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e de Materiais. II. T́ıtulo.
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• Ao meu amigo Jimy Unfried Silgado pelas palavras sempre positivas e pela

ajuda para obter algumas das amostras.
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Resumo

Neste trabalho são estudados os mecanismos de desgaste, atuantes na escala
do tamanho de grão (meso-escala), durante ensaios de cavitação vibratória,
para diferentes amostras de aços inoxidáveis austeńıticos ligados com nitrogênio.
Amostras com teores superficiais de nitrogênio de aproximadamente 0, 9 % −
massa, 1, 4%−massa e 20%−massa, obtidas a partir do aço inoxidável dúplex
UNS S31803, foram estudadas.

As amostras do aço inoxidável duplex UNS S31803, com aproximadamente
0, 9 % N − massa, foram obtidas por nitretação gasosa em alta temperatura
(temperatura de nitretação entre 1050 e 1200 ◦C) e consistiram em três grupos
diferentes: amostras com nitrogênio em solução sólida e solubilizadas, amostras
com precipitação de nitretos e amostras com nitrogênio em solução sólida e
encruadas. Já as amostras com teor de nitrogênio próximo de 20 % N −massa
foram processadas por meio de nitretação a plasma na temperatura de 400 ◦C,
obtendo-se uma camada superficial de “austenita expandida”.

As amostras de ensaio foram submetidas à caracterização de textura por
difração de elétrons retroespalhados, EBSD, e posteriormente à cavitação
vibratória em água destilada. Os ensaios de cavitação foram periodicamente
interrompidos com o intuito de estudar a deterioração das amostras por exame
das mesmas no microscópio eletrônico de varredura, MEV, e por medidas de
perda de massa.

Quando comparadas com os aços inoxidáveis austeńıticos convencionais (UNS
S30403 solubilizado e UNS S31803 como recebido), sem adição de nitrogênio e
livre de encruamento, as amostras estudadas apresentaram resistência ao desgaste
por cavitação superior, quantificada tanto pelo tempo de incubação do dano
com perda de massa quanto pela taxa máxima de perda de massa nos estágios
avançados do dano.

A taxa máxima de perda de massa para cada tipo de amostra estudada,
com relação à taxa máxima do material de comparação, o aço inoxidável
convencional sem adição de nitrogênio e livre de encruamento (UNS S30403)
solubilizado, foi de: amostras com precipitação de nitretos (318HTGN+Nit),
6,9 vezes menor; amostras com nitrogênio em solução sólida e solubilizadas
(318HTGH+Sol) e laminadas e solubilizadas (318HTGN+Lam+Sol), 26,8 e 25
vezes menor, respectivamente; amostras com nitrogênio em solução sólida e
encruadas (318HTGN+Enc) 145 vezes menor; e amostras com camada superficial
de austenita expandida (obtidas por nitretação a plasma), (318HTGN+Plas e
304LSol+Plas) 290 e 1,77 e vezes menor respectivamente.

O efeito benéfico da adição de nitrogênio na resistência à erosão por cavitação
dos aços inoxidáveis austeńıticos estudados foi atribúıdo a:

(i) aumento na resistência à deformação plástica;



(ii) distribuição mais homogênea da deformação plástica induzida pelas ondas
de choque e micro-jatos caracteŕısticos do processo de cavitação; e

(iii) aumento da importância relativa dos mecanismos de perda de massa com
elevado consumo de energia de impacto.

Nos primeiros estágios do dano erosivo por cavitação se observou clara
evidência de deformação plástica, acompanhada de formação de microreelevo
superficial e de protrusão de bandas de escorregamento. A perda de massa em
ńıvel microscópico (observações no MEV) começa como destacamento de material
em microtrincas e micropites.

Observou-se que tanto a nucleação do dano como o seu crescimento se
apresenta de forma heterogênea na escala do tamanho de grão.

Os śıtios microestruturais nos quais se iniciou o dano com perda de
massa foram preferencialmente protuberâncias nas protrusões de bandas de
escorregamento, protuberâncias nos contornos de grão e as interfaces matriz-
nitreto.

O incremento do teor de nitrogênio (em solução sólida) na amostra aumentou
a importância relativa dos contornos de grão como locais de nucleação do dano,
em relação ao dano iniciado no interior dos grãos.

Observou-se que o interior dos grãos com planos 100 ou 111 orientados de
forma aproximadamente paralela à superf́ıcie das amostras são regiões muito
suscet́ıveis à incubação do dano e ao crescimento do mesmo. Já os grãos
com planos 101 orientados aproximadamente paralela à superf́ıcie das amostras,
apresentam regiões com resistência ao dano bem maior. Esses resultados são
discutidos, considerando as diferenças de tensão (resultantes da ação de ondas
de choque causadas pela implosão de bolhas de cavitação) cŕıtica projetada para
cisalhamento de grãos com diferentes orientações.

O dano ocorre preferencialmente em contornos de grãos com acentuados
gradientes de tensão resolvida para a deformação plástica, onde se desenvolve
elevada concentração de tensões. Em particular, os contornos de macla CSL
Σ − 3 são acentuadamente mais suscet́ıveis à incubação do dano que os outros
tipos de contornos CSL e que os contornos não CSL.



Abstract

High nitrogen austenitic stainless steels containing 0.9 wt-% N and ∼ 20 wt-
% N were tested in a ultrasonically induced vibratory cavitation testing device.
Incubation times for damage initiation and mass losses were periodically measured
during the cavitation-erosion tests. Scanning Electron Microscopy observation of
the damaged surfaces allowed identifying the wear mechanisms operating during
each step of the cavitation-erosion test.

0.9 wt-% N specimens were obtained through High Temperature Gas
Nitriding UNS S31803 duplex stainless steel, at temperatures between 1050 and
1200 oC. Three groups of specimens were obtained: solubilized with all nitrogen
in solid solution, solubilized and work hardened specimens and nitride containing
specimens. The∼ 20 wt- % N specimens were obtained through Low Temperature
Plasma Nitriding the already High Temperature Gas Nitrided specimens and
getting an expanded austenite layer at the surface.

The specimens were firstly characterized by Electron Backscattered
Diffraction - EBSD techniques and then submitted to the cavitation-erosion tests
in distilled water. When compared to conventional UNS S30403 lean nitrogen
solubilized austenitic stainless steel specimens, greater incubation times and
smaller maximum wear rates were observed. The maximum wear rates (compared
to those of the solubilized UNS S30403 steel) were: for the nitride containing
specimen 6.9 times smaller; for textured and non-textured all nitrogen in solid
solution specimens 26.8 and 25 times smaller, respectively; for the solubilized
and work hardened specimen 145 times smaller; for the expanded austenite layer,
with circa 20 wt- % N, specimens 300 times smaller.

The beneficial effect of nitrogen on the cavitation-erosion resistance of the
studied specimens was attributed to:

(i) an increase in resistance to plastic deformation;

(ii) a more homogeneous distribution of the plastic deformation; and

(iii) an increase of the relative participation of energy consuming mass loss
mechanisms.

Plastic deformation accompanied by formation of micro relief at the surface
and slip bands protrusions were clearly identified, during the first stages
of cavitation erosion. The first evidences of mass loss (detected by SEM
observations) were seen as particles detaching from micro cracks and micro pits
formed at the grain surface.

Nucleation and growth of cavitation damage was heterogeneously distributed
at the grain scale. Slip bands protrusions, grain boundary protrusions and nitride
matrix interfaces sites were more prone to nucleating the damage.



Increasing nitrogen contents in solid solution increased the relative
contribution of grain boundary nucleated damage, compared to the total amount
of nucleation sites.

Grains with 100 and 111 crystallographic planes approximately parallel to
the surface were more prone to nucleation and growth of cavitation damage.
Grains with 101 planes // surface were much more resistant to cavitation-erosion
damage. These results are discussed considering differences of critical resolved
shear stresses for grains with different orientations.

Cavitation erosion damage occurs preferentially at grain boundaries across
which steep stress gradients arise. Particularly, CSL Σ-3 twin boundaries are
much more susceptible to cavitation erosion damage incubation than other types
of CSL boundaries and non CSL boundaries.
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4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) . . . . . . . . 61

4.4.3 Análise dos mecanismos de desgaste. . . . . . . . . . . . . 62
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desgaste por EC para 4 horas de ensaio. . . . . . . . . . . . . . . 107

5.39 Micrografia MEV da seção transversal da amostra de Stellite-6

mostrando quebra de carbonetos após ter sido ensaiada em EC

por 64 horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.40 Micrografias MEV onde se apresenta a evolução do processo de
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(a), (c) destaque dos grãos mais conservados segundo a micrografia
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dos materiais utilizados neste trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.1 Tempo de incubação (ti), taxa de desgaste (w) e resistência ao

desgaste EC relativa (mg/h) para todos os materiais utilizados

com relação aos materiais 304LSol, 318CR e Stellite-6. . . . . . . 83



Lista de Abreviaturas e Śımbolos
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1

1 Introdução

A cavitação é um tipo de desgaste que afeta grande número de componentes de

máquinas e equipamentos submetidos à ação de fluxos, principalmente ĺıquidos,

os quais por condições de projeto ou manipulação inadequada podem atingir

valores de pressão tão baixos que permitem a geração de bolhas ou cavidades

de vapor durante o uso do equipamento. Tais bolhas, quando do retorno da

pressão a valores elevados, implodem liberando ondas de choque e micro-jatos de

alta energia que são capazes de provocar dano em superf́ıcies sólidas próximas

às implosões. Esse tipo de dano é conhecido como desgaste por cavitação ou de

erosão por cavitação (EC) pelo fato do dano ser provocado por impacto repetido

de múltiplas ondas de choque e micro-jatos.

O desgaste por cavitação é encontrado portanto, em sistemas mecânicos como

rotores de bombas, impelidores, turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, hélices

de barcos, assentos de válvulas entre muitos outros componentes industriais.

Em páıses da América Latina, onde grande parte da energia elétrica é gerada

em usinas hidrelétricas e termoelétricas, este problema tem merecido uma atenção

especial, uma vez que há uma grande incidência da cavitação em turbinas

hidrelétricas e de vapor.

Os efeitos do desgaste por cavitação vão desde a diminuição da eficiência até

a danificação completa dos equipamentos, gerando grandes perdas econômicas.

Levando em consideração o enorme impacto econômico do desgaste erosivo

por cavitação, vários estudos têm sido realizados visando minimizar os efeitos

deletérios deste fenômeno; seja pela otimização das condições de operação e do

projeto dos equipamentos, seja pelo desenvolvimento de materiais avançados

e mais resistentes à cavitação. No que diz respeito ao desenvolvimento de

novos materiais, na procura de ligas econômica e tecnologicamente mais viáveis,

nas últimas décadas, os aços inoxidáveis ligados com nitrogênio (HNS-High

Nitrogen Steels) têm-se apresentado como materiais simultaneamente resistentes

ao desgaste e à corrosão, particularmente ao desgaste erosivo por cavitação.
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O acentuado efeito benéfico de adições de até aproximadamente 1, 0 % em

massa de nitrogênio em solução sólida em aços inoxidáveis na resistência à erosão

por cavitação tem sido reportado (BERNS; SIEBERT, 1996; QIAO et al., 2007;

GAVRILJUK; BERNS, 1999; MESA; GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2009b), embora o

efeito da adição de nitrogênio nos mecanismos de desgaste não tenha sido ainda

claramente elucidado.

O efeito benéfico da adição de nitrogênio na resistência à cavitação de aços

inoxidáveis pode ser atribúıdo a:

(i) aumento na resistência à deformação plástica;

(ii) favorecimento de uma distribuição planar e mais homogênea das

discordâncias, o que implica em um gasto maior de energia para conseguir

movimentá-las durante a deformação plástica; e

(iii) aumento do caráter metálico das ligações atômicas, responsável pela elevada

relação limite de escoamento/tenacidade nesses aços.

Por outro lado, o efeito benéfico da diminuição do tamanho de grão sobre a

resistência à erosão por cavitação pode ser atribúıdo ao endurecimento por refino

de grão, que leva ao aumento da resistência à deformação plástica e à diminuição

da intensidade do micro-relevo gerado na superf́ıcie do material por causa da

cavitação.

Em investigações realizadas por membros do nosso grupo de trabalho,

orientado pelo Prof. Dr. André Paulo Tschiptschin há mais de 10 anos, dentro

da linha de pesquisa em propriedades de superf́ıcie, foi observado que a adição

de nitrogênio em solução sólida realizada em aços inoxidáveis dos tipos dúplex,

martenśıticos e austeńıticos, melhora acentuadamente a resistência à erosão por

cavitação, tanto em água destilada quanto em água do mar sintética, onde por

meio do controle do teor de nitrogênio, do tamanho de grão, da dureza e da

textura cristalográfica é posśıvel diminuir bastante a taxa de perda de massa

erosiva por cavitação.

Nesse sentido e buscando avaliar a resistência ao desgaste erosivo por

cavitação de aços inoxidáveis dúplex e austeńıticos de alto teor de nitrogênio,

nitretados a gás em alta temperatura, algumas variações na microestrutura foram

utilizadas neste trabalho, com relação a outras condições estudadas pelo grupo

em pesquisas anteriores nos mesmos materiais, assim:
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1. Aumentou-se a porcentagem de nitrogênio em solução sólida dentro do aço

passando de 0, 4 % em média para 0, 9 % em massa.

2. Através de tratamentos térmicos como solubilização, tratamentos mecânicos

como a deformação a frio e termoqúımicos como nitretação gasosa

em alta temperatura e nitretação a plasma em baixa temperatura,

obtiveram-se vários tipos de aços inoxidáveis austeńıticos, com os quais

se conseguiu variar a microestrutura dos diferentes materiais, obtendo-se

tipos classificados como simplesmente nitretados; nitretados e laminados a

frio (encruados); nitretados, laminados a frio e solubilizados; com dispersão

de nitretos de cromo e nitretados a plasma.

3. Para efeito de comparação foram usados os aços inoxidáveis duplex UNS

S31803 no estado como recebido, o aço inoxidável austeńıtico UNS S30403

no estado solubilizado e a superliga a base de cobalto Stellite-6 no estado

como recebido (bruta de fundição).

Nesses materiais foram estudados os mecanismos de dano envolvidos durante

o processo de desgaste por cavitação e a sua relação com aspectos cristalográficos,

utilizando técnicas inovadoras como a difração de elétrons retroespalhados EBSD)

e técnicas convencionais como a microscopia eletrônica de varredura.

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foi realizada uma revisão

bibliográfica ampla e abrangente dos temas envolvidos, a qual é apresentada

no caṕıtulo 2. No caṕıtulo 3 são apresentados os objetivos do trabalho. No

caṕıtulo 4 são descritas as técnicas, processos e equipamentos utilizados para

estudar o comportamento frente ao desgaste dos diferentes materiais, este capitulo

é intitulado materiais e métodos. No caṕıtulo 5 são apresentados os resultados

e as análises de resultados. Finalmente nos caṕıtulos 6 e 7 são apresentadas as

conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos futuros respectivamente.
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2 Revisão Bibliográfica

2.1 Tribologia

A tribologia é uma ciência que apoiada nos prinćıpios da mecânica clássica se

encarrega de estudar a relação entre desgaste, atrito e lubrificação e a forma

como estes fenômenos levam à deterioração de peças e equipamentos industriais.

Para cumprir seu propósito, a tribologia une-se a várias disciplinas como a f́ısica,

a qúımica, às engenharias: mecânica, de materiais, entre outras, dando lugar a

uma nova área de estudo conhecida como engenharia de superf́ıcies (ZUM-GAHR,

1987; HUTCHINGS, 1992)

No que diz respeito ao desgaste, este é um fenômeno conhecido desde

a pré-história, quando o homem pré-histórico começou a utilizar elementos

naturais como ferramentas e utenśılios domésticos. Na atualidade o desgaste,

da mesma forma que a corrosão e a fadiga, são temas bastante estudados, por

serem as formas mais importantes de degradação de componentes mecânicos e

equipamentos industriais (SINATORA, 1997).

2.2 Introdução ao estudo do desgaste

Em termos gerais, o desgaste pode ser definido como o dano superficial sofrido

pelos materiais após serem submetidos a determinadas condições de trabalho

(ASTM-G40, 2010). Nesse sentido, o dano causado pelo desgaste se manifesta de

uma forma geral nas superf́ıcies dos materiais, chegando a afetar regiões sub-

superficiais. Como resultado tem-se a perda ou deslocamento de material, o que

conduz a uma alteração nas dimensões das peças, com a subsequente perda de

tolerâncias. De fato, quase todas as máquinas têm diminúıda sua vida útil e

sua confiabilidade devido ao desgaste. Logo, o controle deste fenômeno é uma

necessidade para o desenvolvimento e confiabilidade da tecnologia.
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Os metais podem degradar-se de diferentes formas como consequência das

solicitações a que forem submetidos, no entanto, o meio ambiente circundante

pode contribuir para acelerar ou retardar o processo de dano. As solicitações

às quais um material está submetido variam segundo a forma como o material

interage com outros materiais, conhecidos como contra-corpos, e com o meio

circundante, seja este sólido, ĺıquido ou gasoso. O conjunto formado entre os

materiais que estão se degradando e o meio circundante, e que participa do

processo de dano, é conhecido como tribosistema (HUTCHINGS, 1992; BHUSHAN,

1999; ASM-HANDBOOK-VOL-18, 1992).

As taxas de desgaste em um material podem variar no intervalo de

10−15 a 10−1mm3/N.m, em decorrência do projeto, das condições de operação

e dos materiais utilizados, portanto estes parâmetros devem ser considerados

elementos chave quando se deseja controlar o desgaste. (ARCHARD, 1953;

RABINOWICZ, 1980; BHUSHAN, 1999).

2.2.1 Tipos de desgaste

O processo de desgaste pode ser dividido em vários tipos em decorrência das

solicitações às quais um material pode estar submetido e dos mecanismos de

desgaste que atuam em cada caso. Vários critérios têm sido adotados para

classificar o desgaste, por exemplo:

(1) Segundo o movimento relativo entre os corpos que compõem o tribosistema:

neste caso, o desgaste é classificado como desgaste por deslizamento, por

movimento alternativo “fretting”; por rolamento (ou fadiga de contato),

por impacto ou por fluxo (erosão).

(2) Segundo a interação entre os diferentes corpos do tribosistema têm-se: o

desgaste por interação sólido com sólido (o mais comum), sólido com ĺıquido

ou sólido com gás.

(3) Da situação da interface, ou seja, desgaste a seco ou lubrificado. e

(4) em função dos mecanismos de remoção de material operantes (HUTCHINGS,

1992; BHUSHAN, 1999; PETERSON; WINER, 1980; ASM-HANDBOOK-VOL-18,

1992).
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O tema relacionado com mecanismos de desgaste será discutido detalhada-

mente a seguir.

Todos os termos apresentados anteriormente são úteis para descrever o tipo de

movimento entre superf́ıcies, o que resulta em desgaste, mas eles não descrevem

posśıveis mecanismos de desgaste pelos quais o dano se apresenta.

A tabela 2.1 mostra um resumo dos diferentes tipos de desgaste e de algumas

condições para que este ocorra. Na mesma tabela são apresentados também

desenhos representando os diferentes tipos de desgaste, onde se misturam os vários

critérios de classificação mencionados.

Classificação dos diferentes tipos de desgaste segundo o estado f́ısico do
contra-corpo e do tipo de movimento relativo entre elas. A tabela apresenta

também o nome comum desses tipos de desgaste e esquemas do movimento dos
corpos envolvidos (PETERSON; WINER, 1980).

Estado f́ısico do
contra-corpo

Movimento Nome Comum Desenho represen-
tativo

Deslizamento Desgaste por deslizamento
a seco

Alternativo Fretting

Sólido Impacto Desgaste por Impacto

Rodadura Desgaste por Rolamento

Deslizamento de
part́ıculas

Desgaste Abrasivo a Dois
Corpos

Gás ou Ĺıquido,
Sólido

Fluxo Erosão

Sólido Deslizamento ou
Rolamento

Desgaste Abrasivo a Três
Corpos

Ĺıquido Fluxo Cavitação
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2.2.2 Mecanismos de desgaste

Denomina-se mecanismo de desgaste o conjunto de fenômenos f́ısicos e f́ısico-

qúımicos que fazem com que uma superf́ıcie perca material ou se deforme. Os

mecanismos de desgaste atuam quando a superf́ıcie é submetida a algum dos tipos

de desgaste anteriormente mencionados devido ao movimento relativo entre ela e

o corpo ou substancia com quem está em contato (ASTM-G40, 2010).

Há casos em que o termo “mecanismo de desgaste”é confundido com o

termo tipo de desgaste, e em determinadas ocasiões se usa o mesmo termo para

identificar tanto o tipo de desgaste quanto o mecanismo de remoção de material.

Tal é o caso da abrasão e da adesão, estes termos definem tanto tipos quanto

mecanismos de desgaste.

Os termos desgaste mecânico, desgaste qúımico e desgaste térmico são usados

frequentemente para descrever mecanismos de desgaste presentes durante a

ocorrência de dano nas superf́ıcies.

Durante o desgaste mecânico atuam principalmente os mecanismos de

deformação plástica, próprio de materiais dúcteis; de fratura, próprio de materiais

frágeis e a fadiga, que normalmente é considerada de baixo ciclo (RICHMAN;

MCNAUGHTON, 1990; AHMED; HOKKIRIGAWA; OBA, 1994). Com relação ao

desgaste qúımico, este envolve principalmente o mecanismo de crescimento de

filmes provenientes de reações qúımicas ou de processos difusivos. Esses dois

mecanismos são conhecidos como reação tribo-qúımica e difusão de espécies

qúımicas respectivamente. Já o desgaste térmico apresenta como principal

mecanismo de desgaste a fusão localizada devida ao calor gerado pelo atrito, a

qual causa adesão de material na superf́ıcie que age como contra-corpo (GWIDON,

2006).

Deve-se deixar claro que em uma superf́ıcie podem estar agindo mais de um

mecanismo de desgaste ao mesmo tempo, e também que uma superf́ıcie pode

começar a se degradar através de um tipo de mecanismo e terminar com outro ou

outros mecanismos diferentes (BHUSHAN, 1999). Por exemplo, no tipo de desgaste

conhecido como erosão por cavitação ou simplesmente erosão cavitação (EC), as

superf́ıcies começam a se degradar por deformação plástica, depois ocorre uma

mudança de mecanismo e o dano começa a ser controlado por fadiga de baixo

ciclo, onde começam a aparecer micro-trincas, que finalmente se unem causando

desprendimento de part́ıculas de desgaste por fratura “debris”. Neste tipo de

desgaste é comum encontrar outros mecanismos de dano causados por efeitos



2.2 Introdução ao estudo do desgaste 8

térmicos, como a formação de pites térmicos nos pontos da superf́ıcie atingida

por uma onda de choque que causa um incremento local da temperatura (LIU et al.,

2009; HEATHCOCK; BALL; PROTHEROE, 1982; ZHOU; HAMMITT, 1983; WANTANG;

YANGZENG; XIAOKUI, 2001). Além dos pites térmicos, outros dois tipos de pites

são encontrados nas superf́ıcies submetidas a EC durante o peŕıodo de incubação

do dano, sendo estes os pites completos e incompletos. Chen e Liu (CHEN; LIU,

2009) estudaram os três tipos de pites e conclúıram que os micro-jatos, as ondas

de choque e as altas temperaturas geradas durante a cavitação, e que atingem

as superf́ıcies sólidas, são os parâmetros responsáveis pela aparição dos pites

completos, incompletos e térmicos respectivamente.

Em trabalhos recentes, Chen e outros pesquisadores (CHEN et al., 2008)

discutiram o fato que o dano nas superf́ıcies submetidas a desgaste EC é causado

pela presença de ondas de tensão hiper-velozes, geradas e transferidas por impacto

para o sólido durante a implosão de bolhas de cavitação. Estas ondas de tensão

provocam deformação plástica no peŕıodo de incubação do dano, confirmada pela

presença de protuberâncias e crateras nas superf́ıcies nos primeiros instantes

da EC. Tais ondas de tensão podem ter um efeito cisalhante responsável pela

presença das crateras na superf́ıcie quando o limite de escoamento é ultrapassado.

Os impactos hiper-velozes das ondas de tensão fazem com que materiais

dúcteis falhem por fratura frágil sob a ação de tensões cisalhantes, fato verificado

a partir de micrografias MEV, onde foram observadas superf́ıcies de fratura

brilhantes e intergranulares sem aparente deformação plástica (CHEN; LIU, 2009)

. Estes pesquisadores conseguiram mostrar também que as ondas de tensão

afetam a subsuperf́ıcie de maneira mais forte do que a superf́ıcie devido ao rápido

amolecimento dessas regiões. Nas micrografias MEV realizadas na subsuperf́ıcie,

foi encontrado um tipo de desgaste que foi chamado de pulverização dos grãos,

porém é um fenômeno que tem sido pouco estudado. Uma micrografia MEV

mostrando a pulverização da subsuperf́ıcie é mostrada na figura 2.1.

As ondas de tensão descritas por Chen (CHEN; LIU, 2009) foram classificadas

em: 1) ondas de corpo, as quais podem ser de tipo compressivas ou cisalhantes e

se propagam radialmente de forma hemisférica a partir da fonte que as produz; e

2) ondas de Raileigh ou superficiais , que se propagam também de forma radial

a partir da fonte, porém com formato ciĺındrico.

Como conclusões do modelo das ondas de tensão proposto por Chen (CHEN;

LIU, 2009), tem-se que a deformação plástica não é a única forma dessas ondas

produzirem dano nas superf́ıcies no peŕıodo de incubação da EC; fratura frágil,
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Figura 2.1: Micrografia MEV mostrando o fenômeno de pulverização na
subsuperf́ıcie decorrente de ondas de tensão cisalhantes (CHEN et al., 2008).

provocada pelas ondas de tipo cisalhante, também acontece neste peŕıodo sob

impacto ultraveloz, o que é verificado pela presença de danos especiais, como a

fratura intergranular e a pulverização da subsuperf́ıcie da amostra.

Em conformidade com o modelo de ondas de tensão em um material elasto-

plástico, pode-se pensar que a deformação é causada quando a pressão exercida

pelo impacto ultrapassa o limite de escoamento do material, enquanto que a

fratura é originada a partir das trincas intergranulares nos contornos de grão

geradas pelas ondas de tipo cisalhante.

No caso dos aços inoxidáveis austeńıticos convencionais, o mecanismo

de deformação plástica durante o peŕıodo de incubação, é t́ıpico de ligas

com baixa energia de defeito de empilhamento (EDE). Esta baixa energia

evita a recombinação de discordâncias parciais necessárias para que aconteça

escorregamento com desvio (Cross Slip). Portanto o mecanismo predominante

é por deformação planar. Isso resulta em uma menor interação entre e

as discordâncias e os contornos dos grãos, fazendo com que contornos de

macla constituam grandes barreiras para a movimentação de discordâncias,

dáı a formação de degraus nesses contornos de macla (HEATHCOCK; BALL;

PROTHEROE, 1982).

Por ser o desgaste EC o tema central deste trabalho, na sequência será feita



2.3 A cavitação 10

uma revisão detalhada deste tipo de desgaste, onde se discutem os principais

mecanismos que atuam durante a remoção de material.

2.3 A cavitação

A cavitação é um fenômeno muito comum em sistemas hidráulicos, sendo

responsável por grandes custos de manutenção como consequência do grande

dano provocado em equipamentos e peças envolvidas no transporte de fluidos.

A cavitação ocorre quando bolhas ou cavidades de vapor são nucleadas dentro

de um fluido devido a quedas repentinas de pressão. Estas quedas podem alcançar

valores tão baixos, permitindo que parte do fluido atinja a sua pressão de vapor,

inclusive à temperatura ambiente, nucleando bolhas de vapor. As bolhas são

levadas pelo fluxo e quando alcançam regiões de maior pressão sofrem um colapso

violento (implosão), em um tempo muito curto (da ordem de milissegundos),

liberando ondas de choque e micro-jatos altamente energéticos. Estes jatos e

ondas de choque geram altas tensões mecânicas, da ordem de 1,5 GPa, provocando

uma elevação da temperatura da ordem de 1000 ◦C, de maneira localizada em

pontos espećıficos das superf́ıcies impactadas. Esses dois fenômenos, isto é, as

elevadas pressões e temperaturas, ao acontecerem na superf́ıcie sólida, provocam

a deterioração como mostrado esquematicamente na figura 2.2 (GWIDON, 2006;

RAYLEIGH, 1917; SINATORA, 2000; ASTM-G40, 2010).

