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Introdução: Os aços inoxidáveis duplex apesar de serem constituídos
microestruturalmente de ferrita e austenita em proporções volumétricas
aproximadamente iguais são susceptíveis à precipitação de fases indesejáveis quando
submetidos a tratamentos isotérmicos de envelhecimento, soldagens, tratamentos
térmicos diversos ou mesmo em aplicações em altas temperaturas. De acordo com
BORSATO (2006) uma dessas é a fase sigma, formada pelas exposições ás
temperaturas de 650 °C a 900 °C. É uma fase extremamente dura até 940 HV ou 68
HRC, não magnético e com fragilização quando precipitada na estrutura de um
material. A impressão de microdureza gera trincas sobre essa fase o que a torna
indesejável. Forma-se fase sigma como produto da decomposição eutetóide da ferrita
original gerando austenita secundária, com disposição lamelar ou então divorciada.      
                                                                                  Com o aumento de temperatura, a
formação da fase sigma acontece de forma acelerada.  
Constata-se que o aumento do tempo de exposição de material a uma dada temperatura
ocorre o aumento da fração volumétrica da fase tendendo à estabilização quando o
consumo completo da ferrita presente, pois a partir daí a precipitação é proveniente da
austenita.
 Objetivo: Neste trabalho será estudada a precipitação de fase sigma no aço inoxidável
duplex SAF 2205 (uns s3 1803) durante o tratamento isotérmico de envelhecimento a
850ºC. Serão ainda investigadas as correlações da precipitação da fase sigma com as
propriedades mecânicas de dureza e tenacidade do referido aço inoxidável. Conclusão:
Ainda não temos dados quantitativos para conclusão do trabalho. No entanto, de
acordo com os conhecimentos adquiridos na revisão bibliográfica espera-se constatar
através dos resultados dos ensaios mecânicos de tração dureza e microscopia ótica as
correlações da precipitação da fase sigma com as propriedades mecânicas de dureza e
tenacidade.
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