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RESUMO 

 

GERONIMI, C. L. Estudo do processo de revestimento de cobre e liga à base 

de níquel por alumínio via pack cementation diffusion coating. 2017. 144p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, 2017.  

 

Ventaneiras são componentes críticos para a operação de altos fornos, soprando 

ar quente para o interior dos mesmos. São peças de cobre refrigeradas a água 

para resistir ao ambiente de trabalho com temperaturas extremamente elevadas e 

geralmente apresentam revestimentos superficiais para aumento de resistência 

contra abrasão/corrosão. O presente trabalho tem como objetivo estudar o 

processo de revestimento de cobre e de liga à base de níquel por alumínio via 

PCDC a fim de entender os efeitos das variáveis de processo nas características 

do revestimento formado e obter camadas de revestimento equivalentes ao que 

vem sendo utilizado recentemente com bons resultados em operação na indústria. 

Uma série de ensaios são preparados utilizando-se os substratos de cobre e liga 

Inconel 625 e são variados alguns parâmetros de processo como a liga máster 

utilizada (Al e/ou liga Fe-Al), o sal haleto ativador do processo (NH4Cl ou NaF), 

condição in ou out of pack, proporção entre alumina e liga máster, temperatura e 

tempo de processo. É realizada a caracterização dos substratos previamente e 

após passar pelo processo de aluminização. Também é feita uma análise de 

amostra tomada como referência revestida por empresa externa especializada em 

aluminização via PCDC, além da caracterização de todas as amostras ensaiadas. 

A caracterização das amostras consiste na análise microestrutural identificando 

as fases presentes nos revestimentos formados, morfologia das camadas, 

espessuras, e propriedade de dureza. As análises são realizadas através de 

microscópio ótico, MEV, técnicas de EDS e difração de raios X e microdurômetro. 

Ao final das análises, é possível identificar conjuntos de parâmetros de processo 

que conduzem à formação de revestimento similar ao que está sendo utilizado na 

indústria. Além disso, é possível entender o efeito das variáveis de processo nas 

características das camadas formadas sobre os substratos. 

 

Palavras-chave: Revestimento; Aluminização; Cobre; Inconel. 
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ABSTRACT 

 

GERONIMI, C. L. Study of the coating of copper and nickel alloy by 

aluminum via pack cementation diffusion coating. 2017. 144p. Dissertation 

(Master of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo, Lorena, 2017. 

 

Tuyeres are critical components for blast furnace operation, blowing hot air to the 

interior of the furnace. They are made of copper and are water cooled in order to 

resist extremely high operation temperatures. Aiming to improve reliability and 

lifetime of the tuyeres, different types of coatings (metallic hard facings, ceramic 

and diffusion coatings) have been developed over the years to enhance surface 

resistance of the pieces. The objective of the present work is to study the process 

of coating copper and nickel alloy by aluminum via pack cementation diffusion 

coating (PCDC) in order to understand the effect of each process parameter in the 

features of the coating formed and to obtain coating layers similar to what has 

been used with good results in the industry. Several experiments are prepared for 

coating the substrates made of copper and Inconel 625 and some parameters are 

varied such as the master alloy (Al and/or Fe-Al), the activator salt (NH4Cl or NaF), 

the condition in or out of pack, the alumina/master alloy ratio, temperature and 

time of the process. It is performed analysis of the substrates previous and after 

the aluminization process. A sample coated in an external company specialized in 

aluminization process is also analyzed and taken as a reference. In addition, all 

the experiment samples with different process conditions are studied. The analysis 

consist in microstructural evaluation identifying phases formed, thickness of the 

coating layers and hardness measurements and are performed with the use of 

optical microscope, SEM, EDS techniques, X-ray diffraction technique and micro 

durometer. At the end of the analysis, it is possible to identify sets of process 

parameters that can lead to the formation of coating layers similar to what has 

been used with success in the industry. Furthermore, it is possible to understand 

the effect of the process variables in the features of the coating layers. 

 

 

Key words: Coating, Aluminization; Copper; Inconel. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O cobre é um metal de excelentes condutividades térmica e elétrica. Essas 

propriedades o credenciam para inúmeras aplicações, dentre as quais figuram 

peças refrigeradas a água utilizadas em ambientes com alta solicitação térmica. O 

gráfico da Figura 1 compara a condutividade térmica de alguns metais puros. 

Pode-se notar que apenas a prata é mais condutora que o cobre. 

 

Figura 1 – Gráfico da condutividade térmica de alguns metais. 

 
Fonte: (DAVIS, 2001) 

 

Neste tipo de aplicação de peças em cobre refrigeradas para operação em 

ambientes com temperatura elevada, água com alta velocidade refrigera a 

superfície interna das paredes de cobre da peça, conforme mostrado 

esquematicamente na Figura 2.  

Dado um determinado fluxo de calor unidirecional movido pela diferença de 

temperatura entre o ambiente com elevada temperatura e a água, a variação de 

temperatura ao longo das interfaces apresenta um formato conforme mostrado na 

Figura 2, e quanto maior a resistência à passagem do calor em cada interface, 

maior a variação de temperatura (INCROPERA, 2008). Dessa forma, somando-se 

a eficiente troca de calor entre a superfície interna da peça e a água, com a 

elevada condutividade térmica do cobre, a variação de temperatura entre a água 

e a superfície da peça exposta ao calor pode ser limitada, mesmo sob elevado 

fluxo de calor, credenciando este material para estas aplicações. 

050100150200250300350400450

Prata Pura Cobre Puro Ouro Puro AlumínioPuro NíquelPuro Ferro Puro AçoCarbonoAISI 1020

Condutivida
de Térmica 

[W/m.K] 
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Figura 2 - Esquema de transferência de calor em uma parede de cobre de peça refrigerada. A 

linha tracejada representa a evolução da temperatura. 

 
Fonte: O autor. 

 

 Uma grande variedade de peças de cobre refrigerado utilizadas na 

indústria siderúrgica e metalurgia de base se enquadram nesse tipo de aplicação. 

As peças são aplicadas tanto estruturalmente, quanto para resfriamento do 

refratário de fornos de transformação, mantendo-o a temperaturas controladas 

para estender a campanha de fornos. 

 Além de solicitações puramente térmicas, é comum que esses tipos de 

peças sofram degradação por abrasão, corrosão, e/ou ataques por metal líquido 

na sua superfície ao longo da operação. Apesar de atender aos requisitos de 

condutividade térmica, o cobre não está entre os materiais mais resistentes 

mecanicamente, não apresentando grande resistência contra desgaste por 

abrasão. O cobre de alta condutividade fundido, por exemplo a liga C81100 

(99.7%p mínimo de cobre), apresenta dureza de aproximadamente 44 HB 

(DAVIS, 2001), enquanto que um aço carbono AISI 1020 recozido apresenta 

dureza de aproximadamente 111 HB (MATWEB, 2016). 
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Para aumentar a resistência superficial, foram desenvolvidos ao longo dos 

anos uma série de revestimentos anti-abrasivos, anti-corrosivos, para aplicação 

em peças de cobre (DALLEY, 2001). 

A ventaneira para alto forno é um exemplo de peça de cobre que trabalha 

com refrigeração intensa para se manter íntegra a uma temperatura controlada 

em um ambiente de trabalho altamente agressivo termicamente e em termos de 

abrasão/corrosão. Sua finalidade é soprar o ar quente e frequentemente carvão 

pulverizado para dentro do alto forno. A Figura 3 mostra o local de montagem da 

ventaneira no alto forno. 

 

Figura 3 – Figura esquemática mostrando posição onde é montada a ventaneira em um alto forno. 

 
Fonte: (GEERDES, 2015) 

 

A Figura 4 ilustra esquematicamente uma ventaneira em condições de 

operação. Além das temperaturas extremas de trabalho ao redor da ventaneira, a 

mesma sofre com abrasão por conta de partículas suspensas e da carga 

metálica, além de probabilidade de gotejamento de metal líquido em sua 
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superfície. As fotos apresentadas na Figura 5 mostram ventaneiras antes e depois 

da utilização. 

Figura 4 – Representação esquemática de ventaneira em condições de operação. 

 

Fonte: (VENTANEIRAS..., 2015) 

 

Figura 5 - Ventaneiras antes (a) e após utilização (b). 

Fonte: O autor. 

 

Geralmente, são aplicados revestimentos na região da ponta e superior da 

ventaneira (regiões mais solicitadas), como pode ser observado na Figura 4(a). 

(a) (b) 
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Há basicamente 3 tipos de revestimento que seriam: revestimento metálico 

aplicado por solda (exemplo: ligas à base de níquel e ferro como NiCrMo, FeCr), 

revestimento cerâmico (por exemplo óxidos de alumínio e zircônio) aplicado por 

diferentes métodos como plasma spray, e revestimento por difusão como 

aluminização (DALLEY, 2001). 

O foco desse trabalho será no revestimento por difusão do alumínio via pack 

cementation diffusion coating (PCDC). O processo de PCDC envolve uma 

deposição química via fase gasosa e difusão do material depositado para o 

interior do substrato (STERN, 1996). Uma das principais vantagens desse 

processo de revestimento em relação a revestimentos cerâmicos é uma melhor 

adesão da camada revestida ao substrato (SHELLHAMMER; WEBB; PARK, 

2016). Esse revestimento tem apresentado resultados positivos quanto ao 

aumento da vida útil de ventaneiras em siderúrgicas norte americanas 

(COPELAND; STREET, 2013), e pode ser aplicado tanto sobre o cobre 

diretamente, quanto sobre a camada de revestimento por solda (liga à base de 

níquel).  
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1.1. Objetivo  
 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o processo de revestimento de 

cobre e de liga à base de níquel por alumínio via pack cementation diffusion 

coating (PCDC) a fim de entender os efeitos das variáveis de processo nas 

características do revestimento formado e obter camadas de revestimento 

equivalentes ao que vem sendo utilizado recentemente com bons resultados em 

operação 

O revestimento sobre o cobre como substrato será o principal foco do trabalho. 

O revestimento sobre liga de níquel também será estudado, pois revestimentos 

metálicos à base de níquel aplicados por solda são amplamente utilizados em 

ventaneiras. Dessa forma, pode-se obter uma combinação de aluminização sobre 

o cobre e sobre liga à base de níquel ao mesmo tempo.  

Serão estudados os efeitos das variáveis de processo na qualidade e 

características microestruturais do revestimento obtido como fases presentes, 

espessura de camada, cinética de processo, etc. Serão definidos um ou mais 

conjuntos de variáveis com os quais pode-se obter uma camada de revestimento 

com atributos desejáveis para a aplicação em ventaneiras de cobre utilizadas em 

alto fornos.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A revisão bibliográfica abrange os principais tópicos que fazem parte do 

desenvolvimento do trabalho, iniciando-se pelos substratos cobre e Inconel 625, a 

descrição do equipamento (alto forno) e mais especificamente da peça 

(ventaneira) sobre a qual o revestimento é aplicado. São abordados os tipos de 

revestimentos aplicados a ventaneiras, o processo de pack cementation difusion 

coating e sua aplicação em ventaneiras. Por fim, são apresentadas as ligas 

binárias Cu-Al e Ni-Al por serem formadas pelo processo de difusão do Al no Cu e 

Ni respectivamente, além de ligas binárias Al-Fe por fazer parte do composto 

utilizado para revestimento. 

 

2.1. Cobre 
 

A utilização do metal cobre iniciou-se há mais de 10.000. Há descobertas que 

mostram o uso do cobre para fabricação de pequenos itens decorativos no oriente 

médio aproximadamente no ano de 8700 a.C. A descoberta e o uso de ligas de 

cobre-estanho levaram à “era do bronze”, que se iniciou no oriente médio 

aproximadamente no ano 3000 a.C. A era do bronze encerrou-se 

aproximadamente no ano 1200 a.C., quando a tecnologia do ferro tornou-se 

comum (DAVIS, 2001). 

Atualmente, cobre e ligas de cobre figuram ainda entre os metais mais 

produzidos e consumidos, atrás apenas do ferro/aço e alumínio. São amplamente 

utilizados pelas excelentes condutividades térmica e elétrica, boa resistência à 

corrosão e facilidade para fabricação (DAVIS, 2001).  

Cobre puro é amplamente utilizado para cabos, fios, contatos elétricos, e 

ampla variedade de peças que requerem passagem de corrente elétrica. Além 

disso, cobre e algumas ligas de bronze, latão e cobre-níquel são utilizados 

extensivamente para fabricação de radiadores de automóveis, trocadores de 

calor, sistemas de aquecimento residenciais, painéis para absorção de energia 

solar, e várias outras aplicações que demandam rápida condução de calor ao 

longo do metal. Pelas propriedades de resistência à corrosão, o cobre e suas 

ligas são aplicados em tubulações, válvulas, e acessórios para transporte de água 

de diversos tipos e outros fluidos aquosos (DAVIS, 2001).  
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O gráfico da Figura 1 mostra a condutividade térmica de alguns metais, sendo 

que a prata é o metal mais condutor. As condutividades térmica e elétrica do 

cobre são fortemente afetadas pela adição de elementos de liga, conforme pode 

ser observado no gráfico da Figura 6. A unidade %IACS (International Annealed 

Copper Standard) define uma referência de condutividade elétrica, sendo a 

condutividade de 100% IACS equivalente a uma resistividade de 0,15328Ω.g/m² 

(LIMA, 2016). Os elementos mais usualmente combinados com o cobre são 

alumínio, níquel, silício, estanho e zinco. Outros elementos e metais podem ser 

adicionados em pequenas quantidades para melhoria de determinadas 

características do material como resistência a corrosão e usinabilidade (DAVIS, 

2001). 

 

Figura 6 – Efeito da adição de elementos de liga na condutividade do cobre. 

 

Fonte: (DAVIS, 2001) 

 

O cobre e suas ligas podem ser divididos em nove grupos, sendo (DAVIS, 

2001):  

 Cobres contendo mais de 99,3% Cu. 

 Ligas de alto teor de cobre, contendo até 5% de outros elementos. 
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 Ligas cobre-zinco (latões), que podem conter até 40% de Zn. 

 Ligas cobre-estanho (bronzes “fosforosos”), contendo até 10% de Sn e 

0,2% P. 

 Ligas cobre-alumínio (bronzes alumínio), contendo até 10% de Al. 

 Ligas cobre-silício (bronzes silício), contendo até 3% de Si. 

 Ligas cobre-níquel, contendo até 30% de Ni. 

 Ligas cobre-zinco-niquel, contendo até 27% de Zn e 18% Ni. 

 Ligas especiais, contendo elementos de liga para melhorar 

propriedades específicas. 

Nota: As composições descritas acima são em massa. 

 

2.2. Liga Inconel 625 
 

A liga Inconel 625 é uma superliga à base de níquel utilizada pelas suas 

propriedades de elevada resistência mecânica em uma ampla faixa de 

temperaturas, boa soldabilidade, e excelentes propriedades de resistência à 

corrosão (INCONEL..., 2017). 

O material de adição por solda da liga Inconel 625 (AWS ERNiCrMo-3) pode 

ser aplicado tanto por solda TIG quanto MIG. É utilizado para unir diferentes ligas 

e também como revestimento superficial (INCONEL..., 2017). A Tabela 1 mostra 

as faixas de composição da liga e a Tabela 2 apresenta as propriedades 

mecânicas da solda aplicada. 

 

Tabela 1 - Limites de composição do metal de adição ERNiCrMo-3. Elemento Teor (%p) Elemento Teor (%p) Ni+Co 58 min. Al 0.40 máx. C 0.10 máx. Ti 0.40 máx. Mn 0.50 máx. Cr 20.0 - 23.0 Fe 1.0 máx. Nb+Ta 3.15 - 4.15 S 0.015 máx. Mo 8.0 - 10.0 Cu 0.50 máx. P 0.02máx. Si 0.50 máx. Outros 0.50 máx. 
Fonte: (INCONEL..., 2017) 
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Tabela 2 – Propriedades mecânicas da liga ERNiCrMo-3 aplicada. Propriedade Valor Limite de escoamento 430 MPa Limite de ruptura 770 MPa Alongamento 42% Resistência ao impacto, Charpy V 150 J Dureza vickers 220 HV 
Fonte: (SANICRO..., 2017) 

 

A liga Inconel 625 apresenta uma matriz endurecida por solução sólida 

desordenada de estrutura cúbica de faces centradas e pode conter carbetos MC e 

M6C (ricos em níquel, nióbio, molibdênio e carbono).  O efeito endurecedor da liga 

ao ser exposta a temperaturas de aproximadamente 650˚C aparece por conta da 

precipitação de uma fase ordenada rica em níquel e nióbio (gamma prime). Essa 

fase se transforma gradativamente em estrutura ortorrômbica Ni3Nb quando a liga 

é exposta a temperaturas intermediárias por um longo intervalo de tempo 

(INCONEL..., 2017). 

 

2.3. Alto forno 
 

Há basicamente duas “rotas” com seus respectivos processos para a 

produção de aços, sendo uma delas usando alto forno com posterior aciaria a 

oxigênio, e a outra rota através de fornos elétricos. Cada forma de produção 

difere quanto às matérias primas utilizadas e quanto aos produtos. Plantas com 

altos fornos e aciaria a oxigênio produzem tipicamente produtos planos (chapas), 

enquanto plantas com fornos elétricos produzem tipicamente produtos longos 

(perfis). As primeiras utilizam coque/carvão como elemento redutor e fonte de 

energia, além de sínter, pellets, e minério granulado como fontes de ferro, 

enquanto as últimas utilizam principalmente sucata de aço como matéria prima e 

a fundem através de energia elétrica para processar novamente o metal. 

Atualmente, aproximadamente 70% do aço produzido no mundo é proveniente de 

plantas integradas com altos fornos (GEERDES, 2015). 

Nos altos fornos ocorre a redução do minério de ferro e fusão do ferro 

gusa. Esse metal líquido é transportado à aciaria onde ocorre o processo de 

refino do metal e transformação do ferro gusa em aço. 
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Os componentes de entrada no alto forno são, resumidamente, carvão, 

minério de ferro, e ar (muitas vezes enriquecido com oxigênio), e os componentes 

de saída são o metal e escória líquidos, além dos gases gerados pelo processo 

(GEERDES, 2015). A Figura 7 mostra esquematicamente um alto forno com suas 

entradas e saídas. 