Figura 2.2: Representação esquemática do fenômeno da cavitação: (a)
nucleação e colapso de micro-bolhas emitindo ondas de choque, (b) formação e
colapso de microjatos. Adaptado de (STECK; SOMMERFIELD; SCHNEIDER, 2006)

.

A queda de pressão capaz de nuclear bolhas de cavitação pode aparecer
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quando o fluxo de fluido entra em uma geometria divergente, isto é, quando

por exemplo, um ĺıquido que atravessa um tubo de diâmetro menor de repente

é obrigado a continuar seu percurso através de uma porção do tubo com maior

diâmetro. Outro caso t́ıpico de formação de bolhas dentro de um fluido é quando

um objeto com bordas agudas encontra-se em movimento dentro de um fluido,

por exemplo, as hélices de um navio. Essas bordas são particularmente propensas

a sofrer desgaste por EC. Dessa forma, um método ideal para prevenir o desgaste

é evitar pressões negativas perto das superf́ıcies, coisa que na prática é quase

imposśıvel.

Exemplos t́ıpicos de equipamentos e peças mecânicas que sofrem desgaste por

EC são: hélices de embarcações, bombas e turbinas hidráulicas, pás de turbinas

de vapor, superf́ıcies de tubulações, entre muitas outras. Sendo assim, em páıses

como o Brasil e a Colômbia, onde grande parte da energia elétrica é gerada em

usinas hidrelétricas, este problema tem merecido uma atenção especial, uma vez

que há uma grande incidência da EC neste tipo de indústria. (SINATORA, 1997;

CALAINHO et al., 1999).

2.3.1 Desgaste erosivo por cavitação (EC)

Segundo a norma ASTM-G40 (ASTM-G40, 2010) denomina-se desgaste erosivo por

cavitação (EC) ou cavitação erosão à perda progressiva de material sofrida por

uma superf́ıcie sólida devido à continua exposição desta à cavitação.

Nesse sentido, quando uma superf́ıcie sólida é atingida pelo impacto de

part́ıculas, quer sejam, sólidas, ĺıquidas ou gasosas, se diz que o dano provocado

por elas é do tipo erosivo. Este é o caso da cavitação, em que mecanismos

hidrodinâmicos como ondas de choque e micro-jatos, formados durante a implosão

das bolhas de vapor na corrente de escoamento, ao atingirem superf́ıcies sólidas

provocam um tipo de desgaste conhecido como desgaste erosivo por cavitação

ou simplesmente erosão por cavitação EC (HUTCHINGS, 1992; BHUSHAN, 1999;

JEAN; JEAN, 2005).

A erosão das superf́ıcies durante a cavitação é devida à concentração de

energia mecânica em áreas muito pequenas das paredes, em consequência do

colapso de bolhas de vapor. Essa concentração de energia resulta em ńıveis de

tensão muito altos que podem exceder os limites de resistência do material, isto é,

o limite de escoamento e o limite de resistência. O conhecimento da resposta do

material a esse micro-bombardeamento, devido ao colapso de milhares bolhas de

vapor, constitui ponto chave da mecânica do cont́ınuo, da f́ısica dos sólidos e da



2.3 A cavitação 12

metalurgia para o entendimento do fenômeno de erosão cavitação (JEAN; JEAN,

2005) .

2.3.1.1 Mecanismos hidrodinâmicos causadores de dano durante a
cavitação

Como discutido acima, as ondas de choque e os micro-jatos provenientes da

implosão de bolhas de cavitação são considerados responsáveis pela deterioração

das superf́ıcies sólidas. (RAYLEIGH, 1917; JEAN; JEAN, 2005; CHEN et al.,

2008). Rayleigh em seu trabalho sobre cavitação, utilizou um balanço de energia

para mostrar a possibilidade do surgimento de altas pressões originadas no

colapso de bolhas de cavitação. No estudo, Rayleigh considerou uma bolha

imutavelmente esférica, nucleada dentro de um fluido incompresśıvel, não viscoso,

em que a pressão interna da bolha fosse despreźıvel. Embora esta seja uma boa

consideração, o modelo falha devido às suas próprias simplificações, já que na

realidade todos os fluidos são viscosos e compresśıveis e sempre existirá uma

determinada quantidade de ar ou gás dissolvido, tanto no ĺıquido quanto no

interior da bolha, devido a sua própria nucleação; e mais ainda, as micro-bolhas

não mantêm a sua simetria esférica, como mostrado nas imagens da figura 2.3(b)

para intervalos de tempo de 2 milissegundos. Esses fatores todos, considerados

por Rayleigh como sendo despreźıveis, atuam na realidade como mecanismos de

dissipação de energia durante a implosão de uma bolha de cavitação.

(a) (b)

Figura 2.3: (a) Modelo da deformação de uma micro-bolha e (b) fotografias a
cada 2 milissegundos da formação de micro jatos durante a cavitação

respectivamente
(TOMITA; SHIMA, 1990)

A dissipação de energia ocorre em virtude da viscosidade do fluido, que

de maneira geral, pode ser considerado como um fator de amortecimento,

transformando a energia mecânica do colapso em energia térmica e em som.

(JEAN; JEAN, 2005). A viscosidade também diminui o crescimento do colapso
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das micro-bolhas, reduzindo com isto o dano potencial. A compressibilidade do

ĺıquido tem grande influência na formação das ondas de choque na fase seguinte

ao colapso. A compressibilidade do ĺıquido tem grande influência na formação e

emissão das ondas de choque na fase seguinte ao colapso, causando sua atenuação

e diminuindo o dano total provocado.

Para que as ondas de choque possam provocar dano a um material, é

necessário que o colapso ocorra muito próximo das superf́ıcies sólidas. Quando

o colapso ocorre o fluxo é alterado, dando origem a um segundo mecanismo de

dano posśıvel, os micro-jatos.

Quando o colapso da bolha ocorre perto de uma superf́ıcie sólida, o fluxo na

região entre a superf́ıcie e a bolha é restrito. Assim, a velocidade de contração

da bolha nessa região é menor do que em regiões onde as bolhas estão mais

distantes da superf́ıcie sólida. Esta diferença na velocidade de contração provoca

uma assimetria do colapso, o que explica a sua forma não esférica. Um modelo

apresentando o comportamento da perda da esfericidade de bolhas de cavitação

pode ser visto na figura 2.3 (a), em que h representa a distância entre o centro

da bolha e a superf́ıcie sólida e R0 o raio da bolha.

Para validar estas hipóteses, Shima e Tomita (SHIMA; TOMITA; OHSAWA,

1983), usando uma câmera de alta velocidade, fotografaram uma sequência

de bolhas formadas dentro de um fluido perto de uma superf́ıcie sólida

nessa sequência de fotografias apresentadas na figura 2.3(b), eles conseguiram

demonstrar a formação de micro-jatos a partir de bolhas em processo de cavitação.

Um micro-jato é produzido quando bolhas de vapor dentro de um fluido

implodem sob condições não simétricas, impactando as superf́ıcies, caso seja

formado muito perto delas. Os micro-jatos atingem velocidades normais à

superf́ıcie (Vj) de até 100 m/s, fazendo com que a pressão no local de impacto

aumente muito. O aumento de pressão (∆p) no local de impacto pode

ser estimado com ajuda da equação de JOUKOWSKI e ALLIEVI (ARRIS;

ALEXANDER, 2009). Isto é:

∆p = ρcV j (2.1)

onde: c: é a velocidade do som no fluido considerado; e

ρ : Densidade do fluido.

Os valores de pressão causados pelos micro-jatos nas superf́ıcies sólidas são
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da ordem de 150 MPa na água. A duração desses pulsos de pressão varia em

função do diâmetro (d) da bolha no momento da implosão, sendo esse tempo

da ordem de d/2c, assim, por exemplo, para uma bolha de diâmetro 1 mm, o

pulso de pressão exercido pelo micro-jato é da ordem de 0,03 µs, aumentando na

medida que o tamanho da bolha aumenta (JEAN; JEAN, 2005).

A questão de se o dano durante a cavitação é causada pelas ondas de

choque ou pelos micro-jatos é um assunto ainda em discussão pelos pesquisadores.

Durante os anos 40 e 50, acreditava-se que as ondas de choque eram o mecanismo

responsável pelo dano, porém com a descoberta dos micro-jatos, a atenção se

voltou para as pressões geradas por estes. Contudo, a questão continua sem se

resolver e a posição atual ainda é de que o dano seja causado por uma combinação

destes dois mecanismos.

2.3.1.2 Resistência à erosão por cavitação:

Como meio de se estimar a resistência à EC de materiais de engenharia, são

realizados ensaios em laboratório utilizando diferentes tipos de dispositivos

(cavitômetros), sendo o mais comum o de cavitação vibratória, considerado na

norma ASTM-G32/09 (ASTM-G32, 2009). Entretanto, outros aparelhos como

tubos venturi, são regularmente utilizados para induzir o desgaste. O objetivo

principal desses ensaios é classificar materiais de acordo com a sua resistência à

EC, e fazer uma correlação com as propriedades mecânicas clássicas, como dureza,

resistência à fluência, elasticidade, resistência à tração, energia de deformação,

entre outras.

Em relação ao ensaio da cavitação vibratória, o mesmo induz um desgaste

erosivo por cavitação EC na superf́ıcie de uma amostra através de uma haste

(Horn) que vibra em alta frequência e está imersa no ĺıquido de ensaio (geralmente

água). Um esquema apresentado o equipamento de ensaio de desgaste por EC,

juntamente com suas partes principais é mostrado na figura 2.4.

A vibração da ponta da haste do equipamento de cavitação, que é a própria

amostra no método direto, induz a formação e colapso de bolhas de vapor dentro

do ĺıquido, que ao colapsarem produzem o dano (perda de material) na superf́ıcie

do corpo de prova. Porém, o método de cavitação vibratório permite posicionar o

corpo de prova (método indireto) abaixo da ponta vibratória do aparelho, a uma

determinada distância, de forma estática.
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Figura 2.4: Esquema de funcionamento de um equipamento de ensaio de
cavitação utilizado para ensaios de EC vibratória (ASTM-G32, 2009)

mostrando o posicionamento da amostra no método indireto.

Embora a forma de geração do desgaste EC causado pelo fluido seja diferente

da forma como ocorre em sistemas de fluxo e máquinas hidráulicas reais, a

natureza dos mecanismos de dano é muito semelhante. Dessa forma, o método

oferece um teste relativamente simples e controlável que pode ser usado para

comparar a resistência à EC de diferentes materiais.

Entretanto, têm sido os diferentes métodos emṕıricos desenvolvidos ao longo

dos anos e a experiência em máquinas industriais reais, o que tem permitido aos

projetistas escolher o material adequado para cada situação industrial e obter uma

visão global sobre a influência dos principais parâmetros que governam o processo

de EC. Porém, existe ainda uma boa quantidade de problemas a serem resolvidos;

envolvendo aspectos relacionados com os materiais, o projeto dos equipamentos

e variáveis relacionadas com o ambiente de trabalho.

Dessa forma, correlações entre a resistência à EC de materiais com suas

propriedades mecânicas são geralmente muito dispersas e válidas somente dentro

de uma gama limitada de parâmetros do escoamento, tais como a velocidade

do ĺıquido e do número de cavitação (parâmetro adimensional muito utilizado

por projetistas que relaciona propriedades dinâmicas do fluxo, como pressões e

temperaturas, para conhecer as velocidades permitidas dentro do fluxo e diminuir

problemas de EC), bem como para grupos restritos de materiais.
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2.3.1.3 Tensões atuantes em superf́ıcies submetidas ao desgaste EC:

Tensões presentes na superf́ıcie durante o processo de EC são muito dif́ıceis de

medir e quantificar, pois o estado de tensões é complexo (estado tri-axial de

tensões), e as forças que atuam nas superf́ıcies, derivadas das ondas de choque

e micro-jatos formados a partir da implosão de bolhas de vapor, dependem de

aspectos tanto hidrodinâmicos, como velocidade, pressão e temperatura do fluido,

quanto das propriedades do material, como o limite de escoamento, limite de

resistência, tenacidade à fratura, etc. Uma dificuldade adicional para medir as

tensões durante a EC está no fato de que nem todas as bolhas formadas no fluido

têm o mesmo tamanho e a mesma pressão interna e nem todas estão à mesma

distância da superf́ıcie afetada.

Um dos pioneiros no estudo de tensões desenvolvidas durante a cavitação foi

Hammitt (Hammitt, 1966). Este cientista, em um dos seus primeiros trabalhos

sobre cavitação se baseou no critério de falha de Tresca (critério da Tensão de

Cisalhamento Máxima) para considerar que a tensão cisalhante projetada cŕıtica,

desenvolvida em planos de escorregamento formando aproximadamente 45 o com

o eixo de aplicação das tensões e responsável pela falha em materiais dúcteis

submetidos à ação de bolhas de cavitação. Como simplificação do modelo foi

considerada uma tensão axial de compressão normal à superf́ıcie, por ser a que

maior semelhança tem com as tensões desenvolvidas numa superf́ıcie submetida à

cavitação. Até hoje, esse modelo continua sendo utilizado para avaliar a pressão

exercida por uma onda de choque ou um micro-jato ao atingir uma superf́ıcie.

Alguns destes estudos se descrevem na sequência.

Mathias (MATHIAS; POHL, 1991) descreveram as tensões desenvolvidas sobre

uma superf́ıcie submetida à cavitação como sendo semelhantes, em muitos

aspectos, às produzidas pelo escoamento de material durante o processo de

jateamento (shot peening) de superf́ıcies com part́ıculas duras. Os resultados

desta pesquisa indicaram que as ondas de choque, durante o peŕıodo de incubação,

são a principal causa da deformação plástica do material, onde a tensão de

escoamento dos materiais é reduzida pela alta frequência da carga dinâmica.

Vários outros pesquisadores têm realizado medições da pressão produzida na

superf́ıcie, utilizando como instrumento de aquisição de dados um transdutor

piezelétrico colado na superf́ıcie submetida à implosão de bolhas de cavitação.

Edwards e Jones (EDWARDS; JONES, 1960), conseguiram medir pressões da

ordem de 10 GPa, quando bolhas de vapor implodiram em cima de um sensor

piezoelétrico. Okada (IWAI; OKADA; TANAKA, 1989), obtiveram valores de
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pressão da ordem de 720 GPa, em um teste de EC numa liga de alumı́nio.

Valor que supera em quase 1000 vezes o limite de escoamento do alumı́nio.

Momma (MOMMA; LICHTAROWICZ, 1995), utilizando um sistema de transdutor

melhorado, obtiveram um valor de pressão próximo de 336 GPa.

Como se percebe, os valores de pressão obtidos são bastante diferentes,

embora suficientemente altos para provocar dano em qualquer superf́ıcie sólida.

Procurando melhorar as medidas das pressões presentes nas superf́ıcies

submetidas a EC, os pesquisadores também têm utilizado simulações, usando as

mais variadas expressões matemáticas e recentemente, auxiliados por programas

de computador apropriados, cada um com suas próprias simplificações. Uma das

primeiras simulações conhecidas foi realizada por Plesset e Chapman (PLESSET;

CHAPMAN, 1971), onde foi considerada a implosão de uma única bolha com

crescimento assimétrico, porém desprezando as propriedades do ĺıquido como

a viscosidade e a compressibilidade, entre outras. Com este modelo foram

encontradas velocidades de colapso de até 1500 m/s e pressões (chamadas por

eles de pressões devidas a golpe de aŕıete), de até 0,2 GPa.

Como discutido em 2.2.2, Chen e colaboradores (CHEN; LIU, 2009), utilizavam

um teste de cavitação vibratória, em um aço de médio carbono, para simular

o efeito da implosão de bolhas de cavitação e para explicar o tipo de tensões

atuantes numa superf́ıcie submetida a EC. Estes pesquisadores se apoiaram em

teorias f́ısicas como as apresentadas no trabalho de Miller and Pursey (MILLER;

PURSEY, 1955) acerca da propagação e do tipo de ondas que podem percorrer um

corpo sólido, quando estas são originadas por cargas impulsivas, como é o caso da

EC. A partir destas teorias e de micrografias obtidas na pesquisa através de um

microscópio eletrônico de varredura (MEV), Chen e Liu explicaram a forma como

o dano é apresentado, tanto na superf́ıcie quanto na subsuperf́ıcie, de materiais

submetidos a EC.

De qualquer forma, o entendimento do problema da EC, visando diminuir

seu efeito em peças e equipamentos industriais, pode ser enfrentado através

do conhecimento de fenômenos mecânicos e metalúrgicos que atuam durante

o processo de desgaste, como por exemplo, entender a reação f́ısica (mudança

de forma ou de estado metalúrgico) de um material, quando este é submetido

a desgaste EC, levando em conta a forma como as tensões e deformações,

decorrentes do processo, se desenvolvem nas superf́ıcies impactadas e o seu efeito

imediato sobre elas. Na sequência serão tratados aspectos gerais da forma como

uma superf́ıcie pode ser degradada durante o processo de desgaste EC.
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2.4 Deformação plástica

A deformação plástica ocorre quando um material, submetido a algum tipo

de tensões, adquire deformações permanentes causadas pela movimentação de

discordâncias ou ocorrência de maclação, repercutindo na mudança de orientação

cristalográfica e incorporando defeitos cristalinos ao material, como formação e

rearranjo de discordâncias (HULL; BACON, 2001).

Em policristais, a diferença de orientação dos grãos gera restrições de

movimentação entre eles, fazendo com que a deformação plástica aconteça de

forma heterogênea, variando de grão para grão e mesmo dentro de um único

grão.

Durante a deformação plástica, a movimentação de discordâncias e a interação

entre elas e com outras imperfeições, reduz a sua mobilidade média, tornando

o material mais resistente à deformação, sendo necessárias tensões cada vez

maiores para provocar uma deformação adicional. Este fenômeno é chamado

de encruamento (ou endurecimento por deformação) (PADILHA, 2000).

As mudanças estruturais devidas à deformação plástica, levam a mudanças

nas propriedades dos metais deformados, como por exemplo: aumento de dureza,

aumento na resistência mecânica, diminuição da permeabilidade magnética, entre

outras.

A deformação plástica em um monocristal ocorre quando planos atômicos

densamente compactados atingem uma tensão de cisalhamento máxima, fazendo

com que se movimentem uns sobre os outros.

Em materiais policristalinos, os planos e direções associados ao escorrega-

mento correspondem ao sistema com a maior tensão de cisalhamento projetada,

sendo que os sistemas de escorregamento estão diferentemente orientados de um

grão para outro em decorrência de sua orientação cristalográfica. Em geral,

o processo de escorregamento iniciado em um grão está confinado àquele grão

podendo ser diferenciado daqueles que ocorrem nos grãos vizinhos. Porém é de se

esperar que a deformação não seja homogênea, mesmo dentro de um grão isolado,

como já foi dito.

Durante a deformação plástica, fenômenos como fragmentação dos grãos,

surgimento de bandas de escorregamento e formação de uma subestrutura celular

de discordâncias ocorrem comumente nos materiais metálicos. Esses fenômenos

são apresentados esquematicamente na figura 2.5.
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Figura 2.5: Representação esquemática da fragmentação de grãos e formação
de bandas de escorregamento e arranjos celulares de discordâncias para baixas

deformações (KESTENBACH, 2003).

As bandas de escorregamento, como as mostradas na figura 2.5, indicam que

diferentes sistemas de escorregamento foram ativados em diferentes regiões de

um determinado grão. Por outro lado, basta pouca deformação plástica para que

as subestruturas celulares, conhecidas como CBs (Cell Blocks), aparentemente

uniformes, se formem em todas as regiões, caracterizando-se pela ausência

de grandes variações em orientação entre as células, devido ao fato de que

a subestrutura é formada apenas para diminuir a sua energia armazenada.

Porém, devido aos vários sistemas de escorregamento ativados, blocos diferentes

sofrem rotações igualmente diferentes durante a deformação. Esta diferença em

rotação gera sub-contornos de grão formados por discordâncias, conhecidas como

discordâncias geometricamente necessárias (Geometrically Necessary Boundaries

“GNBs”) que separam os blocos.

2.4.1 Tensão de cisalhamento cŕıtica projetada para
escorregamento

Quando uma tensão de tração ou compressão pura é aplicada a um material, quer

seja um monocristal ou um policristal, não impede que existam componentes de

cisalhamento em planos diferentes daqueles paralelos e perpendiculares à direção

da tensão, tais componentes são conhecidas como “tensões de cisalhamento”.

O ângulo onde se atinge a tensão cisalhante máxima corresponde a 45 graus
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com relação ao eixo de aplicação da carga. O plano e a direção cristalográfica,

paralela ao plano em que ocorre o escorregamento, constituem um sistema de

escorregamento. Nos metais o escorregamento acontece nos planos mais densos e

nas direções mais densas. No caso de metais CFC, os sistemas de escorregamento

são do tipo {111}⟨110⟩. A figura 2.6 ilustra este mecanismo (CALLISTER, 2006).

A magnitude dessas tensões projetadas, no plano e na direção de escorregamento,

depende das tensões aplicadas, da orientação cristalográfica do plano considerado

e da direção considerada dentro daquele plano. Para determinar a tensão

cisalhante cŕıtica responsável pelo escorregamento de planos atômicos pode-se

usar os dados geométricos da figura 2.6, em que ϕ representa o ângulo entre a

normal ao plano de escorregamento e a direção da tensão de tração aplicada σt e

λ representa o ângulo entre as direções de escorregamento e da tensão aplicada.

A tensão de cisalhamento projetada τ ′, no plano de escorregamento, é dada por:

Figura 2.6: Relações geométricas entre o eixo de tração, plano de
escorregamento e direção de escorregamento utilizadas para calcular a tensão de
cisalhamento projetada para um monocristal. Adaptação (CALLISTER, 2006)

.

τ ′ = σt.cos(ϕ).cos(λ) (2.2)

No caso de um monocristal metálico, este possui uma quantidade de sistemas

de escorregamento diferentes que têm a possibilidade de serem ativados através de
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uma tensão de cisalhamento projetada (no plano e na direção de escorregamento).

Essa tensão é diferente para cada sistema, pois a orientação de cada plano, em

relação ao eixo de tensão, é também diferente. Porém, sempre haverá um sistema

de escorregamento orientado de forma favorável, isto é, que possua a maior

tensão de cisalhamento projetada, τ ′(máx). Tal tensão, conhecida como tensão de

cisalhamento projetada cŕıtica, τrc; representa a tensão de cisalhamento mı́nima

exigida para iniciar o escorregamento (isto é, para movimentar uma discordância),

assim, a tensão de cisalhamento projetada cŕıtica é calculada como:

τrc = σT cos(ϕ).cos(λ) (2.3)

A equação 2.3 pode ser escrita como:

τrc =
F

A
cos(ϕ).cos(λ) = σM (2.4)

onde F é a força de tração aplicada; A a área da seção transversal e M =

cos(ϕ).cos(λ) é conhecido como fator de Schmid.

A tensão de cisalhamento projetada em algum plano particular é

simplesmente a tensão aplicada (F/A) vezes o fator de Schmid (MEYERS;

CHAWLA, 2008). Portanto, a tensão de cisalhamento projetada de qualquer

sistema de escorregamento é proporcional ao seu fator de Schmid.

Para um valor qualquer de ϕ, o máximo fator de Schmid ocorre para λ =

90−ϕ. Portanto, o máximo fator de Schmid ocorre no máximo da função cos(90−
ϕ).cosϕ, que é obtido com ϕ = 45o. Isto mostra que a tensão de cisalhamento

projetada cŕıtica ocorre próxima de um plano a 45o do eixo de tração e que o

maior valor posśıvel do fator de Schmid é 0,5.

Em conclusão, quando se têm vários sistemas de escorregamento cristalografi-

camente equivalentes em um monocristal, a lei de Schmid diz que aquele que tiver

a maior tensão de cisalhamento projetada se tornará ativo; porém, se dois ou mais

sistemas estão igualmente tensionados, haverá escorregamento em todos.

Para o caso de materiais policristalinos, a teoria de deformação de Taylor

é ainda hoje bastante aceita (TAYLOR, 1938). Como hipóteses, Taylor assume

que deve haver compatibilidade de deformação nos diversos grãos para garantir

a coesão intergranular. Portanto, durante a deformação plástica de um material

policristalino, todos os grãos do material sofrem a mesma mudança de formato,

isto é, os grãos sofrem a mesma deformação que a amostra policristalina (MEYERS;

CHAWLA, 2008).
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A diferença de um monocristal, em relação a um policristal, é que

o primeiro quando submetido a uma tensão de cisalhamento capaz de

movimentar discordâncias em planos atômicos de escorregamento, pode-se

deformar livremente, exceto quando houver alguma restrição externa. Esta

liberdade não existe para os grãos de um material policristalino, pois eles estão

sujeitos a restrições exercidas por cada um dos seus vizinhos, que por sua vez estão

se deformando de uma única maneira. Em consequência, como a continuidade

deve ser mantida, caso a deformação continue, o processo de deformação será

diferente em várias partes de um grão. Assim, um metal policristalino se deforma

com o desenvolvimento de orientações que são diferentes de grão para grão e

diferentes de região para região dentro de um grão individual.

Para avaliar a sua teoria, Taylor trabalhou com amostras de alumı́nio

(estrutura cristalina CFC com doze sistemas de escorregamento). O problema

de Taylor consistia em compreender qual ou quais os sistemas de escorregamento

devem operar para permitir a deformação do material. Assim, foi usado o

seguinte critério: a combinação de sistemas de escorregamento que fosse capaz de

executar certa deformação, com a menor tensão de cisalhamento, seria o sistema

de escorregamento dominante que operaria.

Apoiado nos estudos de Von Misses, primeiro pesquisador a notar que no

mı́nimo cinco sistemas de escorregamento independentes são necessários para

satisfazer uma determinada deformação incremental imposta a um material

policristalino, Taylor considerou que esses cinco sistemas são aqueles que

produzem o trabalho interno mı́nimo (dw) para começar a deslizar, isto é:

dW = τrc
∑
5

δγi = minimo (2.5)

onde δγi é a quantidade de escorregamento no sistema i e τrc é a tensão

cisalhante cŕıtica.

Fisicamente, realizar o trabalho mı́nimo quer dizer que o limite de escoamento

do material que está sendo deformado é atingido (porém não ultrapassado), em

todos os sistemas de escorregamento envolvidos. De igual maneira, em todos estes

sistemas, a tensão resolvida de cisalhamento tem igual valor. No seu estudo,

Taylor encontrou que a média do fator de Schmid para os cinco sistemas de

escorregamento tem um valor de 3,06 para a estrutura CFC.
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Para o caso de um monocristal submetido a uma tensão de tração uniaxial,

o trabalho interno mı́nimo dW é dado por:

dW = σxdεx (2.6)

Onde σx.dεx são, respectivamente, a tensão e a deformação de tração aplicadas

ao monocristal, o que conduz à definição do Fator M de Taylor como:

M =
σ

τc
=

∑
δγ

δε
(2.7)

Onde
∑

δγ é a soma dos cisalhamentos nos sistemas de escorregamento

cristalograficamente definidos, τc é a tensão cisalhamento cŕıtica.

O fator de Taylor FT de um cristal depende da sua orientação cristalográfica

e da tensão aplicada para gerar uma determinada deformação. Por exemplo,

para um cristal sob carga de tração, assumindo que todos os sistemas de

escorregamento têm a mesma tensão de cisalhamento projetada cŕıtica, o fator de

Taylor seria portanto a relação da tensão ao longo do eixo de tração com relação

à tensão de cisalhamento projetada cŕıtica. Dessa forma o FT é uma medida de

quão favorável um cristal está orientado para acomodar a deformação aplicada,

sendo que um valor pequeno para o FT indica que o cristal exige um esforço

pequeno para se deformar, o que implica que a sua orientação é favorável, e vice-

versa (SARMA; DAWSON, 1996).

