steels (DSS). It has been done with the collaboration of the company ARSOPI, SA that 

supplied the material. 

The properties of these alloys are the high corrosion resistance and good mechanical 

properties that ensure several applications in chemical, petrochemical and paper 

industries. 

In this study were used three different stainless steels (EN 1.4362, EN 1.4517 and 

1.4517.09) and three different solution annealing temperatures (1050ºC, 1090ºC e 

1130ºC). 

The experimental work included the metallographic analysis, corrosion, tensile and 

hardness tests. 

The pitting corrosion resistance of the three alloys was analysed by two different 

methods included in the specification ASTM G 48 – 03 (Method A – Iron chloride pitting 

test and Method E – Critical Pitting temperature in stainless steels) and the specification 

ASTM G 61 – 98 (Cyclic method of potential polarisation). 

It was concluded that the adequate temperature to the solution annealing treatment was 

1130ºC once the corrosion resistance and the mechanical properties were higher except 

in the case of EN 1.4517. The solution annealing at 1090ºC and 1130ºC at the EN 

1.4517, shown the same corrosion and mechanical resistance results. 



Finally, it was possible to obtain the best solution annealing temperature regarding to 

the corrosion and mechanical resistance. 
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