O alto forno é alimentado pela sua parte superior com camadas alternantes de 

coque e minério. Ar é pressurizado e pré aquecido a uma temperatura entre 1000 

e 1300˚ nos regeneradores e soprado para o interior do alto forno através das 

ventaneiras. O número de ventaneiras pode variar de 12 em fornos pequenos a 

42 peças montadas em um alto forno grande (GEERDES, 2015). 

O sopro de ar quente, ao combinar-se com carvão pulverizado ou coque do 

alto forno gera uma chama chamada de “raceway”. Essa região em frente às 

ventaneiras apresenta temperaturas entre 1900˚C e 2300˚C. A Figura 8 mostra 

esquematicamente essa região do alto forno. 

 

Figura 7 – Representação de um alto forno com suas entradas e saídas. 

 
Fonte: (GEERDES, 2015) 
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Figura 8 – Representação esquemática da região das ventaneiras no alto forno. 

 

Fonte: Adaptado (GEERDES, 2015) 

 

2.4. Ventaneira para alto forno 
 

A ventaneira é um componente crítico do alto forno através do qual sopra-

se ar aquecido para o interior do forno. Ventaneiras são predominantemente feitas 

de cobre de alta condutividade fundido e apresentam canais internos por onde 

circula água para refrigeração. Ventaneiras apresentam diâmetros de sopro que 

variam tipicamente de 100 a 160mm. Seus diâmetros externos em geral 

apresentam dimensões da ordem de 250 a 500mm, e comprimentos entre 300mm 

e 700mm. A Figura 9 (a) mostra uma ventaneira nova, e a Figura 9 (b) apresenta 

uma foto do interior do alto forno, de onde se pode ver as ventaneiras instaladas. 

 

Figura 9 – Foto de ventaneira nova (a) e foto do interior de alto forno com parte das ventaneiras 

montadas (b). 

  
Fonte: O autor. 

 

(b) (a) 
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A ventaneira é exposta a um ambiente extremamente agressivo do alto 

forno. Esta região é turbulenta, dinâmica e complexa, contendo uma mistura de 

gases de combustão, óxidos fundidos (escória), coque, carvão pulverizado, certas 

vezes gotejamento de metal líquido (COPELAND; STREET, 2011). A temperatura 

na região frontal da ventaneira frequentemente excede 2200˚C (COPELAND; 

STREET, 2011). Esse conjunto de condições ao redor da ventaneira formam um 

ambiente com temperatura extremamente elevada, com presença de abrasão por 

partículas sólidas em conjunto com corrosão.  

As ventaneiras são refrigeradas por água a alta velocidade no seu interior, 

e o fluxo de calor na região da ponta da peça pode atingir níveis da ordem de 3 

MW/m2 (ADAM et al., 2015). Ainda segundo Adam et al. (2015), tais fluxos de 

calor podem elevar a temperatura superficial da peça a picos da ordem de 500˚C. 

Em caso de peças com revestimento, o mesmo (dependendo da condutividade 

térmica e espessura da camada) pode atingir picos de temperatura de 600˚C até 

da ordem de 1000˚C. 

Os modos de falha de ventaneiras podem ser basicamente resumidos em 2 

tipos: O primeiro seria furo na parede superior da ventaneira por gotejamento de 

metal líquido proveniente de regiões acima da peça. O segundo seria furo na 

parede da ponta da ventaneira causado por desgaste gradativo por uma ação 

conjunta de abrasão e corrosão (DALLEY, 2001). As imagens da Figura 10 

ilustram de forma esquemática as duas formas mais comuns de falha de 

ventaneiras. A Figura 11 mostra alguns exemplos de ventaneiras que falharam 

(furaram) em operação. 

 

Figura 10 - Representação de gotejamento de metal líquido (a). Representação de região 

turbulenta ao redor da ponta da ventaneira causando abrasão e corrosão da mesma (b). 

 
Fonte: (DALLEY, 2001). 

(a) (b) 
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Figura 11 – Exemplos de falhas de ventaneiras em operação. 

 
Fonte: (GEERDES, 2015). 

 

A vida útil de ventaneiras varia bastante em função das condições 

operacionais, assim como da qualidade do projeto e fabricação das peças. De 

forma geral, as peças duram de alguns meses até acima de 2 anos em operação 

(DALLEY, 2001). As ventaneiras são trocadas de forma rotativa em paradas 

preventivas de manutenção do forno. Entretanto, uma falha inesperada de uma 

ventaneira durante operação força uma parada não planejada do forno para a 

troca da mesma e consequentemente perda de produção. Como exemplo de 

implicações causadas pela falha inesperada de uma ventaneira em um forno de 

1800m3 de volume interno (forno relativamente pequeno se comparado a alto 

fornos de grande porte), pode-se citar uma perda de produção de 

aproximadamente 520 ton de gusa durante uma parada para troca de uma 

ventaneira (COPELAND; STREET, 2011). 

Dessa forma, a confiabilidade de ventaneiras em operação é uma questão 

crítica para manter elevada produtividade em altos fornos. Apesar de ser um 

componente chave para a operação estável de um alto forno e sobre o qual foram 
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dedicados muitos estudos, falha de ventaneiras em operação ainda é um 

problema comumente enfrentado por operadores de alto fornos (COPELAND, 

2011).   

O preço de uma ventaneira pode variar entre aproximadamente US$ 2.000,00 

e US$ 10.000,00 dependendo de seu tamanho, forma construtiva, tecnologia de 

revestimento aplicado, etc. A massa de uma ventaneira varia em uma faixa de 

aproximadamente 60kg a 300kg (CECAL, 2017)1. 

 

2.5. Revestimentos para proteção de ventaneiras 
 

Conforme descrito no item 2.1, o cobre apresenta dureza relativamente 

limitada, além de ser vulnerável a ataques corrosivos de metal e/ou escória 

líquidos. 

Dessa forma, para aumentar a resistência superficial, é comum que 

revestimentos sejam aplicados à superfície de ventaneiras, principalmente na 

região da ponta e superior da peça, conforme mostrado esquematicamente na 

Figura 12. Essas regiões são as áreas que mais sofrem desgaste por 

abrasão/corrosão conforme descrito no item 2.4 e por isso são tipicamente 

aplicados revestimentos para protegê-las.  

 

Figura 12 – Representação de regiões típicas da ventaneira onde é aplicado revestimento. 

 
Fonte: (CECAL, 2017)1 

                                                         
1
 Empresa Cecal Ind. e Com. Ltda é fabricante de ventaneiras e está localizada Deputado na Rod. Osvaldo 

Junqueiro Ortiz Monteiro, km 191 s/ nº, Lorena-SP, Brasil. Website da empresa: cecalgroup.com. 
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As fotos da Figura 13 mostram exemplos de diversos tipos de ventaneiras 

com revestimentos aplicados na ponta das peças e região superior das peças. 

 

Figura 13 – Exemplos de ventaneiras fabricadas com revestimento na região da ponta e superior 
da peça. 

 
Fonte: (CECAL, 2017)2 

 

Diversos tipos de materiais e processos são utilizados para revestir 

ventaneiras com o objetivo de aumentar a resistência contra abrasão e corrosão 

do agressivo ambiente de trabalho. Os revestimentos podem ser basicamente de 

3 tipos (DALLEY, 2001): 

 Revestimento por deposição de solda: Um metal ou liga metálica é 

aplicado à superfície em uma ou mais camadas. Essas ligas são 

geralmente à base de níquel ou ferro, aplicados com camadas de 

espessura tipicamente entre 3 e 9mm. O revestimento mostrado na Figura 

5(a) é de Inconel 625 aplicado por solda TIG em um único passe em 

cordões sucessivos. 

 Revestimento cerâmico: Pode ser aplicado por vários métodos, sendo a 

técnica de plasma spray a mais comumente usada. Entre os materiais 

tipicamente utilizados estão óxidos de alumínio e zircônio (Al2O3 e ZrO2). 

Em geral esses óxidos são combinados a um metal para favorecer a 

adesão. Espessura de revestimento da camada de revestimento varia 

tipicamente de 0,2mm a 1mm. 

 Revestimento por difusão: Geralmente é utilizado o alumínio ou ligas de 

alumínio como metal de difusão (liga máster) que pode ser aplicado via 

pack cementation diffusion coating (PCDC). A espessura desse tipo de 

revestimento pode variar de aproximadamente 0,6 a 1,3mm. 

                                                         
2
 Empresa Cecal Ind. e Com. Ltda é fabricante de ventaneiras e está localizada na Rod. Deputado Osvaldo 

Junqueiro Ortiz Monteiro, km 191 s/ nº, Lorena-SP, Brasil. Website da empresa: cecalgroup.com. 
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Ainda de acordo com Dalley (2001), testes de resistência ao gotejamento de 

metal líquido e de resistência à abrasão foram realizados e os resultados 

mostraram que os revestimentos metálicos aplicados por solda apresentam 

grande resistência contra abrasão, porém limitada resistência ao gotejamento de 

metal líquido. Já os revestimentos cerâmicos apresentaram grande resistência ao 

gotejamento de metal líquido, porém limitada resistência contra abrasão. 

Provavelmente a baixa resistência contra abrasão se deve ao fato de que esse 

tipo de revestimento apresenta adesão limitada ao substrato. 

Os testes com o revestimento de aluminização apresentaram uma variação na 

resistência contra gotejamento de metal líquido de ruim a excelente, e uma 

resistência relativamente boa contra abrasão (DALLEY, 2001).  Essa oscilação 

nos resultados de resistência ao gotejamento de metal líquido pode ser devida à 

variação na qualidade do revestimento. Artigos mais recentes (SHELLHAMMER; 

WALSH, 2010; COPELAND; STREET, 2013), apresentam resultados positivos 

quanto à resistência do revestimento por aluminização contra ataques de metal 

líquido (teste de gotejamento de ferro gusa). 

 

2.6. Processo de pack cementation diffusion coating 
 

O processo de pack cementation diffusion coating (PCDC) é um processo 

químico de deposição por vapor utilizado para produzir revestimentos resistentes 

à corrosão e à abrasão (STERN, 1996). O processo tradicional consiste em um 

conjunto formado por 4 componentes: o substrato a ser revestido; a liga máster, 

que seria o elemento ou conjunto de elementos em pó a serem depositados sobre 

o substrato (ex: Cr, e/ou Al, Cr e/ou Si); um sal haleto ativador (Ex NaCl, NaF, 

NH4Cl, etc); e um pó de adição relativamente inerte (Ex Al2O3, SiO2 ou SiC) 

(STERN, 1996). A liga máster, o sal haleto ativador e o material inerte de adição 

são misturados e essa mistura forma o cemento, que é aplicado ao substrato a 

ser revestido dentro de um recipiente a ser submetido a alta temperatura para que 

o processo ocorra (STERN, 1996). Em temperaturas elevadas, a liga máster 

reage com o haleto ativador formando um haleto metálico volátil, que difunde na 

fase gasosa através da camada porosa de cemento e acaba se depositando 

sobre o substrato e difundindo para seu interior (STERN, 1996). A temperatura do 

processo é tal que a pressão de vapor do haleto seja adequada, assim como 
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difusão no estado sólido ocorra na profundidade desejada e em tempos 

razoáveis. A equação que representa a formação do haleto metálico volátil pode 

ser dada pela reação 1 (STERN, 1996): 

                                                      (1) 

 

A cinética da difusão da espécie MeXx na fase vapor através do cemento 

pode ser modelada utilizando as expressões da primeira lei de Fick (STERN, 

1996). Esses cálculos podem prever se determinado vapor de haleto irá difundir 

no sentido do substrato ou no sentido contrário ao mesmo. Entretanto, em geral, a 

difusão no estado sólido é o processo determinante da cinética do sistema 

(STERN, 1996). 

A termodinâmica e cinética do processo de revestimento via PCDC é um 

assunto relativamente bastante estudado e desenvolvido para substratos de Ni e 

à base de Ni, assim como ligas a base de Fe (STERN, 1996). 

A aluminização via pack cementation (alumínio como liga máster), foi 

inventada por volta de 1911 (VAN ALLER3, 1911 apud STERN, 1996). Esse 

processo foi inicialmente utilizado para revestimento de arames de ferro, e tubos 

de cobre a serem aplicados em caldeiras de termoelétricas. A formação de uma 

camada protetora de Al2O3 resultante da exposição do revestimento a elevadas 

temperaturas contribui para a resistência contra oxidação (STERN, 1996).  

Entretanto, o desenvolvimento e aplicação do processo de aluminização 

via PCDC não foi bem documentado até começar a ser aplicado em paletas de 

turbinas por volta de 1957 (GOWARD4, 1988 apud STERN, 1996).  

Para o revestimento de superligas à base de Ni e Co, a microestrutura da 

camada de revestimento pode ser classificada como de baixa ou de alta atividade, 

dependendo da liga máster utilizada e do mecanismo de crescimento da camada 

de revestimento (GOWARD5, 1971 apud STERN, 1996), (PICHOIR6, 1978 apud 

                                                         
3
 VAN ALLER, T. Treatment of metals. U.S. Patent 1,155,974, 1911. 

4
 GOWARD, G.W.; CANNON, L.W. Trans. ASME, v. 110, n.1, p. 150-4, 1988 

5
 GOWARD, G.W.; BOONE, D.H. Oxid. Metals, v.3, n.5, p. 475-95, 1971 

6
 PICHOIR, R. (1978) Influence of the mode of formation on the oxidation and corrosion behavior of 

NiAI-type protective coatings, In: MATERIALS AND COATINGSTO RESIST HIGH-
TEMPERATURE CORROSION (eds D.R. Holmes and A. Rahmel), London: Applied Science 
Publishers, London, pp. 271-91. 
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STERN, 1996). Para ligas à base de Ni, revestimentos de alta atividade são 

formados com a aplicação de Al puro como liga máster em temperaturas de 

processo de 700-900˚C (STERN, 1996). Pelo elevado gradiente de potencial 

químico do Al, o crescimento na direção do substrato consiste em uma matriz de 

Ni2Al3, com dispersão de precipitados ricos em Cr e Mo (STERN, 1996). Um 

tratamento térmico posterior a temperaturas mais elevadas (1000 – 1100C) é 

utilizado para transformação Ni2Al3 na fase NiAl (STERN, 1996). O processo de  

baixa atividade é produzido fazendo-se uso de uma liga master binária de Ni-Al 

(STERN, 1996). Pela baixa atividade da liga master, esse processo em geral deve 

ser feito em temperaturas elevadas 1000 – 1100˚C para obter espessuras 

comparáveis àquelas obtidas no processo de alta atividade (STERN, 1996). O 

processo de baixa atividade fornece um gradiente de potencial químico 

necessário para crescimento da camada de revestimento. Entretanto, como a 

atividade da liga master é reduzida, o revestimento é o resultado de um 

crescimento na direção de dentro para fora do substrato da fase NiAl (STERN, 

1996). 

 

2.7. Processo de pack cementation aplicado a ventaneiras para alto 
forno 

 

Recentemente, o revestimento de aluminização via pack cementation diffusion 

coating (PCDC) sobre ventaneiras vem sendo bastante utilizado, principalmente 

em siderúrgicas norte americanas (COPELAND; STREET, 2013). Esse tipo de 

revestimento não é uma nova tecnologia. Há publicações já nos anos de 1920 a 

respeito dos benefícios desse tipo de revestimento (ANONE7, 1921 apud 

COPELAND; STREET, 2013). Entretanto, este processo de revestimento não foi 

comumente aplicado a ventaneiras de cobre para alto fornos até recentemente 

(2010) (COPELAND; STREET, 2013). A Figura 14 mostra imagens da camada de 

revestimento por aluminização sobre cobre. 

 

                                                         
7
 Anone., Protection of metals from oxidation at high temperatures”, Journal of the Institute of 

Metals, v. 26, n. 2, p. 536–537. 1921. 
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Figura 14 - À esquerda, foto de seção de corpo de prova de cobre revestido pelo processo de 

aluminização. À direita, imagem de MEV com elétrons retro espalhados com ampliação de 40x. 

 
Fonte: (COPELAND; STREET, 2013). 

O revestimento consiste em uma camada de liga Cu-Al, e uma camada 

mais externa porosa que apresenta alumina. A espessura do revestimento é da 

ordem de 0,75mm (COPELAND, 2013).   

O processo de aluminização via PCDC vem sendo mencionado em 

diversos artigos como método eficiente para revestir ventaneiras em cobre 

aplicadas em alto fornos principalmente pela elevada resistência contra 

abrasão/corrosão de metal líquido (DALLEY, 2001; SHELLHAMMER; WALSH, 

2010; COPELAND; STREET, 2011; COPELAND; STREET, 2013; KIRILLOVA et 

al., 2013; SHELLHAMMER; WEBB; PARK, 2016), A Figura 15 mostra resultado 

de um teste de resistência contra abrasão/corrosão pelo gotejamento de ferro 

gusa líquido sobre chapas de cobre. Nesse teste, foram ensaiadas 3 amostras, 

sendo a primeira uma chapa de cobre sem revestimento, a segunda uma chapa 

de cobre com revestimento aplicado por solda (liga desconhecida) e a terceira 

uma chapa de cobre revestida por aluminização via PCDC. A chapa de cobre 

furou após o gotejamento de 7,8 kg de ferro gusa, a chapa com revestimento 

aplicado por solda foi perfurada após o gotejamento de 19,5 kg e a chapa 

revestida por aluminização resistiu ao gotejamento de 46,4 kg sem furar 

(COPELAND; STREET, 2013). 
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Figura 15 – Fotos de resultado de resistência contra abrasão de gotejamento de ferro gusa 

líquido. (a) chapa em cobre sem nenhum revestimento, (b) chapa de cobre com revestimento por 

solda, (c) chapa de cobre com revestimento de aluminização via PCDC. 

 
Fonte: (COPELAND; STREET, 2013). 

 

Medidas de dureza na região do revestimento por aluminização mostraram 

resultado aproximadamente 6 vezes superior à do cobre puro (COPELAND; 

STREET, 2013). 

Além de resultados experimentais positivos, relatos de resultados em 

operação positivos com relação ao aumento da vida útil de ventaneiras são 

mencionados em vários artigos (COPELAND; STREET, 2011; COPELAND; 

STREET, 2013; KIRILLOVA et al., 2013; SHELLHAMMER; WEBB; PARK, 2016). 