Assim, o FT, que é uma medida do trabalho plástico realizado durante a

deformação plástica de cristais, é um parâmetro de interesse particular, já que

se tem demonstrado que variações do FT de um grão, com uma determinada

orientação, para outro grão com outra orientação cristalográfica totalmente

diferente podem ajudar a prever fenômenos de falha em materiais. Por exemplo,

Wright (WRIGHT; FIELD, 1998) mostrou que grãos com baixo FT ao lado de

grãos com relativamente alto FT, são mais suscet́ıveis a grandes concentrações de

tensões (PRZYBYLA; ADAMS; MILES, 2007). Afinal, tanto o FT quanto o fator de

Schmid (FSch) são ambos função da orientação cristalográfica do reticulado no

monocristal.

Estudos posteriores aos realizados por Taylor, desenvolvidos por Bishop e Hill

(BISHOP; HILL, 1951) ao considerarem uma distribuição uniforme de orientações

num material CFC, sob o prinćıpio do trabalho máximo, mostraram que na

realidade, ao impor uma dada deformação dεij em um policristal CFC, seis ou oito
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sistemas são ativados simultaneamente em cada cristal (VIANA; PAULA, 2003).

2.4.2 Modos de falha presentes durante o desgaste por EC

Em geral, afirma-se que os metais falham pela combinação de cargas de choque

e fadiga de baixo ciclo como resultado de tensões geradas durante o colapso de

bolhas de cavitação (RICHMAN; MCNAUGHTON, 1990). Neste caso o ińıcio do

dano, tanto inter quanto intra-granular, depende das propriedades dos contornos

de grão e da presença e interação de bandas de escorregamento persistentes,

respectivamente, sendo que, as propriedades dos contornos de grão podem afetar

as propriedades mecânicas dos materiais policristalinos, entre elas a tenacidade à

fractura (BEDKOWSKI et al., 1999; RHO; HONG; NAM, 2000).

A evolução do desgaste durante a cavitação pode ser tipicamente dividida em

quatro etapas (ver figura 2.7), em função da atuação de diferentes mecanismos

de desgaste. Na primeira delas, conhecida como peŕıodo de incubação, associa-

se o mecanismo de dano dominado por deformação plástica, em que impactos

hidrodinâmicos promovem a formação de linhas de escorregamento (ou bandas de

escorregamento persistentes), além da formação de pequenas crateras superficiais

(pites). No ińıcio do ataque da EC, o material é muito dúctil e apto a absorver

uma grande parte da energia de impacto por deformação plástica. O acúmulo

de deformações induz a um endurecimento progressivo das camadas superficiais

do material, o que diminui sua capacidade de deformação tornando-o mais frágil,

tanto que a probabilidade de aparecimento de trincas e microfraturas aumenta.

Ao final do peŕıodo de incubação a densidade de crateras aumenta formando

ondulações que chegam a afetar os contornos de grão. Nesta etapa normalmente

não se registra perda de massa, porém, isto não significa que as superf́ıcies não

tenham sofrido dano e até mesmo que algum material tenha sido arrancado,

significa somente que a massa perdida é tão baixa que se encontra abaixo da

resolução da balança utilizada para o acompanhamento do desgaste.

No peŕıodo de aceleração, as trincas formadas na superf́ıcie e na sub-superf́ıcie

se propagam juntando-se umas às outras, levando à formação de cavidades

(pites maiores) na superf́ıcie, além de desprendimento de part́ıculas de desgaste

“debris”. Neste peŕıodo o modo de dano dominante é a fadiga acompanhada de

fratura frágil, começando-se a registrar perda de massa (JEAN; JEAN, 2005).

No peŕıodo de desgaste estável, o dano é generalizado, e os diferentes

mecanismos de dano atuam todos de uma vez. Neste peŕıodo o taxa de desgaste

chega a ser constante.



2.4 Deformação plástica 25

Figura 2.7: Etapas do processo de desgaste por EC (JEAN; JEAN, 2005)
.

Durante o peŕıodo de atenuação o material sofre uma queda da taxa de

desgaste devido a fenômenos como o endurecimento por deformação e à formação

de novas fases mais resistentes, entre outros fenômenos.

2.4.3 Materiais utilizados em aplicações onde se tem
desgaste EC

Desde o momento que os pesquisadores começaram a estudar o problema do

desgaste EC, inúmeros têm sido os materiais e processos testados, visando

compreender e minimizar os efeitos deletérios deste fenômeno nas superf́ıcies

de trabalho. Um resumo dos materiais testados em relação à resistência ao

desgaste por EC pode ser encontrado no trabalho de Hattori e Ishikura (HATTORI;

ISHIKURA, 2010).

Nesse sentido, as superligas estão entre os materiais mais utilizados para

este propósito, sendo que, uma das subclasses de superligas à base de cobalto

é o Stellite-6, material que, em geral, é composto por carbonetos do tipo

M7C3 e M23C6 (onde M representa principalmente átomos de W ou Mo)

dispersos em uma solução sólida rica em cobalto como matriz. A morfologia dos

carbonetos no Stellite-6 é bastante dependente da composição qúımica do material

e do teor de carbono (HEATHCOCK; BALL; PROTHEROE, 1981). O Stellite-

6 tem ampla aplicabilidade na produção de peças e recobrimentos utilizados

em diversos tipos de turbinas, em que uma alta resistência à corrosão e ao

desgaste por EC é requerida. Entretanto, o alto preço destas ligas e a dificuldade

da sua usinagem têm motivado a procura por outras ligas mais acesśıveis

econômica e tecnologicamente. Outros materiais bastante utilizados e que têm
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um comportamento eficiente frente ao desgaste por EC são alguns tipos de aços

inoxidáveis como os dúplex (MESA; GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2009a), austeńıticos

(GLAVATSKAYA; SOZINOV; PETROV, 1999)e martenśıticos (LO; CHENG; MAN,

2003), porém modificados por algum tratamento térmico ou termo-qúımico.

Em relação aos processos utilizados para aumentar a resistência ao desgaste

EC de materiais, os recobrimentos duros têm sido bastante usados (BREGLIOZZI

et al., 2005; KRELLA; CZYZNIEWSKI, 2008a, 2008b), além de processos nos quais

o endurecimento por deformação superficial é provocado por impacto com jato

de part́ıculas duras (“sand blasting”, por exemplo), ou inclusive submeter ao

mesmo efeito da EC peças mecânicas (como engrenagens), a partir de um processo

conhecido como cavitation shotless peening (CSP). (SOYAMA; MACODIYO, 2005;

SOYAMA et al., 2003).

Nos últimos anos, recobrimentos com filmes finos do tipo carbonetos e nitretos

de titânio, boro e outros elementos de liga e combinações destes, depositados sob

as mais diversas técnicas, têm sido utilizados visando formar camadas resistentes

à EC com excelentes resultados (FACTOR; ROMAN, 2002a, 2002b; KLAPKIV;

POVSTYANA; NYKYFORCHYN, 2006; KRELLA; CZYZNIEWSKI, 2008b).

Como mostrado acima, são várias as possibilidades de que aços inoxidáveis

sejam utilizados na fabricação de peças e equipamentos submetidos ao desgaste

por EC. Da mesma forma, os mais diversos processos e tratamentos térmicos,

termo-qúımicos e termomecânicos têm sido utilizados com o objetivo de aumentar

a resistência ao desgaste destes materiais.

Dentre os tratamentos termoqúımicos que têm fornecido importantes

resultados frente ao desgaste por EC, quando realizado nos aços inoxidáveis

austeńıticos, martenśıticos e dúplex (GARZÓN, 2004; GARZÓN et al., 2005; MESA;

GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2009b), estão a nitretação gasosa em alta temperatura

e a nitretação por plasma. Na sequência é realizada uma breve apresentação

destes tipos de materiais e dos tratamentos termoqúımicos acima mencionados.

2.5 Aços inoxidáveis

Trata- se de uma famı́lia de aços com caracteŕısticas muito especiais, tais

quais: alta resistência a alguns tipos de corrosão e desgaste, acompanhada

de alta ductilidade e moderada resistência mecânica e tenacidade, além de

serem completamente recicláveis e de excelente comportamento mecânico em

alta temperatura. Estas caracteŕısticas são alcançadas graças ao seu conteúdo
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de elementos de liga, principalmente Cr (> 10, 5 %), Ni, e outros elementos

em menor proporção como Mo, Ti, V, N, Mn, Si, etc. A excelente resistência

à corrosão dos aços inoxidáveis deve-se à capacidade que estes materiais têm

de se passivar (formar um filme superficial protetor da ordem de 0, 013µm

de espessura, em ambientes corrosivos. Este filme tem a capacidade de se

reconstruir ao ser danificado, mantendo uma proteção permanente do material.

Estas caracteŕısticas interessantes dos aços inoxidáveis têm sido responsáveis pelo

uso destes materiais nos mais diversos campos da engenharia, abrangendo desde

produtos da vida cotidiana até peças mecânicas de grande responsabilidade em

indústrias complexas como a qúımica, petroqúımica, aeronáutica, nuclear entre

outras.

Embora haja mais de 60 tipos de aços inoxidáveis comerciais, estes podem ser

agrupados em cinco famı́lias, sendo estas: ferŕıticos, austeńıticos, martenśıticos,

endurećıveis por precipitação e dúplex (de estrutura austenita + ferrita). Por

serem o Cr e o Ni os principais elementos de liga destes aços, tem-se uma

classificação das diferentes fases em função da variação do teor equivalente destes

dois elementos, como mostrado no diagrama da figura 2.8, conhecido como

diagrama de Schaeffler.

Crequivalente = (Cr) + 2(Si) + 1.5(Mo) + 5(V ) + 5.5(Al) + 1.5(Ti) + 0.75(W )

(2.8)

Niequivalente = (Ni) + (Co) + 0.5(Mn) + 0.3(Cu) + 25(N) + 30(C) (2.9)

A seguir serão apresentados de forma breve as famı́lias de aços inoxidáveis

dúplex e austeńıticos, por serem as famı́lias envolvidas neste trabalho, além dos

aços inoxidáveis com alto teor de nitrogênio.

2.5.1 Aços inoxidáveis dúplex

Possuem uma estrutura mista de ferrita e austenita, a qual é obtida com o correto

balanço entre os elementos de liga formadores da fase alfa (ferrita) como Mo, Ti,

Nb, Si, Al e os elementos de liga formadores da fase gama (austenita), como Ni,

Mn, C e N, sendo que o conteúdo de Cr deve estar próximo de 20 % em massa,

podendo variar entre 18 % e 28 % em massa. Já a proporção exata das duas

fases é determinada por tratamento térmico (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006).

Os aços inoxidáveis dúplex apresentam valores de limite de resistência, limite
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Figura 2.8: Diagrama de Schaeffler. Efeito dos elementos de liga sobre a
estrutura básica de aços inoxidáveis Cr-Ni (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006)

de escoamento e resistência à corrosão sob tensão, maiores do que aços inoxidáveis

austeńıticos de composição semelhante. Isto se deve ao fato de que a estrutura

dúplex apresenta normalmente um tamanho de grão refinado. Por outro lado,

se é realizado nestes aços um tratamento termo-mecânico entre 900 ◦C e 1000

◦C, eles podem apresentar superplasticidade, ou seja, alta ductilidade a altas

temperaturas.

Suas aplicações principais se encontram em diferentes campos nas indústrias

petroqúımica (em unidades de dessalinização, dessulfuração e equipamentos para

destilação) e papel e celulose (em digestores, plantas de sulfito e sulfato e sistemas

de branqueamento). Sua temperatura de trabalho deve estar entre -50 ◦C e 300

◦C, do contrário a queda de tenacidade poder ser um grande problema (UYN;

HUDD, 2000).

O aço inoxidável dúplex mais conhecido é o UNS S31803, que possui ampla

utilização nas indústrias qúımicas, de óleo, gás, papel e celulose, aplicado

principalmente em evaporadores, dutos e tanques de condução e armazenamento

de material corrosivo. Quanto às propriedades mecânicas, esse material ocupa

um lugar de destaque, pois possui um limite de resistência à tração de 770 MPa,

limite de escoamento próximo de 515 MPa [4] e alongamento em 50 mm de 32%.

Diversos autores mencionam a possibilidade de soldagem no aço UNS S31803 sem

prejúızo das propriedades mecânicas e de resistência à corrosão (DAVIS, 1994).
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2.5.2 Aços inoxidáveis austeńıticos

São materiais não magnéticos com estrutura cúbica de faces centradas, em que

os elementos de liga mais importantes são o cromo e o ńıquel. A composição

t́ıpica dos aços pertencentes a esta famı́lia varia entre: 16 % a 19 % de

Cr; 6 % a 22 % de Ni; 0,03 % a 0,25 % de C; 2 % de Mn, podendo

conter outros elementos como Ti, Nb, Ta, etc (KRAUSS, 2005). Além desses

elementos, acréscimos de Mo promovem uma melhora da resistência à corrosão

localizada. Essas ligas não são endurecidas por tratamento térmico, mas sim

por deformação (encruamento), porém, possuem baixo limite de escoamento. No

entanto, em algumas circunstâncias, por exemplo, após a deformação, ou se o

teor de carbono é muito baixo, estes aços podem transformar parcialmente em

martensita em temperatura ambiente. Suas principais aplicações abrangem as

indústrias farmacêutica, aliment́ıcia, qúımica, petroqúımica, aeronáutica, nuclear,

art́ıstica, arquitetônica, entre outras (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006; DAVIS,

1994).

Os aços inoxidáveis austeńıticos têm evolúıdo em torno de prinćıpios da

metalurgia f́ısica como: variação da estabilidade da austenita em relação à

formação de martensita durante o trabalho a frio dos tipos (AISI 301, 302 e 304);

redução da porcentagem de carbono e elementos de liga para eliminar a formação

de carbonetos de cromo e reduzir a corrosão inter-granular nos tipos (AISI 304L,

316L, 321 e 347); adicionar molibdênio para aumentar a resistência à corrosão

por pite no tipo (AISI 316), e adicionar quantidades altas de cromo e ńıquel para

aumentar a resistência a altas temperaturas e a resistência à oxidação nos tipos

(AISI 309 e 310). Os aços inoxidáveis austeńıticos são propensos à corrosão sob

tensão, especialmente na presença de ı́ons cloreto, onde umas poucas ppm destes

ı́ons pode ser desastroso. A corrosão sob tensão é um tipo de falha que ocorre

em alguns ambientes corrosivos ainda em sob baixas tensões, seja delibera ou

diretamente aplicadas, como resultado de tensões residuais no material fabricado

(BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006; UYN; HUDD, 2000).

Os aços inoxidáveis austeńıticos comuns não são materiais muito resistentes.

Tipicamente seu limite de escoamento 0, 2 % é aproximadamente de 250 MPa e

a sua resistência à tração está entre 500 e 600 MPa, mostrando que estes aços

têm uma capacidade substancial para encruar. No entanto, os aços austeńıticos

possuem ductilidade muito alta, com alongamento de cerca de 50 % medido em

ensaios de tração (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006).
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2.5.3 Aços inoxidáveis com alto teor de nitrogênio (HNS)

Segundo Spidel (SPIDEL, 1989), um aço inoxidável é considerado de alto N quando

o seu teor está acima de um determinado valor, assim: em aços inoxidáveis

ferŕıticos, martenśıticos e dúplex, esse teor deve ser maior do que 0,08 % em

massa e para aços austeńıticos, o teor deve ser superior a 0,4 % em massa. Para

Gavriljuk e Berns (GAVRILJUK; BERNS, 1999), um aço inoxidável de alto N é

aquele que apresenta um teor ao redor de 0,1 % em massa, caso o aço seja usado

em condições de fluência. Para aços austeńıticos, este teor deve ser pelo menos de

0,9 % em massa. Outros pesquisadores afirmam que um aço pode ser considerado

de alto N quando o teor atinge o limite máximo de solubilidade deste elemento a

1600 ◦C ou na temperatura solidus (FEICHTINGER; ZHEN, 1990).

Existem várias rotas através das quais o nitrogênio pode ser introduzido nos

aços inoxidáveis, quer seja fazendo parte de camadas nitretadas na forma de

nitretos ou intersticial formando uma solução sólida. A adição de nitrogênio

em ligas Fe-Cr pode ser realizada através de fusão convencional, fusão sob altas

pressões, metalurgia do pó, nitretação gasosa em alta temperatura e nitretação

por plasma. Informações detalhadas sobre estas rotas podem ser encontradas na

literatura (RAWERS et al., 1992; RAWERS; MAURICE, 1995; HOROVITZ et al., 1996;

SIMMONS, 1996; GAVRILJUK; BERNS, 1999; TORO, 2001).

Dependendo da temperatura utilizada, é comum classificar o tratamento de

nitretação em baixa ou em alta temperatura. A nitretação em baixa temperatura

é realizada basicamente em atmosfera de amônia, nas temperaturas entre 500 ◦C

e 575 ◦C, desta forma, o nitrogênio é difundido na ferrita, obtendo-se uma camada

de nitretos do tipo γ′(Fe4N) e epsilon (Fe2 −3 N), a qual é chamada de camada

branca. Esta camada confere ao material nitretado uma elevada resistência ao

desgaste, principalmente à abrasão; no entanto, a formação desta camada pode

ser inibida com a adição de elementos que reduzem o potencial de nitrogênio na

atmosfera (ASM-HANDBOOK-VOL:2, 1991).

Com relação à nitretação gasosa em alta temperatura, este processo tem

sido bastante utilizado na última década para melhorar a resistência de aços

inoxidáveis a diferentes tipos de desgaste como erosão seca, erosão em meio

lamacento, deslizamento e erosão por EC. Da mesma forma, tem-se usado

este tratamento para aumentar a resistência mecânica, a bio-compatibilidade

e a resistência a vários tipos de corrosão, tais quais: a corrosão sob tensão,

generalizada e intergranular. (MESA et al., 2003; TORO; MISIOLEK; TSCHIPTSCHIN,

2003; GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2004; GARZÓN et al., 2005; OSSA; TSCHIPTSCHIN;
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ROGERO, 2006; RECCO et al., 2007; MESA; GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2009b). Em

relação ao desgaste EC, os aços inoxidáveis austeńıticos, martenśıticos e dúplex,

têm sido os mais amplamente utilizados.

Por ser o tratamento de nitretação gasosa em alta temperatura o

procedimento utilizado neste trabalho, será realizada na sequência uma descrição

detalhada deste tipo de tratamento.

2.6 Tratamento termoqúımico de nitretação

2.6.1 Nitretação gasosa de aços inoxidáveis em alta
temperatura

O tratamento termoqúımico de nitretação gasosa em alta temperatura visa a

formação de camadas sobre aços inoxidáveis, com diferentes teores de N , em que

este elemento fique dissolvido da rede cristalina localizado nos śıtios intersticiais,

isto é, na forma de solução sólida, e preferivelmente sem presença de precipitados

(nitretos). Embora sob certas condições de tratamento, tais nitretos podem

aparecer. Portanto o teor de N, a sua localização final no aço e a espessura

da camada é função dos parâmetros de tratamento utilizados (pressão, tempo e

temperatura). O tratamento é feito em peças maciças sob atmosfera rica em N2,

em temperaturas que podem variar entre 1000 e 1300 ◦C, obtendo-se camadas

até de 2 mm de espessura, para tempos de tratamento entre 10 a 12 horas e

temperaturas de 1200 ◦C a 1300 ◦C (GAVRILJUK; BERNS, 1999; GARZÓN, 2004).

Para as ligas Fe-Cr-C, Fe-Cr-N e Fe-Cr-C-N, tanto os átomos de carbono

quanto os de nitrogênio podem ocupar os śıtios intersticiais octaédricos no

reticulado cristalino. Na Figura 2.9 são apresentados os raios máximos de esferas

que podem ser introduzidas nos espaços octaédricos e tetraédricos, sem distorção

do reticulado cristalino, para o ferro cúbico de faces centradas (CFC) e para

o cúbico de corpo centrado (CCC). Para o ferro CFC, os átomos intersticiais

ocupam preferencialmente os espaços octaédricos, uma vez que esses espaços são

maiores que os tetraédricos. Para o ferro CCC, os átomos intersticiais ocupam,

também, os espaços octaédricos, mesmo que para essa estrutura cristalina estes

sejam menores que os tetraédricos. Isso porque a tensão gerada por um átomo

intersticial nos espaços octaédricos da estrutura CCC pode ser aliviada pelo

deslocamento dos dois átomos mais próximos, enquanto o deslocamento para um

átomo intersticial nos espaços tetraédricos envolveria quatro átomos em direções

que podem causar significativas superposições das nuvens eletrônicas (ROTHERY,
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1968).

Figura 2.9: Śıtios intersticiais octaédricos - (i) e tetraédricos (i|): (a) na
estrutura CFC, (b) na estrutura CCC, (c) tamanho, em nm, dos espaços
octaédricos (r6) e tetraédricos (r4) no ferro (GAVRILJUK; BERNS, 1999)

Embora o raio atômico do carbono seja maior que o do nitrogênio, rc > rN , a

distorção do reticulado cristalino decorrente da adição de nitrogênio em solução

sólida é maior que a provocada pela adição de carbono (GAVRILJUK; BERNS,

1999), conforme mostrado na tabela 2.1.

Tabela 2.1: Variação percentual do parâmetro de rede do ferro CFC gerada
pela adição de N e C; 100 x (∆a÷ ao)x%-atômica (GAVRILJUK; BERNS, 1999)

Liga Nitrogênio Carbono
Fe 0,224 0,210

Fe-18Cr-10Ni 0,240 0,218
Fe-25Cr-18Ni 0,214 —

Fe-25Cr-28Ni-2Mo 0,211 —

Em relação à pressão do gás utilizada na nitretação, seja em baixa ou alta

temperatura, é posśıvel fazer a sua escolha de acordo com a porcentagem de

nitrogênio que se pretende introduzir. Para isso, pode-se utilizar a lei de Sieverts

(GARZÓN, 2004), relação que permite estimar o teor de N em equiĺıbrio na

interface metal-gás, para uma temperatura determinada, em função da pressão

de N na atmosfera (PN2). A expressão da lei de Sievert‘s é dada por:

%N = K
√

PN2 (2.10)

onde K é uma constante que depende da composição qúımica do material e

da temperatura.

Por ser um átomo pequeno (intersticial), o N poderia se localizar tanto nos

śıtios octaédricos quanto nos tetraédricos do reticulado cristalino (GAVRILJUK;

SHIVANYUK; SHANINA, 2005). Entretanto, os átomos intersticiais ocupam
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preferencialmente os espaços octaédricos, uma vez que esses espaços são maiores

que os tetraédricos.

A melhora de propriedades que o nitrogênio proporciona aos aços inoxidáveis

deve-se principalmente à forma como este elemento influencia da estrutura em

ńıvel atômico, isto é, a forma de se localizar dentro da rede cristalina e a sua

interação com os átomos do material, especialmente com o C e o Cr, além da sua

interação com defeitos como lacunas, discordâncias e maclas.

Quando o N substitui total ou parcialmente átomos de C num reticulado

cristalino, principalmente em aços inoxidáveis austeńıticos ou martenśıticos, é

promovido um ordenamento de curto alcance tanto dos átomos intersticiais

quanto dos substitucionais, isto é, há uma tendência dos átomos de N de ficarem

distribúıdos homogeneamente no reticulado todo, em quanto que os átomos de C

preferem formar ligações C-C em posições vizinhas do reticulado, dando origem

a “clusters”de carbono. Esses “clusters”podem-se localizar tanto nos contornos,

quanto no interior dos grãos, fazendo com que a resistência à corrosão localizada e

intergranular diminua (GAVRILJUK; BERNS, 1999; GAVRILJUK; SHANINA; BERNS,

2008).

A presença de N no reticulado cristalino de aços inoxidáveis gera um aumento

na concentração de elétrons livres, o que favorece um aumento no caráter metálico

das ligações atômicas, e, como consequência, tem-se um aumento da plasticidade

do material e da relação limite de escoamento/tenacidade (GAVRILJUK; SHANINA;

BERNS, 2008).

Outro efeito do ordenamento de curto alcance dos átomos de N, quando

este é adicionado aos aços inoxidáveis, é o favorecimento de uma distribuição

planar de discordâncias, fazendo com que o escorregamento no primeiro plano

de escorregamento ativado seja a primeira manifestação de deformação plástica,

porém o escorregamento em múltiplos planos é reduzido. A consequência deste

fato é um aumento na resistência à fluência e à fadiga do material, mas por outro

lado, se o aço apresenta um alto teor de N, tem-se uma redução na tenacidade

do material. Por outro lado, pesquisas têm mostrado que existe um teor limite

de N, acima do qual o efeito benéfico sobre a ductilidade e tenacidade tende a

diminuir (GAVRILJUK; BERNS, 1999).

Outras vantagens do N em aços austeńıticos é o aumento da resistência aos

tratamentos de sensitização além de deslocar os diagramas TTT (temperatura,

tempo, transformação) para a direita, diminuindo a possibilidade do aço

sofrer corrosão intergranular. Também foi mostrado (PRESSER; SILCOCK, 1983;
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BREGLIOZZI et al., 2005) que o N atrasa a precipitação de carbonetos e fases

intermetálicas, enquanto que, ao mesmo tempo, nitretos de cromo precipitam

mais lentamente em comparação aos carbonetos.

2.6.2 Nitretação por plasma

Este é outro processo que vem sendo muito utilizado nas últimas décadas para

melhorar a resistência ao desgaste e à corrosão de diversos materiais, entre eles

os aços inoxidáveis. Esta melhoria ocorre pela formação de camadas duras na

superf́ıcie do material. No que diz respeito a camadas nitretadas, o N pode ficar

dentro do aço, tanto na forma de precipitados como em solução sólida através

deste processo.

O processo consiste em submeter um material, o qual é colocado dentro de

uma câmara em alto vácuo, a um plasma constitúıdo por um gás parcialmente

ionizado contendo ı́ons e elétrons em equiĺıbrio dinâmico. Com a aplicação de

um campo elétrico negativo nas peças a serem tratadas, os ı́ons são acelerados na

direção do material. Após a implantação, os ı́ons neutralizam-se e penetram por

difusão térmica no corpo do material.

A nitretação por plasma tem algumas vantagens em relação aos processos

tradicionais, sendo elas: controle da espessura e do tipo da camada ou camadas

que se desejam formar, temperatura de tratamento mais baixa (entre 320 ◦C

a 450 ◦C), tempo de tratamento inferior para a mesma espessura de camada,

uniformidade da espessura da camada, nitretação de peças de formas complexas

e maior economia decorrente do menor consumo de gás e energia elétrica (RECCO,

2008).

Em uma das variações da nitretação por plasma, na qual a precipitação de

nitretos é suprimida, permite-se a obtenção de uma camada metaestável com

o N em solução sólida, denominada austenita expandida. Esta fase, bastante

conhecida em aços convencionais austeńıticos, apresenta estrutura cúbica de

face centrada (CFC) supersaturada em nitrogênio, em que o reticulado CFC

da austenita é expandido com relação ao seu estado original, em decorrência da

introdução de intersticiais de N em grandes quantidades (10 % a 40 % atômico),

dáı o seu nome (GONTIJO et al., 2005). A deformação do reticulado introduz

elevadas tensões residuais de compressão associadas a falhas de empilhamento que

promovem o endurecimento superficial sem perda das propriedades de corrosão,

capaz de combinar elevada dureza e resistência à corrosão, podendo atingir valores

próximos de 1700 HV (HEAT-TECH, 2007).
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2.6.3 Resistência ao desgaste erosivo por EC de aços HNS

Um dos primeiros trabalhos envolvendo a avaliação da resistência à EC de

aços inoxidáveis austeńıticos de alto teor de nitrogênio foi conduzido por

Berns e Siebert (BERNS; SIEBERT, 1996). Neste trabalho foi encontrada uma

melhora substancial na resistência ao desgaste EC dos materiais nitretados,

com nitrogênio em solução sólida, em que as tensões pulsantes, provenientes

do impacto após o colapso de bolhas de cavitação, são consideradas como a

principal causa do dano superficial. Essas tensões provocam deformação plástica,

manifestada no aparecimento de uma superf́ıcie rugosa contendo maclas e bandas

de escorregamento, que por sua vez são fontes de formação de micro-trincas

devido ao efeito de entalhe. A deformação da superf́ıcie conduz a um incremento

na densidade de discordâncias, provocando endurecimento por deformação, pelo

fato de que são necessárias maiores tensões para começar a danificar o material.

