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RESUMO

ROSSITTI, S. M. (2000). Efeito do nióbio na microestrutura e nas propriedades
mecânicas do aço inoxidável superduplex fundido SEW 410 W. Nr.1.4517. São Carlos,
2000. 150p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos/Instituto de Física de
São Carlos/Instituto de Química de São Carlos - Universidade de São Paulo.

A produção economicamente viável dos aços inoxidáveis duplex, pressupõe a
utilização de sucatas e retornos de ligas contendo altos teores de elementos como Cr, Ni e
Mo. O aproveitamento destes materiais pode entretanto, introduzir na composição química
outros elementos não previstos pela norma do material sendo produzido. Este trabalho
estudou a influência do Nb na microestrutura e nas propriedades mecânicas do aço
inoxidável superduplex fundido SEW 410 W. Nr. 1.4517, bem como sobre as etapas de
fabricação de um produto fundido. Os teores de Nb estudados foram 0%, 0,2%, 0,5% e
1,5% (% em peso). Foi dado ênfase às microestruturas e propriedades no estado bruto de
fundição, após tratamento térmico de solubilização e finalmente, após envelhecimento das
amostras solubilizadas. Foram utilizadas diversas técnicas de avaliação microestrutural:
microscopia ótica, metalografia quantitativa, microscopia eletrônica de varredura e de
transmissão, análise química de microregiões com microssonda eletrônica, ensaios
magnéticos via ferritoscópio e ensaios dilatométricos. Os ensaios mecânicos realizados
foram: dureza, ensaio de tração e ensaio Charpy. A análise dos resultados demonstrou que
o Nb causou uma sensível alteração na microestrutura e nas propriedades mecânicas da
liga, dificultando o processo de produção de uma peça fundida.
Palavras-chave: aço inoxidável superduplex; microestrutura e propriedades
mecânicas; efeito do Nb.
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ABSTRACT

ROSSITTI, S. M. (2000). Effect of niobium on the microstructure and mechanical
properties of cast super duplex stainless steel SEW 410 W. Nr.1.4517. São Carlos, 2000.
150p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos/Instituto de Física de São
Carlos/Instituto de Química de São Carlos - Universidade de São Paulo.

To produce duplex stainless steel in an economic way it is necessary to use scrap
and process returns containing high Cr, Ni and Mo contents. This procedure can result in
an unexpected alloy chemical composition with some elements not included in the material
standard. This work studied the Nb influence on the microstructure and mechanical
properties of cast super duplex stainless steel SEW 410 W. Nr. 1.4517, as well as the
influence over the fabrication process of a casting. The Nb contents studied were 0%,
0,2%, 0,5% and 1,5% (weight %). Emphasis was given to the microstructures and
mechanical properties in as cast condition, after solution heat treatment and finally after
aging of previous solution heat treated samples. Several microstructural analysis
techniques were used: optical microscopy, quantitative metallography, scanning electron
microscopy, transmission electron microscopy, chemical microanalysis using energy
dispersive spectrometry, magnetic phase detection using feritscope and dilatometry. The
mechanical testing realized were hardness testing, tension testing and Charpy impact
testing. Results analysis demonstrated that Nb caused an appreciable change on
microstructure and mechanical properties of the material, making difficult the fabrication
process of a casting.

Keywords: super duplex stainless steel; microstructure and mechanical properties;
effect of Nb.