Apesar do revestimento de aluminização via PCDC em ventaneiras ter sido 

divulgado em diversos artigos recentes, pouco foi publicado recentemente nesses 

artigos a respeito das variáveis de processo utilizadas para obter a camada 

desejada, assim como pouco foi publicado a respeito da caracterização 

microestrutural da camada de revestimento.  

O estudo realizado por Chiang et al. (1991), mostra variáveis de processo e 

caracterização da camada de revestimento obtida com base em uma determinada 

condição de processo. Nesse artigo, uma amostra de cobre misturada ao 

cemento formado por alumínio em pó, NH4Cl e Al2O3, foi submetida a uma 

temperatura de 800˚C por 5h em uma atmosfera de argônio. Sob essas 

condições, foi obtida uma camada de aproximadamente 150µm de espessura, 

conforme perfil de composição mostrado na Figura 16. A camada mais externa 

apresenta aspecto irregular com inclusões de alumina. A camada de revestimento 

do par Al-Cu é formada por duas fases: (Cu), uma solução sólida rica em cobre, e 

Cu9Al4 (CHIANG et al., 1991).  



42 

 

 

Figura 16 - Perfil de composição na camada de revestimento obtida de acordo com condições 

específicas de processo. 

 
Fonte: (CHIANG et al., 1991). 

 

A patente de Ohmae (1979) trata da invenção de um revestimento formado 

por uma camada mais externa de inclusões de óxidos e ligas de Al-Fe e Cu-Fe-Al, 

e uma camada de difusão de Al e Fe para o interior do substrato de cobre. A 

Figura 17 mostra esquematicamente como seria esse revestimento. A camada 1 

mostrada na imagem é a mais externa composta por inclusões de óxidos (10), liga 

de Al-Fe (11), em uma matriz de liga ternária Cu-Fe-Al (13). A camada 20 

representa a espessura de difusão de Cu e Al, e 21 seria o substrato. 
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Figura 17 – Representação esquemática da estrutura formada pelo revestimento inventado na 

patente de (OHMAE, 1979). 

 

Fonte: (OHMAE, 1979) 

 

O método de realização do revestimento consiste em recobrir a superfície 

da peça com um material de revestimento (cemento) formado pelos seguintes 

componentes (porcentagens em massa): 

 25 a 35% de óxidos metálicos (ex: Al2O3, ZrO2, Cr2O3, SiO2, etc) malha 100 

a 250.  

 2 a 5% de Al em pó malha 80 a 100.  

 50 a 72% de liga Fe-Al (30% a 50% de Fe, e 50% a 70% de Al em massa). 

 0,3 a 0,5% de NH4Cl. 

O conjunto da peça mais cemento é submetido a uma atmosfera inerte a uma 

temperatura entre 700 e 950˚C por algumas horas. Nesse período, ocorre 

sinterização de parte do cemento na superfície da peça, além de difusão do Al e 

Fe para o interior do substrato, e difusão do Cu em direção à camada externa. 
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Ainda segundo a patente de Ohmae (1979), a razão para utilizar Al puro em 

conjunto com uma liga de Al-Fe, seria o fato de que a utilização apenas de Al puro 

faz com que ocorram trincas na superfície do revestimento e forme uma camada 

de revestimento fina, enquanto que uma pequena quantidade de Al puro seria 

necessária para aumentar a cinética de deposição e difusão do processo.  

O Al puro se funde acima de 660˚C, e aumenta o contato com o substrato 

acelerando o processo de difusão. Parte da deposição sobre o substrato também 

é realizada por difusão via fase gasosa. 

A liga Al-Fe apresenta temperatura de fusão superior às temperaturas do 

processo. A uma temperatura de cerca de 400˚C, NH4Cl se dissocia conforme a 

reação (2): 

                                     (2) 

 

HCl se combina com os metais da liga máster conforme as reações 3 e 4, 

ocorrendo difusão no estado gasoso. 

                                        (3)                                         (4) 

 

Parte da liga Al-Fe também se sinteriza e entra em contato com o substrato 

através do Al fundido. 

Segundo Ohmae (1979), a espessura da camada externa deve ser de no 

mínimo 100 µm (preferencialmente de 500 a 800 µm) e a camada de difusão deve 

ser acima de 1000 µm (preferencialmente cerca de 1500 µm). A composição da 

matriz na camada de revestimento é formada por Cu-Fe-Al em ordem 

decrescente de respectivos teores em massa, e a camada de difusão é formada 

por Cu-Al-Fe, também em ordem decrescente de respectivos teores em massa. 
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2.8. Ligas Cu-Al 
 

O diagrama de fases Cu-Al é apresentado na Figura 18 (MURRAY, 1990). 

Pode-se observar que há uma solubilidade considerável do Al no Cu 

(aproximadamente 18% at) e uma série de intermetálicos no intervalo de 

composições. 

 

Figura 18 – Diagrama de fase Cu-Al. 

 
Fonte: (MURRAY, 1990) 

A elevada diferença de tamanho entre os átomos de Cu e Al, combinada 

ao fato de que o alumínio apresenta solubilidade relativamente alta no cobre, 

fazem com que o alumínio seja um importante elemento para aumento de dureza 

do cobre, como pode ser observado na comparação do gráfico da Figura 19. 
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Figura 19 – Comparação entre os efeitos do Al, Sn e Zn como agentes endurecedores do cobre 

em solução sólida. 

 

Fonte: (DAVIS, 2001) 

 

Os diagramas de fase Cu-Al da Figura 20 mostram a parte rica em cobre e 

as fases tipicamente encontradas em ligas de bronze alumínio comerciais. No 

diagrama da Figura 20(a) as fases são nomeadas conforme nomenclatura 

utilizada para ligas de bronze alumínio (DAVIS, 2001). Pode-se observar no 

diagrama da Figura 20(b) a equivalência de nomenclatura das fases. Cobre 

solução sólida (α), Cu0,75Al0,25 ( ) e Cu9Al4 ( 2). Ligas de bronze alumínio são 

tipicamente formadas por uma combinação dessas 3 fases (DAVIS, 2001). 

Pode-se notar que teores de Al acima de 8% em massa estão sujeitos à 

formação da fase  em temperaturas elevadas, que por sua vez, em resfriamento 

lento, se decompõe em α e 2 através de uma reação eutetóide. A composição 

eutetóide é 11,8% em massa. O resfriamento lento (aprox. 50 ˚C/h) na 

composição eutetóide forma uma configuração alternada das fases α e 2 similar à 

estrutura da perlita do sistema Fe-C, como pode ser observado na Figura 21, e a 

dureza dessa estrutura é de aproximadamente 220 HB (DAVIS, 2001). 
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Figura 20 – Diagramas de fases Cu-Al, com nomenclatura relativa a ligas de bronze alumínio em 

(a), e sua relação com fases em (b).   

 

Fonte: (a) (DAVIS, 2001); (b) (MURRAY, 1990) 

 

Figura 21 – Estrutura eutetóide formada a partir da decomposição da fase  em α e 2 

 
Fonte: (DAVIS, 2001). 

No caso de resfriamento rápido a partir da fase , a mesma sofre uma 

transformação para ’, mesmo sob as mais rápidas condições de resfriamento 

praticáveis. Essa é uma fase fora do equilíbrio e não é mostrada no diagrama de 

fases. Ela se forma por uma reação martensítica assim como nos aços, sob 

(a) (b) 
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condições de resfriamento rápido, quando a temperatura atinge aproximadamente 

380 ˚C (DAVIS, 2001). 

Nos aços, a martensita apresenta estrutura extremamente dura. Entretanto, 

no sistema eutetóide Cu-Al, a estrutura martensita formada a partir do rápido 

resfriamento apresenta dureza abaixo daquela apresentada pela estrutura 

eutetóide formada pelo resfriamento lento apresenta dureza de aproximadamente. 

Portanto, a estrutura formada pelo resfriamento lento apresenta dureza maior que 

a estrutura formada pelo resfriamento rápido. Essa diferença reflete o fato de que 

a fase 2 é uma fase muito dura (DAVIS, 2001). 

 

2.9. Ligas Ni-Al 
 

Intermetálicos do sistema Ni-Al apresentam grande potencial para aplicações 

em ampla faixa de importantes áreas tecnológicas por suas propriedades atrativas 

como elevada resistência contra oxidação e corrosão, relativa baixa densidade 

combinada com boas propriedades de resistência mecânica e manutenção das 

mesmas em elevada temperatura (DEY, 2003). 

A Figura 22 mostra o diagrama de fases Ni-Al. Revestimentos obtidos por 

aluminização sobre ligas de níquel podem formar os seguintes aluminetos: NiAl3, 

Ni2Al3, NiAl e Ni3Al. Suas propriedades podem ser observadas na Tabela 3 

(TAMARIN, 2002). 

As fases formadas em revestimentos por aluminização em ligas de níquel 

podem ser diferentes dependendo da atividade do processo. Em processos de 

alta atividade, as principais fases formadas na camada externa de revestimento 

são NiAl3 e Ni2Al3. Já processos de baixa atividade formam na camada externa 

NiAl ou Ni3Al. Processos de atividade moderada formam em geral NiAl 

(TAMARIN, 2002). 

As fases NiAl e Ni3Al são particularmente de significativa importância, sendo 

que a fase Ni3Al recebe considerável atenção como potencial liga estrutural e age 

como fase endurecedora em muitas superligas (DEY, 2003). Algumas de suas 

propriedades são: resistência à oxidação e carburização em ambientes oxidantes 

e redutores em temperaturas de até 1100˚C, elevada resistência ao escoamento 

em temperaturas entre 650˚C e 1100˚C, elevada resistência à fadiga, excelente 

resistência ao desgaste em temperaturas acima de 600˚C (resistência ao 
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desgaste e resistência ao escoamento aumentam em temperaturas elevadas) e 

formação de alumina na superfície, o que garante compatibilidade química em 

diversos ambientes (DEEVI; SIKKA, 1995). 

 

Figura 22 – Diagrama de fases Al-Ni 

 

Fonte: (MIETTINEN, 2005) 

 

Tabela 3 – Propriedades das fases intermetálicas do sistema Ni-Al. Fase Estrutura Cristalina Temperatura de fusão [˚C] Densidade [g/m3] Dureza [MPa] NiAl3 Ortorrômbica 854 3.96 6100-7700 Ni2Al3 Romboédrica 1132 4.76 11,200 NiAl Cúbica de corpo centrado 1638 5.35-6.5 5600-6200 Ni3Al Cúbica de face centrada 1380 7.29 4600-5600 
Fonte: (TAMARIN, 2002) 

 

A fase NiAl chama a atenção pelo seu elevado ponto de fusão, entre 

muitas outras propriedades atrativas. O primeiro registro que faz referência a essa 

fase aparece em um estudo do diagrama de fases publicado em 1908, onde foi 
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notado o elevado ponto de fusão do alumineto. Estudos em seguida identificaram 

a fase como um intermetálico ordenado de baixa densidade, boa resistência a 

oxidação e condutividade térmica metálica (BRAMMER, 2011).  

 

2.10. Diagrama de fases Fe-Al e ternário Fe-Al-Cu 
 

Conforme explicado no tópico 2.7, a patente de Ohmae (1979) sugere a 

utilização de uma liga Fe-Al como liga máster no processo de aluminização sobre 

o cobre. 

A Figura 23 mostra o diagrama de fases binário Fe-Al e as Figuras 24, 25 e 26 

mostram o diagrama ternário Fe-Al-Cu nos planos isotérmicos de 600ºC, 800ºC e 

900ºC respectivamente. 

 

Figura 23 – Diagrama de Fases Fe-Al. 

 
Fonte: (HENAGER, 2017). 
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Figura 24 - Diagrama de fases ternário Fe-Al-Cu em plano isotérmico de 600ºC. 

 

Fonte: (RAGHAVAN, 1992). 

 

Figura 25 – Diagrama de fases ternário Fe-Al-Cu em plano isotérmico de 800ºC. 

 

Fonte: (WANG et al., 1998). 
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Figura 26 - Diagrama de fases ternário Fe-Al-Cu em plano isotérmico de 900ºC. 

 
Fonte: (WANG et al., 1998). 

 

Pode-se observar nos diagramas de 800ºC e 900ºC que as fases FeAl do 

sistema binário Fe-Al e a fase Cu0,75Al0,25ht do sistema binário Cu-Al formam uma 

região monofásica a essas temperaturas. Essa característica do sistema Fe-Al-Cu 

se mostrará um importante fator na cinética de difusão do alumínio no substrato 

de cobre. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Caracterização dos substratos previamente aos ensaios 

 

O processo de revestimento via PCDC foi realizado sobre cobre, liga de 

níquel inconel 625 e sobre o par metálico cobre/Inconel-625. As amostras 

utilizadas foram retiradas por usinagem de peças de cobre produzidas por 

fundição com microestrutura no estado bruto de fusão (cobre) e de deposição por 

solda TIG do inconel 625 (ER NiCrMo-3).  

As composições do cobre e da liga à base de níquel utilizados como 

substratos podem ser observadas nas Tabelas 4 e 5 respectivamente. 

 

Tabela 4 - Composição do cobre no estado fundido utilizado para confecção das amostras. Elemento Teor (%p) Elemento Teor (%p) Cu 99.914 Co 0.0025 Sn 0.0018 Be 0.00001 Pb 0.0006 B 0.0264 Zn 0.0029 Al 0.0027 P 0.0191 Fe 0.0035 Ni 0.002 Mn 0.0002 Si 0.0126 S 0.0022 Bi 0.0033 Cr 0.0018 Mg 0.0006 Sb 0.002 Zr 0.0011 O 0 
Fonte: O autor. 

 

Tabela 5 - Composição da liga ER NiCrMo depositada via solda TIG utilizada para confecção das 

amostras. Elemento Teor (%p) Elemento Teor (%p) Ni 65 Nb 3.68 Fe 0.23 Ta 0.05 Mo 8.57 P 0.005 Cu 0.01 S 0.001 Ti 0.216 Cr 0.018 Mn 0.01 Al 0.291 Cr 21.81 Si 0.04 
Fonte: O autor. 
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 Tanto no cobre quanto no Inconel 625 foi realizada a caracterização 

microestrutural através do microscópio eletrônico de varredura MEV no aparelho 

Hitachi Tabletop Microscope TM3000 do laboratório da EEL – USP. As imagens 

foram geradas por elétrons retro-espalhados.  Além da caracterização 

microestrutural, foi medida a dureza das amostras através do microdurometro 

Buehler Micromet 2004. 

 

3.2. Caracterização de amostra retirada de ventaneira revestida em 
empresa externa 

 

Considerando-se o fato de que o processo de revestimento por aluminização 

via PCDC está sendo realizado e aplicado em operação com bons resultados 

relatados na literatura, foi enviada uma ventaneira para aplicação do revestimento 

em empresa que está aplicando regularmente esse tipo de revestimento. A Figura 

27 mostra foto da ventaneira após sofrer processo de aluminização. 

.   

Figura 27 – Foto de ventaneira após processo de aluminização. 

 

Fonte: O autor. 
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A peça foi então cortada e foram retiradas amostras para caracterização tanto 

da camada de aluminização sobre o cobre quanto sobre o revestimento de 

Inconel 625. A foto da Figura 28 mostra um corte da seção transversal da ponta 

da ventaneira. Pode-se notar o revestimento de cor amarelada sobre o cobre. Já 

a camada de aluminização sobre o inconel 625 não é possível de enxergar a olho 

nu. 

 

Figura 28 – Corte mostrando seção transversal da ponta da ventaneira. 

 

Fonte: O autor. 

 

A caracterização microestrutural e medidas de dureza foram realizadas nessa 

peça. 

Assim como no caso da caracterização do substrato, a caracterização 

microestrutural foi realizada através da geração de imagens por elétrons retro-

espalhados no microscópio eletrônico de varredura MEV Hitachi Tabletop 

Microscope TM3000 do laboratório da EEL – USP, e a dureza foi medida com o 

microdurômetro Buehler Micromet 2004. 
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Análises por EDS foram utilizadas para obter perfis de composição ao longo 

da camada de revestimento. 

 

3.3. Condições dos ensaios realizados 

 

Foram realizados um total de 17 ensaios, variando uma série de parâmetros 

para posterior caracterização e entendimento dos efeitos de cada variável nas 

caraterísticas do revestimento obtido. A Tabela 6 mostra um resumo dos ensaios 

realizados. Os ensaios estão divididos em 3 grupos: 

 Grupo 1: O grupo 1 é composto por um conjunto de experimentos iniciais com 

liga máster formada por alumínio puro. O ensaio 1 é uma referência no grupo 

1 de experimentos, a partir do qual variou-se alguns parâmetros nos ensaios 

de 2 a 5 (as condições de variação são destacadas em vermelho para cada 

ensaio). As condições utilizadas para o primeiro experimento foram definidas 

com base em alguns estudos como o de (CHIANG, 1991), e a partir do 

mesmo, variou-se a temperatura no ensaio 2 e a condição para out of pack no 

ensaio 3. Esses 3 primeiros ensaios tiveram como objetivo obter uma ideia 

global do processo. Os ensaios 4 e 5 tiveram as mesmas condições do ensaio 

1, porém variando-se o substrato da amostra. A partir da análise comparativa 

entre os resultados dos ensaios 1, 4 e 5, foi possível observar que não houve 

mudança nas características do revestimento sobre o cobre ou sobre o inconel 

625 nos ensaios individuais (1 e 4) e no ensaio combinando-se os dois 

substratos na mesma amostra (ensaio 5). Dessa forma, a partir do ensaio 6, 

todos os experimentos foram realizados com o substrado com a combinação 

cobre e Inconel 625. Esse procedimento para os experimentos posteriores foi 

adotado tanto para redução da quantidade de experimentos, tanto pelo fato de 

que na realidade é bastante provável que a ventaneira seja revestida 

simultaneamente tanto na parte de cobre quanto na parte já revestida de 

inconel. 

 Grupo 2: O grupo 2 de ensaios foi concebido com o objetivo de formar a fase 

NiAl com aluminização sobre o Inconel 625. Esse não é o principal objetivo do 

trabalho, mas visto a possibilidade da formação dessa fase que é bastante 

utilizada na indústria aeronáutica por apresentar propriedades interessantes 
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para aplicações em ambientes corrosivos e de elevada temperatura, foi 

dedicado parte do trabalho para a definição de parâmetros de processo que 

possam formar essa fase.  