Este processo todo leva o material a sofrer fadiga, provocando danos severos na

superf́ıcie do material que falha finalmente por fratura.

Em trabalhos mais recentes tem sido investigada a resistência ao desgaste

por EC de aços inoxidáveis austeńıticos de alto teor de nitrogênio, porém

levando em conta a mais ampla variedade de parâmetros, tanto do ensaio quanto

metalúrgicos, que podem influenciar o comportamento destes materiais frente

a esse tipo de desgaste. Parâmetros tais como variações no tamanho de grão

e do pH da solução. Neste caso, encontrou-se que, à medida que diminui o

tamanho de grão aumenta a resistência à EC, por causa da maior quantidade

de superf́ıcie, representada pelos contornos de grão, os quais têm uma maior

ação de sustentação contra as tensões exercidas durante a EC. De igual maneira,

no caso de realizar algum tratamento para refinar o tamanho de grão de um

material, o efeito benéfico desse refino de grão sobre a resistência à EC pode ser

atribúıdo ao endurecimento por refino de grão, que leva ao aumento da resistência

à deformação plástica e à diminuição da intensidade do micro-relevo gerado

na superf́ıcie devido. (GAVRILJUK; BERNS, 1999; GARZÓN et al., 2005; MESA;

GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2008). No caso da variação do pH, foi encontrado que

quanto menor é o valor deste parâmetro, menor é também a resistência à EC.

Isto deve-se ao fato que tanto a EC, quanto a corrosão eletroqúımica têm a sua

atividade aumentada(BREGLIOZZI et al., 2005).

Qiao et al (QIAO et al., 2007), compararam a resistência ao desgaste por EC

de um aço HNS (0, 66% de N em massa) com um aço CrMnN (0, 30 % de N em

massa), encontrando que o aço HNS apresentava uma maior resistência, a qual foi
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atribúıda a facilidade que este aço tem de sofrer endurecimento por deformação,

a baixa energia de falha de empilhamento e efeitos benéficos de rearranjo de

discordâncias e sistemas de escorregamento, que não facilitam a propagação de

trincas, mesmo elas estando presentes.

2.7 Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD)

A difração de elétrons retroespalhados (EBSD), também conhecida como Electron

Backscattering Patterns (EBSP), Electron Backscattering Kikuchi Patterns

(BEKP) ou Wide Angle Kikuchi Patterns (WEKP), é uma técnica relativamente

recente utilizada para estudar aspectos relacionados com a cristalografia de

materiais monocristalinos ou policristalinos tais como textura cristalográfica

(orientação preferencial dos cristais) e ocorrência de eventos como oxidação,

fratura, precipitação, recristalização, mobilidade de contornos de grão, difusão,

entre outros; além de informar sobre o tamanho de grão, tipo e número de fases

(incluindo part́ıculas de precipitados), desorientação entre dois ou mais grãos,

etc., com resolução de até 50 nm (RANDLE; ENGLER, 2000). Na realidade, os

elétrons retroespalhados já eram conhecidos e utilizados como informação na

área de caracterização de materiais há muitos anos, porém foi o pesquisador

Dingley (DINGLEY; RANDLE, 1992) quem foi o primeiro a usar uma câmera de

TV senśıvel a luminosidade para adquirir os padrões de difração usando um

microscópio eletrônico de varredura, estimulando com isto o desenvolvimento de

sistemas comerciais a partir dos quais se abriram novas possibilidades de pesquisa

no campo da cristalografia.

O sistema EBSD, capaz de detectar e analisar os elétrons retroespalhados

pode ser adaptado ao microscópio eletrônico de varredura (MEV ), que fornece o

feixe de elétrons necessário que, ao incidirem sobre a amostra geram os elétrons

retroespalhados. Esta adaptação permite combinar a técnica EBSD com imagens

de elétrons secundários (SE), elétrons retroespalhados (BSE) e micro-análise EDS

(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy ) e WDS (Wavelength dispersive X-ray

spectroscopy ) para melhorar as análises realizadas nos materiais. A inovação mais

recente tem sido o uso do EBSD em conjunto com a microscopia de alta resolução

Field Emission Gun Scanning Electron Microscopy (FEGSEM) e consequente

aumento na resolução espacial tem estendido a faixa de aplicação do EBSD

(HUMPRHEYS; HATHERLY, 1996; SCHWARTZ; KUMAR; ADAMS, 2000).

Uma importância particular no crescimento do EBSD como técnica

metalográfica é o desenvolvimento automatizado de padrões de análise muito
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rápidos, em que sistemas modernos conseguem realizar milhares de medidas de

orientação em questão de minutos (SCHWARTZ; KUMAR; ADAMS, 2000).

O uso da técnica EBSD requer que a amostra seja colocada dentro da câmara

do MEV ou MET, previamente preparada, inclinada de forma que o ângulo de

incidência do feixe de elétrons seja próximo de 70 a 75 ◦, de modo a encurtar o

percurso dos elétrons retroespalhados e diminuir a fração de elétrons absorvidos

pela própria amostra (RANDLE; ENGLER, 2000). A figura 2.10 mostra o prinćıpio

de funcionamento de um sistema EBSD acoplado a um MEV e a formação dos

padrões de Kikuchi.

(a) (b)

Figura 2.10: Principio de funcionamento do EBSD e posicionamento da
amostra (a) e principio de formação de padrões de Kikuchi

(b)(LEIBNIZ-INSTITUTE, 2007).

Os elétrons difratados da superf́ıcie incidem em uma tela de fósforo

posicionada próxima a amostra, formando a imagem de difração composta por

linhas de Kikuchi (ver figura 2.10 (b)). Essas linhas são formadas quando elétrons

retroespalhados sofrem difração em planos atômicos favorecidos pela lei de Bragg,

formando dois cones de difração, como mostrado na figura 2.11. Cada banda ou

par de linhas representa um plano cristalográfico particular. A imagem da tela

de fósforo é captada por uma câmera de v́ıdeo de alta sensibilidade e levadas a

um computador onde um software especial as analisa e indexa.

Uma vez finalizada a varredura em uma determinada amostra, passa-se a usar

o software que acompanha o sistema EBSD para determinar as caracteŕısticas

cristalográficas de interesse do material em estudo, como a textura, tamanho de

grão, tipo de contornos de grão, tipo de fases, etc.
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Figura 2.11: Geração das linhas de Kikuchi a partir dos cones formados pelos
elétrons retroespalhados (COURTAS et al., 2006)

2.7.1 Aplicações da técnica EBSD

Mapas de distribuição de orientação cristalográfica OIM: Os mapas

OIM informam acerca da orientação cristalográfica (textura) grão a grão da

região analisada por esta técnica. Em materiais sem deformação, comumente,

estes mapas apresentam uma homogeneidade de cores dentro de um mesmo grão;

porém em amostras deformadas, a qualidade das imagens diminui a medida que

se aumenta a deformação. A qualidade da imagem de um mapa OIM é medida

pelo ı́ndice de confiança (IC), o qual pode variar de 0 a 1. Estudos mostraram

(TSL-INC, 2003) que para um material CFC, os padrões indexados com ı́ndice de

confiança maiores do que 0,1 têm uma probabilidade de 95% de estarem indexados

corretamente, como é mostrado no gráfico da figura 2.12.

Os erros de indexação são um problema comum em cristais de baixa simetria

como os minerais, porém em metais cúbicos, o erro de indexação é raro se

o sistema está bem calibrado e os pontos não indexados aparecem como um

pixel isolado no mapa de orientação. Tais pontos podem ser re-indexados (com

ajuda do software da TSL) através de um procedimento matemático conhecido

como “clean-up”, aumentando-se o ı́ndice de confiança originalmente obtido.

Geralmente pontos com IC abaixo de 0,1 são re-indexados por este método.

O programa permite fazer cinco tipos de limpeza dos dados não indexados,

porém o mais utilizado é aquele que permite a correlação com o IC dos grãos
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Figura 2.12: Variação do IC durante uma varredura EBSD (TSL-INC, 2003).

vizinhos. Por exemplo, se um ponto particular tem um IC menor do que o

valor mı́nimo, o programa lê os IC´s dos pontos ao seu redor para encontrar o

vizinho com o IC mais alto. Tanto a orientação quanto o IC do ponto particular

são modificados para aqueles valores do ponto vizinho que tem ı́ndice máximo.

A figura 2.13 apresenta de forma esquemática este procedimento, em que as

cores representam a orientação e os números em cada hexágono são os ı́ndices

de confiança.

Figura 2.13: Artif́ıcio matemático usado pelo software TSL para re-indexar
portos com baixo IC (TSL-INC, 2003)

A orientação cristalográfica de cada grão da superf́ıcie analisada é obtida

com ajuda do programa computacional (Orientation imaging microscopy) (OIM),

que acompanha o sistema EBSD. Este programa atribui uma cor diferente

para cada orientação cristalográfica do plano paralelo a área analisada, como

mostrado na figura 2.14 (a). A cor atribúıda para cada orientação cristalográfica
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é obtida a partir de uma figura de pólo inversa PF, em que os grãos aparecem

caracterizados em função da sua orientação, em uma escala de cores de diferentes

tons, representada por um triângulo unitário de referência, como o apresentado

na figura 2.14 (b).

(a) (b)

Figura 2.14: Mapa OIM de distribuição de orientações cristalográficas de um
aço inoxidável austeńıtico (a) e triângulo unitário de referência das cores

utilizadas (b).

2.7.1.1 Perfil de diferença de orientação

Esta ferramenta permite obter a diferença de orientação cristalográfica

(desorientação) entre dois ou mais grãos, medida ao longo de uma linha teste

traçada no mapa OIM na área varrida. A diferença de orientação pode ser

analisada de duas formas: ponto-a-ponto e ponto-a-origem.

Em relação aos contornos de grão, estes são classificados como contornos

de baixo ângulo, se a desorientação é inferior a 15 ◦, e de alto ângulo se

a desorientação é maior do que 15 ◦ (CALLISTER, 2006). Esta classificação

permite observar a estrutura do contorno de grão de materiais de dif́ıcil ataque,

ou até de contornos de subgrão. A ferramenta é usada por pesquisadores no

estudo de regiões fragmentadas por deformação plástica, para distinguir bandas

de escorregamento e maclas, a partir dos ângulos de desorientação envolvidos,

permitindo assim a distinção de estruturas antes confundidas no microscópio

ótico. Por exemplo, contornos de macla apresentam desorientação de 60 ◦.

Isto ocorre quando maclas de recristalização, em materiais CFC, podem ser

caracterizadas com uma rotação de 60 ◦ sobre o eixo de direção ⟨111⟩ Isto significa
que uma rotação de 60 ◦ em torno da direção cristalina ⟨111⟩ de um grão trará o

reticulado deste grão em coincidência com o reticulado cristalino do grão vizinho.

(WRIGHT; FIELD, 1998). Um exemplo do perfil de diferença de orientação é

mostrado na figura 2.15.
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(a) (b)

Figura 2.15: (a) Mapa OIM mostrando a linha teste através da qual se quer
saber a diferença de orientação cristalográfica entre os grãos por onde passa .

(b) Perfil de diferença de orientação referente a linha teste .

No mapa OIM da figura 2.15 (a), os contornos de grão desenhados mais

espessos correspondem aos contornos de macla, podendo ser verificado na figura

2.13 (b) que a desorientação deste tipo de contornos é de 60 ◦ como informado

acima.

2.7.1.2 Contornos de grão

Os contornos de grão podem ser classificados como não especiais e especiais. Os

primeiros não têm nenhuma relação de coincidência entre as orientações cristalinas

dos grãos que o conformam, sendo classificados como contornos de baixo ângulo <

5◦ e de alto ângulo > 15◦. Em relação aos contornos especiais, também conhecidos

como contornos de coincidência (coincidence site lattice, CSL), estes são formados

quando os reticulados cristalinos de dois grãos vizinhos (que apresentam certa

desorientação, porém a mesma estrutura cristalina) são superpostos formando um

novo reticulado com os átomos coincidentes (reticulado de coincidência), como o

apresentado na figura 2.16.

Os reticulados de coincidência, formados nos contornos de grão, são denotados

pelo śımbolo Σ. Este parâmetro indica a relação entre o volume da célula unitária

CSL em relação ao volume da célula unitária original, ou equivalentemente Σ é

descrito como o rećıproco dos śıtios de coincidência, os quais são caracterizados

por números ı́mpares. Por exemplo, se de cada três átomos superpostos, um deles

coincide, o contorno será chamado Σ-3 e assim por diante.

Contornos associados com baixo valor de Σ, geralmente < 29, são de interesse

do ponto de vista tecnológico (RANDLE; ENGLER, 2000). Por exemplo Σ− 3, que

corresponde a um contorno muito especial conhecido como macla, que é um tipo
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Figura 2.16: Formação de uma estrutura local de coincidência CSL (fronteira)
(interpenetração teórica) de dois reticulados vizinhos desorientados por

θ/UVW , onde θ e UVW são o ângulo e o eixo de desorientação,
respectivamente. (Por simplicidade um limite inclinado é representado) (a).
Representação bidimensional do contorno CSL (b) (RANDLE; ENGLER, 2000)

de contorno presente em materiais de baixa energia de defeito de empilhamento,

como os aços inoxidáveis austeńıticos. Os contornos especiais de macla são

fortemente associados com propriedades especiais como resistência à corrosão e ao

desgaste (LIN et al., 1995). Na figura 2.17 apresenta-se um mapa de contornos de

grão onde é posśıvel observar a presença tanto de contornos não especiais quanto

de especiais.

Figura 2.17: Classificação dos contornos de grão em especiais e não especiais
no aço 318HTGN+Sol.
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2.7.1.3 Medidas de tamanho de grão

O tamanho de grão calculado pelo software TSL é especificado como o número de

pontos contidos dentro do grão. Alternativamente o software permite a escolha

de cálculo do tamanho de grão, por área ou por diâmetro. O diâmetro de um

grão particular é calculado por determinação da sua área assumindo que o grão

é um ćırculo. O diâmetro é então igual a duas vezes a raiz quadrada da área

dividida por π. Outro resultado importante relacionado com tamanho de grão é

a possibilidade de obter a distribuição de tamanhos. Os resultados obtidos através

do software OIM/TSL para medição do tamanho de grão são apresentados nas

figuras 2.18 (a) à (c).

(a) (b)

(c)

Figura 2.18: Medição do tamanho de grão, (a) em área, (b) em diâmetro e (c)
como distribuição de tamanhos (TSL-INC, 2003)

2.7.1.4 Medidas do fator de Taylor ( FT) e do fator de Schmid (FSch):

O programa computacional OIM permite determinar os fatores de Schmid e

Taylor para cada grão dentro da área analisada por EBSD. Estas tensões podem

atuar de forma paralela, normal ou transversal à direção de laminação do material.

O FT descreve a resistência de um grão que irá sofrer fluência, sendo que

quanto maior o valor do FT, maior deve ser a força necessária para iniciar a
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deformação. O FT se baseia na hipótese de que há deformação por escorregamento

ao longo de planos cristalinos espećıficos. Para calcular o FT deve-se conhecer

o sistema de escorregamento, a orientação cristalográfica e a simetria do cristal,

juntamente com o estado de tensões.

Os fatores de Taylor ou Schmid se baseiam na orientação do sistema de

escorregamento relativo ao estado de tensão. De certo modo o mapa do FT ou

do FSch espelha o mapa de orientações (mapa OIM), ilustrando a capacidade

do programa OIM para relacionar a orientação cristalográfica com alguma

propriedade do material, tal como a fluência.

Os resultados dos fatores de Schmid e Taylor obtidos através do software

TSL/OIM, podem estar em forma numérica, em função das coordenadas de cada

ponto varrido dentro da área analisada,ou na forma de mapas, onde cada grão

corresponde uma cor em função da intensidade da tensão atuante nele e da sua

orientação cristalográfica. Um exemplo de um mapa de estado de tensões em

que se calcula o fator de Taylor de cada grão em uma amostra com uma tensão

uniaxial de compressão paralela à direção de laminação é apresentado na figura

2.19 (a) e na figura 2.19(b) se apresenta o mapa OIM correspondente ao mapa

em (a).

(a) (b)

Figura 2.19: Mapa da variação do fator de Taylor (a) em uma amostra
carregada em compressão normal ao plano que contém a direção de laminação

com sua respectiva escala de valores. (b) mapa OIM.
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2.7.2 Orientação cristalográfica (análise da textura crista-
lográfica)

A textura cristalográfica pode ser definida como a orientação preferencial dos

grãos, isto é, a tendência estat́ıstica de que os cristais ou grãos de um material

policristalino estejam orientados em uma ou mais orientações particulares

(GARVART; MONTHEILLET, 2000; HUMPRHEYS; HATHERLY, 1996). É frequente o

uso do termo textura aleatória para expressar ausência de orientação preferencial.

A figura 2.20 (a) e (b) mostra a orientação das células unitárias dentro dos grãos

onde não existe textura, figura 2.20 (a) e onde sim existe, figura 2.20(b).

(a) (b)

Figura 2.20: Representação da orientação cristalográfica grão a grão em uma
amostra (a) com textura aleatória e (b) texturada (TSL-INC, 2003).

Propriedades f́ısicas e mecânicas como módulo de Young, resistividade,

tenacidade, ductilidade, permeabilidade magnética, condutividade elétrica,

expansão térmica e estampabilidade são bastante dependentes da textura

cristalográfica (RANDLE; ENGLER, 2000)

A textura normalmente se indica na forma de componentes {hkl} ⟨uvw⟩, em
função da famı́lia de planos atômicos localizados paralelos à superf́ıcie varrida

por EBSD e pela direção cristalográfica preferencial na que apontam esses

planos. As componentes são representadas por uma orientação cristalográfica

ideal, próxima a orientação de um razoável número de grãos agrupados na região

estudada. Para o caso de uma placa laminada, uma escolha conveniente de

eixos coordenados é aquela que leva em conta a direção de laminação DL ou

RD (de Rolling Direction), a direção transversal (DT) e a direção normal à

superf́ıcie da placa (DN), sendo esses eixos perpendiculares entre eles. Desta

forma, o plano cristalino representado por {hkl} é paralelo ao plano da placa, e

a direção ⟨uvw⟩ , que pertence ao plano {hkl}, é tomado paralelo à direção de

laminação. Portanto, a posição das células unitárias dentro do grão se fixa com
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relação aos eixos DL, DT e DN da placa. A figura 2.21 (a) mostra a representação

da componente de textura {001}⟨110⟩, conhecida como textura de cubo rodado.

Para o caso de produtos ciĺındricos como uma barra trefilada, as componentes

de textura são representadas pelas direções ⟨uvw⟩, paralelas a direção axial da

barra, em torno do qual os grãos se organizam. Essas direções são normais aos

planos {hkl} localizados na seção reta da barra, como pode ser visto na figura

2.21 (b). Este tipo de textura se conhece como textura de fibra. No exemplo

da figura 2.21 (b) pode se observa que a textura de fibra inclui vários planos

atômicos {hkl}, contendo a direção ⟨100⟩ (CHIN, 1985; HUMPRHEYS; HATHERLY,

1996).

Figura 2.21: (a) Componente de textura {001}⟨110⟩ em uma placa e (b)
textura de fibra {hkl} ⟨100⟩ em uma barra trefilada (CHIN, 1985)

A textura pode ser introduzida em um material por diversos procedimentos

como tratamentos térmicos, processos de fabricação, fundição, deposição de filmes

protetores, por deformação, entre outros. O estudo da textura de um material

envolve uma parte qualitativa quando se determinam as direções preferenciais

de orientação e uma parte quantitativa quando se determina a fração de volume

associado a essa orientação preferencial (CHIN, 1985; LIMA; LIMA; PADILHA, 2003).

No que diz respeito a engenharia, a textura é propriedade importante quando

se deseja aumentar a anisotropia de algumas propriedades mecânicas e elétricas,

dáı a necessidade de controlar esta propriedade no material.

2.7.2.1 Métodos de representação da textura

Existem vários métodos para representar a textura, sendo necessário determinar

antes as orientações dos grãos. Convencionalmente a textura é descrita através

de figuras de pólo. O método mais tradicional para determinar a textura de

um material tem sido a difração de raios-X, no entanto a técnica EBSD tem
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alcançado importância devido a que permite correlacionar microestruturas, fazer

relações entre grãos vizinhos e determinar à textura de grande quantidade de

grãos de uma vez de modo automático e com grande velocidade.

Figuras de pólo: Uma figura de pólo é uma projeção estereográfica que

mostra a distribuição de uma direção cristalográfica particular do conjunto de

grãos que fazem parte de uma amostra. Uma figura de pólo contem algumas

direções de referência relacionadas com a conformação do material, por exemplo,

a direção de extrusão (D) em arames ou as direções de laminação (DL ou RD)

e as direções transversal (DT) e normal (DN) à direção de laminação contida

no plano da chapa. A figura de pólo também pode ser representada como um

conjunto de pontos como se mostra na figura (figura 2.22) (b) (GODEC; JENKO,

2000). No caso de textura aleatória, os pólos se distribuem uniformemente na

projeção, porém se existe textura como tal, os pólos aparecem ao redor de algumas

orientações preferenciais, deixando as demais áreas desocupadas (figura 2.22) (b).

Geralmente a direção de laminação (RD) é posicionada na parte superior da esfera

ou do ćırculo que representa a figura de pólo. Já a direção transversal (TD) e

posicionada à direita, e a direção normal (ND) ao plano da placa é posicionada

no centro do ćırculo ou da esfera (SCHWARTZ; KUMAR; ADAMS, 2000).

Figura 2.22: (a) Famı́lia de pólos 001 de um cristal cúbico representados em
uma projeção estereográfica e (b) famı́lia de pólos do cristal (BUNGE., 1993)

Figura de pólo inversa (IPF): Em uma figura de pólo inversa, como

a apresentada na figura 2.23, se registra a densidade de pólos dos planos hkl,

paralelos a uma superf́ıcie dada da amostra sobre um triângulo caracteŕıstico, do

sistema cristalino do material. Conhece-se como figura de pólo inversa porque é
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a normal à superf́ıcie a que varre o triângulo de orientações na busca de aquelas

que representam a textura (BUNGE., 1993).

Figura 2.23: (a). Figura de pólo inversa obtida através de uma projeção
estereográfica (BUNGE., 1993; RANDLE; ENGLER, 2000)

Outros métodos para descrever a textura de um material, como a função

de distribuição de orientação (ODF), podem ser consultados nas referências

(RANDLE; ENGLER, 2000; SCHWARTZ; KUMAR; ADAMS, 2000).



49

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

O objetivo do presente trabalho é avaliar os mecanismos de desgaste erosivo por

cavitação, na escala do tamanho de grão (meso-escala), operantes durante ensaios

de cavitação vibratória, para diferentes amostras de aços inoxidáveis austeńıticos

ligados ao nitrogênio. Pretende-se examinar tanto estruturas austeńıticas

convencionais, com teores superficiais de nitrogênio próximos a 0, 9 % −massa,

quanto estruturas de “austenita expandida”com teores superficiais de nitrogênio

próximos a 20 %−massa.

3.2 Objetivos espećıficos

1. Obter amostras de aços inoxidáveis de elevado teor de nitrogênio (0, 9 %−
massa), com estrutura austeńıtica. e amostras com estruturas de austenita

expandida com cerca de 20 %−massa.

2. Obter, por meio de tratamentos termoqúımicos e termomecânicos de um

aço inoxidável dúplex UNS S31803, dois conjuntos de amostras austeńıticas

com teor de nitrogênio em solução sólida de aproximadamente 0, 9 % −
massa que apresentem acentuadas diferenças de textura, tamanho de grão

e distribuição de tipos de contornos de grão.

3. Caracterizar a microestrutura, a microtextura e a mesotextura das amostras

de estudo, por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e

difração de elétrons retro-espalhados (EBSD).

4. Caracterizar a resistência à cavitação vibratória em água destilada das

amostras de estudo, e comparar os resultados obtidos com amostras de

comparação: aço dúplex UNS S31803 solubilizado, aço austeńıtico UNS

S30403 solubilizado e liga à base de cobalto Stellite-6 (bruta de fusão).



3.2 Objetivos espećıficos 50

5. Caracterizar as superf́ıcies desgastadas, por meio de análises no MEV,

identificando os mecanismos de desgaste para diferentes tempos de ensaio

de cavitação vibratória.

6. Estudar, comparativamente, o efeito da microestrutura, da textura e do

teor de nitrogênio na importância relativa dos mecanismos de desgaste

identificados nas diversas etapas dos ensaios de cavitação vibratória.

7. Estudar, comparativamente, o efeito da orientação cristalográfica de grãos

individuais na resistência à deterioração induzida pela erosão por cavitação.

8. Estudar, comparativamente, o efeito da desorientação entre grãos e do tipo

de contorno de grão (diferentes tipos de contornos CSL e contornos Não

CSL) na resistência à deterioração induzida pela erosão por cavitação.
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4 Materiais e Métodos

O aço inoxidável dúplex UNS S31803, também conhecido como URANUS R⃝
45N(UR 45N) e que será chamado neste trabalho de aço inoxidável 318, foi

inicialmente submetido a tratamentos termoqúımicos de nitretação gasosa em

alta temperatura (High Temperature Gas Nitriding -HTGN), a 1200 ◦C, por 8

horas e pressão do gás N2 de uma (1) atmosfera e nitretação a plasma em baixa

temperatura (Low Temperature Plasma Nitriding - LTPN), a 400 ◦C e atmosfera

de 75 %N2 : 25 %H2 por um tempo de 12 horas. Esses tratamentos visavam a

obtenção de camadas austeńıticas de alto teor de nitrogênio em solução sólida

formadas sobre os materiais a estudar. Para este trabalho foram utilizadas

amostras finas (aproximadamente 1,5 mm de espessura) e tempos longos de

tratamento (8 horas) com o qual obteve-se uma estrutura homogênea de austenita

com alto teor de nitrogênio na amostra toda. Após a nitretação gasosa, várias das

amostras do aço 318 foram submetidas a tratamentos térmicos de solubilização

e termomecânicos (laminação seguida de recozimento para recristalização), com

o intuito de modificar a estrutura austeńıtica e obter materiais com diferentes

microestruturas. Esses materiais foram depois submetidos a ensaios de desgaste

EC com o intuito de avaliar os mecanismos de desgaste operantes nos diferentes

estágios do processo de EC. Para os ensaios foi utilizado o método indireto de

cavitação vibratória, em que amostras, planas, foram colocadas embaixo da ponta

vibratória a 0,5 mm de distância.

As várias condições de tratamento utilizadas permitiram classificar os

diferentes materiais em tipos, sendo estes:

(a) aços inoxidáveis de estrutura completamente austeńıtica e solubilizados;

(b) aços inoxidáveis de estrutura completamente austeńıtica e encruados;

(c) aços inoxidáveis de estrutura austeńıtica contendo dispersão de nitretos;

(d) aços inoxidáveis com estrutura completamente austeńıtica, com uma

camada adicional de estrutura de austenita expandida; e
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(e) materiais de comparação: foram usados materiais convencionais como o aço

inoxidável austeńıtico 318 no estado como recebido CR e que neste trabalho

será chamado 318 CR; o aço inoxidável austeńıtico UNSS30403 (AISI −
SAE 304L) no estado solubilizado e que neste trabalho será chamado de

aço inoxidável 304L Sol. Também foi usada a superliga de cobalto Stellite-6

no estado como recebido (bruta de fundição). Os materiais utilizados como

comparação são comumente utilizados em aplicações onde o desgaste por

cavitação é um problema frequente. Para o aço 318CR não foram avaliados

os mecanismos de desgaste, esta condição só será usada para comparar a

variação da taxa de desgaste dos diferentes demais materiais.

O aço inoxidável dúplex 318 foi escolhido para realizar este estudo já que é

posśıvel transformá-lo, através do tratamento HTGN, em um aço austeńıtico de

alta estabilidade microestrutural, isto é, não sofre facilmente transformação de

fase martenśıtica induzida por deformação. Devido ao seu alto teor de cromo

é posśıvel obter por nitretação gasosa em alta temperatura um elevado teor de

nitrogênio em solução sólida próximo de 1 %, teor que nos aços da famı́lia dos

inoxidáveis austeńıticos, fica em torno de 0, 5 % de N em solução sólida.