As condições destacadas em vermelho mostram as diferenças em relação ao 

ensaio 1. 

 Grupo 3: O grupo 3 é composto por um conjunto de experimentos que tiveram 

seus parâmetros definidos a princípio por condições exemplificadas na patente 

(OHMAE, 1979). O ensaio 8 representa condições descritas no exemplo 1 da 

patente. A partir desse experimento, uma série de variáveis foram alteradas 

nos ensaios de 9 a 17. Os parâmetros alterados em relação ao primeiro ensaio 

do grupo 3 (ensaio 8) são destacados em vermelho. 

Em comparação com o grupo 1 de ensaios, a principal diferença é que a liga 

máster da maioria dos ensaios é composta por uma liga de Fe-Al, conforme 

descrito na patente de Ohmae (1979). A composição adotada para a liga Fe-Al 

é de 57%Al e 43%Fe em massa. 
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Tabela 6 - Resumo das condições dos ensaios de PCDC. 

Ensaio Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção 
Liga Master/ 

Alumina 
Temperatura Tempo 

Condição 
do 

conjunto 
Experimentos - Grupo 1 

1 Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

2 Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 850˚C 24h In pack 

3 Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h Out of pack 

4 Inconel 
625 

Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

5 
Cobre + 
Inconel 

625 
Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

Experimentos - Grupo 2 

6 Inconel 
625 Ni2Al3 NH4Cl 30%-70% 950˚C 24h In pack 

7 Inconel 
625 Ni2Al3 NaF 30%-70% 950˚C 24h In pack 

Experimentos - Grupo 3 

8 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

9 
Cobre + 
Inconel 

625 
Fe-Al** NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

10 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 800˚C 10h In pack 

11 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 900˚C 10h In pack 

12 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 850˚C 6h In pack 

13 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* NH4Cl 74%-26% 850˚C 16h In pack 

14 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro*** NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

15 
Cobre + 
Inconel 

625 
Al Puro NH4Cl 20%-80% 850˚C 10h In pack 

16 
Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* NH4Cl 30%-70% 850˚C 10h In pack 

17 
Cobre + 
Inconel 

625 
Al Puro NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 

 

*Liga máster formada por cerca de 97% da liga Fe-Al, e 3% de Al puro. 

**Liga máster formada por 100% da liga Fe-Al 

***Liga máster formada por cerca de 93% da liga Fe-Al e 7% de Al puro. 
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3.4. Preparação das amostras de substrato 
 

Todas as amostras para ensaio foram obtidas a partir do material descrito 

no item 3.1. 

As amostras dos grupos 1 e 2 foram produzidas com dimensões 

aproximadas de 10x10x2mm. As amostras do grupo 3 apresentam dimensões de 

aproximadamente 12 x 10 x 7mm. A medida mínima foi aumentada em relação às 

amostras utilizadas nos grupos 1 e 2 pois a espessura de difusão para dentro do 

substrato é superior a 1mm em alguns ensaios, o que faz com que nesses casos 

haja interação entre as duas faces revestidas, impossibilitando a caracterização 

da mesma. 

A preparação das amostras envolve lixamento com lixa P400 com 

arredondamento dos cantos e arestas, com posterior imersão em álcool para 

remoção de impurezas superficiais. 

A Figura 29 mostra foto de uma amostra preparada para o grupo 3 de 

ensaios. 

 

Figura 29 – Amostra do grupo 3 preparada para passar por processo. 

 
Fonte: O autor. 
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3.5. Preparação do cemento 
 

O cemento que envolve o substrato durante o processo de revestimento é 

formado pela liga máster em pó (granulometria inferior a aproximadamente #80 - 

180µm), alumina (granulometria de tamanho de aproximadamente 2µm) e o 

ativador. Com exceção do ensaio 7 que foi utilizado NaF como ativador, todos os 

outros experimentos foram realizados com NH4Cl. Dessa forma, as variáveis na 

composição do cemento dos outros 16 experimentos são a proporção entre a 

alumina e a liga máster e a proporção entre o alumínio puro e a liga Fe-Al na 

composição da liga máster. As proporções estão definidas na Tabela 6 e nas 

notas abaixo da mesma. A proporção de ativador adicionado é 0,3% da massa 

total do cemento.  

A massa total do cemento (alumina + liga máster) dos ensaios do grupo 1 e 

2 foi de 20g. Após a realização dos primeiros ensaios, verificou-se que uma 

quantidade menor (de 5g) seria suficiente para envolver completamente a 

amostra e passar pelo processo de pack cementation. Com base nas proporções 

e massas totais, temos as composições definidas na Tabela 7 para cada cemento 

preparado. 

 

Tabela 7 - Composição do cemento de cada ensaio. Ensaios Massa de Al Puro Massa de Fe-Al Massa de Ni2Al3 Massa de Alumina Massa de Ativador 1. 2. 3. 4. 5 7g - - 14g 60mg 6.7 - - 7g 14g 60mg 8. 10. 11. 12, 13 0.1g 3.6g - 1.3g 15mg 9 - 3.7g - 1.3g 15mg 14 0.26g 3.44g - 1.3g 15mg 15 1g - - 4g 15mg 16 0.05g 1.45g - 3.5g 15mg 17 3.7g - - 1.3g 15mg 
Fonte: O autor. 

 

A liga Fe-Al foi preparada no forno a arco com 57% Al, 43% Fe em massa. 

No decorrer do trabalho, a citação da liga Fe-Al refere-se à liga formada por 57% 

Al e 43% Fe em massa caso não for mencionada outra composição. Essa 

composição foi definida com base em um intervalo sugerido pela patente de 
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Ohmae (1979). Com base nessa composição da liga binária, espera-se que a liga 

seja formada pelas fases FeAl3 e Fe2Al5, como pode ser observado na indicação 

feita por seta vermelha no diagrama de fases Fe-Al da Figura 30. Após a 

elaboração da liga, a mesma foi moída e peneirada para formar o pó com 

granulometria inferior a #80, e foi feita análise por método de difração de raios X 

para verificação das fases formadas. A Figura 31 mostra o difratograma da 

análise por método de difração de raios X na liga Fe-Al, onde se pode notar a 

coincidência com picos das fases Fe2Al5 e FeAl3 como esperado.   

A liga Ni2Al3 também foi fundida em forno a arco com composição 

estequiométrica. A mesma também passou pelos processos de moagem, 

peneiramento e análise por método de difração de raios X para confirmar a fase 

formada. 

Para preparação de cada cemento definido pelas composições descritas 

na Tabela 7, os componentes são misturados e depositados no tubo de quartzo 

envolvendo totalmente a amostra a ser ensaiada para a condição in pack. Para a 

condição out of pack, o cemento e a amostra são introduzidos no tubo de quartzo 

mas são mantidos separados durante o processo (sem contato entre eles).   

 

Figura 30 – Indicação da composição da liga Al-Fe no diagrama de fases FeAl. 

 

Fonte: Adaptado (HENAGER, 2017). 
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Figura 31 – Difratograma da liga Fe-Al mostrando picos coincidentes com as fases Fe2Al5 e FeAl3. 

 
Fonte: O autor. 

 

3.6. Condições de ensaio 
 

As amostras de substrato foram encapsuladas juntamente com o cemento 

no tubo de quartzo. O encapsulamento foi feito com formação de vácuo  

(10-2 mbar) para evitar oxidação dos componentes durante o processo.  

Após devidamente encapsulado, o conjunto de substrato e cemento é 

levado ao forno para que se mantenha durante tempo e temperaturas 

determinados para cada ensaio. 

Em todos os ensaios, as amostras sofreram resfriamento dentro do forno, 

de forma que podemos considerar um resfriamento lento. 

 

3.7. Preparação e análise das amostras  
 

Após os ensaios, as amostras foram embutidas em resina à frio, sendo 

posicionadas verticalmente no interior do molde com o auxílio de presilha. Após 

embutimento, as amostras foram lixadas desgastando-se aproximadamente 

metade de seu comprimento para análise da seção transversal das mesmas. A 

preparação superficial das amostras foi feita com lixamento com sequência de 

lixas de P180 até P2400, com posterior polimento utilizando OPS + NH3 + H2O2. A 

foto da Figura 32 mostra um exemplo de amostra pronta para ser caracterizada. 
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Figura 32 – Amostra embutida e preparada para análise de sua seção transversal. 

 
Fonte: O autor. 

 

Microscopia óptica foi realizada em algumas amostras com aumento de 40 

a 50x. Foram tomadas várias imagens de cada amostra a fim de montá-las na 

forma de um mosaico e obter uma visão geral da mesma. O microscópio óptico 

utilizado foi o modelo Zeiss Axiovert 40 MAT do laboratório da EEL – USP. 

Imagens foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura nas 

amostras ensaiadas para analisar as microestruturas e espessuras das camadas 

de revestimento. Todas as imagens de MEV foram geradas por elétrons retro-

espalhados no aparelho Hitachi Tabletop Microscope TM3000 do laboratório da 

EEL – USP. Análises por EDS foram utilizadas para obter perfis de composição 

ao longo da camada de revestimento. 

O método de difração de raios X foi aplicado a algumas amostras para 

análise de fases presentes em conjunto com os resultados de EDS.  O 

aparelho PANalytical – Empyrean do laboratório da EEL – USP foi utilizado com 

ângulo de varredura de 10 a 70˚ para tubo de Mo, e 10 a 90˚ para tubo de Cu, 

com passo angular de 0,02˚ e tempo de contagem por passo de 15s.  

As durezas de algumas amostras foram medidas com microdurômetro 

Buehler Micromet 2004. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Caracterização do substrato previamente aos ensaios 
 

Os substratos (cobre fundido e inconel 625 depositado através de solda TIG 

sobre o cobre) foram analisados previamente à passagem por processo de 

aluminização. Foram analisados o cobre, o inconel e a região de inter difusão 

entre eles com base em uma amostra do tipo de amostras do grupo 3 de 

experimentos (como mostrado na Figura 29). 

4.1.1. Análise do cobre 
 

A Figura 33 mostra imagem de MEV com ampliação de 400x do substrado de 

cobre. Conforme mostrado na Tabela 4, as amostras foram retiradas de cobre de 

pureza acima de 99,9% em massa no seu estado bruto de fusão e foi soldada 

uma camada de revestimento de inconel na superfície. Na micrografia da Figura 

33 há apenas uma fase presente no substrato, e além disso não foi observada 

presença de elementos como níquel ou cromo pela solda de inconel aplicada 

sobre o cobre. Apenas a uma distância da ordem de 300µm da interface é 

possível observar uma presença de Ni e Cr, como será exposto no item 4.1.3.  

 
Figura 33 – Imagem de MEV com aumento de 400x mostrando substrato de cobre. 

 
Fonte: O autor. 



65 

 

Os valores de dureza vickers medidos em alguns pontos do substrato 

estão mostrados na Tabela 8. A média de dureza nos 5 pontos medidos é de 

46HV, que é bastante próxima ao valor mencionado na literatura (DAVIS, 2001) 

de 44HB, ou aproximadamente 44HV. 

 

Tabela 8 – Valores de dureza medidos no substrato de cobre. Ponto Cobre (HV) 1 48,8 2 44,8 3 46,7 4 43,9 5 46,0 Média: 46,0 Desvio Padrão: 1,88 
Fonte: O autor. 

 

4.1.2. Análise do inconel 625 
 

A Figura 34 mostra imagem de MEV com ampliação de 1000x do substrato de 

Inconel 625. A aparência do material depositado é monofásica.  

A composição da vareta (material de adição) está mostrada na Tabela 5. As 

medidas de EDS feitas no Inconel depositado mostram um teor significativo de 

cobre (cerca de 20%at.) que não está presente na vareta ER NiCrMo-3. Esse 

cobre é proveniente da mistura com o metal base durante o processo de 

fusão/solda. 

A Tabela 9 mostra resultados de dureza tomados no material depositado. A 

média dos 5 pontos medidos é de 181 HV. Esse valor é um pouco menor 

(aproximadamente 20% a menos) que o valor de dureza do ER-NiCrMo-3 na sua 

forma depositada sobre um metal base encontrada na literatura. Essa diferença 

pode ser explicada pelo tipo metal base sobre o qual é depositado o material, 

além de outras variáveis como pré aquecimento do metal base ou não, forma de 

resfriamento, etc. 
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Figura 34 - Imagem de MEV com aumento de 1000x mostrando substrato de Inconel 625. 

 
Fonte: O autor. 

 
Tabela 9 - Valores de dureza medidos no substrato de Inconel 625. Ponto Inconel 1 179,3 2 180,8 3 185,2 4 186,8 5 173,2 Média: 181,1 Desvio Padrão: 5,36 

Fonte: O autor. 

 

4.1.3. Análise da região de inter difusão entre cobre e inconel 625 
 

A Figura 35 mostra imagem de MEV com aumento de 400x na qual se pode 

observar a região de interface entre o cobre e a solda depositada de inconel 625. 

A região de transição de materiais apresenta bom aspecto metalúrgico, sem 

defeitos significativos ao longo da mesma.  
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Figura 35 - Imagem de MEV com aumento de 400x mostrando a região de inter difusão entre 

cobre (à esquerda) e inconel 625 (à direita). 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 36 mostra uma imagem também na região da inter difusão e sobre a 

qual foi feita uma análise da composição por EDS ao longo de uma linha 

tracejada em vermelho perpendicular à interface. São mostrados os teores de 

cobre e níquel ao longo dessa linha. Pode-se observar que do lado do cobre não 

há presença significativa de níquel (e nem de outros elementos) até 

aproximadamente 300 µm da interface. Enquanto que o cobre apresenta um teor 

de cerca de 20%at do lado do inconel 625. Essa presença significativa do cobre 

ocorre pela mistura entre o metal de adição e o metal base na poça de fusão. 

As medidas de dureza ao longo da região de inter difusão mostradas na 

Tabela 10 mostram valores intermediários entre a dureza do cobre e a do Inconel 

625. 

 

 

Cobre Inconel 625 
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Figura 36 – Perfil dos pontos de EDS na região de inter difusão entre cobre e inconel 625. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Tabela 10 - Valores de dureza medidos na região de inter difusão entre cobre e Inconel 625. Ponto Interface 1 84,0 2 103,7 3 103,9 4 84,5 5 76,2 Média: 90,5 Desvio Padrão: 12,61 
Fonte: O autor. 
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4.2. Caracterização de amostras ensaiadas do grupo 1 
 

4.2.1. Ensaio 1 
 

A Tabela 11 mostra novamente os parâmetros utilizados para o primeiro 
ensaio.  
 

Tabela 11 – Parâmetros do ensaio 1. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

Fonte: O autor. 
 

Os resultados da análise por microscopia óptica da amostra 1 (Figura 37) 

mostram a seção transversal da amostra, na qual se pode observar uma camada 

de revestimento variável com espessura média em torno de 250μm.  

 

Figura 37 - Imagem de microscopia óptica com aumento de 40x da amostra do ensaio 1. 

 
Fonte: O autor. 

 

 A Figura 38 mostra uma imagem de MEV por elétrons retro espalhados 

da camada de revestimento.  

 Pode-se observar uma camada externa irregular e porosa. Resultados 

de análises por EDS mostram presença de oxigênio nessa região mais externa, o 

que indica a presença de inclusões de alumina. As hipóteses mais prováveis para 

explicar a formação dessa camada externa irregular são um crescimento externo 

por difusão de elementos do substrato em direção ao cemento, e/ou a formação 

de líquido na superfície do substrato. Como podemos observar no diagrama de 
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fases Cu-Al mostrado na Figura 39b, na temperatura de processo do ensaio 1, em 

composições com teor de Al acima de aproximadamente 45%at, há presença de 

líquido. 

 A camada formada por liga binária Cu-Al apresenta composição na faixa 

de aproximadamente 17%at a 27%at de alumínio, conforme pode ser observado 

nos resultados de EDS exibidos na Figura 39a. Pode-se distinguir 2 

microconstituintes ao longo da camada revestida, sendo um microconstituinte 

eutetóide e uma região aparentemente monofásica. As regiões monofásicas são 

observadas como partículas envolvidas pelo microconstituinte eutetóide e também 

na região de interface com o substrato. É possível observar mais nitidamente 

esses microconstituintes nas micrografias mostradas nas Figuras 40 e 41. 

 

Figura 38 - Imagem de MEV com aumento de 400x da camada revestida da amostra do ensaio 1. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 39 - Análise por EDS da camada revestida relativa à amostra do ensaio 1 (a) e indicação 

da composição média da camada de revestimento no diagrama de fase Cu-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MURRAY, 1990) (b) 

 

Figura 40 - Imagem de MEV com aumento de 3000x na qual se pode observar microestrutura 

eutetóide provinda da decomposição da fase  (Cu0,75Al0,25).. 

 
Fonte: O autor. 

 

(a) (b) 
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Figura 41 - Análise por EDS de parte da camada revestida na qual se pode notar maior 

concentração de alumínio em região com microestrutura eutetóide (a), e correlação da 

composição no diagrama de fases (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MURRAY, 1990) (b). 

 

De acordo com os resultados de EDS que podem ser vistos na Figura 41a, 

a região eutetóide é mais rica em alumínio se comparada com a região 

monofásica. Pode-se observar também que a região eutetóide apresenta 

composição de aproximadamente 22%at Al, que se encontra entre a composição 

da fase Cu9Al4 e do cobre solução sólida. Dessa forma, podemos afirmar que a 

microestrutura eutetóide é resultado da decomposição da fase Cu0,75Al0,25 de alta 

temperatura em Cu9Al4 e (Cu).  

A região monofásica ao redor das regiões eutetóides tem composição de 

aproximadamente 18% at Al, correspondente àquela dor (Cu) próxima ao limite de 

solubilidade do Al no Cu. 

 

4.2.2. Ensaio 2 
 

O ensaio 2 repete as condições do ensaio 1, apenas com aumento da 

temperatura (de 650˚C para 850˚C), como pode ser observado na Tabela 12. A 

temperatura foi aumentada com o intuito de observar a possibilidade de formação 

de fases mais ricas em Al, assim como camadas mais espessas. 