É sabido que aços inoxidáveis austeńıticos convencionais, por possúırem

austenita metaestável, transformam-se facilmente em martensita quando

submetidos à deformação. No que diz respeito ao aço inoxidável 304L, este

foi escolhido para comparação por possuir microestrutura austeńıtica, que é a

estrutura que se quer avaliar além de ser um material muito usado em peças

submetidas à cavitação. Com relação à superliga de cobalto Stellite-6, esta foi

selecionada porque tipicamente possui uma das maiores resistências ao desgaste

erosivo por cavitação já reportadas (HATTORI; MIKAMI, 2009).

Para avaliar os mecanismos de desgaste operantes durante os ensaios de

cavitação e caracterizar os materiais utilizados, foram usadas as técnicas de

microscopia eletrônica de varredura e difração de elétrons retroespalhados

(Electron Backscattered Diffraction - EBSD). A técnica EBSD permitiu relacionar

a severidade do desgaste com algumas caracteŕısticas cristalográficas dos materiais

utilizados, como a orientação cristalográfica dos grãos, tipo de contornos de grão e

o fator de Taylor. Este fator permitiu ter uma ideia da capacidade de deformação

dos grãos quando são aplicadas tensões (tração ou compressão), em diferentes

direções do material.
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4.1 Materiais utilizados

4.1.1 Materiais no estado como recebido

Caracteŕısticas iniciais dos materiais no estado como recebido, a partir dos quais

se obtiveram as diferentes amostras:

• (a) o aço inoxidável 318 na forma de placas laminadas a quente de 9 mm

de espessura,

• (b) o aço inoxidável 304L na forma de chapas laminadas a quente e recozidas

de 3 mm de espessura, e

• (c) Stellite-6 na forma de placas de 5 mm de espessura.

Os materiais utilizados neste trabalho, bem como as suas composições

qúımicas nominais são apresentados na tabela 4.1. A composição qúımica de cada

aço foi informada pelo fabricante, razão pela qual será chamada de composição

qúımica nominal.

Tabela 4.1: Composição qúımica nominal dos aços utilizados.

Material Elementos qúımicos (% em peso)
UNS AISI Cr C Ni Mo Mn Si Cu N S
S31803 — 22,5 0,019 5,4 3,0 1,9 — 0,14 0,16 0,001
S30403 304L 18,7 0,03 9,6 — 1,9 0,95 — — 0,02

Superliga Cr C Ni Mo Mn Si Co W Fe
Stellite-6 30,0 1,2 3,3 1,5 1,0 2,0 Bal 4,5 3,0

4.2 Tratamentos térmicos, termoqúımicos e

termomecânicos

Na sequência serão apresentados os diferentes tipos de tratamentos realizados nas

amostras, para obter os 5 tipos de materiais estudadas.

4.2.1 Nitretação gasosa em alta temperatura (HTGN)

Amostras quadradas (1,7 x 1,7 cm de lado e de 1 a 1,5 mm de espessura) do aço

318 foram nitretadas a gás em alta temperatura (1200 ◦C), em uma atmosfera

gasosa de N2 de alta pureza (99, 999 %), sob uma pressão de 1,0 atm e um tempo

de nitretação de 8 horas. As amostras foram previamente lixadas, utilizando
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lixas d´água, mantendo a seguinte sequência de desbaste: 100, 220, 400 e 600

mesh. Posteriormente as amostras foram lavadas com água e sabão de maneira

a evitar contaminações que poderiam dificultar a entrada de nitrogênio no aço.

As amostras foram aquecidas sob vácuo de aproximadamente 6, 5 x 10−5 atm, a

uma taxa de aquecimento de 0, 5 ◦C/s em um forno de retorta horizontal marca

Lindberg, aquecido por resistências elétricas, esquematizado na figura 4.1 (a). Nas

figuras 4.1 (b) e (c) são apresentados em detalhe os subsistemas de vácuo e entrada

de gases. A limpeza da atmosfera no interior da retorta é garantida ao se fazer

várias purgas (pressurização com argônio até atingir ńıveis de pressão positivos e

despressurização através do sistema de vácuo). As purgas são realizadas enquanto

a temperatura do sistema atinge o valor de tratamento. O resfriamento final foi

realizado em água por têmpera direta.

O tratamento de nitretação gasosa em alta temperatura foi realizado com o

objetivo de:

(1) transformar o aço inoxidável 318, de estrutura dúplex (austenita e ferrita),

em um aço de estrutura 100 % austeńıtica, contendo ou não nitretos, em

função da temperatura e da pressão do gás N2 utilizada. Isto graças ao

efeito estabilizador da austenita do nitrogênio;

(2) obter um aço com alto teor de N em que as condições de temperatura e

pressão utilizadas permitiram alcançar um teor aproximado de 0,9 % de

N em massa e camadas de até 1 mm de espessura. Como as amostras

utilizadas têm uma espessura de aproximadamente 1,5 mm, espera-se obter

uma estrutura austeńıtica, homogênea, de alto teor de nitrogênio em toda

a seção transversal do material; e

(3) melhorar a resistência ao desgaste por EC dos aços inoxidáveis nitretados.

As condições de temperatura e pressão foram calculadas para o aço 318, de

tal forma a se obter um material com alto teor nitrogênio em solução sólida.

Tais condições foram definidas usando o diagrama de fases para este aço obtido

através do programa Thermocalc c⃝, usando a base de dados TCFE/ 2000, e

apresentado na figura 4.2, onde (a) representa as condições para obter uma

estrutura austeńıtica em solução sólida e (b) representa as condições para obter

uma estrutura austeńıtica com nitretos precipitados.

Para as amostras do aço 318, nas quais se queria obter uma microestrutura

austeńıtica livre de precipitados, a cada duas horas de tratamento à temperatura
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(a)

(b) (c)

Figura 4.1: Equipamento utilizado na realização dos diferentes tratamentos
térmicos e termoqúımicos. (a) sistema geral, (b) subsistema de entrada de gases
e controle da pressão e (c) subsistema de entrada de amostras e manipulação do

vácuo.

de 1200 ◦C, foi realizado vácuo por 15 minutos com o fim de dissolver posśıveis

nitretos ou carbonitretos formados durante o tratamento.

Verifica-se na figura 4.2, que para uma temperatura de 1200 ◦C (1473 ◦K)

linha (a), e uma pressão do gás N2 de 1 atm, o teor de nitrogênio a obter deve

ser de aproximadamente 0, 9 %N em massa

O teor de nitrogênio na superf́ıcie das amostras foi determinado por meio

de microanálise qúımica WDS com detector Oxford acoplado a um microscópio

textitCambridge Instruments Stereoscan 440, por procedimento desenvolvido por
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Figura 4.2: Isopletas do diagrama de fases do aço inoxidável UNS S31803,
calculado no programa Thermocalc c⃝. O conjunto de linhas traçadas desde a
parte superior esquerda até a parte inferior direita do diagrama corresponde ao

equiĺıbrio com gás N2 em diferentes pressões.

Toro, (TORO; TSCHIPTSCHIN, 2010).

A partir das amostras nitretadas a gás em alta temperatura foram obtidas

três amostras que fizeram parte do primeiro e segundo tipos de aços inoxidáveis

austeńıticos com alto teor de nitrogênio.

O primeiro tipo, chamado de “aços inoxidáveis de estrutura completamente

austeńıtica e solubilizados”, foi ensaiado em desgaste EC sob duas condições:

(1) nitretada a gás em alta temperatura (1200 ◦C, 8 horas, 1 atm de

N2) e solubilizada (1200 ◦C, 1 hora, 1 atm de N2)), a qual foi chamada de

318HTGN+Sol (amostra 1). A solubilização posterior à nitretação foi realizada

com o intuito de aumentar o tamanho de grão austeńıtico e comparar o efeito

desta variável na resistência ao desgaste por erosão cavitação, e

(2) nitretada a gás em alta temperatura (1200 ◦C, 8 horas, 1 atm de N2))),

posteriormente laminada a frio até atingir uma deformação de aproximadamente

30 % de redução da espessura e solubilizada (1200 ◦C, 1 hora, 1 atm de
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N2) a qual foi chamada de 318HTGN+Lam+Sol, isto é, aço inoxidável 318,

nitretado, laminado e solubilizado, (amostra 2). A laminação a frio foi

realizada no Hall Tecnológico Prof. Dr. Carlos Dias Brosch do PMT-EPUSP,

usando laminador marca Eletrauri. A laminação seguida de solubilização destas

amostras promove a rescristalização dos grãos deformados, resultando em grãos

austeńıticos poligonais, contendo maclas de recozimento e teve como objetivo

recuperar o formato equiaxial dos grãos na estrutura deformada, e obter estrutura

completamente austeńıtica.

O segundo tipo, chamado de “aços inoxidáveis de estrutura completamente

austeńıtica e encruados”, consistiu de amostras nitretadas a gás em alta

temperatura (1200 ◦C, 8 horas, 1 atm de N2) e posteriormente laminados a

frio, até atingir uma deformação (redução da espessura) de aproximadamente

30 %, porém não solubilizados. Este tipo de aços foi chamado de inoxidáveis

de estrutura completamente austeńıtica e encruados, e identificado como

318HTGN+Enc.

4.2.2 Nitretação gasosa em alta temperatura com o
intuito de formar nitretos

Trabalhos prévios (BERNS; SIEBERT, 1996; GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2004) sobre

nitretação gasosa em alta temperatura mostraram que quando ocorre precipitação

de nitretos a resistência à corrosão é diminúıda, porém a resistência a alguns tipos

de desgaste pode-se comportar de forma ambivalente (ou aumenta ou diminui),

em função das condições de ensaio. Visando avaliar a resistência à cavitação de

aços inoxidáveis austeńıticos com nitretos precipitados, foi realizada nitretação

do aço 318 a 1070 ◦C e 2 atm de pressão do gás N2), por um tempo de 3 horas,

condições verificadas pela condição (b) no diagrama de fases apresentado na figura

4.2, e resfriamento em água por têmpera direta. De acordo com o diagrama da

Figura 4.2 é de se esperar que o tipo de nitretos precipitados sejam do tipo

CrN e Cr2N , entretanto estes nitretos não foram caracterizados. Com estas

condições obteve-se o terceiro tipo de amostras a serem submetidas a ensaios

de desgaste por EC, conhecidos como aços inoxidáveis de estrutura austeńıtica

contendo dispersão de nitretos e nomeado de 318HTGN+Nit.

4.2.3 Nitretação a plasma em baixa temperatura

Visando a obtenção de uma camada de austenita expandida e avaliar o

comportamento desta microestrutura frente ao desgaste por cavitação, os aços
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318 e 304L foram submetidos a tratamento superficial de nitretação a plasma em

baixa temperatura, a 400 ◦C e atmosfera de 75 %N2 : 25 %H2, por um tempo de

12 h, num reator de Nitretação a Plasma por arco pulsado, localizado na empresa

Heat Tech Ltda, em Mogi das Cruzes, São Paulo.

Antes da nitretação a plasma, o aço 318 foi nitretado a gás em alta

temperatura segundo as condições descritas para os aços 318HTGN+Sol e

318HTGN+Lam+Sol, porém por um tempo de 2 1
2
h e resfriamento final em

água por têmpera direta. Essas condições permitiram obter um material com

microestrutura duplex (austenita e ferrita) no núcleo e uma camada de austenita

de alto teor de N em solução sólida de aproximadamente 100 µ m de espessura,

sobre a qual foi formada a camada de austenita expandida. Já o aço 304L foi

nitretado a plasma nas mesmas condições (após ter sido solubilizado a 1100 ◦C,

por uma hora com resfriamento final em água por têmpera direta).

O tratamento de nitretação a plasma permitiu a obtenção dos dois conjuntos

de amostra que constitúıram o quarto tipo de materiais estudados em EC,

nomeados de 318HTGN+Plas e 304LSol+Plas (amostras 5 e 6).

4.2.4 Materiais de comparação

Como já foi dito, para efeitos de comparação foram usados o aço inoxidável

304L, no estado solubilizado, e a superliga de cobalto Stellite-6, no estado como

recebido (bruta de fundição). O aço 304L foi solubilizado a 1100 ◦C, por 1h, com

resfriamento final em água por têmpera direta, nomeado como 304LSol.

O segundo material usado para efeito de comparação foi a superliga de cobalto

“Stellite-6”, selecionado por sua elevada resistência ao desgaste por EC reportada.

Estes dois materiais constitúıram o quinto tipo de materiais submetidos a ensaios

de desgaste por EC (amostras 7 e 8).

Na tabela 4.2 é apresentado um resumo dos diferentes tipos de materiais

utilizados neste estudo, assim como a sua identificação, condições de tratamento

térmico, termoqúımico e termomecânico aos quais foram submetidas as amostras

antes dos diferentes testes realizados, bem como caracteŕısticas microestruturais

e mecânicas como microestrutura e dureza respectivamente.
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Tabela 4.2: Informações referentes a tratamentos térmicos, termoqúımicos e
termomecânicos, e caracteŕısticas macroestruturais e mecânicas dos materiais

utilizados neste trabalho.

Material Tipo Identificação
da amostra

Tratamento Microestrutura
da superf́ıcie

Dureza
HV 0, 1

Tamanho
de grão

1 (1)
318HTGN+
Sol

Nitretado em
alta

temperatura
com Nitrogênio
em solução

sólida. Aprox.
0, 9 %N .

Austenita com
alto teor de N

livre de
encruamento e
textura 110 //

superf́ıcie

330 160

(2)
318HTGN+
Lam+Sol

Nitretado em
alta

temperatura,
laminado 30% e
solubilizado.

Aprox. 0, 9 %N

Austenita com
alto teor de N

livre de
encruamento e

textura
aleatória

330 120

UNS
S31803

2 (3)
318HTGN+
Enc

Nitretado em
alta

temperatura e
laminado 30 %.
Aprox. 0, 9 %N

Austenita com
alto teor de N

encruada

470 120

(318) 3 (4)
318HTGN+
Nit

Nitretado em
alta

temperatura
com nitrogênio

tanto em
solução sólida

quanto
formando
nitretos

Austenita com
alto teor de N

livre de
encruamento e
com dispersão
heterogênea de

nitretos

330 85

4 (5)
318HTGN+
Plas

Nitretado em
alta

temperatura e
nitretado a
plasma em

baixa
temperatura.
Aprox. 20 %N

Austenita
expandida e

textura 110 //
superf́ıcie

1700
HV0.05

150

UNS
30403

4 (6)
304LSol+
Plas

Solubilizado e
nitretado a
plasma em

baixa
temperatura.
Aprox. 20 %N

Austenita
expandida e

textura
aleatória

1500
HV0.05

120

(304L) 5 (7) 304LSol Solubilizado Austenita sem
adição de N,

livre de
encruamento e

textura
aleatória

180 120

Stellite-
6

5 (8) Stellite-6 Como recebido Matriz de alta
liga com

carbonetos de
W e V

660 —
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4.3 Ensaios de cavitação vibratória

Com o objetivo de avaliar a resistência ao desgaste e os mecanismos de dano que

operam nas primeiras etapas do desgaste EC nos diferentes tipos de materiais,

foram realizados ensaios de cavitação vibratória conforme a norma ASTM G32

(ASTM-G32, 2009), utilizando a técnica de ensaio indireta, que consiste em colocar

o corpo de prova por baixo da ponta vibratória.

Os ensaios foram realizados em equipamento Telsonic SG 1000 operando a

20 kHz de frequência e amplitude de vibração de 40 µm. As amostras foram

colocadas a uma distância de 0,5 mm da ponta do equipamento. O ambiente

de ensaio foi água destilada a 20 ± 0, 5◦C. A massa das amostras foi medida

periodicamente, interrompendo os ensaios, com o intuito de quantificar a perda

de massa dos materiais ensaiados e levantar curvas de taxa de desgaste em função

do tempo de ensaio. Para isto foi usada uma balança Shimadzu AUW220D com

resolução de 0,01 mg localizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica do

PMT-EPUSP.

A figura 4.3 (a) e (b) apresenta fotografias do equipamento de cavitação

vibratória utilizado nesta pesquisa. Na figura 4.3 (c) é apresentado um esquema

da forma como são colocadas as amostras e as diferentes partes que compõem

o sistema. O equipamento está localizado no Laboratório de Fenômenos de

Superf́ıcie (LFS) no prédio de Engenharia Mecânica da EPUSP.

4.4 Caracterização microestrutural

Para a caracterização das amostras foram usadas as técnicas de microscopia

óptica, eletrônica de varredura, a difração de elétrons retroespalhados. Na

sequência é apresentado um breve resumo do trabalho realizado com estas

técnicas.

4.4.1 Microscopia óptica

Esta técnica foi usada para avaliar a microestrutura inicial das diferentes

amostras, onde foi posśıvel identificar desde defeitos como inclusões, assim como

as fases presentes. A partir de micrografias ópticas também foi posśıvel fazer a

quantificação do tamanho de grão utilizando o método proposto na norma ASTM

E112 (ASTM-E112, 2004).
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(a)

(b) (c)

Figura 4.3: Equipamento de cavitação. (a) vista geral, (b) detalhe do
porta-amostra, (c) esquema do dispositivo de ensaios.

4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Esta técnica foi utilizada para realizar o estudo morfológico das superf́ıcies

ensaiadas através do acompanhamento do desgaste EC. As micrografias foram

obtidas a cada vez que os ensaios de cavitação eram interrompidos para medição

da perda de massa. Para isto, foi usado um microscópio eletrônico de varredura

Philips XL30TMP. Para análises mais simples, como micrografias gerais da

microestrutura, antes e após dos diferentes tratamentos térmicos, termoqúımicos

e termomecânicos, onde se pretendia observar presença de precipitados, óxidos

ou inclusões, foi usado um microscópio ótico Olympus (modelo BX60M).

A preparação metalográfica das amostras foi realizada segundo norma ASTM

E-407 (ASTM-E407, 2007), isto é, lixamento grosseiro em lixas de grana 220 até

2500, e polimento fino com acabamento final em pano de 1 µm, utilizando pasta

de diamante.



4.4 Caracterização microestrutural 62

Para revelar a microestrutura tanto nos aços no estado como recebido, quanto

nos aços tratados, foi usada uma solução 10% em massa de ácido oxálico, através

de polimento eletroĺıtico em equipamento ATMKristall − 620 , localizado no

Laboratório de Metalografia do PMT-EPUSP. Os parâmetros usados para o

ataque eletroĺıtico foram 3,5 V e tempo entre 30 e 40 s, para amostras com

tamanho entre 10 e 20 mm2.

4.4.3 Análise dos mecanismos de desgaste.

Para cada uma das amostras ensaiadas em EC, foram analisados os mecanismos

de dano que operam nas diferentes etapas do desgaste, utilizando microscópio

eletrônico de varredura (MEV) para diferentes tempos de ensaio, sempre na

mesma área, e dentro dessa área, analisando sempre os mesmos locais. Esta

técnica permitiu acompanhar o processo de dano para tempos espećıficos e para

o intervalo de tempo de duração dos ensaios.

As micrografias permitiram observar que tipo de defeitos superficiais, entre

pites, bandas de deslizamento ou protuberâncias eram formados para os diferentes

tempos de ensaio, identificando os posśıveis locais em que diferentes mecanismos

de desgaste podiam operar mais facilmente.

4.4.4 Difração de elétrons retroespalhados

A técnica de difração de elétrons retroespalhados, EBSD, foi usada para a

caracterização da microtextura das amostras 1, 2, 4, 5 e 7 segundo a tabela 4.2,

pois essas amostras apresentaram, em experiências preliminares, forte textura.

Para os materiais em que foi posśıvel utilizar a técnica EBSD, ela foi

usada para construir mapas de distribuição de orientação cristalográfica, medir

o tamanho de grão onde fosse posśıvel, determinar o tipo de contornos de

grão, e identificá-los pelo ı́ndice de coincidência CSL - Coincidence Site Lattice,

utilizando o software OIM Analysis, desenvolvido pela TSL. O sistema usado

foi um EBSD/TSL acoplado ao microscópio eletrônico de varredura Philips

XL30TM, anteriormente mencionado.

O polimento final das amostras analisadas pela técnica EBSD foi realizado

em politriz automática Struers, girando a 250 rpm, com uma carga de 300 g,

usando śılica coloidal 0, 25 µm, por no mı́nimo 1 h. Este equipamento encontra-

se localizado no laboratório de metalografia do PMT-EPUSP. A preparação

do aço 304L foi feita por polimento eletroĺıtico, devido ao fato deste material
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sofrer transformação martenśıtica durante o polimento, mesmo sob baixas cargas.

Assim sendo, as amostras deste aço foram polidas até lixa no 600 mesh e levadas

ao sistema de polimento eletroĺıtico ATM Kristall 620. Para o polimento usou-se

uma solução de ácido perclórico (940 ml de etanol (absoluto), 6 ml de água

destilada e 54 ml de HClO4, com uma voltagem de 35 V e um tempo de

aproximadamente 40 s. As amostra não precisaram ser atacadas por substâncias

qúımicas, pois o polimento eletroĺıtico já é suficiente para obter um bom resultado.

Deve-se mencionar que para as amostras do aço 318HTGN+Enc e Stellite-6,

não foi posśıvel a realização da varredura EBSD, isto porque o primeiro material

apresenta uma estrutura deformada, fato que dificulta a obtenção de padrões

de Kikuchi e o segundo uma estrutura bastante complexa. Assim, a discussão

sobre os mecanismos de desgaste operantes é feita a luz do que foi observado

nas micrografias MEV, não sendo posśıvel fazer uma correlação com a orientação

cristalográfica dos grãos desses materiais nem com o tipo de contornos de grão.

4.4.4.1 Realização da varredura EBSD e obtenção de mapas.

Para garantir que o acompanhamento do desgaste EC fosse realizado na mesma

área varrida por EBSD, após a preparação metalográfica e com a ajuda de um

equipamento de microdureza Vickers, foram feitas quatro marcas (carga de 1 kg),

de modo a formar uma área retangular, com espaçamento de 1,5 mm de uma

marca para outra, sobre a superf́ıcie das amostras onde foi realizada a varredura

EBSD, como mostra a figura 4.4.

As diferentes varreduras EBSD foram realizadas com passos variando na faixa

de 2 a 4 µm entre cada par de pontos analisados, com uma voltagem de 25 kV

de aceleração dos elétrons e uma inclinação da superf́ıcie de 70 graus devido à

geometria do sistema.

4.5 Relações entre desgaste erosivo por cavitação

e parâmetros cristalográficos

Depois de terminada a varredura EBSD das amostras, os dados foram processados

utilizando o programa computacional OIM Analysis, a partir do qual se obtiveram

mapas de distribuição de orientação cristalográfica mapas de tipos de contornos

de grão Orientation Image Maps - OIM, e mapas dos fatores de Taylor para

várias condições de tensão, com os quais foi posśıvel correlacionar o processo de

dano decorrente do desgaste EC, com as propriedades cristalográficas de alguns
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Figura 4.4: Área varrida, demarcada sobre a superf́ıcie por meio de
endentações V ickers. Foto obtida diretamente do programa EBSD antes da
varredura da superf́ıcie. A área é quadrada mas a amostra está inclinada 70 ◦,

dáı a sua assimetria.

dos materiais utilizados. Estas relações são apresentadas na sequência.

4.5.1 Relação entre desgaste EC, orientação crista-
lográfica e FT

Quando os ensaios de desgaste por cavitação eram interrompidos, as amostras

eram pesadas e posteriormente fotografadas no MEV, onde se tinha cuidado de

focar sempre a mesma área em que havia sido obtido o mapa de distribuição de

orientações cristalográficas OIM. Localizada a área, foram realizadas fotografias

gerais (em baixos aumentos), para observar a forma como se apresentava o dano

na superf́ıcie exposta à cavitação, isto é, se era generalizada ou localizada e quais

regiões começavam a ser mais ou menos afetadas (dentre grãos, contornos de grão

e defeitos cristalográficos como maclas, bandas de deslizamento, protuberâncias,

pites, etc).

Para determinar quais orientações cristalográficas eram mais ou menos

afetadas pelo desgaste EC, ao longo do tempo de ensaio, foram inicialmente

determinados, de forma visual e com ajuda de micrografias MEV, os grãos que

apresentavam a superf́ıcie mais conservada ou mais danificada, dentro de uma

região da área ensaiada em cavitação. Os grãos identificados como os mais

conservados nesta área, foram destacados (pintados em concordância com a cor
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indicada pelo triângulo de referência ou IPF como mostra a figura 2.14 (b)), com

ajuda do programa Adobe − Photoshop R⃝. Finalmente foi obtido o mapa OIM,

só para os grãos que se apresentavam mais conservados ou mais danificados, de

forma a identificar qual ou quais eram as orientações de maior e menor resistência

ao desgaste EC através do tempo de ensaio. A identificação dos grãos mais

conservados e mais danificados só foi realizada para tempos de ensaio de 4 e 64

horas, nos materiais 318HTGN+Sol e 318HTGN+Lam+Sol (amostras 1 e 2).

Para verificar quais orientações cristalográficas apresentam maior ou menor

resistência ao desgaste EC, foram calculados mapas do fator de Taylor, assumindo

que as tensões que atuam na superf́ıcie, devidas as ondas de choque e micro-

jatos provenientes da implosão de bolhas de cavitação, sejam de compressão

uniaxial normal à superf́ıcie e que se propagam de forma radial para dentro do

material exercendo uma compressão num determinado volume (CUPPARI; SOUZA;

SINATORA, 2005; HAMMITT, 1966). Para simular esta condição, foi usado um dos

modelos propostos pelo programa TSL/OIM em que a deformação no material

é do tipo compressiva, obtida quando uma tensão de compressão, normal à

superf́ıcie cavitada é exercida, conforme se observa no esquema da figura 4.5.

O mapa do FT foi calculado para os dois materiais do tipo 1 (318HTGN+Sol e

318HTGN+Lam+Sol, (amostras 1 e 2)).

Figura 4.5: Esquema de uma chapa onde se mostra a direção de aplicação da
tensão para o cálculo do FT. (DL e DN representam as direções de laminação e

direção normal à direção de laminação respectivamente).

Para fazer um acompanhamento mais detalhado do desgaste por EC

envolvendo diferentes orientações e tempos de ensaio, foi selecionada uma região

dentro do mapa OIM, obtido para o aço 318HTGN+Lam+Sol. contendo

aproximadamente 100 grãos. A área sobre a superf́ıcie do material ensaiada

corresponde com a parte do mapa OIM escolhido foi fotografada no MEV após

tempos de ensaio de 4 e 25 horas. O desgaste foi classificado visualmente para
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cada grão dentro daquela área, na faixa de valores de 1 a 5, em que um valor

de 1 indica que o grão manteve um bom estado de conservação para esse tempo

de ensaio. O valor 2 indica que o interior do grão começou a apresentar ind́ıcios

de dano, e assim por diante, até chegar ao valor de 5, que indica que esses grãos

apresentam a maior quantidade de dano observável.

Para cada tempo de ensaio estudado foram obtidos, com ajuda do programa

TSL/OIM, mapas OIM somente daqueles grãos pertencentes a cada valor

atribúıdo na classificação realizada, isto é, um mapa contendo só os grãos de

valor 1, um mapa contendo só os grãos com valor 2 e assim por diante. Da mesma

forma, foram obtidas figuras de pólo inversa, para cada um desses mapas obtidos,

de modo a identificar quais as orientações cristalinas eram mais ou menos afetadas

pelo desgaste. Desta forma foi posśıvel fazer uma correlação entre desgaste EC e

a orientação cristalográfica de cada grão, para os dois tempos analisados.

4.5.2 Relação entre desgaste erosivo por cavitação e tipo
de contornos de grão

Para realizar este estudo foi utilizado o aço 318HTGN+Lam+Sol (amostra 2).

Com ajuda do Software TSL/OIM, foi calculado um mapa de tipos de contornos

de grão, em uma área da região cavitada, contendo aproximadamente 220 grãos.