(a) (b) 
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Tabela 12 – Parâmetros para realização do ensaio 2. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 850˚C 24h In pack 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 42 mostra uma imagem de microscopia óptica da seção 

transversal da amostra na qual é possível deduzir que o aspecto é bastante 

diferente em comparação à amostra do ensaio 1. A camada externa irregular e 

porosa aumentou de espessura, e houve difusão do Al em toda a seção da 

amostra. Uma questão curiosa é que metade da seção da amostra apresenta uma 

estrutura aparentemente bifásica, enquanto que a outra metade apresenta 

aparentemente estrutura monofásica. Essa assimetria provavelmente foi causada 

em decorrência de uma assimetria da distribuição do cemento ao redor da 

amostra, aumentando a taxa de difusão do alumínio na amostra em um dos lados 

da mesma. 

 

Figura 42 - Imagem de microscopia óptica com aumento de 50x da amostra do ensaio 2. 

 
Fonte: O autor. 

 

Analisando-se primeiramente o lado multifásico da amostra, pode-se 

observar pelas imagens da Figura 43 que há uma região mais clara (mais rica em 
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cobre) que apresenta a mesma estrutura eutetóide observada na amostra do 

ensaio 1, e uma região mais escura mais rica em alumínio. 

Figura 43 - Microestrutura de lado bifásico da amostra do ensaio 2. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os resultados de EDS exibidos na Figura 44 mostram um intervalo de 

composição de aproximadamente 21 a 24%at Al na região eutetóide (intervalo 

indicado também pelas linhas vermelhas no diagrama de fases). Essa 

composição se equivale às análises de EDS da região eutetóide da amostra 1 e 

podemos afirmar com relativa segurança que a estrutura é formada pela fase (Cu) 

+ Cu9Al4 formados a partir da reação eutetóide a 567˚C. 

A região mais escura apresenta composição de aproximadamente 27 a 

28% como pode ser visto na Figura 44a. Esse intervalo de composições também 

está representado pelas linhas azuis no diagrama de fases da Figura 44b e trata-

se provavelmente da fase Cu9Al4. 
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Figura 44 - Análise de EDS de lado bifásico da amostra (a) e representação de intervalo de 

composições no diagrama de fases Cu-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MURRAY, 1990) (b) 

 

O lado monofásico da amostra é mais rico em alumínio como pode ser 

visto nas análises por EDS exibidas na Figura 45. A partir dos resultados de EDS, 

podemos deduzir com certa segurança que se trata da fase Cu9Al4. Essa amostra 

se quebrou ao meio durante manuseio (desimbutimento), o que mostra certa 

fragilidade do intermetálico. Essa fragilidade é característica da fase Cu9Al4 

(DAVIS, 2001). 

 

(a) (b) 
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Figura 45 - Análise de EDS de lado monofásico da amostra (a) e representação da fase formada 

no diagrama de fases Cu-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MURRAY, 1990) (b) 

 

4.2.3. Ensaio 3 
 

O ensaio 3 manteve as condições do ensaio 1, entretanto o processo de 

PCDC foi realizado na condição out of pack, ou seja, o cemento foi separado do 

substrato, conforme pode ser observado nos parâmetros mostrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Parâmetros utilizados para realização do ensaio 3. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h Out of pack 

Fonte: O autor 

 

Essa modificação foi feita para analisar o efeito da condição out of pack na 

qualidade superficial do revestimento, assim como o efeito na cinética do 

processo. A análise por EDS da Figura 46 mostra que a cinética do processo de 

deposição foi significativamente reduzida. A espessura da camada passou de 

aproximadamente 250 μm para aproximadamente 50 μm. Além disso, não houve 

formação de fases intermetálicas. 

(a) (b) 
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Figura 46 - Análise por EDS da camada revestida relativa à amostra do ensaio 3 e indicação da 

composição com maior teor de Al encontrado na camada de revestimento no diagrama de fase 

Cu-Al. 

 
Fonte: O autor (a); (MURRAY, 1990) (b). 

 

4.2.4. Ensaio 4 
 

O ensaio 4 repete as condições do ensaio 1, porém com substrato de Inconel 

625 ao invés de cobre, como pode ser visto na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Parâmetros utilizados para o ensaio 4. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Inconel 
625 

Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

Fonte: O autor 

 

A amostra de Inconel 625 apresentou uma espessura da camada de 

revestimento significativamente menor se comparada àquelas das amostras de 

cobre, dadas as mesmas condições de processo. Como pode ser visto nas 

imagens de microscopia óptica e de MEV das Figura 47 e 48, foi obtida uma 

camada de aproximadamente 60 µm de espessura. A amostra de cobre para as 

mesmas condições apresentou uma camada de aproximadamente 250 µm de 

espessura (Figura 37). 

(a) 

(b) 
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Figura 47 - Imagem de microscopia óptica com aumento de 50x da amostra do ensaio 4. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 48 mostra uma imagem de MEV da camada de revestimento, 

assim como resultados da análise de EDS. O revestimento apresenta bom 

aspecto metalúrgico, não há defeitos visuais na camada revestida e a superfície 

não apresenta a porosidade observada nas amostras do ensaio 1 e 2 sobre o 

cobre. 

A elevada atividade do alumínio conduziu à formação de intermetálicos 

bastante ricos em alumínio, como pode ser visto na Figura 48. A parte mais 

externa do revestimento apresenta uma microestrutura bifásica da fase Ni2Al3 com 

precipitados de NiAl3, sendo que a parte mais próxima ao substrato apresenta 

menor presença de precipitados de NiAl3.  

 

Figura 48 - Análise por EDS da camada revestida relativa à amostra do ensaio 4 (a) e indicação 

da faixa de composição encontrada no diagrama de fase Ni-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MIETTINEN, 2005) (b). 

(a) 
(b) 
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4.2.5. Ensaio 5 
 

O ensaio 5 apresenta as mesmas condições dos ensaios 1 e 4, apenas 

combinando os dois substratos (cobre e Inconel 625) no mesmo experimento 

como pode ser visto na Tabela 15. O objetivo desse ensaio foi verificar se o 

resultado da camada de revestimento obtida na amostra de par cobre - inconel 

625 seria equivalente aos resultados individuais do revestimento na amostra de 

cobre e na amostra de inconel 625. 

 

Tabela 15 – Parâmetros para ensaio 5. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Al puro NH4Cl 30%-70% 650˚C 24h In pack 

Fonte: O autor. 

 

A imagem de microscopia óptica da seção da amostra mostrada na Figura 

49 apresenta aparência bastante similar às amostras de cobre e inconel 

ensaiadas individualmente. Pode-se notar a diferença significativa de espessura 

de camada de revestimento no cobre e no inconel.  

 

 

Figura 49 - Imagem de microscopia óptica com aumento de 50x da amostra do ensaio 7. 

 
Fonte: O autor. 

 

As imagens de MEV assim como análises por EDS das camadas de 

revestimento sobre o lado em cobre e o lado em Inconel 625 são exibidas nas 
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Figuras 50 e 51 respectivamente. Pode-se notar que apresentam a mesma faixa 

de composições, assim como mesmas microestruturas observadas nas amostras 

dos ensaios 1 e 4. 

A camada de revestimento sobre o cobre apresenta regiões com 

microestrutura eutetóide decorrente da decomposição da fase Cu0,75Al0,25 ( ). 

Essas regiões são mais ricas em alumínio, teor aproximado de 26% at Al, como 

pode ser visto no resultado de EDS da Figura 50. As regiões monofásicas 

apresentam composição aproximada de 18% at Al, que seria próximo do limite de 

solubilidade do alumínio no cobre, ou seja, trata-se de (Cu) solução sólida. 

A camada de revestimento sobre o lado de Inconel 625 apresenta 

microestrutura e faixa de composição equivalente àquela da amostra do ensaio 4. 

Pelas análises de EDS, pode-se deduzir que a fase predominante na camada de 

revestimento é o Ni3Al2, com presença de NiAl3 na parte mais externa.  

 

Figura 50 - Análise por EDS da camada revestida relativa ao lado de cobre da amostra do ensaio 

7 (a) e indicação da faixa de composição aproximada da camada de revestimento no diagrama de 

fase Cu-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MIETTINEN, 2005) (b). 

 

(a) 
(b) 
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Figura 51 - Análise por EDS da camada revestida relativa ao lado de Inconel 625 da amostra do 

ensaio 7 (a) e indicação da faixa de composição aproximada da camada de revestimento no 

diagrama de fase Cu-Ni (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MIETTINEN, 2005) (b). 

 

O diagrama de fases Al-Ni nos mostra que as fases NiAl3 e Ni3Al3 

(principalmente a fase NiAl3) apresentam ponto de fusão relativamente baixo. A 

fase NiAl apresenta propriedades mais interessantes do ponto de vista de 

aplicação em ventaneiras para alto forno. Para a formação dessa fase seria 

necessário utilizar uma liga máster com atividade reduzida a fim de limitar o teor 

de alumínio na camada de revestimento, forçando a formação da fase NiAl. Os 

ensaios do grupo 2 a seguir seguem essa linha para formação da fase NiAl. 

 

4.3. Caracterização de amostras ensaiadas do grupo 2 
 

 

Os ensaios 6 e 7 pertencentes ao grupo 2 têm como objetivo formar a fase 

NiAl na camada de revestimento. Para isso, é diminuída a atividade de cemento 

através da utilização da fase Ni2Al3 como liga máster. Pelo fato de haver 

diminuição da atividade no processo, a temperatura é elevada para manter os 

mesmos níveis de espessura de difusão. 

 

4.3.1. Ensaio 6 
 

 

A Tabela 16 mostra os parâmetros utilizados para o ensaio 6. 

 

(a) 
(b) 
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Tabela 16 – Parâmetros de processo para realização do ensaio 6 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Inconel 
625 

Ni2Al3 NH4Cl 30%-70% 950˚C 24h In pack 

Fonte: O autor. 
 

A micrografia do revestimento obtido no ensaio 6 é apresentada na Figura 

52 juntamente com o perfil do teor de Al ao longo das camadas formadas. É 

possível observar que não houve a formação da fase NiAl e que a camada de 

revestimento se mostrou bastante porosa. Essa porosidade pode ser explicada 

pela difusão de elementos do substrato na direção do cemento. Houve inclusive 

perda de massa da amostra durante esse ensaio. A difusão dos elementos do 

substrato em direção à fase gasosa e a reação das espécies formadas com o 

cemento deve conduzir à formação de lacunas que geram porosidade conhecida 

como defeitos de Kirkendall (STERN, 1997). 

A direção da difusão das espécies na fase gasosa está relacionada com a 

pressão de vapor parcial de cada haleto metálico (STERN, 1997). Dessa forma, o 

sal haleto utilizado no processo pode ter influência sobre a direção prioritária de 

difusão no estado gasoso. A Figura 53 mostra a condição de equilíbrio 

termodinâmico dos gases formados pela reação entre a liga máster Ni2Al3 e o 

haleto NH4Cl em função da temperatura. A partir da composição de equilíbrio dos 

gases a uma temperatura de 950ºC, destacada em vermelho na Figura 53, 

simula-se a condição de equilíbrio desses gases com o substrato de níquel 

(Figura 54). Pode-se observar na Figura 54 a presença da espécie NiCl2 que não 

estava presente em pressões significativas na fase gasosa na ausência do 

substrato (Figura 53). Dessa forma, pode-se perceber que há reatividade do 

substrato com o gás formado pelo cemento. Pode-se notar ainda que o fato de a 

condição de equilíbrio entre o gás formado por (Ni2Al3 e NH4Cl) e o substrato de 

níquel apresentar concentração maior de espécies do tipo NixCly em comparação 

com a condição de equilíbrio sem contato com o substrato indica que o sentido de 

difusão de espécies do tipo NixCly na fase gasosa ocorre do substrato para o 

cemento (região de maior concentração para região de menor concentração). 

O mesmo procedimento é adotado considerando um cemento formado por 

Ni2Al3 e NaF e seus resultados de equilíbrio termodinâmico em função da 
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temperatura podem ser vistos nas Figuras 55 (equilíbrio entre liga máster e haleto 

ativador NaF) e 56 (equilíbrio entre gás formado por NaF + Ni2Al3 e substrato de 

níquel). Diferentemente do que foi visto no caso da utilização do haleto NH4Cl, 

pode-se observar na Figura 56 que as espécies do tipo NixFy na fase gasosa não 

apresentam atividade significativa na temperatura de 950ºC, indicando que há 

pouca reatividade do substrato com os gases formados pelo cemento. Além disso, 

pode-se observar que as espécies do tipo NixFy na fase gasosa formada pela 

reação entre a liga máster Ni2Al3 e o ativador NaF (Figura 55) apresentam 

atividade maior que aquela observada na Figura 56 (com o substrato), o que 

indica um sentido de difusão do níquel na fase gasosa do cemento para o 

substrato. 

Adota-se, portanto, o ativador NaF para a condução do ensaio 7.  

 

Figura 52 - Análise por EDS da camada revestida relativa à amostra do ensaio 6. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 53 – Condição de equilíbrio termodinâmico do cemento formado por Ni2Al3 e NH4Cl. 

 

Fonte: (CHAIA, 2017)8 
 

Figura 54 - Condição de equilíbrio termodinâmico entre o gás formado pelo cemento de Ni2Al3+ 

NH4Cl e o substrato de níquel. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)8 

                                                         
8
 CHAIA, N. Simulações concedidas pelo Dr. Nabil Chaia durante seu período de trabalho na Universidade 

de Lorraine, França, 2017. 
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Figura 55 - Condição de equilíbrio termodinâmico do cemento formado por Ni2Al3 e NaF. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)9 

 

Figura 56 - Condição de equilíbrio termodinâmico entre o gás formado pelo cemento de Ni2Al3+ 

NaF e o substrato de níquel. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)9 

                                                         
9
 CHAIA, N. Simulações concedidas pelo Dr. Nabil Chaia durante seu período de trabalho na Universidade 

de Lorraine, França, 2017. 
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4.3.2. Ensaio 7 
 

Conforme explicado acima, no ensaio 7 o haleto é modificado com o intuito 

de evitar ou diminuir a reatividade dos elementos do substrato com cemento. 

Utiliza-se NaF ao invés de NH4Cl, e as demais condições de processo são 

mantidas iguais em comparação com o ensaio 6, conforme pode ser observado 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Parâmetros de processo utilizados para o ensaio 17. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Inconel 
625 

Ni2Al3 NaF 30%-70% 950˚C 24h In pack 

Fonte: O autor. 

 

O resultado do ensaio 7 foi positivo, conforme pode ser observado na 

imagem de MEV e resultado de EDS mostrados na Figura 57. A camada de 

revestimento apresentou boa qualidade e houve formação da fase NiAl conforme 

desejado. 

Também foi feita análise de DRX na superfície da amostra. Os resultados 

mostrados na Figura 58 confirmam a formação da fase NiAl. 

 

Figura 57 - Análise por EDS da camada revestida relativa à amostra do ensaio 7 (a) e indicação 

da composição predominante na camada de revestimento no diagrama de fase Ni-Al (b). 

 
Fonte: O autor (a); (MIETTINEN, 2005) (b). 

 

(a) 
(b) 
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Figura 58 - Resultado da análise por DRX feito na superfícia da amostra do ensaio 7, confirmando 

a formação da fase NiAl. 

 
Fonte: O autor. 

 

4.4. Caracterização de revestimento realizado em empresa externa 
 

A ventaneira enviada para realização do revestimento por empresa 

especializada foi seccionada para caracterização do revestimento conforme foi 

mostrado na Figura 25 do item 3.2. 

A ventaneira apresentava parte da superfície revestida com Inconel 625, de 

forma que o processo de aluminização foi realizado sobre ambos os substratos 

(Inconel 625 e cobre). Foram caracterizados ambos os revestimentos sobre o 

cobre e sobre o Inconel, além da análise dos substratos após sofrer tratamento. 

4.4.1. Caracterização do revestimento sobre o cobre 
 

A Figura 59 mostra uma imagem de MEV da camada de revestimento com 

aumento de 40x. Pode-se notar claramente que há 2 camadas distintas, sendo 

uma camada mais externa com aspecto poroso (espessura de aproximadamente 

500 µm, e uma camada mais interna de difusão no substrato com espessura de 

aproximadamente 1100µm.  

Analisando-se a camada aparentemente porosa mostrada na Figura 60 em 

imagem de MEV com aumento de 200x, e fazendo EDS em algumas regiões da 
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camada, pode-se notar que a camada é formada por uma matriz de liga de Cu-Al 

(aproximadamente 27%at Al e 73%at Cu e pequena presença de Fe em alguns 

pontos – fase 2 e algumas regiões de estrutura eutetóide 2 + Cu,ss), uma fase 

mais escura com maior teor de Fe (Cu entre 50% e 58% at; Fe entre 14% e 21% 

at; e Al entre 25 e 30% at), e inclusões de alumina do cemento. Essas estruturas 

estão indicadas na Figura 60.  

 

Figura 59 – Imagem de MEV com 40x de aumento mostrando a aluminização sobre o cobre da 

peça enviada para empresa externa. 

 
Fonte: O autor. 

 



89 

 

Figura 60 – Imagem de MEV com 200x de aumento focando na camada porosa mais externa do 
revestimento. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 61 mostra a camada de difusão do alumínio no cobre e também o 

perfil de concentrações de alumínio presente nessa camada. Pode-se observar 

que a metade mais externa da camada de difusão apresenta um teor de alumínio 

entre aproximadamente 24% e 28%at com exceção de um ponto, e a metade 

mais interna da camada de difusão apresenta teor de alumínio entre 

aproximadamente 17% e 24%at. 

A Figura 62 mostra essa faixa de composições no diagrama de fases. 

 



90 

 

Figura 61 – Perfil da camada de difusão no substrato em amostra revestida por empresa 

Canadense. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 62 – Faixa de composição da camada de difusão indicada no diagrama de fases Cu-Al. 

 

Fonte: Adaptado de (MURRAY, 1990). 
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As Figuras 63 e 64 mostram a parte mais externa e mais interna 

respectivamente da camada de difusão. Pode-se notar que a camada mais 

externa apresenta estrutura eutetóide intercalada com regiões monofásicas mais 

escuras (fase Cu9Al4 ou g2) enquanto que a parte mais interna da camada de 

difusão apresenta estrutura eutetóide intercalada com regiões claras (fase Cu 

solução sóluda ou α). A Figura 65 mostra com aumento maior (800x) essa região 

com estrutura eutetóide intercalada com regiões de Cu,ss. 

Com base nas análises realizadas, a Figura 66 mostra resumidamente a 

caracterização do revestimento sobre o cobre aplicado à ventaneira enviada 

empresa externa. Em relação à região abaixo das camadas (indicada como 

substrato-cobre), vale mencionar que se mediu presença significativa de alumínio 

com uma penetração de até cerca de 800µm abaixo da interface visível.  

 

Figura 63 – Imagem de MEV com aumento de 200x mostrando região mais externa da camada de 

difusão. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 64 – Imagem de MEV com aumento de 200x mostrado região mais interna da camada de 

difusão. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 65 – Imagem de MEV com aumento de 800x em região mais interna da camada de 

difusão, sendo formada pela estrutura eutetóide e por regiões monofásicas de Cu,ss. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 66 – Resumo da caracterização do revestimento sobre o cobre aplicado em ventaneira 

enviada a empresa externa. 

 
Fonte: O autor. 

 

Foi também medida a dureza na seção transversal e na superfície da 

amostra. A Tabela 18 mostra as medidas de dureza Vickers feitas na superfície 

do revestimento. A Tabela 19 mostra as medidas de dureza ao longo da seção 

transversal da amostra sendo que cada região da seção transversal pode ser 

verificada na Figura 66. Considerando que o substrato apresentava dureza de 

aproximadamente 46HV antes do processo de revestimento, pode-se notar que 

houve um aumento de quase 8x da dureza superficial. 

 

Tabela 18 – Medidas de dureza HV na superfície revestida sobre o cobre. Preparação Carga Pontos Dureza HV  Leve lixamento com lixa P400 para planificação 
Carga = 100 gF; Tempo = 15s 1 369,5 2 320,6 3 347,5 4 353,6 5 361,4   Média 350,52   Desvio Padrão 18,66 

Fonte: O autor. 
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Tabela 19 – Medidas de dureza HV na seção transversal da camada de revestimento sobre o 

cobre.  (Carga = 100gF; Tempo = 15s) Posição Pontos HV linha 1 HV linha 2 Camada porosa 1 243.4 293.1 2 293.1 204.6 3 208.1 204.6 
γ + eutetóide 4 228.3 221.2 5 205.3 159.4 6 218.9 211.6 Eutetóide 7 210.9 216 8 225.9 216.7 9 227.5 212.3 (Cu) + eutetóide 10 176.1 203.9 11 218.2 148.8 12 167.2 152.2 Substrato abaixo da camada 13 90.3 81.8 14 63.5 63.8 15 59.2 62.8 

Fonte: O autor. 

 

4.4.2. Caracterização do revestimento sobre o inconel 625 
 

 

A Figura 67 mostra a composição de camadas que se forma com a 

aluminização sobre o Inconel 625. 
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Figura 67 – Imagem de MEV com aumento de 30x mostrando o substrato de cobre, com o Inconel 

625 depositado sobre o mesmo e a camada de aluminização sobre o Inconel 625. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 68 mostra a camada de revestimento formada pela difusão sobre o 

Inconel 625. Pode-se observar uma camada de aproximadamente 135µm de 

espessura predominantemente bifásica.  

A Figura 69 mostra a análise por EDS da camada de difusão. Pode-se 

observar um teor de aproximadamente 60%at de Al ao longo da camada de 

revestimento. Esse teor aumenta um pouco até cerca de 68% próximo à 

superfície e diminui para aproximadamente 56% próximo ao substrato.  
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Figura 68 – Imagem de MEV com aumento de 600x mostrando camada de revestimento sobre 

Inconel 625. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 69 – Perfil de teor de alumínio obtido por EDS na camada de difusão. 

 
Fonte: O autor. 
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A faixa do teor de alumínio encontrado na camada de difusão é indicada no 

diagrama de fases Al-Ni da Figura 70. Essa faixa é bastante similar aos 

resultados dos ensaios 4 e 5 de aluminização sobre Inconel, apenas com um teor 

um pouco mais baixo de alumínio. Essa amostra apresenta teor de Al na camada 

entre aproximadamente 56% e 68%, enquanto que nos ensaios 4 e 5 foi 

observado um teor entre aproximadamente 62% e 70%at. O aspecto da 

microestrutura continua similar com duas fases presentes na camada de difusão, 

sendo a mais clara predominante, e a mais escura aparecendo mais nas regiões 

mais próximas à superfície. Trata-se das fases NiAl3 e Ni2Al3. 

O motivo que pode explicar a leve diminuição do teor de Al na camada de 

difusão é o fato de que notou-se a presença de cobre no revestimento de Inconel 

625. Pelas medidas de EDS, observa-se um teor entre aproximadamente 5% e 

13%at na camada de difusão, e cerca de 20% abaixo da camada de difusão 

(substrato de Inconel). Essa presença de cobre não foi observada nos ensaios 4 e 

5 pois no ensaio 4 a amostra foi preparada apenas com Inconel, e na amostra 5 

que apresentava o par cobre-Inconel, provavelmente a temperatura de 650ºC não 

foi suficiente para que ocorresse difusão do cobre ao longo do Inconel. 
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Figura 70 – Faixa de teor de Al na camada de difusão indicada no diagrama de fases Al-Ni. 

 
Fonte: Adaptado (MIETTINEN, 2005). 

 

As medidas de dureza na superfície e seção transversal da camada de 

revestimento estão mostradas nas Tabelas 20 e 21 respectivamente. 

Considerando que a dureza do substrato previamente ao processo de 

aluminização era de aproximadamente 181 HV, houve um aumento da dureza 

superficial de quase 4x. 

 
Tabela 20 – Dureza HV na superfície do revestimento sobre o Inconel. Preparação Carga Pontos Dureza HV  Leve lixamento com lixa P1200 para planificação 

Carga = 500 gF; Tempo = 15s 1 705,5 2 729,5 3 715,4 4 688,4 5 684,6   Média 704,68   Desvio Padrão 18,71 
Fonte: O autor. 
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Tabela 21 – Medidas de dureza HV ao longo da seção transversal da camada de aluminização 

sobre o Inconel 625. (Carga = 50gF; Tempo = 15s) Posição Pontos HV linha 1 HV linha 2 Próximo à superfície 1 364.4 367   2 390.9 396   3 385.9 396   4 398.6 383.4 Próximo ao substrato 5 357.7 390.9 
Fonte: O autor. 

 

4.5. Caracterização de amostras ensaiadas do grupo 3 
 

Com base nas análises das camadas de revestimento formadas na ventaneira 

enviada a empresa externa, foi possível verificar uma semelhança bastante 

grande com a estrutura de revestimento descrita na patente de (OHMAE, 1979). 

Dessa forma, tomaram-se os parâmetros do primeiro exemplo mencionado na 

patente para a execução do ensaio 8. Além disso, a amostra de peça enviada 

para empresa externa será denominada como “amostra referência” no decorrer do 

trabalho.  

A partir do ensaio 8, variaram-se uma série de parâmetros para verificar a 

influência de cada variável no processo. 

4.5.1. Ensaio 8 
 

A Tabela 22 mostra novamente os parâmetros utilizados no ensaio 8.  

 
Tabela 22 – Parâmetros de processo para realização do ensaio 8. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 
 

A seguir serão descritas as caracterizações do revestimento formado sobre o 

cobre, sobre o Inconel, e também será analisado o substrato para verificar 

eventuais alterações com relação à estrutura da amostra antes de passar pelo 

processo de aluminização. 
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4.5.1.1. Caracterização do revestimento sobre o cobre 
 

A Figura 71 mostra as camadas formadas sobre o cobre. A camada externa 

com aspecto poroso apresenta espessura média de aproximadamente 420µm, 

enquanto que a camada de difusão do alumínio no substrato apresenta espessura 

média de aproximadamente 1380µm.  

 
Figura 71 – Imagem de MEV com aumento de 60x mostrando camadas de revestimento sobre o 

cobre. 

 
Fonte: O autor. 

 
Na Figura 72 pode-se observar a morfologia da camada externa com 

aspecto poroso. A fase predominante é a fase γ2, com algumas regiões onde se 

pode ver a estrutura eutetóide (γ2 + (Cu)). Os elementos predominantes na fase γ2 

são o cobre seguido por alumínio, mas também há um pouco de Fe presente 

(cerca de 3 a 10%at). Pode-se notar pequenos pontos escuro dispersos na matriz 

de γ2 correspondentes a uma fase mais rica em ferro. Há regiões formadas por 

uma fase mais escura com maior teor de Fe (Cu entre 50% e 58% at; Fe entre 

14% e 21% at; e Al entre 25 e 30% at). E regiões com inclusões de alumina. 

A morfologia da camada externa é bastante similar se comparada à 

amostra revestida em empresa no Canadá, com uma diferença que pode ser 
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notada que é a granulometria da alumina presente na amostra do Canadá (pode-

se ver grãos bem maiores que na amostra do ensaio 8). 

 

Figura 72 – Imagem de MEV com aumento de 1000x mostrando morfologia de região externa 

porosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

A camada de difusão do alumínio no cobre mostra um aspecto bastante 

similar à amostra referência com a parte mais externa formada por regiões da 

fase g2 e regiões de microestrutura eutetóide, uma parte intermediária com 

microestrutura eutetóide predominante, e uma parte mais interna com uma 

mistura de microestrutura eutetóide e regiões de Cu,ss. O perfil de teores de Al 

tomados ao longo da linha de EDS é mostrado na Figura 73. Pode-se observar 

que as medidas de composição refletem as microestruturas observadas, com 

pontos mais ricos em alumínio na parte mais externa da camada de difusão onde 

há presença da fase g2 sem estar combinada com Cu,ss em uma microestrutura 

eutetóide. 

As Figuras 74a e 74b mostram com maior aumento (1000x) as estruturas 

formadas nas partes mais externa e mais interna da camada respectivamente. 
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Figura 73 – Perfil de teor de alumínio ao longo de linha de EDS na camada de difusão. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 74 – Micrografias de região com a fase g2 + eutetóide na Figura 67a, e região com 

eutetóide + Cu,ss na Figura 67b. 

  
Fonte: O autor. 

 
A Figura 75 representa esquematicamente a morfologia das camadas de 

revestimento formadas sobre o cobre. Essa morfologia é muito semelhante àquela 

observada na amostra de referência.  

 

a) b) 
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Figura 75 – Morfologia das camadas de revestimento por aluminização sobre o cobre. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 76 mostra as imagens dos revestimentos por aluminização 

obtidos na amostra referência (a) e através do ensaio 8 (b) na mesma escala. 

Pode-se verificar que são muito semelhantes. As diferenças que podem ser 

notadas são a granulometria das partículas de inclusão de alumina na camada 

externa e a espessura ligeiramente maior de difusão de alumínio no substrato na 

amostra do ensaio 8.  
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Figura 76 – Comparação dos revestimentos sobre o cobre na amostra referência (69a) e ensaio 8 

(69b).  

 
Fonte: O autor. 

 
As medidas de dureza tomadas ao longo da seção transversal do 

revestimento também mostram valores parecidos entre a amostra referência e a 

amostra do ensaio 8. A média dos pontos medidos na camada mais externa com 

aspecto poroso é praticamente igual. Nas outras regiões há algumas diferenças 

para mais e para menos. Essas diferenças são relativamente pequenas e podem 

ser explicadas principalmente pelo fato de que a estruturas apresentadas em 

todas as regiões apresentam diversas fases e como a área analisada pelo 

microdurômetro é pequena, dependendo da posição de tomada de medida, 

medem-se resultados distintos. 

As medidas de dureza da estrutura eutetóide resfriada lentamente estão 

próximas ao esperado pela literatura (220 HB, ou 231 HV). 

 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Tabela 23 – Valores de dureza ao longo da seção transversal do revestimento sobre o cobre nas 

amostras referência e do ensaio 8.    Amostra referência; Carga = 100gF; Tempo = 15s  Amostra ensaio 8; Carga = 100gF; Tempo = 15s   Posição Pontos HV linha 1 HV linha 2 Média [HV] Desvio Padrão HV Linha 1  HV Linha 2 Média [HV] Desvio Padrão Camada externa 1 243.4 293.1 241.2 42.8 267.0 220.4 240.9 22.5 2 293.1 204.6 232.3 270.1 3 208.1 204.6 236.5 218.9 
γ + eutetóide 4 228.3 221.2 207.5 24.8 314.0 308.9 252.4 46.9 5 205.3 159.4 207.4 236.5 6 218.9 211.6 218.2 229.1 Eutetóide 7 210.9 216 218.2 6.9 206.0 212.3 207.6 2.9 8 225.9 216.7 205.3 208.1 9 227.5 212.3 204.6 209.5 (Cu) + eutetóide 10 176.1 203.9 177.7 28.0 196.7 195.4 167.5 25.5 11 218.2 148.8 170.8 131.8 12 167.2 152.2 158.0 152.2 Substrato abaixo da camada 13 90.3 81.8 70.2 12.7 76.7 75.0 56.5 15.7 14 63.5 63.8 47.9 54.8 15 59.2 62.8 41.5 43.1 

Fonte: O autor. 
 

As medidas de dureza na superfície do revestimento sobre o cobre do 

ensaio 8 podem ser observadas na Tabela 24. Nota-se um valor mais baixo do 

ensaio 8 em relação à amostra referência. Esperava-se um valor mais próximo 

visto que a dureza medida na seção transversal da camada porosa apresentava 

valores bastante próximos entre as duas amostras. O desvio dos valores pode ser 

explicado pela diferença da morfologia (granulometria) da alumina. Além disso, 

houve uma certa dificuldade na medição da marca pela irregularidade da 

superfície e por isso diminuiu-se a carga para 50gF (ao invés de 100gF), o que 

pode ter influenciado também no valor de dureza. 
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Tabela 24 - Valores de dureza na superfície do revestimento sobre o cobre nas amostras 

referência e do ensaio 8.   Amostra referência Amostra ensaio 8 Preparação Pontos Carga Dureza HV  Carga Dureza HV Leve lixamento com lixa P400 para planificação 
1 Carga = 100 gF; Tempo = 15s 369,5 Carga = 50 gF; Tempo = 15s 267,7 2 320,6 246,3 3 347,5 229,4 4 353,6 212,2 5 361,4 232,9   Média 350,52 Média 237,7   Desvio Padrão 18,66 Desvio Padrão 20,71 

Fonte: O autor. 

 

4.5.1.2. Caracterização do revestimento sobre o inconel 625 
 

A Figura 77 mostra imagem de MEV com aumento de 2000x da camada de 

aluminização sobre o Inconel 625 formada no ensaio 8. Pode-se observar uma 

camada de revestimento de aproximadamente 40µm, ou seja, mais de 3x menor 

que o revestimento sobre o Inconel 625 na amostra referência. 

Além da espessura, o perfil de composições também é diferente, como pode 

ser observado nos resultados de EDS da Figura 78. Nota-se um teor de alumínio 

de aproximadamente 44% e 48%at., indicando que a fase predominante deve ser 

a fase NiAl. Com base no resultado de difração por raios X da Figura 79 pode-se 

confirmar a presença dessa fase, além de picos relativos à fase Ni2Al3. 
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Figura 77 – Imagem de MEV com aumento de 2000x mostrando camada de aluminização sobre o 

Inconel 625. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 78 – Perfil de teor de alumínio ao longo de camada de aluminização sobre o Inconel 625. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 79 – Resultado de DRX na superfície de revestimento sobre o Inconel 625 di ensaio 8. 

 
Fonte: O autor. 

 
 

A Figura 72 mostra as imagens do revestimento sobre o Inconel 625 na 

amostra referência (a) e na amostra do ensaio 8 (b) na mesma escala. Nessas 

imagens, pode-se observar de forma clara a diferença de espessuras dos 

revestimentos em cada amostra. 
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Figura 80 - Comparação dos revestimentos sobre o Inconel 625 nas amostras referência (72a) e 

ensaio 8 (72b). 

 
Fonte: O autor. 
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A diferença das fases apresentadas na camada de revestimento sobre o 

inconel 625 comparando as amostras de referência e do ensaio 8 resultam em 

diferenças também na dureza medida ao longo da espessura do revestimento, 

como pode ser observado na Tabela 25. A dureza maior na amostra referência 

podia ser esperada visto que as fases NiAl3 e Ni2Al3 apresentam dureza maior que 

a fase NiAl, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 25 – Medidas de dureza na seção transversal de revestimento sobre o Inconel 625 das 

amostras referência e do ensaio 8.  Amostra referência (Carga = 50gF; Tempo = 15s) Amostra ensaio 8 (Carga = 50gF; Tempo = 15s)  Posição Pontos HV linha 1 HV linha 2 HV Linha 1  HV Linha 2 Próximo à superfície 1 364.4 367 256.8 330.4   2 390.9 396 330.4 313.4   3 385.9 396 311.5 334.4   4 398.6 383.4 315.2 313.4 Próximo ao substrato 5 357.7 390.9 297.6 240.1   Média: 383.08 Média: 304.32 
Fonte: O autor. 

 
As medidas de dureza na superfície do revestimento sobre o inconel do 

ensaio 8 estão expostas na Tabela 26. Seguindo a mesma tendência apresentada 

na análise de dureza da seção transversal, a amostra do ensaio 8 apresenta 

dureza abaixo da amostra referência. A razão para essa diferença é o fato de que 

a amostra referência apresenta uma camada mais rica em alumínio. Os 

intermetálicos mais ricos em alumínio como NiAl3 e Ni2Al3 apresentam dureza 

maior que a fase NiAl. Entretanto, a fase NiAl apresenta vantagens em outras 

propriedades como temperatura de fusão e elevada resistência à oxidação. 
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Tabela 26 - Valores de dureza na superfície do revestimento sobre o Inconel nas amostras 

referência e do ensaio 8.    Amostra referência Amostra ensaio 8    Preparação Carga Pontos Dureza HV Dureza HV Leve lixamento com lixa P1200 para planificação 
Carga = 500 gF; Tempo = 15s 1 705,5 585,3 2 729,5 573,7 3 715,4 565,2 4 688,4 615,8 5 684,6 608,0   Média 704,68 589,6   Desvio Padrão 18,71 21,75 

Fonte: O autor. 
 