Esses contornos foram classificados de acordo com o ı́ndice de coincidência de

seus reticulados (CSL), como contornos de grão especiais e contornos de grão

não especiais. Neste caso foram considerados contornos de grão especiais, aqueles

com CSL < 29. Para a classificação dos contornos, entre especiais e não especiais

foi usado o critério de Brandom (RANDLE; ENGLER, 2000). Este critério diz que

a região entre dois grãos pode ser classificada como um contorno especial se a

tolerância,∆θ, na desorientação entre os dois grãos, com ı́ndice de coincidência

(
∑

), é ∆θ = 15◦
∑−1/2. Entretanto, tenha-se observado que esse critério

classifica alguns contornos que não são especiais como especiais como se fossem.

Este fato levou a propor um critério mais restrito para a tolerância ∆θ, proposto

por Palumbo e colaboradores (G.PALUMBO et al., 1998). Este critério diz que

∆θ = 15◦
∑−5/6.

Por sua vez, os contornos especiais foram classificados em dois tipos, aqueles

com
∑

= 3 nomeados neste trabalho
∑

−3 (conhecidos como contornos de

macla), e aqueles com
∑

̸=3 nomeados neste trabalho como outros CSL. Os

contornos não especiais foram aqui chamados de Não CSL. Como mencionado no

parágrafo anterior, a classificação dos tipos de contornos foi realizada utilizando
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o programa TSL/OIM em uma região dentro do mapa OIM obtido para o

aço selecionado. Este procedimento é mostrado na figura 4.6. A região

analisada continha aproximadamente 220 contornos dos três tipos, 80 CSL∑
−3, 35 de outros CSL e 105 Não CSL. O programa também permitiu obter

mapas individuais dos contornos
∑

−3 e dos outros CSL, facilitando a sua

contagem e identificação em micrografias MEV. Realizada a classificação dos

contornos, estes foram localizados em micrografias MEV das amostras do aço

318HTGN+Lam+Sol ensaiadas em cavitação por 4, 9, 16 e 25 horas. Essas

micrografias correspondem com o mapa de tipos de contornos de grão analisado.

A evolução do desgaste por cavitação foi realizada de forma visual, assim,

para cada tempo de ensaio analisado foi contabilizado o número de contornos de

cada tipo que apresentavam evidências de dano. Para cada tipo de contorno foi

calculada a porcentagem de contornos danificados e a sua variação no tempo de

ensaio com relação a ele mesmo. Desta forma foi posśıvel construir gráficos da

fração de contornos danificados para cada tipo analisado em função do tempo de

ensaio. Tempos superiores a 25 horas não foram analisados porque a superf́ıcie

dos grãos se apresentava tão danificada, que não era posśıvel identificar muitos

dos contornos.

Figura 4.6: Para o aço 318HTGN+Lam+Sol: (a) mapa de distribuição de
orientações cristalográficas (OIM), (b) área destaca em (a) usada para classificar

os tipos de contornos mostrados no mapa à direita
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4.5.3 Relação entre orientação cristalográfica, tipo de
contornos de grão e Fator de Taylor FT

Para fazer esta relação foi medida a variação de FT (calculada como a diferença

do FT), entre grãos separados por contornos que visualmente se percebiam mais

conservados. Neste caso foi utilizada o aço inoxidável 318HTGN+Lam+Sol, pelo

fato de apresentar orientação cristalográfica aleatória. Como dito anteriormente,

o FT foi calculado através do software TSL/OIM, considerando que as tensões

atuantes na superf́ıcie desgastada eram de compressão uniaxial normal à superf́ıcie

da chapa.

A variação do fator de Taylor entre grãos separados por contornos

visivelmente conservados foi calculada para um tempo de cavitação 16 horas. Esse

tempo foi escolhido porque a superf́ıcie apresentava uma quantidade significativa

de contornos ainda conservados, sendo que para tempos maiores quase 100 % da

superf́ıcie apresentava todos os contornos danificados.

Os valores de variação do FT obtidos foram agrupados em 5 intervalos iguais e

para cada intervalo foi calculada a fração de contornos visivelmente conservados.

A partir dos valores do FT, os grãos adjacentes aos contornos analisados foram

classificados como grãos com baixa ou alta diferença de FT.
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5 Resultados e discussão

Os resultados foram divididos em três partes . Na primeira parte são apresentadas

informações gerais dos diferentes tipos de ligas estudados antes de serem

submetidos aos ensaios de desgaste EC. Na segunda parte são discutidos os

mecanismos de dano operantes durante as diferentes etapas do processo de

desgaste EC, para cada uma das ligas estudadas. Por último, na terceira parte

são apresentados resultados, onde se relacionam caracteŕısticas do desgaste EC

com aspectos cristalográficos de alguns dos materiais usados neste estudo.

5.1 Caracterização dos materiais em estudo

5.1.1 Caracterização dos aços inoxidáveis no estado como
recebido

As figuras 5.1 (a) e (b) apresentam micrografias da superf́ıcie para os aços

inoxidáveis 304L e 318 respectivamente, no estado como recebido. Nessas

micrografias é posśıvel identificar, além das fases, a forma e o tamanho dos grãos

que estes materiais apresentam.

Da micrografia da figura 5.1 (a), para o aço inoxidável 304L, nota-se

que os grãos são do tipo equiaxial e tamanho de grão médio de 35 µm,

medido pelo método dos interceptos (GARVART; MONTHEILLET, 2000). A

dureza média do material foi de 180 ± 10 HV , medida com carga de 0,1 kgf.

Esta micrografia apresenta também algumas regiões escuras, possivelmente, de

martensita transformada durante o processo de polimento.

Na microestrutura do aço 304L foram encontradas inclusões não metálicas

do tipo sulfeto de manganês, como mostrado na figura 5.2 (a) e verificado pelo

espectro de composição EDS, da figura 5.2 (b).

Na figura 5.1 (b), para o aço 318 na condição como recebido, observa-

se microestrutura constitúıda por grãos alternados de ferrita e austenita (com

aproximadamente 50% em volume de cada fase, confirmado com ajuda do software
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(a)

(b)

Figura 5.1: Micrografias ópticas dos materiais de estudo no estado como
recebido, (a) aço inoxidável 304L mostrando grãos austeńıticos e (b) aço

inoxidável 318 mostrando grãos de austenita e ferrita. Ataque eletroĺıtico com
ácido oxálico 10 % em ambos os materiais.

ImageJ), deformados na direção de laminação. Para este material a dureza foi de

aproximadamente 250± 10HV , medida com carga de 0,1 kgf.
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(a) (b)

Figura 5.2: (a) micrografia óptica sem ataque do aço inoxidável 304L
mostrando inclusões de sulfeto de manganês e (b) espectro EDS confirmado

inclusões de sulfeto de manganês.

5.1.2 Caracterização dos materiais de estudo antes dos
ensaios de desgaste por EC

Como já foi dito, neste trabalho os materiais foram divididos em 5 tipos em função

da microestrutura obtida após terem sido submetidos a diferentes tratamentos

térmicos, termoqúımicos e termomecânicos, visando obter ligas com alto teor de

nitrogênio, exceto nos materiais de comparação que não contêm esse elemento.

A seguir são apresentadas informações sobre as caracteŕısticas microestrutu-

rais e de propriedades mecânicas de cada uma destes tipos.

5.1.2.1 Aços inoxidáveis com estrutura completamente austeńıtica e
solubilizados (tipo 1)

Estado nitretado e solubilizado 318HTGN+Sol, amostra 1).

Na figura 5.3 é apresentada a micrografia ótica da seção transversal do aço

318HTGN+Sol nitretado sob atmosfera de nitrogênio gasoso utilizando uma

pressão de gás N2 de 1 atm, por um tempo de 8 horas, à temperatura de 1200

◦C e resfriamento final em água (têmpera direta). O elevado teor de nitrogênio

introduzido durante a nitretação (0, 9 % em peso) promoveu total transformação

do aço austeno-ferŕıtico em aço 100 % austeńıtico. Após nitretação esse aço foi

solubilizado a 1200 ◦C por 1 hora, apresentando microestrutura constitúıda por

grãos equiaxiais. Nesta micrografia observa-se uma grande quantidade de maclas

de recozimento, que se formam devido ao fato dos aços austeńıticos apresentarem

baixa energia de defeito de empilhamento.
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Figura 5.3: Microestrutura do aço inoxidável 318HTGN+Sol. Ataque
eletroĺıtico com ácido oxálico 10 %.

Nesse estado o aço 318HTGN+Sol apresenta um tamanho de grão médio de

160±10µm e uma dureza aproximada de 330 ±12HV 0, 1. O teor de nitrogênio,

após a nitretação, foi de aproximadamente 0, 9±0, 15% em massa, medido através

da técnica WDS.

A figura 5.4 (a) apresenta o mapa de distribuição de orientações

cristalográficas (OIM - Orientation Image Map) da superf́ıcie do material, no

estado nitretado e solubilizado, obtido por difração de elétrons retro-espalhados.

Na figura 5.4 (b) encontra-se a figura de pólo inversa (IPF - Inverse Pole Figure) do

mapa apresentado na figura 5.4 (a) onde é posśıvel observar se a amostra possui

ou não forte textura com predominância de planos cristalográficos paralelos à

superf́ıcie da amostra.

Do mapa de distribuição de orientações cristalográficas (OIM) mostrado na

figura 5.4 (a), é posśıvel verificar a obtenção de um material com uma forte

orientação preferencial após o tratamento de nitretação, com acentuada população

de grãos com planos 101 orientados paralelos à superf́ıcie das amostras como

indicado pela predominância de cores verdes na figura 5.4 (a) e pela figura de

pólo inversa (figura 5.4 (b). A orientação cristalográfica preferencial é atribúıda à

forma como é realizado o tratamento de nitretação gasosa em alta temperatura,

que como relatado por Tschiptschin e Garzón (GARZÓN; TSCHIPTSCHIN, 2003).

Durante o aquecimento sob vácuo do aço UNS S31803 forma-se ferrita. Ao final

do ciclo de aquecimento ocorre crescimento seletivo dos grãos ferŕıticos o que gera

uma microestrutura grosseira com uma textura acentuada. Após a exposição do
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(a) (b)

Figura 5.4: (a) mapa de distribuição de orientações cristalográficas (OIM)
para o aço inoxidável 318HTGN+Sol obtido por EBSD, (b) Figura de pólo

inversa IPF. [TSL/OIM]

material à atmosfera de nitrogênio, ocorre precipitação de austenita na forma de

placas laterais que mantém relações de orientação de Kudjumov-Sachs com os

grãos ferŕıticos com 24 variantes, dai a textura presente neste aço.

Estado nitretado, laminado (30 %) e solubilizado (318HTGN+Lam+Sol,

amostra 2). Na figura 5.5 é apresentada a micrografia da superf́ıcie do aço

inoxidável 318 na condição nitretado a 1200 ◦C, por 8 horas sob pressão de

nitrogênio de 1 atm, laminado a frio 30 % e solubilizado a 1200 ◦C por 1 hora.

Na micrografia da figura 5.5 verifica-se que o tamanho de grão, após

deformação por laminação, ficou com um tamanho de grão médio de diâmetro

120 ± 10 µm. Observa-se também que a recristalização foi completa, pois todos

os grãos apresentam morfologia equiaxial, A dureza também ficou parecida com

a do material nitretado e solubilizado, isto é, 330± 3 HV .

A figura 5.6 (a) apresenta os resultados de medidas de textura pela

técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) da superf́ıcie do aço

318HTGN+Lam+Sol.

Na figura 5.6 (a) é apresentado o mapa OIM da distribuição de orientações

cristalográficas. Nesse mapa se verifica que o material apresenta uma
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Figura 5.5: Micrografia da superf́ıcie do aço inoxidável 318HTGN+Lam+Sol.
Ataque eletroĺıtico com ácido oxálico 10 %.

(a) (b)

Figura 5.6: (a) mapa de distribuição de orientações cristalográficas para o aço
inoxidável 318HTGN+Lam+Sol obtido por EBSD, (b) Figura de pólo inversa

IPF.

distribuição de orientações que pode ser considerada aleatória, produto da

laminação e subsequente recristalização durante o tratamento de solubilização.

Essa aleatoriedade de orientações pode ser verificada na figura de pólos

inversa mostrada na figura 5.6 (b), onde é posśıvel notar que os pontos

estão uniformemente distribúıdos na área do triângulo, indicando que não há

orientações preferenciais quando o aço 318 nitretado em alta temperatura é em
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seguida deformado a frio e recristalizado.

5.1.2.2 Aços inoxidáveis com estrutura completamente austeńıtica e
encruados (tipo 2)

Estado nitretado e laminado (30%) ( 318HTGN+Enc, amostra 3).

Na figura 5.7 é apresentada uma micrografia da superf́ıcie do aço inoxidável 318

na condição de nitretado a 1200 ◦C, por um tempo de 8 horas e uma pressão de

nitrogênio de 1 atm e posteriormente laminado a frio (encruado), até atingir 30 %

de redução da espessura.

Figura 5.7: Microestrutura da superf́ıcie do aço 318HTGN+Enc mostrando
grãos deformados contendo bandas de cisalhamento grosseiras. Ataque

eletroĺıtico com ácido oxálico 10 %..

No detalhe à direita da micrografia da figura 5.7 é posśıvel notar bandas de

cisalhamento dentro de alguns grãos, formadas durante o processo de laminação.

A formação dessas bandas deixa em evidência que o processo de deformação foi

mais acentuado em alguns grãos do que em outros. Observa-se também que a

equiaxialidade dos grãos foi mantida após o processo de laminação, embora a

curvatura dos contornos de grão, e especificamente os contornos de macla, tenha

mudado levemente. A dureza do material neste estado foi de aproximadamente

470± 14HV 0, 01 e o tamanho de grão foi de 120 ± 10

mum
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5.1.2.3 Aços inoxidáveis com estrutura austeńıtica contendo dispersão
de nitretos (tipo 3)

Estado nitretado com estrutura austeńıtica e nitretos dispersos

(318HTGN+Nit, amostra 4) livre de encruamento. Na figura 5.8 é

apresentada a micrografia da superf́ıcie do aço inoxidável 318 na condição de

nitretado a 1070 ◦C, por um tempo de 3 horas e uma pressão de nitrogênio de

2 atm, condições que permitiram a obtenção de uma estrutura austeńıtica com

presença de nitretos de cromo. Essa microestrutura foi obtida sob condições

de pressão e temperatura (vide figura 4.2) segundo a condição (b) mostrada,

em que se obteve uma estrutura composta por austenita com nitretos de cromo

precipitados tanto nos contornos quanto no interior dos grãos.

(a)

(b)

Figura 5.8: Microestruturas da superf́ıcie do aço 318HTGN+Nit: (a) sem
ataque, b) atacado eletroĺıticamente com ácido oxálico 10 %.
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Nas micrografias da figura 5.8 (a) e (b) observa-se uma estrutura de grãos

equiaxiais em sua grande maioria, com um tamanho médio de 85 ± 6 µm. A

dureza do material neste estado é de aproximadamente 340± 12HV.

Na figura 5.9 se apresenta o mapa de distribuição de orientações

cristalográficas OIM da superf́ıcie do material, no estado nitretado a gás com

presença de nitretos de cromo.

(a) (b)

Figura 5.9: Para o aço 318HTGN+Nit: (a) mapa de distribuição de
orientações cristalográficas, (b) IPF.

Do mapa (OIM) da figura 5.9 (a) observa-se uma estrutura composta por

grãos alongados de austenita, apresentando uma distribuição homogênea de

nitretos, localizados tanto no interior dos grãos quanto ao longo de seus contornos.

Do mapa (OIM) é posśıvel notar também que o material apresenta orientação

preferencial dos grãos com os planos do tipo (101) paralelos à superf́ıcie das

amostras, como verificado na IPF apresentada na figura 5.9 (b).

5.1.2.4 Aços inoxidáveis com estrutura de austenita expandida (tipo
4)

Aço 318 nitretado a gás + nitretado a plasma (318HTGN+Plas,

amostra 5). Nas figuras 5.10 (a) a (c) são apresentadas micrografias do aço

318HTGN+Sol nitretado a gás a 1200 ◦C, por um tempo de 3 h e uma pressão

de nitrogênio de 1 atm, e depois nitretado a plasma a uma temperatura de 400

◦C em atmosfera de 75 %N2 : 25 %H2 por um tempo de 12 horas.

Da sequência de micrografias apresentadas na figura 5.10 é posśıvel observar



5.1 Caracterização dos materiais em estudo 78

Figura 5.10: Microestrutura da seção transversal do aço 318HTGN+Plas. (a)
microestrutura com núcleo dúplex de austenita e ferrita e superf́ıcie de

austenita, (b) camada grossa de austenita obtida por nitretação gasosa, e (c)
camada fina de austenita expandida obtida por nitretação a plasma. Ataque

eletroĺıtico com ácido oxálico 10 %.

que com a nitretação gasosa realizada por um tempo de 3 horas, obteve-se uma

microestrutura formada por um núcleo bifásico de austenita e ferrita (figura

5.10 (a)), seguida por uma camada de austenita com um teor de nitrogênio em

solução sólida de aproximadamente 0, 9 % e uma espessura de aproximadamente

100 µm (figura 5.10 (b)), e terminando na borda superior com uma fina camada

de austenita expandida com espessura aproximada de 2, 3 µm (figura 5.10 (c)).

O tamanho de grão da austenita expandida tem correspondência com aquele da

camada de austenita obtida por nitretação gasosa que é de 150±10 µm. A dureza

desta camada foi de 1700HV 0, 005.

Na figura 5.11 se apresenta o mapa de distribuição de orientações

cristalográficas OIM da superf́ıcie do aço 318HTGN+Plas.

Do mapa (OIM) da figura 5.11 pode-se observar que a camada de austenita

expandida formada na superf́ıcie do material previamente nitretado a gás,

conserva a orientação preferencial dos grãos com planos do tipo 101 orientados

paralelos à superf́ıcie das amostras, como pode ser verificado no mapa de

orientações da figura 5.11 (a) e da figura de pólo invesa mostrada na figura

5.11 (b). Nota-se também que os grãos são do tipo equiaxiais completamente

austeńıticos, contendo também, maclas de recozimento.

Aço 304L solubilizado e nitretado a plasma (304LSol+Plas, amostra

6). Na figura 5.12 são apresentadas micrografias do aço 304L nos estados (a)
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(a) (b)

Figura 5.11: Mapa de distribuição de orientações cristalográficas OIM da
superf́ıcie do aço inoxidável 318HTGN+Plas (b) IPF

solubilizado e (b) nitretado a plasma.

(a) (b)

Figura 5.12: Para o aço 304LSol+Plas: (a) micrografia com pequenos
aumentos após nitretação a plasma, (b) detalhe da região destacada em (a)

mostrando a fina camada superficial de austenita expandida. Ataque eletroĺıtico
com ácido oxálico 10 %.

Na figura 5.12 (b), observa-se que com o tratamento de nitretação a plasma

formou-se uma fina camada de austenita expandida (aproximadamente 4 µm de

espessura) na superf́ıcie do aço 304LSol previamente solubilizado. A dureza desta

camada é de aproximadamente 1500HV 0, 005. O acúmulo de carbono empurrado

pelo nitrogênio que está entrando via difusão nessa região, é uma das hipóteses

que se têm para explicar a formação de uma segunda camada rica em carbono

com cerca de 1, 5µm de espessura. As duas camadas de alta dureza formaram-se
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sobre um substrato mole de aproximadamente 180± 10HV 0, 1

5.1.2.5 Materiais de comparação (tipo 5)

Aço 304L solubilizado (304LSol, amostra 7). Na figura 5.13 é

apresentada a micrografia do aço inoxidável 304L no estado solubilizado.

Figura 5.13: Microestrutura do aço inoxidável 304LSol. Ataque eletroĺıtico
com ácido oxálico 10 %.

Na figura 5.13 se vê que o tratamento de solubilização realizado neste aço

permitiu a obtenção de uma estrutura de grãos equiaxiais, com tamanho médio

de 120± 10 µm e uma dureza de 180± 10 HV0,1 .

A figura 5.14 (a) apresenta o mapa de distribuição de orientações

cristalográficas OIM da superf́ıcie do material, no estado solubilizado.

Do mapa OIM apresentado na figura 5.14 (a) observa-se que o aço 304LSol

apresenta orientação cristalográfica aleatória, como confirmado pela figura de pólo

inversa IPF mostrada na figura 5.14 (b)

Superliga de cobalto “Stellite-6”(amostra 8). A figura 5.15

apresenta a micrografia da superliga de cobalto Stellite-6 no estado como recebida

(bruta de fundição).

A micrografia da figura 5.15 mostra que a liga Stellite-6 é hipoeutética com

estrutura composta por dendritas de Co e uma rede de carbonetos de Cr eutéticos
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(a) (b)

Figura 5.14: Mapa de distribuição de orientações cristalográficas OIM da
superf́ıcie do aço inoxidável 304LSol, (b) IPF.

Figura 5.15: Microestrutura da superliga de cobalto Stellite-6 no estado como
recebida (bruta de fundição). Amostra sem ataque.

com morfologia irregular. A dureza do material no estado como recebido (bruta

de fundição) é de 660± 10HV 0, 1.
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5.2 Análise dos mecanismos de desgaste por EC

Os diferentes tipos de ligas apresentados e caracterizados no item anterior foram

ensaiados em erosão cavitação. Na figura 5.16 são apresentados os gráficos de

perda de massa em função do tempo de ensaio para os diferentes materiais.

Figura 5.16: Perda de massa acumulada em função do tempo de ensaio em
experimentos de desgaste EC.

Observando as diferentes curvas de perda de massa acumulada apresentadas

na figura 5.16, verifica-se que, através dos tratamentos de nitretação gasosa e a

plasma, realizados nos materiais de estudo 318 e 304L (exceto os de comparação),

foi posśıvel melhorar a resistência ao desgaste EC, medida como a relação entre

a taxa máxima de desgaste, para cada tipo de amostra estudada, com relação a

taxa máxima de desgaste do material de comparação. Os principais resultados

obtidos foram: as amostras com precipitação de nitretos (318HTGN+Nit),

apresentaram taxa de desgaste 6,9 vezes menor; as amostras com nitrogênio

em solução solida e solubilizadas (318HTGH+Sol) e laminadas e solubilizadas

(318HTGN+Lam+Sol), apresentaram taxa de desgaste 26,8 e 25 vezes menor

respectivamente; as amostras com nitrogênio em solução sólida e encruadas

(318HTGN+Enc) apresentaram taxa de desgaste 145 vezes menor e as amostras
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com camada superficial de austenita expandida (obtidas por nitretação a plasma),

(318HTGN+Plas e 304LSol+Plas) apresentaram taxa de desgaste 177 e 300 vezes

menor respectivamente.

Na tabela 5.1 são apresentados valores do tempo de incubação ti, (h), a taxa

máxima de desgaste w (mg/h), assim como resistência ao desgaste EC relativa,

calculada como a relação entre a taxa de desgaste máxima de todos os materiais de

estudo, com relação à dos materiais de comparação 304LSol, 318CR e Stellite-6.

Tabela 5.1: Tempo de incubação (ti), taxa de desgaste (w) e resistência ao
desgaste EC relativa (mg/h) para todos os materiais utilizados com relação aos

materiais 304LSol, 318CR e Stellite-6.

Material ti w Variação da resistência ao des-
gaste EC com respeito a:

(h) (mg/h) 304LSol 318CR Stellite-6
318HTGN+Plas 35 0,005 290 660 21,2
318HTGN+Enc 30 0,010 145 330 10,6
318HTGN+Sol 25 0,054 26,8 61,1 1,96

318HTGN+Lam+Sol 20 0,058 25,0 56,9 1,90
Stellite-6 10 0,106 13,7 31,1 —
318 Nit 8,0 0,210 6,90 15,7 —

304LSol+Plas 5,0 0,820 1,77 4,10 —
318CR 2,5 3,300 — — —
304LSol 1,5 1,450 — 1,60 —

Dos dados apresentados na tabela 5.1, observa-se que os aços 318HGTN+plas

e 318HGTN+Enc, tiveram o melhor comportamento frente ao desgaste por

EC, seguidos pelos aços nitretados a gás sem encruamento 318HTGN+Sol e

318HTGN+Lam+Sol, que superaram em 61 e 57 vezes respectivamente, a taxa

de desgaste do aço sem nitrogênio 318CR.

A seguir será apresentada uma descrição detalhada dos mecanismos de

desgaste para cada um dos materiais utilizados neste estudo, tomando como

base a análise microestrutural observada nas diferentes micrografias, dos dados

apresentados na figura 5.16 e na tabela 5.1 , além dos mapas obtidos por EBSD

quando for necessário.

5.2.1 Aços inoxidáveis com estrutura completamente
austeńıtica e solubilizados (tipo 1)

5.2.1.1 Aço 318 nitretado e solubilizado 318HTGN+Sol (amostra 1)

A micrografia apresentada na figura 5.17, para o aço 318HTGN+Sol ensaiado

por 4 horas em EC, mostra que, de modo geral, o dano nas primeiras etapas do
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desgaste não foi homogêneo na superf́ıcie; observam-se grãos e contornos de grão

que se apresentam mais conservados (grãos mais escuros) do que outros que se

apresentam mais claros, contendo no seu interior sinais de desgaste como bandas

de escorregamento, protuberâncias, pites e outros defeitos. Na micrografia da

figura 5.18 são mostrados detalhes ampliados onde se evidencia que o ińıcio da

deterioração, devido ao desgaste por EC, se apresenta em alguns contornos de

grão e bandas de deslizamento.

Figura 5.17: Micrografia MEV geral da superf́ıcie cavitada por 4 horas para o
aço 318HTGN+Sol.

Nas micrografias (a), (b) e (c) em detalhe apresentadas na figura 5.18

observa-se que durante o peŕıodo de incubação do desgaste por EC ocorre

intensa deformação plástica, evidenciada pela presença de bandas de deslizamento

e protuberâncias no interior dos grãos. Esses defeitos superficiais produzem

alterações da rugosidade além da formação de pequenos pites na superf́ıcie,

como pode ser observado no detalhe da figura 5.18 (a). Observa-se também nas

micrografias (b) e (c), que contornos de grão e bandas de deslizamento são śıtios

preferenciais para ińıcio do dano, e que a intensidade da deformação é altamente

heterogênea, onde grãos vizinhos podem apresentar intensidades de deformação

plástica marcadamente diferentes.

Em etapas posteriores do dano por EC, a propagação de trincas provoca

fratura do material na forma de part́ıculas de desgaste conhecidos como debris.

Nas figuras 5.19 (a) a (d) é apresentado o avanço do processo de desgaste por

EC para 4, 9, 16, 25, 36 e 64 horas de ensaio, abrangendo etapas desde o peŕıodo
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Figura 5.18: Micrografias MEV para 4 horas de ensaio de desgaste EC
mostrando as regiões de inicio de dano durante o peŕıodo de incubação do dano

para o aço 318HTGN+Sol.

de incubação até etapas avançadas de desgaste.

Da sequência de micrografias da figura 5.19 observa-se que o dano inicia

preferencialmente em contornos de grão e em algumas bandas de deslizamento

(figuras 5.19 (a) e (b)) e que o principal mecanismo de desgaste operante é a

deformação plástica, trazendo como consequência uma mudança da rugosidade

superficial, favorecendo o aparecimento de defeitos como pites, protuberâncias

e degraus de escorregamento. A partir de 16 horas de EC as bandas de

escorregamento, localizadas no interior dos grãos, começam a se destacar de

maneira importante no processo de desgaste como mostra a figura 5.19 (c). No

detalhe anexo à figura 5.19 (c) verifica-se a presença de dano por excesso de

deformação plástica em contornos de grão altamente danificados, embora a perda

de massa ainda não é suficiente para ser quantificada. Entretanto, regiões que

ainda não foram deformadas o suficiente para ultrapassar a tenacidade à fratura

do material continuam a se deteriorar por deformação plástica devido à ação dos

campos de tensões cisalhantes decorrentes da implosão das bolhas formadas no

processo de cavitação.

Outro aspecto que pode ser observado na sequência de micrografias da figura



5.2 Análise dos mecanismos de desgaste por EC 86

(a) 4h EC (b) 9h EC

(c) 16h EC (d) 25h EC

(e) 36h EC (f) 64h EC

Figura 5.19: Micrografias MEV mostrando a evolução do processo de desgaste
EC no aço 318HTGN+Sol para (a) 4 h, (b) 9 h, (d) 16 h, (d) 25 h, (e) 36 h e (f)

64 h de ensaio de desgaste por EC.