 

4.5.1.3. Análise do substrato após passar por tratamento 
 

Foi feita uma análise do substrato após passar por tratamento que é 

submetido a 850ºC por 10h para verificar se ocorrem mudanças no mesmo, 

principalmente na região de inter difusão entre o cobre e o inconel 625. A Figura 

81 mostra imagem de MEV com aumento de 100x na qual se pode observar a 

interface entre os substratos. É possível ver que não há uma linha definida ao 

longo da interface como era o caso antes que a amostra passasse por processo 

de aluminização. Cria-se uma região intermediária na zona de inter difusão. 

Os resultados de EDS ao longo de linha passando pela interface mostrados na 

Figura 82 mostram realmente uma região intermediária com teor de cobre de 

aproximadamente 80% e pouco mais de 10% de níquel. Além da formação dessa 

fase intermediária, não há grandes mudanças quanto ao perfil de concentrações 

do cobre e do níquel para o lado do inconel 625 e para o lado do cobre 

respectivamente. 
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Figura 81 - Imagem de MEV onde se pode ver a região de inter difusão entre o cobre (à 

esquerda) e Inconel (à direita). 

 

Fonte: O autor. 
 

 

Figura 82 – Resultado dos teores de cobre e níquel ao longo de linha passando pela interface 

entre cobre e Inconel 625. 

 
 

Fonte: O autor. 

Cobre Inconel 625 
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Foram tomadas algumas medidas de dureza nos substratos de cobre e 

Inconel 625 conforme mostrado na Tabela 27. A média das medidas em ambos 

os substratos é cerca de 10% menor que a dureza medida previamente ao 

processo de aluminização. A diminuição da dureza pode ser explicada pelo fato 

de que o processo de aluminização funciona como um tratamento térmico com 

crescimento de grãos. 

 

Tabela 27 – Resultados de dureza nos substratos após passar por processo.    Carga: 100gF; t: 15s Ponto Cobre (HV) Inconel (HV) 1 38.7 170.2 2 42.1 170.8 3 39.6 144.6 4 41.3 168.7 5 41.5 167.2 Média 40.64 164.3 
Fonte: O autor. 

 

4.5.2. Ensaio 9  
 

Para realização do ensaio 9 foi alterada apenas a composição da liga máster 

em comparação com o ensaio 8, sendo utilizado apenas a liga Fe-Al sem alumínio 

puro, como pode ser observado na Tabela 28.  

 

Tabela 28 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 9. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al** NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 
 

A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 430µm (camada porosa) e 1390µm (espessura 

de difusão) com teores de alumínio que variam entre 18% e 27% na faixa de 

difusão do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o 

Inconel 625 apresenta uma espessura de aproximadamente 50µm com teores de 

alumínio que variam entre 41% e 51%. As imagens de MEV da Figura 83a e 83b 
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mostram as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 

respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, as espessuras de camadas porosa e de difusão 

sobre o cobre se mantiveram praticamente iguais considerando que o desvio 

padrão observado nas medidas de espessura das camadas é maior que a 

diferença entre as medidas. Sobre o substrato de inconel, houve um aumento de 

aproximadamente 25% na espessura de difusão. 

 

Figura 83 – Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b) do ensaio 9. 

   

Fonte: O autor. 

 

4.5.3. Ensaio 10 
 

Para realização do ensaio 10 foi alterada apenas a temperatura do processo 

em relação ao ensaio 8, passando de 850˚C  para 800˚C, como pode ser 

observado na Tabela 29.  

Tabela 29 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 10. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 800˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 

 
A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 350µm (camada porosa) e 800µm (espessura de 

difusão) com teores de alumínio que variam entre 18% e 26% na faixa de difusão 

do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o Inconel 625 

apresenta uma espessura de aproximadamente 30µm com teores de alumínio 

a) b) 
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que variam entre 43% e 52%. As imagens de MEV da Figura 84a e 84b mostram 

as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve uma diminuição na espessura de 

aproximadamente 17% na camada porosa, 42% na espessura de difusão sobre o 

cobre e 25% na espessura de difusão sobre o inconel 625. 

 
Figura 84 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 10. 

   

Fonte: O autor. 

 

4.5.4. Ensaio 11 
 

Para realização do ensaio 11 foi alterada apenas a temperatura do processo 

em relação ao ensaio 8, passando de 850˚C  para 900˚C, como pode ser 

observado na Tabela 30.  

 

Tabela 30 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 11. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 900˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 

 
A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 550µm (camada porosa) e 1700µm (espessura 

de difusão) com teores de alumínio que variam entre 19% e 27% na faixa de 

difusão do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o 

Inconel 625 apresenta uma espessura de aproximadamente 72µm com teores de 

a) b) 
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alumínio que variam entre 45% e 55%. As imagens de MEV da Figura 85a e 85b 

mostram as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 

respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve um aumento na espessura de 

aproximadamente 31% na camada porosa, 23% na espessura de difusão sobre o 

cobre e 80% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 
Figura 85 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b) do ensaio 11. 

   

Fonte: O autor. 

 

4.5.5. Ensaio 12 
 

Para realização do ensaio 12 foi alterado apenas o tempo do processo em 

relação ao ensaio 8, passando de 10h  para 6h, como pode ser observado na 

Tabela 31.  

Tabela 31 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 12. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 850˚C 6h In pack 

Fonte: O autor. 

 
A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 330µm (camada porosa) e 900µm (espessura de 

difusão) com teores de alumínio que variam entre 19% e 26% na faixa de difusão 

do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o Inconel 625 

a) b) 
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apresenta uma espessura de aproximadamente 50µm com teores de alumínio 

que variam entre 42% e 51%. As imagens de MEV da Figura 86a e 86b mostram 

as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve uma diminuição na espessura de 

aproximadamente 21% na camada porosa, 35% na espessura de difusão sobre o 

cobre, enquanto que houve um aumento de  25% na espessura de difusão sobre 

o Inconel 625. 

 
Figura 86 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 12. 

   

Fonte: O autor. 

4.5.6. Ensaio 13 
 

Para realização do ensaio 13 foi alterado apenas o tempo do processo em 

relação ao ensaio 8, passando de 10h  para 16h, como pode ser observado na 

Tabela 32.  

 

Tabela 32 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 13. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 74%-26% 850˚C 16h In pack 

Fonte: O autor. 

 
A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 700µm (camada porosa) e 2000µm (espessura 

de difusão) com teores de alumínio que variam entre 18% e 26% na faixa de 

a) b) 
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difusão do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o 

Inconel 625 apresenta uma espessura de aproximadamente 65µm com teores de 

alumínio que variam entre 44% e 48%. As imagens de MEV da Figura 87a e 87b 

mostram as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 

respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve um aumento na espessura de 

aproximadamente 66% na camada porosa, 45% na espessura de difusão sobre o 

cobre e 62% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 
Figura 87 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 13. 

   

Fonte: O autor. 

4.5.7. Ensaio 14 
 

Para realização do ensaio 14 foi alterada a composição da liga máster em 

relação ao ensaio 8, passando de aproximadamente 3% de Al puro para 7%, 

como pode ser observado na Tabela 33.  

 

Tabela 33 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 14. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro*** 

NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 
 

A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 600µm (camada porosa) e 1600µm (espessura 

a) b) 
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de difusão) com teores de alumínio que variam entre 18% e 27% na faixa de 

difusão do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o 

Inconel 625 apresenta uma espessura de aproximadamente 72µm com teores de 

alumínio que variam entre 44% e 57%. As imagens de MEV da Figura 88a e 88b 

mostram as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 

respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve um aumento na espessura de 

aproximadamente 43% na camada porosa, 16% na espessura de difusão sobre o 

cobre e 80% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 
Figura 88 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 14. 

   

Fonte: O autor. 
 

4.5.8. Ensaio 15 
 

Para realização do ensaio 15 foi alterada a composição da liga máster em 

relação ao ensaio 8, passando a ser Al puro, sem a liga Fe-Al. Além disso, foi 

alterada a proporção entre liga máster e alumina como pode ser observado na 

Tabela 34.  

 

Tabela 34 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 15. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Al Puro NH4Cl 20%-80% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 

a) b) 
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A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 40µm (camada porosa) e 200µm (espessura de 

difusão) com teores de alumínio que variam entre 18% e 25% na faixa de difusão 

do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o Inconel 625 

apresenta uma espessura de aproximadamente 75µm com teores de alumínio 

que variam entre 44% e 52%. As imagens de MEV da Figura 89a e 89b mostram 

as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve uma grande diminuição na espessura de 

aproximadamente 91% na camada porosa, 85% na espessura de difusão sobre o 

cobre e um aumento de 87,5% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 
Figura 89 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 15. 

    

Fonte: O autor. 

 

4.5.9. Ensaio 16 
 

Para realização do ensaio 16 foi alterada a proporção entre liga máster e 

alumina em relação ao ensaio 8, passando a 30%-70% ao invés do oposto, como 

pode ser observado na Tabela 35.  

 

Tabela 35 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 16. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Fe-Al +Al 
puro* 

NH4Cl 30%-70% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 

a) b) 
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A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 50µm (camada porosa) e 300µm (espessura de 

difusão) com teores de alumínio que variam entre 14% e 24% na faixa de difusão 

do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o Inconel 625 

apresenta uma espessura de aproximadamente 35µm com teores de alumínio 

que variam entre 40% e 47%. As imagens de MEV da Figura 90a e 90b mostram 

as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve uma grande diminuição na espessura de 

aproximadamente 88% na camada porosa, 78% na espessura de difusão sobre o 

cobre e 12% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 
Figura 90 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 16. 

   

Fonte: O autor. 

 

4.5.10. Ensaio 17 
 

Para realização do ensaio 17 foi alterada a liga máster para alumínio puro, 

conforme pode ser observado na Tabela 36.  

 

Tabela 36 - Parâmetros de processo para realização do ensaio 17. 

Substrato Liga 
Master 

Haleto 
ativador 

Propoção Liga 
Master/ 
Alumina 

Temperatura Tempo Condição 
do conjunto 

Cobre + 
Inconel 

625 

Al Puro NH4Cl 74%-26% 850˚C 10h In pack 

Fonte: O autor. 
 

a) b) 
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A camada de revestimento sobre o substrato cobre apresenta uma 

espessura de aproximadamente 100µm (camada porosa) e 500µm (espessura de 

difusão) com teores de alumínio que variam entre 16% e 24% na faixa de difusão 

do Al no substrato cobre, enquanto que a camada de difusão sobre o Inconel 625 

apresenta uma espessura de aproximadamente 175µm com teores de alumínio 

que variam entre 46% e 61%. As imagens de MEV da Figura 91a e 91b mostram 

as camadas de revestimento sobre o cobre e o Inconel 625 respectivamente. 

Em relação ao ensaio 8, houve uma grande diminuição na espessura de 

aproximadamente 76% na camada porosa, 64% na espessura de difusão sobre o 

cobre e um aumento de 440% na espessura de difusão sobre o Inconel 625. 

 

Figura 91 - Imagens de MEV mostrando a camada de revestimento sobre o cobre (a) e sobre o 

Inconel 625 (b)  do ensaio 17. 

 

Fonte: O autor. 
 

4.5.11. Resumo dos resultados dos ensaios do grupo 3 e 

considerações a respeito da influência de cada variável de 

processo 

 

A Tabela 37 resume os resultados de espessura de camadas de revestimento 

e teor de alumínio encontrado nas camadas de difusão sobre o cobre e o Inconel.  

 

 

a) b) 
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Tabela 37 – Resumo de resultados dos ensaios do grupo 3. 
  Camada sobre o cobre Camada sobre Inconel Ensaio Parâmetro de variação em relação ao ensaio 8 Espessura da camada porosa e relativo desvio padrão [µm]  

Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Amostra Canadá - 460 30 1000 40 18-27 135 15 56-68 Ensaio 8 - 420 50 1380 55 18-27 40 5 44-48 Ensaio 9 Liga máster sem Al puro 430 20 1390 25 18-27 50 4 41-51 Ensaio 10 800ºC 350 35 800 60 18-26 30 3 43-52 Ensaio 11 900ºC 550 55 1700 50 19-27 72 5 45-55 Ensaio 12 6h 400 30 900 40 19-26 50 6 42-51 Ensaio 13 16h 700 50 2000 65 18-26 65 5 44-48 Ensaio 14 7% Al puro na liga máster 600 60 1600 35 18-27 72 7 44-57 Ensaio 15 Al puro, 20% e 80% alumina 40 20 200 20 18-25 75 8 44-52 Ensaio 16 30% liga máster, 70% alumina. 50 30 300 25 14-24 35 4 40-47 Ensaio 17 Al puro, 76% e 26% alumina 100 40 500 80 16-24 175 15 46-61 
Fonte: O autor. 

 

Na Tabela 37 mostra-se apenas o teor de alumínio encontrado nas camadas 

de difusão já que é o elemento do cemento mais significativo em termos de 

difusão nos substratos de cobre e inconel. Entretanto, vale ressaltar que foram 

encontrados pequenos valores de ferro nas camadas de difusão sobre o cobre. 

Valores entre 1% e 2%at. Foram encontrados na região de estrutura γ2 + 

eutetóide. Na camada de difusão sobre o Inconel não foi encontrada presença 

significativa de ferro. 

A seguir faremos uma análise da influência observada de cada parâmetro de 

processo nas propriedades do revestimento obtido. 

 



124 

 

4.5.11.1. Teor de alumínio puro na liga máster  
 

O ensaio 9 não apresenta alumínio puro em sua composição, o ensaio 8 

apresenta uma liga máster com aproximadamente 3% em massa de alumínio 

puro,  o ensaio 14 apresenta 7% de alumínio puro e o ensaio 17 apresenta uma 

liga máster composta apenas por alumínio puro. A Tabela 38 resume os 

resultados desses ensaios nos quais foi variado o teor de alumínio puro na 

composição da liga máster com o intuito de isolar essa variável e observar sua 

influência. 

 

Tabela 38 – Ensaios nos quais foi variado o teor de alumínio puro na composição da liga máster.   Camada sobre o cobre Camada sobre Inconel Ensaio Parâmetro de variação em relação ao ensaio 8 
Espessura da camada porosa e relativo desvio padrão [µm]  

Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Ensaio 9 Liga máster sem Al puro 430 20 1390 25 18-27 50 4 41-51 Ensaio 8 3% Al puro na liga máster 420 50 1380 55 18-27 40 5 44-48 Ensaio 14 7% Al puro na liga máster 600 60 1600 35 18-27 72 7 44-57 Ensaio 17 Al puro, 76% e 26% alumina 100 40 500 80 16-24 175 15 46-61 
 

Fonte: O autor. 
 

Pode-se observar que os resultados apresentados pelos ensaios 8 e 9 são 

bastante similares. As camadas porosa e de difusão formadas sobre o cobre são 

praticamente equivalentes levando em conta que o desvio padrão das medidas é 

maior que a diferença entre os valores de espessura medidos para cada ensaio. A 

camada de difusão formada sobre o inconel apresentou maior espessura no 

ensaio 9 que no ensaio 8. Como a variação de composição da liga máster é 

pequena (apenas 3% de Al), pequenas variações de processo como a preparação 

do cemento, composição exata da liga Fe-Al, posição da amostra, etc podem 

influenciar mais que a adição de 3% de Al. Dessa forma, apenas com a 

comparação entre os ensaios 8 e 9 é difícil tomar conclusões. 
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Já o ensaio 14 com maior presença de Al puro na liga máster apresenta 

maiores espessuras de camada. Ao utilizar apenas alumínio puro como liga 

máster causa um efeito de grande diminuição nas camadas formadas sobre o 

cobre, e um aumento da espessura de camada formada sobre o Inconel. Esse 

resultado vai de encontro às informações relativas à diminuição de espessura de 

camada sobre o cobre quando utilizado alumínio puro mencionadas na patente 

(OHMAE, 1979).  

De maneira geral, pode-se observar que um aumento limitado (de até 7% 

em massa) da quantidade de alumínio puro na liga máster gera um pequeno 

aumento de espessura nas camadas sobre o cobre e também um aumento na 

camada de difusão sobre o Inconel. Já a utilização de apenas alumínio puro gera 

afinamento das camadas sobre o cobre e continua aumentando a espessura de 

difusão sobre o inconel. Além de aumentar a espessura sobre o inconel, também 

se tende a formar fases mais ricas em alumínio na camada de difusão sobre esse 

substrato. 

A morfologia da camada de difusão sobre o cobre nas diferentes amostras 

não varia significativamente, ou seja, pode-se observar os estratos de (γ2 + 

eutetóide), eutetóide e (eutetóide + α), com exceção da amostra do ensaio 17 que 

não chega a formar a fase γ2. A amostra do ensaio 17 também apresenta a 

camada externa porosa sobre o cobre bastante diferente das demais, 

apresentando apenas estrutura eutetóide, (Cu), e poucas inclusões de alumina. 

A razão para o fato de que a presença de ferro na liga máster aumenta a 

penetração de alumínio por difusão no substrato de cobre pode ser entendida a 

partir da análise do diagrama de fases ternário Cu-Fe-Al. Essa análise será 

descrita a seguir. 

 A Figura 92 mostra o diagrama de fases ternário Cu-Fe-Al em temperatura de 

800ºC e o intervalo das composições globais dos ensaios 8, 9 e 14. O intervalo 

vai de uma composição de aproximadamente 24%at. de ferro da liga máster 

utilizada no ensaio 14 a uma composição de aproximadamente 26,6%at. de ferro 

da liga máster do ensaio 9.  Essas composições são calculadas com base na 

quantidade de Al puro utilizado na mistura com a liga Fe-Al (57% em massa de 

Al). Por exemplo, a liga máster do ensaio 14 é formada por 93% da liga Fe43Al57 

e 7% de Al puro. A composição global seria 40% Fe, 60% Al em massa que 

equivale a 24% Fe, 76% Al at. As ligas dentro dessa faixa apresentam uma 
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ligação com a fase FeAl que por sua vez é a mesma fase Cu0,75Al0,25ht do sistema 

Cu-Al. Dessa forma, a fase FeAl funciona como uma ligação e facilita o fluxo de 

difusão do alumínio no substrato de cobre. Já a ligação entre o alumínio puro e o 

cobre apresenta uma série de intermetálicos entre eles que tornam mais lenta a 

penetração do Al no substrato. 