5.19 e nos seus detalhes é a forma heterogênea com que o desgaste atua tanto nos

contornos quanto no interior dos grãos. Verifica-se que nem todos os contornos

e nem todos os grãos se desgastam igualmente, o que faz pensar que as tensões

decorrentes da implosão de bolhas de cavitação atuam de forma independente.

A heterogeneidade do dano pode ser visualizada nas figuras 5.19 (e) e (f), onde

se observam grãos completamente danificados e grãos que mantêm, para elevados

tempos de ensaio, parte da sua superf́ıcie em bom estado de conservação (regiões

escuras), embora altamente deformada. Foi observado, também, que desde os

estágios iniciais de perda de massa, até tempos avançados de ensaio, grãos muito

danificados estão próximos a outros praticamente intactos, provavelmente devido



5.2 Análise dos mecanismos de desgaste por EC 87

às diferenças de orientação cristalográfica entre eles. A diferença de orientação

entre grãos vizinhos pode fazer com que as tensões de cisalhamento projetadas

e decompostas em alguns sistemas de escorregamento pertencentes a esses grãos

conseguem ou não provocar escoamento, de acordo com a lei de Schmid ou com

a lei de Taylor (vide seção 2.4.1).

Para tempos de ensaio acima de 25 horas, verifica-se a competição entre

mecanismos de desgaste, em que a deformação plástica deixa de ser o mecanismo

principal para dar lugar à fratura frágil, depois que a superf́ıcie, possivelmente,

acumulou danos por fadiga de baixo ciclo. Para este tempo de ensaio o desgaste

da superf́ıcie ocorre predominantemente pelo destacamento de micro-plaquetas,

como pode ser observado na figura 5.20.

Evidências da ocorrência de alta deformação plástica no interior dos grãos

podem ser observadas na figura 5.21, onde são vistos degraus, que talvez

sejam estrias de fadiga existentes nas paredes dos grãos cujos vizinhos foram

já arrancados.

Figura 5.20: Micrografia MEV onde é apresentada a aparência superficial da
amostra de aço 318HTGN+Sol ensaiada em EC por 49 horas mostrando
evidências de desgaste por arranque de micro-plaquetas por fratura frágil .

O aço 318HTGN+Sol, que apresentou textura preferencial e um maior

tamanho de grão do que o aço 318HTGN+Lam+Sol, também apresentou um

maior tempo de incubação para o ińıcio do dano, assim como uma menor taxa

de desgaste dentre os materiais da tipo 1. Este comportamento indica que

o refinamento de grão, embora tenha-se mostrado como um fator adequado
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Figura 5.21: Micrografia MEV onde se apresenta a aparência da superf́ıcie
cavitada no aço 318HTGN+Sol ensaiada por 49 horas mostrando estrias de

fadiga, indicativas da ocorrência desse mecanismo de falha.

para melhorar a resistência à EC, por ser fundamentalmente um mecanismo

de endurecimento que não deteriora a tenacidade, neste caso, a melhora da

resistência ao desgaste, como consequência da orientação preferencial dos grãos é

mais significativa (evidenciada nas amostras do aço 318HTGN+Sol). Em outras

palavras, o efeito benéfico do aumento da fração de grãos que possuem maiores

valores de tensão cisalhante projetada cŕıtica para escoamento, mostrou-se mais

acentuado que o efeito deletério da diminuição da fração de contornos de grão,

que atuam como obstáculo para a propagação da deformação plástica.

5.2.1.2 Aço 318 nitretado, laminado e solubilizado (318HTGN+Lam+Sol,
amostra 2).

A figura 5.22 mostra micrografias, onde se observam as regiões preferenciais de

dano durante o peŕıodo de incubação, para um tempo de ensaio EC de 4 horas

no aço 318HTGN+Lam+Sol.

Da mesma forma que para o aço 318HTGN+Lam+Sol, pode-se notar que para

o aço 318HTGN+Lam+Sol, micrografias (a) e (b) da figura 5.22, que as regiões

de ińıcio do dano por EC são semelhantes em ambos os aços. Nota-se que durante

o peŕıodo de incubação alguns contornos de grão e bandas de deslizamento são

as regiões onde se apresenta o ińıcio do dano. Na micrografia geral da figura 5.22

é posśıvel notar também que o desgaste é mais acentuado em alguns contornos e

no interior de alguns grãos do que em outros, confirmando o modo heterogêneo

em que este fenômeno se apresenta.
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Figura 5.22: Micrografia MEV onde se apresentam as regiões de ińıcio do
dano durante o peŕıodo de incubação do desgaste EC para o aço

318HTGN+Lam+Sol.

Nas figuras 5.23 (a) a (f) é apresentada uma sequência de micrografias do

aço 318HTGN+Lam+Sol ensaiado em EC por 4, 9, 16, 25, 36 e 64 horas. Nessas

micrografias é posśıvel observar o avanço do dano como também a sua distribuição

heterogênea durante todo o intervalo de duração dos ensaios, tanto nos contornos

quanto no interior dos grãos.

No que diz respeito aos mecanismos de desgaste operantes no aço

318HTGN+Lam+Sol, e observando a sequência de micrografias exibidas na figura

5.23 (a) a (f) e nas micrografias em detalhe anexas, pode-se dizer que, em

geral, estes são semelhantes aos discutidos para o aço 318HTGN+Sol, dando

a entender que a recristalização após encrumento por laminação afeta somente

o tamanho de grão do material, e não há grandes modificações no mecanismo

de desgaste. Esta hipótese pode ser verificada nas micrografias apresentadas na

figura 5.24 (a) e (b), onde é posśıvel observar que o mecanismo principal de

desgaste, para maiores tempos de ensaio e após a superf́ıcie ter sido submetida à

elevada deformação plástica, é a fratura frágil, em que o arrancamento de material

se dá por destacamento de microplaquetas.
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(a) 4h EC (b) 9h EC

(c) 16h EC (d) 25h EC

(e) 36h EC (f) 64h EC

Figura 5.23: Micrografias MEV apresentando a evolução do processo de
desgaste EC no aço 318HTGN+Lam+Sol para (a) 4 h, (b) 9 h, (d) 16 h, (d) 25

h, (e) 36 h e (f) 64 h de ensaio.

5.2.2 Aços inoxidáveis com estrutura completamente
austeńıtica e encruados (tipo 2)

5.2.2.1 Aço 318 nitretado a gás e encruado (318HTGN+Enc, amostra
3).

Na figura 5.25, vê-se o aspecto geral da superf́ıcie do aço 318HTGN+Enc,

nitretado em alta temperatura e deformado por laminação (redução em 30 %

da espessura), ensaiada em EC por 4 horas.

Observando a micrografia da figura 5.25, vê-se que o encruamento, provocou

encurvamento de parte dos contornos de grão. A laminação também introduziu
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(a)

(b)

Figura 5.24: Micrografias MEV do aço 318HTGN+Lam+Sol, onde se mostra
(a) o destacamento de material por fratura frágil decorrente da alta deformação

plástica sofrida pela superf́ıcie, (b) micro-lascamento.

uma série de defeitos superficiais como incrustações de part́ıculas estranhas, as

quais permaneceram na superf́ıcie após polimento, porém, com o passar do tempo

de ensaio foram desaparecendo. Esses defeitos podem ser observados nos detalhes

da figura 5.25.

No que diz respeito aos mecanismos de desgaste presentes, observa-se que

para as primeiras horas de ensaio houve uma intensa deformação plástica da

superf́ıcie na forma de ondulações que deram origem à formação de pites, não

tendo sido identificadas bandas de escorregamento, como ocorreu com os aços

do tipo 1 (aços inoxidáveis nitretado e solubilizados). Outros mecanismos de
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Figura 5.25: Micrografia MEV geral do aço 318HTGN+Enc ensaiado em EC
por 4 horas em EC. O detalhe (a) mostra o curvamento de alguns contornos

devido à deformação e o detalhe (b) mostra micro-pites formados nas
incrustações decorrentes do processo de laminação.

desgaste presentes durante as diferentes etapas da EC, dessa amostra, podem

ser verificados na sequência de micrografias da figura 5.26 (a) a (f) para o aço

318HTGN+Enc ensaiado por 4, 9, 16, 25, 36 e 64 horas.

Em geral, o aço 318HTGN+Enc apresentou uma alta resistência ao desgaste

por EC, contendo apenas leves sinais de dano até 16 horas de ensaio, tempo em

que somente se observa a presença de ondulações, pequenos pites e contornos de

grão levemente danificados como pode ser verificado nas micrografias (a), (b) e

(c) da figura 5.26. A partir de 16 horas de ensaio, um maior número de contornos

de grão começa a apresentar sintomas de dano, como pequenas protuberâncias e

microreelevo causado por deformação plástica, porém a quantidade de material

arrancado da superf́ıcie ainda não é mensurável, pois o tempo de incubação é

próximo de 30 horas, como verificado na curva de perda de massa em função do

tempo de ensaio (figura 5.16).

Após 30 horas de ensaio, ondulações presentes no interior dos grãos tornam-se

regiões preferenciais para o ińıcio do dano por formação de microtrincas, porém

nem todos os grãos apresentam deterioração homogênea como pode ser observado

nas micrografias apresentadas nas figuras 5.26 (d) e (e).

Uma hipótese que pode explicar a alta resistência ao desgaste por EC
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(a) 4h EC (b) 9h EC

(c) 16h EC (d) 25h EC

(e) 36h EC (f) 64h EC

Figura 5.26: Micrografias MEV mostrando a evolução do processo de desgaste
EC no aço 318HTGN+Enc para (a) 4 h, (b) 9 h, (c) 16 h, (d) 25 h, (e) 36 h e

(f) 64 h de ensaio.

do aço 318HTGN+Enc está relacionada com o mecanismo de endurecimento

por deformação (encruamento). Isto é, quando um material é deformado a

frio são geradas discordâncias, que formam emaranhados e estruturas tipo

floresta, dificultando a deformação plástica. Para tempos maiores de ensaio, os

emaranhados de discordâncias, formados durante a deformação do material, se

tornam śıtios nucleadores de dano. A pouca capacidade de deformação plástica

explica a ausência de bandas de deslizamento no material durante todo o tempo

em que foram realizados os ensaios de desgaste como se pode observar nas

micrografias da figura 5.26.
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5.2.3 Aços inoxidáveis com estrutura austeńıtica con-
tendo dispersão de nitretos (tipo 3)

5.2.3.1 Aço 318 com dispersão de nitretos (318HTGN+Nit, amostra
4).

As micrografias das figuras 5.27 (a) e (b), para o aço 318 com dispersão de nitretos,

apresentam as primeiras evidências do desgaste EC na superf́ıcie, após o aço ter

sido ensaiado por 4 e 9 horas.

(a)

(b)

Figura 5.27: Micrografias MEV onde se apresenta as regiões de inicio do dano
por EC no aço 318HTGN+Nit para (a) 4 horas e (b) 9 horas de ensaio.

Na micrografia da figura 5.27 (a) observa-se que para as primeiras 4 horas

de ensaio EC tem-se principalmente destacamento dos nitretos da superf́ıcie e

aparecimento de bandas de deslizamento. Já para 9 horas de ensaio, a micrografia

da figura 5.27 (b) mostra que o ińıcio do dano ocorre principalmente nessas bandas
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de deslizamento e em vazios deixados pelos nitretos destacados.

O acompanhamento do desgaste e a análise dos mecanismos de desgaste,

para tempos de ensaio maiores que 9 horas, pode ser realizado com ajuda das

micrografias apresentadas nas figuras 5.28 (a) a (d) para 16, 25, 36 e 64 horas de

ensaio EC.

(a) 16h Ec (b) 25h EC

(c) 36h EC (d) 64h EC

Figura 5.28: Micrografias MEV mostrando a evolução do processo de desgaste
EC para o aço 318HTGN+Nit para: (a) 16 h, (b) 25 h, (c) 36 h e (d) 64 h de

ensaio.

Observando as figuras 5.28 (a) e 5.29, para 16 horas de desgaste EC, há três

locais preferenciais para o ińıcio do dano no aço 318HTGN+Enc, sendo estes:

(i) contornos de grão;

(ii) crateras deixadas pelos nitretos destacados no interior dos grãos; e

(iii) bandas de deslizamento, como mostrado na micrografia da figura 5.29 (a).

Para longos tempos de ensaio (64 horas), em vários dos locais onde se

visualiza material arrancado, evidencia-se a presença de um mecanismo de dano

por deformação plástica, em função de estrias de fadiga observadas na figura 5.29

(b).
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(a)

(b)

Figura 5.29: Micrografias MEV para o aço 318HTGN+Nit onde se
apresentam: (a) locais de ińıcio de dano e (b) evidência de desgaste por fratura

frágil decorrente da intensa deformação plástica sofrida pela superf́ıcie
. As setas mostram evidencias de posśıveis estrias de fadiga.

5.2.4 5.2.4. Aços inoxidáveis nitretados a plasma com
estrutura de austenita expandida (tipo 4)

5.2.4.1 Aço 318 nitretado a gás e nitretado a plasma (318HTGN+Plas,
amostra 5).

Na figura 5.30 é apresentado o ińıcio do dano para o aço 318 nitretado a gás e

posteriormente nitretado a plasma, para 4 horas de ensaio por EC
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Figura 5.30: Micrografia MEV onde se apresentam os locais de ińıcio do dano
no aço 318HTGN+Plas para 4 horas de ensaio por EC.

Na figura 5.30 nota-se que o ińıcio do dano por desgaste EC, no aço

318HTGN+Plas, ocorre com deformação plástica, evidenciada pela presença de

uma superf́ıcie rugosa e pelo surgimento de bandas de escorregamento, além de

alguns contornos levemente danificados. Esse comportamento é similar ao dos

aços do tipo nitretados a gás, com a diferença que a superf́ıcie se encontra bem

menos danificada para o mesmo tempo de ensaio, neste caso 4 horas.

A elevada resistência ao desgaste EC da camada de austenita expandida, deve-

se à elevada resistência à deformação plástica, conferida pela colossal entrada de

intersticiais de nitrogênio, dissolvido na rede cristalina da austenita, atingindo um

teor aproximado de 20 % em massa. O forte endurecimento por solução sólida

intersticial da austenita dificulta a deformação plástica, diminuindo o número de

locais onde ocorre iniciação de dano por cavitação durante as primeiras etapas

do dano, principalmente nos contornos de grão.

O avanço do dano com o tempo pode ser acompanhado observando as

micrografias (a) a (f) da figura 5.31, onde se observa o modo de ação da EC.

Nessas micrografias são mostrados, também, detalhes que explicam melhor os

mecanismos de desgaste para cada tempo de ensaio avaliado, isto é, para 4, 9, 16,

25, 36 e 64 horas de EC.

Das micrografias (a) a (f) da figura 5.31 pode-se observar que em geral,

a resistência ao desgaste do aço 318HTGN+Plas é bastante elevada, quando

comparada com a dos aços contendo 0, 9 % N em massa, não encruados, pois
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(a) 4h EC (b) 9h EC

(c) 16h EC (d) 25h EC

(e) 36h EC (f) 64h EC

Figura 5.31: Micrografias MEV onde se apresenta a evolução do processo de
desgaste no aço 318HTGN+Plas para (a) 4 h, (b) 9 h, (d) 16 h, (d) 25 h, (e) 36

h e (f) 64 h de ensaio de desgaste por EC.

somente para 64 horas de ensaio, os contornos de grão e bandas de deslizamento

formadas mostraram-se danificados. Já no interior dos grãos se evidencia

unicamente a presença de uma leve deformação plástica principalmente na forma

de protuberâncias que provocam variações da rugosidade. Outras observações

realizadas nas micrografias da figura 5.31, são a fraca evidencia de bandas de

deslizamento, para tempos de ensaio abaixo de 64 horas, e a formação de pequena

quantidade de pites.

No que diz respeito aos mecanismos de desgaste operantes, as micrografias

(a) e (b) da figura 5.31, para 4 e 9 horas de ensaio EC, permitem observar, que

durante as primeiras etapas de desgaste, tem-se uma leve deformação plástica da
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superf́ıcie, evidenciada principalmente na formação de protuberâncias. Já para

as últimas etapas de desgaste, micrografias (e) e (f) respectivamente, para 36

e 64 horas de ensaio, observa-se que o mecanismo principal é o destacamento

de pequenos debris por fratura frágil, atuando nos contornos de grão. Porém,

quando os contornos de grão têm maior resistência ao desgaste, o dano é iniciado

em bandas de deslizamento próximas a estes contornos. Assim quando o dano

atinge os contornos há uma tendência de propagação de trincas ao longo deles.

Estes fatos podem ser observados nas micrografias (a) e (b) da figura 5.32, para

36 e 64 horas de ensaio respectivamente.

A elevada resistência ao desgaste do aço 318HTGN+Plas pode ser considerada

como produto da interação dos seguintes fatores:

(a) elevado endurecimento por solução sólida intersticial (1700 HV0,005);

(b) o efeito benéfico na capacidade de suportar carregamento da camada

intermediária de austenita com 0.9 %N em massa, obtida por nitretação

gasosa em alta temperatura e de dureza mais elevada, proporcionado uma

transição menos brusca de dureza entre a camada de austenita expandida

e o núcleo austeno-ferŕıtico mais mole; e

(c) à presença de tensões residuais de compressão na camada de austenita

expandida, desenvolvidas durante o tratamento de nitretação a plasma,

que aumentam a resistência à fadiga. (MENTHE et al., 2000).

Para etapas avançadas do desgaste EC, constatou-se que as bandas de

deformação são mais evidentes, o que indica que a camada de austenita expandida

consegue atrasar a atuação dos mecanismos de desgaste, comumente encontrados

nos outros materiais para relativos baixos tempos de ensaio.

Regiões onde se apresenta o dano por EC, para tempos avançados de ensaios

podem ser observadas nas micrografias da figura 5.33 (a) a (d).

Nas micrografias apresentadas nas figuras 5.33 (a) a (d ) é posśıvel diferenciar

4 regiões onde o dano por EC atua para tempos avançados de ensaio, e onde

os mecanismos de deformação plástica, fratura frágil em contornos de grão,

bandas de escorregamento e pites ao interior dos grãos competem provocando

uma acelerada degradação da camada de austenita expandida.
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(a) 36h EC

(b) 64h EC

Figura 5.32: Micrografias MEV para o aço 318HTGN+Plas onde se apresenta:
(a) o ińıcio e (b) a propagação do dano em contornos altamente resistentes ao

desgaste EC.

5.2.4.2 Aço 304L solubilizado e nitretado a plasma (304LSol+Plas.
amostra 6)

Para o aço 304L solubilizado, com formação de austenita expandida por

tratamento de nitretação a plasma, são apresentadas micrografias nas figuras 5.34

(a) e (b) para 0,5 horas de ensaio de desgaste EC. Estas micrografias mostram

o comportamento deste material frente ao desgaste por EC no peŕıodo inicial do

dano.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.33: Micrografias MEV onde se visualizam regiões que mostram o
dano por EC no aço 318HTGN+Plas para tempos de ensaio avançados (100h).
(a) contornos de grão, interior do grão e (c) e (d) bandas de escorregamento.

Observando a micrografia da figura 5.34 (a), nota-se que as primeiras

evidências de dano por EC, se apresentam principalmente em contornos de grão

e em menor proporção no interior destes, como pode ser verificado da figura 5.34

(b). Nesta última micrografia percebe-se que a camada de austenita expandida

falhou em vários pontos, dando lugar à formação de crateras, expondo o substrato

de baixa dureza. Estas crateras se tornaram śıtios preferenciais para o ataque

da EC para tempos maiores do ensaio. Na figura 5.34(a) observa-se, também,

uma mudança na rugosidade da superf́ıcie causada por deformação plástica, que

pode ser verificada pela formação de protuberâncias, tanto nos contornos como

no interior dos grãos. A deformação plástica promove a formação de bandas de

deslizamento, onde a ativação simultânea de vários sistemas de deslizamento leva

à formação de um padrão de degraus como o observado na figura 5.34 (b). Essas

bandas de deslizamento são também regiões preferenciais para o ińıcio do dano.

A camada de austenita expandida obtida sobre o aço ligado com 0, 9 % em

massa de N apresentou uma resistência acentuadamente superior ao dano por

EC quando comparada com a camada de austenita expandida sob o aço sem

nitrogênio, embora, ambas camadas apresentaram espessura similar e mesma

dureza (1700 HV0,005).
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(a)

(b)

Figura 5.34: Micrografias MEV onde se apresentam os primeiros sintomas de
desgaste no aço 304LSol+Plas ensaiado a EC por 0,5 horas: (a) micrografia

geral e (b) micrografia do detalhe mostrado na figura (a).

A grande diferença na resistência à deterioração entre os dois materiais

nitretados a plasma, induzida por cavitação, pode ser atribúıda principalmente,

ao elevado gradiente de propriedades entre a camada de austenita expandida e o

núcleo do aço 304L de baixo teor de nitrogênio. Adicionalmente a capacidade de

encruamento deste núcleo sem N é muito baixa. Esses dois fatores contribuem

para a falta de sustentação mecânica da camada de austenita expandida.

Nas figuras 5.35 (a) a (c) são apresentadas micrografias para o aço

304LSol+Plas, onde se mostra o avanço do dano EC para 3, 6 e 12 horas de ensaio

de desgaste por EC. Nas micrografias da figura 5.35 (d) a (f) são apresentadas
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em detalhe as regiões mostradas nas micrografias (a) a (c), respectivamente.

(a) 3h EC (d) 3h EC

(b) 6h EC (e) 6h EC

(c) 12h EC (f) 12h EC

Figura 5.35: Micrografias MEV onde se apresenta o avanço do dano por EC
no aço 304LSol+Plas: (a), (b) e (c) micrografias para 3, 6 e 12 horas de ensaio
respectivamente, e (d), (e) e (f) detalhes dos destaques mostrados nas figuras

(a), (b) e (c) respectivamente.

Na sequência de micrografias (a) a (c) da figura 5.35, observa-se que o dano,

para longos tempos de ensaio, afeta praticamente a maioria de contornos de grão,

porém o interior deles ainda continua visivelmente conservado. Isto evidenciou

uma forte aderência da camada de austenita expandida ao substrato. Nota-se,

também, das figuras 5.35 (c) a (f) que nas regiões dos grãos onde a camada de

austenita expandida foi danificada, esta se degrada rapidamente na direção ao

substrato. A elevada taxa de desgaste das amostras do aço 304LSol+Plas deve-

se à baixa resistência ao desgaste do substrato e não da camada de austenita

expandida, como se pode observar nas micrografias (d) e (f) da figura 5.35, onde
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há regiões da camada de austenita expandida muito conservadas e regiões no

substrato muito danificadas.

5.2.5 Materiais de comparação (tipo 5)

5.2.5.1 Aço 304L solubilizado (304LSol, amostra 7)

Nas micrografias da figura 5.36 (a) e (b) se apresenta, para o aço 304L no estado

solubilizado, o comportamento da superf́ıcie frente ao desgaste EC no peŕıodo

inicial, para os primeiros 20 minutos de ensaio.

(a)

(b)

Figura 5.36: Micrografias MEV apresentando os primeiros sintomas de dano
durante o peŕıodo de incubação no aço 304LSol: (a) aspecto geral da superf́ıcie,

(b) detalhe da figura (a).
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Nas micrografias apresentadas na figura 5.36 (a) e (b) observa-se que as

primeiras evidências de dano ocorrem por deformação plástica o que favorece

o surgimento de bandas de escorregamento no interior dos grãos, algumas

delas bastante espessas. Outras evidências de dano viśıveis na superf́ıcie são

a presença de pites e protuberâncias, defeitos que acompanham as bandas de

escorregamento grosseiras. De modo geral, observa-se que assim como ocorre com

os materiais considerados até aqui, a deformação não é homogênea na superf́ıcie,

concentrando-se mais em alguns grãos e contornos de grão do que em outros.

Nas micrografias apresentadas nas figuras 5.36 (a) a (f), para 1,5; 3 e

6 horas de ensaio, para etapas de desgaste a partir do tempo de incubação,

que é de aproximadamente 1,5 horas, e após a superf́ıcie ter sofrido intensa

deformação plástica, observa-se que a presença de fratura frágil em contornos de

grão, protrusões em contornos localizados entre grãos que têm comportamentos

diferentes frente á deformação plástica e aumento do relevo são os mecanismos

que levam a uma rápida deterioração da superf́ıcie do aço.

Nas micrografias apresentadas nas figuras 5.37 (a) e (d), observa-se que o

ińıcio do destacamento de material ocorre principalmente nos contornos de grão,

por esgotamento de capacidade de deformação plástica, quando a superf́ıcie é

atingida por ondas de choque e as tensões decorrentes da cavitação ultrapassam

a tenacidade à fratura do material. Nas micrografias apresentadas nas figuras

5.37 (b) e (e), observa-se que as bandas de escorregamento espessas constituem

também regiões preferenciais para o ińıcio e avanço do desgaste. Nesta fase, os

mecanismos de deformação plástica e fratura frágil atuam de forma competitiva.

Finalmente nas micrografias apresentadas nas figuras 5.37 (c) e (f), observa-se que

o dano da superf́ıcie é generalizado e que a fratura frágil é o principal mecanismo

de desgaste.

A diferença de orientação cristalográfica de cada um dos grãos, com relação

à dos seus vizinhos, afeta diretamente o valor da tensão de cisalhamento cŕıtica

responsável pela deformação; esta é uma das posśıveis hipóteses que explicam a

heterogeneidade da deformação plástica sofrida por cada um dos grãos.

5.2.5.2 Superliga Stellite-6 (Stellite-6, amostra 8):

As micrografias apresentadas na figura 5.38 (a) e (b) mostram, para a superliga

Stellite-6, material que foi utilizado como comparação devido a sua alta resistência

ao desgaste EC, o desenvolvimento do dano durante as primeiras etapas do

desgaste EC.
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(a) 1.5h Ec (d) 1.5h EC

(b) 3h EC (e) 3h EC

(c) 6h EC (f) 6h EC

Figura 5.37: Micrografias MEV onde se apresenta a evolução do processo de
desgaste no aço 304LSol em função do tempo de ensaio de desgaste EC para:
(a) 1.5, (b) 3 e (c) 6 horas. (d), (e) e (f) são detalhes de regiões nas superf́ıcies

(a), (b) e (c) respectivamente.

Para 4 horas de ensaio não foi observada perda de massa, a qual começou a

ser mensurável para tempos maiores que 16 horas.

Na figura 5.38 (a) nota-se que para as primeiras etapas do desgaste, a liga

Stellite-6 apresenta a matriz com poucas evidências de dano, no entanto observa-

se uma forte quebra dos seus carbonetos, como pode ser verificado na micrografia

apresentada na figura 5.39. O śıtio preferencial para o ińıcio do dano é a interface

matriz-carboneto; nestas regiões os carbonetos foram seletivamente arrancados

como se pode observar na figura 5.38 (b). Na mesma figura, em sua parte

superior, podem-se observar grãos com presença de bandas de escorregamento,
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(a)

(b)

Figura 5.38: Micrografias MEV onde se apresentam os primeiros sintomas de
dano na superliga Stellite-6 durante o peŕıodo de incubação do desgaste por EC

para 4 horas de ensaio.

como consequência da deformação plástica.

Na micrografia apresentada na figura 5.39 observa-se como os carbonetos são

quebrados, possivelmente, devido à ação das ondas de choque decorrentes dos

ensaios de EC, afetando sua integridade até profundidades consideráveis para

dentro do substrato.

As micrografias apresentadas nas figuras 5.40 (a) a (c) mostram o avanço

do dano por EC para tempos de ensaio de 16, 36 e 49 horas para a superliga

Stellite-6.

Seja qual for o mecanismo de dano dominante na superliga de Stellite-6, o

destacamento dos carbonetos é quem limita a resistência ao desgaste desta liga,
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Figura 5.39: Micrografia MEV da seção transversal da amostra de Stellite-6
mostrando quebra de carbonetos após ter sido ensaiada em EC por 64 horas.

como se verifica nas micrografias apresentadas nas figuras 5.40 (b) e (e). Embora

também tenha ocorrido destacamento de material das bandas de escorregamento,

este se apresentou em proporção mı́nima, como se vê na figura 5.40 (e). Segundo

Cuppari (CUPPARI; SOUZA; SINATORA, 2005) quando carbonetos grosseiros estão

presentes num material submetido a EC, tais part́ıculas ficam submetidas a

maior concentração de tensões, levando ao seu destacamento prematuro, o que

dá suporte à observação do comportamento aparentemente frágil dos carbonetos

frente ao desgaste por EC.

Considerando tempos maiores de ensaio e que os carbonetos foram todos

arrancados da superf́ıcie do material, a matriz começa uma rápida deterioração

com formação de grandes vazios que aumentam dramaticamente a perda de

massa, onde o mecanismo de desgaste principal é fratura frágil como se pode

observar nas micrografias (c) e (f) da figuras 5.40.

5.3 Relação entre desgaste por EC com aspectos

cristalográficos

A seguir serão discutidas algumas relações encontradas em vários dos materiais

utilizados neste estudo entre o seu desempenho frente ao desgaste EC e algumas

caracteŕısticas cristalográficas como a orientação cristalográfica grão a grão

(meso-textura); o tipo de contornos de grão (CSL e Não CSL) e a atuação de

tensões presentes ao ńıvel dos grãos segundo a teoria de Taylor. Estas relações
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(a) 16h EC (d) 16h EC

(b) 36h EC (e) 36h EC

(c) 49h EC (f) 49h EC

Figura 5.40: Micrografias MEV onde se apresenta a evolução do processo de
dano em etapas avançadas do desgaste por EC no Stellite-6: (a), (b) e (c) são
micrografias correspondentes a 16, 36 e 49 horas de ensaio de desgaste EC

respectivamente; (d), (e) e (f) são detalhes de regiões nas superf́ıcies (a), (b) e
(c) respectivamente.

foram analisadas para as amostras contendo 0, 9 % de N sem encruamento.

5.3.1 Relação entre desgaste EC, orientação crista-
lográfica e FT

Na figura 5.41 (a) vê-se o mapa de distribuição de orientações cristalográficas

obtido por EBSD da superf́ıcie do aço 318HTGN+Sol, antes de ser submetido a

ensaios de desgaste por EC.

Na figura 5.41 (b), usando um critério meramente visual, é posśıvel observar

quais regiões da Figura 5.41 (a) apresentam os primeiros ind́ıcios de dano por EC
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e quais regiões permanecem conservadas para 4 horas de ensaio de desgaste EC.

Na figura 5.41 (c) foram destacados com linhas verdes os grãos da Figura 5.41 (b)

que ficaram mais conservados. Já na figura 5.41 (d) é apresentado um mapa OIM

da mesma região onde só aparecem os grãos com orientação cristalográfica 101

paralela à superf́ıcie cavitada, que visualmente se apresentaram mais conservados.

Na figura 5.42 apresenta a mesma sequência de mapas e micrografias da região

analisada na figura 5.41, porém para 64 horas de ensaio de desgaste EC.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.41: Para o aço 318HTGN+Sol, após 4 horas de ensaio de desgaste
EC: (a) mapa OIM, (b) micrografia MEV correspondente com o mapa (a), (c)
destaque dos grãos mais conservados segundo a micrografia (b), (d) mapa OIM

de grãos mais conservados correspondente com a figura (b) e (c).

No mapa EBSD mostrado na figura 5.41 (a) observa-se que a grande maioria

dos grãos apresenta uma orientação cristalográfica 101 paralela à superf́ıcie, e são

destacados nas figuras 5.41 (c) e (d). Na micrografia da figura 5.41 (b), observa-

se que os grãos com orientação cristalográfica 101 paralela à superf́ıcie têm um

comportamento diferenciado frente ao desgaste, apresentando a sua superf́ıcie

mais conservada do que grãos com outro tipo de orientação cristalográfica. A

mesma situação pode ser verificada para 64 horas de ensaio, em que uma elevada

porção de grãos que têm suas superf́ıcies pouco deterioradas (regiões mais escuras

destacadas na micrografia da figura 5.42 (c)), possuem orientação cristalográfica
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.42: Para o aço 318HTGN+Sol após 64 horas de ensaio de desgaste
EC: (a) mapa OIM, (b) micrografia MEV correspondente com o mapa da figura

(a), (c) destaque dos grãos mais conservados segundo a micrografia (b), (d)
mapa OIM de grãos mais conservados correspondente com a figura (b) e (c).

101 paralela à superf́ıcie.

A maior resistência ao desgaste de grãos com orientação cristalográfica 101

paralela à superf́ıcie pode ser atribúıda à forma como as tensões provenientes das

ondas de choque e micro-jatos, após a implosão de bolhas de cavitação, afetam

estes grãos. Para tais orientações, é altamente provável que a tensão projetada

cŕıtica para induzir a deformação plástica seja menor que a correspondente para

outras orientações cristalográficas

Para verificar tanto a variação da tensão cisalhante cŕıtica quanto a sua

dependência com a orientação cristalográfica grão a grão, foi calculado o Fator de

Taylor - FT para uma subregião na área desgastada por cavitação, como mostrado

nas figuras 5.43 (a) a (d). Neste caso foi considerado que as tensões que atuam

na superf́ıcie do material durante o ensaio de desgaste EC, são de compressão na

direção normal à superf́ıcie cavitada. Este tipo de tensão representa (embora de

forma simplificada), a atuação de uma onda de choque ou um micro-jato quando

atinge uma superf́ıcie sólida. Este modelo já tinha sido discutido por autores

como Hammitt e Mathias e Poll (MATHIAS; POHL, 1991; HAMMITT, 1966), que

comparam o efeito das tensões decorrentes das ondas de choque e microjatos,
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quando atingem uma superf́ıcie sólida, com o efeito provocado por jateamento de

superf́ıcies com granalha (shot peening), em que os mecanismos de deformação

são muito similares. Assim com ajuda do programa TSL/OIM foi calculado o

FT assumindo a ocorrência de uma tensão de compressão, normal à superf́ıcie

cavitada como mostrado na figura 5.43 (d).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.43: Para o aço 318HTGN+Sol: (a) mapa de distribuição de
orientações cristalográficas OIM, (b) micrografia MEV onde se destacam grãos
com orientação 101 paralela à superf́ıcie, (c) mapa de distribuição de orientações
cristalográficas OIM mostrando grãos isolados com orientação 101 destacados

em (b), (d) mapa de FT para tensão de compressão normal à superf́ıcie cavitada

Observando o mapa do FT da figura 5.43 (d), grãos com tonalidade cinza

claro, indicam que o FT é baixo e possuem uma orientação cristalográfica

favorável para escoar plasticamente. O contrário ocorre com os grãos de

tonalidade cinza escura, onde o FT é alto, indicando que a sua orientação

cristalográfica não é favorável para deformar plasticamente.

De acordo com o observado nos mapas e micrografias apresentados na figura

5.43 , para o aço 318HTGN+Lam+Sol, ensaiado por 64 horas à EC, é posśıvel

afirmar que as mesmas hipóteses discutidas para o comportamento diferenciado
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de grãos com orientação cristalográfica 101 paralela à superf́ıcie para o aço

318HTGN+Sol, são semelhantes e por isso não serão discutidas novamente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.44: Para o aço 318HTGN+Lam+Sol após 64 horas de ensaio de
desgaste EC: (a) mapa OIM, (b) micrografia MEV correspondente ao mapa em
(a) com grãos 101 destacados, (c) Mapa OIM de contornos mais conservados

correspondente com a figura (b), (d) mapa do FT (b) e (c).

Nas figuras 5.45 (a) a (d) se apresentam, para tempos intermediários de ensaio

de desgaste EC de 9 e 25 horas, mapas e micrografias usadas para classificar

visualmente o desgaste no interior dos grãos. Esta classificação tem como objetivo

avaliar o efeito da orientação cristalográfica dos grãos do material na medida

em que o dano vai-se acentuando. Este estudo foi realizado com ajuda do

mapa de distribuição de orientações cristalográficas OIM mostrado na figura

5.45 (a), contendo aproximadamente 100 grãos com as mais diversas orientações

cristalográficas, como se verifica na IPF mostrada na figura 5.45 (b), auxiliado por

micrografias MEV da área sobre a superf́ıcie desgastada que tem correspondência

com o mapa OIM, mostrando o estado da superf́ıcie desgastada por EC para os

dois tempos analisados, figuras 5.45 (c) e (d).

Nas figuras 5.46 (a) a (j) são apresentados mapas OIM dos grãos com suas

respectivas IPFs, colocadas ao lado direito do mapa com o qual se corresponde,

que para os tempos de ensaio analisados (9 e 25 horas), apresentam valores
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.45: (a) Mapa OIM do aço 318HTGN+Lam+Sol de textura aleatória,
contendo aproximadamente 100 grãos, usado para classificar o desgaste, (b) IPF
correspondente com a figura (a), (c) e (d) são micrografias MEV onde se mostra

a intensidade do desgaste para 9 e 25 horas de ensaio de desgaste EC,
respectivamente.

particulares de resistência ao desgaste EC, segundo a classificação aqui adotada.

Para classificar a quantidade de dano sofrido pelos grãos adotaram-se valores

arbitrários na faixa de 1 a 5. Nessa classificação, o número 1 representa grãos com

a melhor resistência, onde a superf́ıcie dos grãos se observa bastante conservada.

Por outro lado, o número 5 representa grãos com a pior resistência, onde a

aparência da superf́ıcie se observa em alto estado de deterioração. Para valores

intermediários (2, 3 e 4), pode-se afirmar que o grau de deterioração dos grãos

aumenta gradativamente. A classificação do desgaste em grãos foi realizada de

forma arbitraria, usando critério visual.

Na figura 5.46 os mapas colocados nas colunas (a) a (e) e (f) a (j), em

forma descendente, representam grãos com intensidade de desgaste de 1 a 5

respectivamente para os dois tempos de ensaio utilizados.

Dos mapas de distribuição de orientação cristalográfica (a) e (f) mostrados

na figura 5.46 para 9 e 25 horas de ensaio respectivamente, pode-se notar que
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9-h 25-h
mapa OIM IPF mapa OIM IPF

Figura 5.46: Mapas EBSD de grãos para o aço 318HTGN+Lam+Sol em
destaque (colunas 1 e 3), com sua respectivas IPFs (colunas 2 e 4),

correspondentes as micrografias mostradas nas figuras 5.45 (c) e (d) e usados
para avaliar a resistência ao desgaste EC para 9 horas de ensaio (figuras (a) a

(e) e 25 horas de ensaio (figuras (f) a (j))
.

os grãos que apresentam uma maior resistência ao desgaste por EC, isto é,

apresentam classificação 1, têm orientação cristalográfica próxima á famı́lia de

planos 101 paralelo à superf́ıcie. Por outro lado, verifica-se também dos mapas

das figuras 5.46 (d) e (e) para 9 horas de ensaio, e (e) e (j) para 25 horas de

ensaio, que os grãos com o pior comportamento frente ao desgaste por EC têm

orientações cristalinas próximas às da famı́lia de planos 111 e 001 paralelos à
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superf́ıcie. Já grãos com resistências ao desgaste por EC intermediárias, isto é

2, e 3, figura 5.46 (b) e (c) para 9 horas de ensaio e (g) a (h) para 25 horas de

ensaio, apresentam orientações com os planos paralelos à superf́ıcie localizados

entre as três orientações principais.

O comportamento diferenciado frente ao desgaste EC de grupos de grãos

com diferente orientação cristalina explica muito bem a resistência ao desgaste

encontrada para vários dos materiais ensaiados. Assim grãos com orientação 101

paralela à superf́ıcie apresentam a melhor resistência à EC, pois os sistemas de

escorregamento 111 ⟨110⟩ não estão numa orientação aproximadamente paralela

aos planos de máxima tensão de cisalhamento situados em um cone a 45o do eixo

de aplicação de tensões. Nesses grãos a tensão cŕıtica projetada para cisalhamento

é maior e a deformação plástica (mecanismo por onde se inicia o dano por

cavitação) só ocorre para ńıveis de tensão maiores ou para tempos de ensaio

maiores. Tempos de ensaios maiores permitem acúmulo de dano por fadiga,

devido à ocorrência de micro-deformação plástica, mesmo sob tensões abaixo da

tensão cŕıtica projetada.

5.3.2 Relação entre desgaste erosivo por cavitação e tipos
de contornos de grão

O estudo do desenvolvimento do dano, nos contornos de grão, foi realizado no

aço inoxidável 318HTGN+Lam+Sol de forma visual. Neste estudo pretende-se

mostrar de forma gráfica, a variação da porcentagem de cada tipo de contornos

de grão danificados, na medida em que avança o tempo de ensaio. Para isto

foram utilizados mapas de tipos de contorno de grão obtidos através do software

TSL/OIM, além de micrografias MEV, para os diferentes tempos de ensaio

analisados (entre 4 e 25 horas).

Nas figura 5.47 (a) a (c) são apresentados os mapas dos tipos de contornos de

grão existentes em uma região na superf́ıcie da amostra submetida a desgaste EC.

O mapa tem aproximadamente 80 contornos CSL
∑

−3, 35 contornos do tipo

outros CSL (CSL entre 5 e 27) e 105 contornos do tipo Não CSL, para um total

de 220 segmentos de contornos. Os mapas das figuras 5.47 (b) e (c) apresentam

em destaque os contornos do tipo CSL
∑

−3 e outros CSL respectivamente.

Na figura 5.48 (a) a (d) são apresentadas micrografias MEV, da mesma região

mapeada na figura 5.47 (a), para tempos de ensaio de 4, 9, 16 e 25 horas, que

ajudaram a identificação e classificação dos contornos de grão entre danificados

ou conservados.
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(a)

(b) (c)

Figura 5.47: Para o aço 318HTGN+Lam+Sol apresenta-se mapas de tipos de
contornos de grão assim: (a) CSL e Não CSL, (b) contornos CSL

∑
−3 (maclas),

(c) outros CSL utilizados para analisar o desgaste em contornos de grão

No gráfico da figura 5.49 se apresenta o resultado da variação porcentual

de contornos de grão, deteriorados para diferentes tempos de ensaio EC. A

variação foi calculada individualmente levando em conta somente a quantidade

de contornos de cada tipo.

No gráfico apresentado na figura 5.49 observa-se que os contornos de macla,

do tipo
∑

−3, são os mais propensos a serem danificados. O oposto ocorre com

os contornos especiais diferentes do tipo
∑

−3, os quais apresentaram maior

resistência ao desgaste EC.

Observa-se, também, que para o maior tempo de ensaio utilizado (25 horas),
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.48: Para para o aço 318HTGN+Lam+Sol apresenta-se a superf́ıcie
da amostra danificada durante o ensaio de desgaste EC. A região analisada é a
mesma mapeada na figura 5.50 (a). Identificação e classificação do estado de
diferentes tipos de contornos em função do tempo de ensaio EC: (a) 4h de EC:

(b) 9h de EC, (c) 16 h de EC e (d) 25h de EC.

Figura 5.49: Para o aço 318HTGN+Lam+Sol, varição da porcentagem de
tipos de contornos de grão danificados em função do tempo de exposição à EC,

para contornos de grão especiais e não especiais.

aproximadamente 60 % dos contornos do tipo CSL
∑

−3 apresentam evidências

de dano, porém aproximadamente 10 a 20 % desses contornos se mantêm

visivelmente conservados. Isto mostra que há uma fração deste tipo de contornos

que apresenta uma melhor resistência ao desgaste EC. Para 25 horas de ensaio,



5.3 Relação entre desgaste por EC com aspectos cristalográficos 119

a porcentagem de contornos danificados do tipo outros CSL e Nao CSL foi de

34, 3 % e 37, 1 % respectivamente.

Uma hipótese que pode explicar o comportamento dual dos contornos

CSL
∑

−3 refere-se à forma e à coerência dos contornos de macla, onde contornos

de macla retos e coerentes são particularmente mais suscept́ıveis ao dano por EC

do que contornos de macla com presença de segmentos incoerentes. Os contornos

de macla incoerentes, por possúırem uma energia por unidade de área comparável

à energia dos contornos de grão Não CSL (PADILHA, 2000), são mais dif́ıceis de

deformar plasticamente, como mostrado para os contornos do tipo Não CSL na

figura 5.49 .

Paradoxalmente, uma pequena fração de contornos CSL
∑

−3, exibiu uma

elevada resistência ao desgaste EC. Esta observação confirma a dualidade do

comportamento dos contornos CSL
∑

−3 frente ao desgaste EC. As posśıveis

causas desta dualidade serão analisadas ao final da próxima seção.

5.3.3 Relação entre orientação cristalográfica, desgaste
EC em contornos de grão e FT

As figuras 5.50 (a) a (c), para o aço 318HTGN+Lam+Sol, apresentam uma

micrografia MEV e mapas EBSD de orientação cristalográfica e de fator de Taylor

respectivamente. A micrografia da figura 5.50 (a) mostra uma região da área

cavitada por 16 horas, onde se observa o estado de conservação ou dano da maioria

de contornos de grão. O mapa de distribuição de orientações cristalográficas

mostrado na figura 5.50 (b), correspondente à micrografia da figura 5.50 (a) foi

utilizado para calcular FT, supondo compressão uniaxial normal à superf́ıcie,

usando o software da TSL-OIM figura 5.50 (c).

Como discutido na seção 5.3.1, uma aproximação para o comportamento das

tensões decorrentes da implosão de bolhas de cavitação, ao atingir uma superf́ıcie

sólida, pode ser realizada tomando como modelo o modo de deformação por

compressão uniaxial normal à superf́ıcie da amostra.

Conhecidos os valores do FT em cada um dos grãos, foi realizado o cálculo da

variação do FT entre grãos separados por contornos que visualmente se observam

conservados, para 16 horas de ensaio de desgaste por EC.

Na micrografia mostrada na figura 5.53 (a) percebe-se que para 16 horas de

ensaio de desgaste EC, ainda existe uma grande quantidade de contornos de grão

que permanecem conservados.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.50: Para o aço 318HTGN+Lam+Sol: (a) micrografia MEV da
superf́ıcie de uma amostra cavitada 16 h, (b) mapa OIM de orientação
cristalográfica, (c) mapa de Taylor para tensão de compressão normal a

superf́ıcie cavitada.
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Na figura 5.51 é apresentada a variação do FT dos grãos, em função da fração

de contornos que visualmente se observam conservados, para 16 horas de ensaio

de desgaste EC e calculada com ajuda das figuras 5.50 (a) a (c).

Figura 5.51: Diferença do fator de Taylor de grãos separados por contornos
conservados para 16 horas de ensaio em experimentos de desgaste EC.

Sabendo que cada orientação cristalográfica leva a diferentes valores de

tensão projetada cŕıtica para deformação plástica “yield stress”, observando

o comportamento dos contornos nos gráficos da figura 5.51 , pode-se validar

a hipótese que “o dano em contornos de grão começa preferencialmente em

contornos localizados entre grãos que têm maior diferença dos seus limites de

escoamento, isto é, apresentam maior variação do fator de Taylor”.

A maior diferença do FT entre grãos adjacentes leva a incompatibilidade

de deformação plástica, induzindo concentração de tensões no contorno de grão,

fazendo com que esses contornos sejam mais suscept́ıveis tanto a nucleação quanto

ao avanço do dano.

Os resultados mostraram que a grande maioria de contornos CSL
∑

−3

apresentou baixa resistência à deterioração frente ao desgaste EC, porém, como

dito na seção 5.3.2, paradoxalmente, uma pequena fração deste tipo de contornos

(entre 10 e 20%) exibiram uma elevada resistência ao desgaste EC. Este aparente

comportamento ambivalente deste tipo de contornos, pode ser atribúıdo a que

em sua maioria, as relações de orientação entre cristais maclados levam a bruscas
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variações do FT entre os grãos, havendo, no entanto, uma pequena fração destas

relações de orientação que também leva a insignificantes variações do FT entre

os cristais maclados. Este último comportamento dual dos contornos do tipo

CSL
∑

−3 deve-se provavelmente, ao fato de que grãos maclados podem ter

diferenças grandes ou pequenas do fator de Taylor, em função do valor do desvio

do eixo de rotação para maclação com relação ao eixo normal à superf́ıcie da

amostra, onde uma diferença pequena do fator de Taylor se apresenta quando

a diferença entre o eixo para maclação e o eixo normal à superf́ıcie da amostra

é também pequena, dando lugar a contornos altamente resistentes à EC e vice-

versa.



123

6 Conclusões

6.1 Condicionamento da superf́ıcie do aço UNS

S31803

• Como consequência da nitretação a gás em alta temperatura do aço

inoxidável duplex UNS S31803, teve-se a formação de uma estrutura 100 %

austeńıtica com forte orientação cristalográfica preferencial dos grãos com

planos {101} paralelos à superf́ıcie da amostra, contendo aproximadamente

0, 9 % N, tamanho de grão de 150 µm e dureza de 330 HV 0,1.

• A laminação a frio das amostras nitretadas a gás em alta temperatura com

estrutura 100 % austeńıtica, (30% de grau de redução da seção transversal)

causou encruamento da estrutura austeńıtica com heterogeneidade de

deformação, encontrando-se alguns grãos mais deformados do que outros.

A dureza aumentou para 470 HV 0,1.

• A laminação a frio das amostras nitretadas a gás em alta temperatura, com

estrutura 100 % austeńıtica, (30 % de grau de redução da seção transversal),

seguida de recristalização a 1200 oC por 1 hora, promoveram redução

do tamanho de grão para 120 µm e distribuição aleatória de orientações

cristalinas. A dureza foi mantida em 330 HV 0,1.

• A nitretação a gás em alta temperatura do aço UNS S31803, em

condições que propiciaram a formação de nitretos dispersos em uma matriz

austeńıtica, com tamanho de grão de 85 µm e dureza de 330 HV 0,1. A

textura apresentada é semelhante à apresentada pelo aço com estrutura

100% austeńıtica, com predominância de grãos com planos {101} paralelos

à superf́ıcie da amostra.

• O tratamento duplex realizado no aço UNS S31803, consistindo em

nitretação a gás em alta temperatura seguida de nitretação a plasma em

baixa temperatura, resultou numa estrutura multicamadas constitúıda por

uma camada austeńıtica de 100 µm de espessura e dureza de 330 HV 0,1,
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seguida de uma última camada de austenita expandida rica em nitrogênio

com 2, 4 µm de espessura e dureza de 1700 HV 0,1. A textura da camada de

austenita expandida é a mesma da austenita enriquecida em nitrogênio com

predominância de grãos com planos 101 paralelos à superf́ıcie da amostra.

• A nitretação a plasma em baixa temperatura realizada no aço UNS S30403,

em estado solubilizado, resultou numa estrutura multicamadas constitúıda

por uma camada de austenita expandida rica em carbono de 1, 4µm de

espessura e dureza de 1000 HV 0,1, seguida de uma última camada de

austenita expandida rica em nitrogênio com 2, 6 µm de espessura e dureza

de 1500 HV 0,1.

6.2 Desempenho do aço UNS S31803 tratado

superficialmente em ensaios de Erosão

Cavitação

• Quando comparados com a superliga de cobalto Stellite-6, os aços in-

oxidáveis nitretados em alta temperatura, com nitrogênio em solução sólida,

318HTGN+Lam+Sol, 318HTGN+Sol e 318HTGN+Enc apresentaram uma

melhora na taxa de desgaste EC de 1,82; 1,96 e 10,6 vezes respectivamente.

Já para o aço inoxidável 318HTGN+Plas a melhora foi de 21,2 vezes.

• Com relação aos materiais sem nitrogênio 318CR e 304LSol, os aços

nitretados em alta temperatura tiveram uma melhorara significativa da

taxa de desgaste EC, onde o aço 318HTGN+Sol superou em 61,1 e 26,8

vezes respectivamente a taxa de desgaste daqueles materiais.

• Os aços 318HGTN+plas submetido a tratamento duplex e 318HGTN+Enc

tiveram o melhor comportamento frente ao desgaste EC, representado

pela diminuição da taxa de desgaste exibida com relação aos materiais

de comparação e aos próprios aços nitretados a gás. Estes dois materiais

superaram em 10,8 e 5,4 vezes respectivamente a taxa de desgaste

apresentada pelo aço 318HGTN+Sol, que foi o material melhor comportado

do tipo de aços nitretados a gás com nitrogênio em solução sólida, e em 660

e 330 vezes respectivamente a taxa de desgaste do aço 318CR.
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6.3 Das relações entre desgaste por cavitação e

caracteŕısticas cristalográficas

• Verificou-se para os diferentes tipos de aços utilizadas, que a deterioração

da superf́ıcie durante os ensaios se apresentou de forma heterogênea e que

grãos com planos da famı́lia 101 orientados paralelamente à superf́ıcie das

amostras, foram os que apresentaram o melhor desempenho frente a este

tipo de desgaste.

• Contornos de macla CSL Σ−3 são os contornos de grãos mais suscet́ıveis ao

dano por EC, quando separados por regiões com alta anisotropia plástica.

Já contornos CSL diferentes de Σ − 3 apresentaram o melhor desempenho

em relação aos CSL Σ− 3 e aos não CSL.

• Foi posśıvel fazer a correlação entre textura, resistência ao desgaste EC

e fator de Taylor ao se verificar que grãos com orientação cristalina 101

paralela à superf́ıcie se comportaram como os mais preservados durante os

ensaios de desgaste EC.

• Observou-se correlação entre os valores do fator de Taylor de cada grão e a

probabilidade de os grãos sofrerem dano por EC.

• Observou-se correlação entre dano por cavitação iniciado em contornos

de grão e a diferença entre os fatores de Taylor de grãos vizinhos. O

dano em contornos de grão se apresenta preferencialmente em contornos

localizados entre grãos que têm maior diferença de limites de escoamento,

isto é, apresentam maior variação do FT.

• Para maiores tempos de ensaio entre 70 % e 80 % dos contornos CSL Σ−3

apresentaram evidências de dano, porém entre 10 a 20 % desses contornos

se mantiveram conservados, indicando elevada resistência ao desgaste EC.

Essas diferenças podem ser atribúıdas a diferenças de fator de Taylor entre

grãos vizinhos e entre regiões macladas no interior de um mesmo grão.
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7 Sugestões para trabalhos
futuros

• Estudar os mecanismos de transformação da estrutura duplex (γ + α)

do aço UNS 31803 em austenita e em seguida em austenita expandida e

correlacionar com a textura e a resistência à cavitação.

• Quantificar os efeitos de tamanho de grão, tipo de contorno, textura e fator

de Taylor na resistência à cavitação de aços austeńıticos convencionais e de

alto teor de nitrogênio.

• Estudar a possibilidade de realizar tratamentos duplex em um único ciclo

de nitretação a plasma para enriquecimento da superf́ıcie em nitrogênio,

seguido de tratamento de difusão para formação de camada austeńıtica

espessa, contendo elevado teor de nitrogênio em solução sólida, com função

de reforço mecânico.

• Estudar o efeito de tratamentos de shot-peening na resistência à cavitação

de aços austeńıticos convencionais e de aços de alto nitrogênio

• Avaliar outros tipos de desgaste em aços inoxidáveis austeńıticos nitretados

em alta temperatura e nitretados a plasma.
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Paulo, p. 107–128, 2003.

LIN, P.; PALUMBO, G.; ERB, U.; AUST, K. Influence of grain-boundary-
character-distribution on sensitization and intergranular corrosion of alloy-600.
Scripta Metallurgica Et Materialia, v. 33, n. 9, p. 1387–1392, 1995.

LIU, W.; ZHENG, Y.; LIU, C.; YAO, Z.; KE, W. Cavitation erosion behavior
of crmnn stainless steels in comparison with 0cr13ni5mo stainless steel. Wear,
v. 266, n. 1-2, p. 69 – 75, 2009.

LO, K.; CHENG, F.; MAN, H. Laser transformation hardening of aisi 440c
martensitic stainless steel for higher cavitation erosion resistance. Surface &
Coatings Technology, v. 173, n. 1, p. 96–104, 2003.

MATHIAS, M.; POHL, M. The residual stress, texture and surface changes in
steel induced by cavitation. Wear, v. 150, p. 11 – 20, 1991.

MENTHE, E.; BULAK, A.; OLFE, J.; ZIMMERMANN, A.; RIE, K.
Improvement of the mechanical properties of austenitic stainless steel after
plasma nitriding. Surface & Coatings Technology, v. 133, p. 259–263, 2000.
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v. 41, n. 1, p. 291–296, 2009a.
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