 

Figura 92 – Diagrama de fases ternário Fe-Cu-Al a 800ºC com indicação do intervalo de 

composição global das ligas máster utilizadas nos ensaios 8, 9 e 14. 

 

Fonte: Adaptado  (WANG et al., 1998). 
 

A simulação do equilíbrio termodinâmico dos gases formados no processo 

de aluminização pode ser observada nas Figuras 93 e 94 para liga máster de 

alumínio puro, e nas Figuras 95 e 96 para liga máster formada pela liga Fe-Al.  

O equilíbrio do cemento formado por Al puro e NH4Cl, apresentado na 

Figura 93, mostra a formação de uma série de cloretos de alumínio na 

temperatura de 850ºC. Esse gás, em conjunto com o substrato de cobre, leva à 

formação de uma fase gasosa contendo alguns cloretos de cobre com atividade 

mais baixa que aquelas dos cloretos de Al, como pode ser visto na Figura 94. 
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Com a adição de ferro na liga máster, o mesmo reage com o ativador e 

forma cloretos de ferro (equilíbrio mostrado na Figura 95). Nota-se que as 

atividades dos cloretos de ferro são mais baixas que aquelas dos cloretos de 

alumínio a 850ºC. O conjunto dos gases formados pelo cemento em contato com 

o substrato de cobre mantém cloretos de alumínio com elevada atividade e nota-

se também a presença de cloretos de cobre. Não se nota, entretanto, a presença 

de haletos de ferro nos gases em equilíbrio com o substrato (Figura 96), 

sugerindo que, apesar da baixa pressão de vapor, o substrato apresenta alta 

reatividade com essas espécies. 

O ferro em contato com o substrato favorece a formação da fase FeAl que 

funciona como caminho de rápida difusão do Al no substrato de cobre 

aumentando a cinética do processo, conforme explicado anteriormente. 

  

Figura 93 - Condição de equilíbrio termodinâmico do cemento formado por alumínio puro e NH4Cl. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)10. 

 

                                                         
10

 CHAIA, N. Simulações concedidas pelo Dr. Nabil Chaia durante seu período de trabalho na Universidade 

de Lorraine, França, 2017. 
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Figura 94 - Condição de equilíbrio termodinâmico entre o gás formado pelo cemento de Al + 

NH4Cl e o substrato de cobre. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)11 

 
Figura 95 - Condição de equilíbrio termodinâmico do cemento formado pela liga Fe-Al e NH4Cl. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)11 

                                                         
11

 CHAIA, N. Simulações concedidas pelo Dr. Nabil Chaia durante seu período de trabalho na Universidade 

de Lorraine, França, 2017. 
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Figura 96 - Condição de equilíbrio termodinâmico entre o gás formado pelo cemento de Fe-Al + 

NH4Cl e o substrato de cobre. 

 
Fonte: (CHAIA, 2017)12 

 

4.5.11.2. Temperatura 
 

A Tabela 39 mostra os resultados obtidos com a variação de temperatura. 

Como se podia esperar, um aumento da temperatura do processo leva a um 

aumento das espessuras de revestimento. 

 

Tabela 39 - Ensaios nos quais foi variada a temperatura do processo. 
  Camada sobre o cobre Camada sobre Inconel 

Ensaio Parâmetro de variação em relação ao ensaio 8 
Espessura da camada porosa e relativo desvio padrão [µm]  

Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Ensaio 10 800ºC 350 35 800 60 18-26 30 3 43-52 Ensaio 8 850ºC 420 50 1380 55 18-27 40 5 44-48 Ensaio 11 900ºC 550 55 1700 50 19-27 72 5 45-55 
Fonte: O autor. 

                                                         
12

 CHAIA, N. Simulações concedidas pelo Dr. Nabil Chaia durante seu período de trabalho na Universidade 

de Lorraine, França, 2017. 
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Os gráficos das Figuras 97 e 98 mostram as espessuras das camadas 

formadas sobre o cobre e sobre o Inconel respectivamente em função da 

temperatura. 

Na faixa observada (entre 800 e 900ºC), pode-se observar um 

comportamento aproximadamente linear do crescimento da espessura das 

camadas sobre o cobre.  Já a camada de difusão sobre o Inconel 625 apresenta 

maior crescimento entre 850ºC e 900ºC que entre 800ºC e 850ºC. 

Os microconstituintes formados na camada de difusão sobre o cobre foram 

os mesmos para as 3 temperaturas. A camada de difusão sobre o Inconel 

também apresentou concentrações de Al e aspectos similares nas amostras, com 

uma concentração um pouco maior de Al na camada depositada sobre a amostra 

do ensaio 11 (camada também de maior espessura). 

 

Figura 97 – Gráfico de espessura de camada porosa e de difusão do alumínio sobre o cobre em 

função da temperatura. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 98 - Gráfico de espessura de camada de difusão do alumínio sobre o Inconel 625 em 

função da temperatura. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.5.11.3. Tempo 
 

A Tabela 40 mostra resultados obtidos nos ensaios com variação de tempo de 

processo. Espera-se que maiores espessuras de camada sejam obtidas com 

maiores tempos de processo. Os resultados seguem essa tendência, com 

exceção da espessura de difusão sobre o Inconel 625 no ensaio 12. Esse 

aumento de espessura pode ser explicado por algum outro detalhe de diferença 

de processo como por exemplo a granulometria da alumina utilizada ou a 

composição da liga Fe-Al do cemento. As Figuras 99 e 100 mostram gráficos da 

evolução da espessura em função do tempo de processo. 
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Tabela 40 - Ensaios nos quais foi variado o tempo do processo.   Camada sobre o cobre Camada sobre Inconel 
Ensaio Parâmetro de variação em relação ao ensaio 8 

Espessura da camada porosa e relativo desvio padrão [µm]  
Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  

Teor Al camada difundida [% at.] Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Ensaio 12 6h 400 30 900 40 19-26 50 6 42-51 Ensaio 8 10h 420 50 1380 55 18-27 40 5 44-48 Ensaio 13 16h 700 50 2000 65 18-26 65 5 44-48 
 

Fonte: O autor. 
 

Na faixa observada (entre 6 e 16h de processo), pode-se observar um 

comportamento aproximadamente linear de crescimento da camada de difusão do 

Al no cobre. A camada externa porosa apresenta maior crescimento relativo 

aumentando o tempo de 10 a 16h do que de 6 a 10h.  

Em relação à camada de difusão sobre o Inconel, há logicamente uma 

tendência de crescimento da espessura de camada com o aumento do tempo. A 

amostra de tempo intermediário (ensaio 8) apresentou espessura menor que a 

amostra de menor tempo (ensaio 12), o que não faz muito sentido. Entretanto a 

variação foi relativamente pequena se considerarmos o desvio padrão das 

amostras e alguma possível variação nos detalhes de processo. Além disso, o 

crescimento da camada de difusão do Al em ligas de níquel apresenta um 

comportamento parabólico (STERN, 1996), de forma que em tempos curtos a 

variação de espessura de camada esperada é pequena. 

 As concentrações de alumínio encontradas nas camadas de difusão nos 

substratos de cobre e inconel são bastante similares nas 3 amostras, assim como 

o aspecto das fases formadas. 
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Figura 99 – Gráfico de espessura de camada porosa e de difusão do alumínio sobre o cobre em 

função do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
 

Figura 100 - Gráfico de espessura de camada de difusão do alumínio sobre o Ineonel 625 em 

função do tempo. 

 

Fonte: O autor. 
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4.5.11.4. Proporção de liga máster e alumina no cemento 
 

A Tabela 41 mostra resultados obtidos nos ensaios com variação da 

proporção entre liga máster e alumina. Na tabela 39 pode-se comparar os pares 

de ensaio que utilizaram a mesma liga máster, que seriam o ensaio 8 com o 16 

(3% de Al puro + 97% da liga Fe-Al), e o ensaio 15 com o 17 que utilizaram Al 

puro como liga máster. 

Pode-se observar nos dois casos que a maior proporção de liga máster em 

relação à alumina resulta em maiores espessuras de camada. Além disso, no 

caso do ensaio 16, pode-se observar que a diminuição da proporção de liga 

máster levou praticamente à não formação da camada externa porosa com 

inclusões de alumina. 

A diminuição da cinética do processo à medida que a proporção de liga máster 

no cemento diminui pode ser explicada pela diminuição tanto da difusão no 

estado gasoso quanto pela diminuição de contato da liga máster com o substrato: 

Com relação à difusão no estado gasoso, o processo se inicia com presença de 

liga máster próxima ao substrato e à medida que o processo evolui, a liga máster 

próxima ao substrato se consome e a distância entre o substrato e a liga máster 

aumenta. O aumento dessa distância entre a liga máster e o substrato com a 

evolução do processo é maior quanto menor for a proporção de liga máster no 

substrato já que a liga máster próxima ao substrato é consumida mais 

rapidamente. Com relação à difusão pelo contato da liga máster com o substrato, 

quanto menor a fração volumétrica de liga máster no cemento, menor seu contato 

com o substrato e consequentemente a cinética de difusão é diminuída.  

O caso extremo seria a condição out of pack. Conforme foi observado no 

ensaio 3, ocorre uma grande diminuição da cinética do processo em comparação 

com a condição in pack.  
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Tabela 41 - Ensaios nos quais foi variada a proporção entre liga máster e alumina no cemento. 
  Camada sobre o cobre Camada sobre Inconel 

Ensaio Parâmetro de variação em relação ao ensaio 8 
Espessura da camada porosa e relativo desvio padrão [µm]  

Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  
Teor Al camada difundida [% at.] Espessura difusão e relativo desvio padrão [µm]  Teor Al camada difundida [% at.] Ensaio 16 30% liga máster, 70% alumina. 50 30 300 25 14-24 35 4 40-47 Ensaio 8 74% liga máster, 26% alumina. 420 50 1380 55 18-27 40 5 44-48 Ensaio 15 Al puro, 20% e 80% alumina 40 20 200 20 18-25 75 8 44-52 Ensaio 17 Al puro, 74% e 26% alumina 100 40 500 80 16-24 175 15 46-61 

 Fonte: O autor. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Esse trabalho estudou o processo de aluminização via pack cementation 

diffusion coating sobre substratos de cobre e inconel 625. Esse tipo de 

revestimento vem apresentando bom desempenho em operação conforme 

descrito na revisão bibliográfica. Adotou-se uma amostra revestida em empresa 

especializada nesse tipo de revestimento como referência e foram realizados uma 

série de ensaios variando-se parâmetros de processo a fim de entender os efeitos 

relativos de cada variável de processo nas características do revestimento 

formado. 

Com base nos resultados observados ao longo do trabalho, pode-se chegar às 

seguintes conclusões com relação ao processo de revestimento sobre o cobre: 

 O processo de aluminização via pack cementation diffusion coating sobre o 

cobre forma uma camada de difusão que apresenta tipicamente de 18% a 

28%at. de alumínio. A fase tipicamente formada durante o processo é a 

fase Cu0,75Al0,25ht ou fase , que durante o resfriamento se decompõe em 

(Cu) e Cu9Al4 ou γ2. Também é possível observar a formação de uma 

camada externa com a difusão do cobre na direção do cemento 

incorporando partículas do mesmo. 

 Ainda com relação ao processo de aluminização sobre o cobre, foi possível 

observar que a condição out of pack apresenta significativa redução na 

cinética do processo, com grande redução de espessura de camada de 

revestimento e teor de Al na camada formada. 

 Com relação ao revestimento sobre o cobre realizado em empresa externa, 

foi possível fazer uma caracterização detalhada que mostrou uma camada 

externa com incorporação de partículas de cemento de aproximadamente 

460µm e uma camada de difusão de cerca de 1000µm. A dureza superficial 

do revestimento apresentou valores da ordem de 8x maior que a dureza do 

substrato e as medições de dureza ao longo da seção transversal da 

camada de difusão apresentaram valores próximos aos encontrados na 

literatura de bronze alumínio. A camada externa apresentou, além de 

inclusão de alumina, a incorporação de regiões com uma fase rica em Fe. 

Essa informação da utilização de ferro no cemento em conjunto com as 

informações a respeito da utilização de liga Fe-Al como liga máster na 
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aluminização sobre o cobre contidas na patente de (OHMAE, 1979) 

levaram ao desenvolvimento de ensaios com liga máster contendo ferro. 

 Foi visto que a presença de ferro em conjunto com o alumínio na liga 

máster aumenta significativamente a penetração de difusão do Al no 

substrato de Cu, além de promover um aumento da camada de 

incorporação do cemento com inclusões de alumina. Esse fenômeno pode 

ser explicado com base no diagrama ternário Fe-Al-Cu que apresenta, em 

temperaturas na faixa de 800ºC, uma fase FeAl que é a mesma fase 

Cu0,75Al0,25 e dessa maneira funciona como uma ponte de ligação entre o 

alumínio e o substrato cobre e acelera a cinética do processo de difusão. 

 O aumento da proporção de alumínio puro adicionado em conjunto com a 

liga Fe-Al gera um aumento de espessura da camada até determinado 

limite. Uma proporção excessiva de alumínio puro diminui a cinética do 

processo já que a liga máster se afasta da liga “facilitadora” do processo 

Fe-Al no diagrama de fases Fe-Al-Cu. No caso de utilização de alumínio 

puro, há uma diminuição de espessura de camada de difusão formada 

sobre o cobre da ordem de 3x em comparação com o processo que utiliza 

a liga Fe-Al no cemento. 

 A cinética de crescimento tanto da camada externa com inclusões do 

cemento, quanto da camada de difusão pela variação da temperatura 

apresentou um perfil aproximadamente linear no intervalo de 800ºC a 

900ºC. 

 A cinética do processo com a variação do tempo também apresentou um 

perfil aproximadamente linear entre 6h e 16h para as duas camadas 

formadas sobre o substrato de cobre.  

 A variação da proporção entre alumina e liga máster no cemento mostrou 

que em uma faixa de proporções de 74% de liga máster + 26% de alumina 

e 20% de liga máster + 80% de alumina, ocorre uma diminuição 

significativa da cinética do processo na condição com maior presença de 

alumina.  

Com relação ao revestimento formado sobre o substrato de inconel, pode-se 

chegar às seguintes conclusões: 
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 O processo de aluminização via PCDC sobre o inconel utilizando o 

alumínio puro como liga máster leva à formação de uma camada de 

difusão com intermetálicos do sistema Ni-Al ricos em alumínio (NiAl3 e 

Ni2Al3). Pode-se observar que a cinética de difusão no substrato de inconel 

é mais lenta comparada à difusão do alumínio no substrato de cobre.  

 A amostra de aluminização sobre o inconel oriunda de peça revestida em 

empresa externa especializada nesse tipo de revestimento mostrou uma 

camada com fases ricas em alumínio (morfologia bastante similar àquela 

observada nos experimentos com liga máster formada por alumínio puro). 

 Os intermetálicos do sistema Ni-Al mais ricos em alumínio apresentam 

pontos de fusão relativamente baixos, de forma que não são 

particularmente interessantes para a aplicação como revestimento em 

ventaneiras aplicadas em alto fornos visto a temperatura extrema à qual a 

peça é exposta. Dessa forma, parte do trabalho foi dedicado à formação da 

fase NiAl que apresenta propriedades mais interessantes para a aplicação 

em questão. Para isso foi preparado um cemento com liga máster formada 

pela liga Ni2Al3. Com o ativador NH4Cl houve difusão dos elementos do 

substrato em direção ao cemento ocasionando perda de massa da amostra 

e porosidade próxima à superfície por efeito de Kirkendall. Para diminuir a 

reatividade do substrato com o gás do cemento, foi modificado o haleto 

ativador para NaF. Essa mudança resultou na formação da camada 

desejada de NiAl.  

 A utilização da liga Fe-Al como liga máster também resultou na formação 

da fase NiAl. Foi observado que quanto maior o teor de alumínio puro na 

liga máster, maior a cinética do processo e maior a concentração de 

alumínio na camada formada.  

 Ainda com relação à cinética do processo na aluminização sobre o inconel, 

foi visto que houve maior aumento de espessura de camada de difusão na 

mudança de 850ºC para 900ºC do que de 800ºC a 850ºC, indicando um 

comportamento aproximadamente parabólico entre 800ºC e 900ºC. O 

comportamento em relação ao tempo é parabólico pela literatura (STERN, 

1996). Experimentalmente a amostra de tempo intermediário apresentou 

espessura um pouco menor que a amostra de tempo menor por alguma 
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variação de detalhe de processo, porém o formato da curva tende a uma 

configuração parabólica. A variação da proporção entre alumina e liga 

máster no cemento apresentou a mesma tendência observada na 

aluminização sobre o cobre de diminuição da cinética com o aumento do 

teor de alumina. 

De maneira geral, pode-se dizer que foi possível reproduzir revestimentos 

bastante similares ao observado sobre o cobre na amostra revestida por empresa 

externa. Em relação à aluminização sobre o inconel, produziu-se revestimentos 

com a formação da fase NiAl, a qual apresenta propriedades mais interessantes 

do que os intermetálicos muito ricos em alumínio na aplicação em ventaneiras 

para alto forno.  
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6 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

A partir dos resultados experimentais e conclusões observados nesse 

trabalho, pode-se sugerir os seguintes temas para desenvolvimento em trabalhos 

futuros: 

 O presente trabalho foi conduzido com um foco maior no revestimento por 

aluminização sobre o cobre por ser a tecnologia vigente atualmente e a 

respeito da qual era objetivo do trabalho desenvolver os estudos. Foi 

analisado também o revestimento formado sobre o inconel 625 pelo fato de 

o mesmo ser tipicamente aplicado na região da ponta da ventaneira para 

aumento de resistência contra abrasão. Ao longo do desenvolvimento do 

trabalho foi verificado o potencial de formação da fase NiAl, a qual 

apresenta propriedades bastante interessantes. Pode-se desenvolver um 

trabalho com foco na aluminização sobre o inconel com o objetivo de 

desenvolver parâmetros ideais para obtenção de uma camada que 

apresente propriedades importantes para a aplicação em ventaneiras 

utilizadas em altos fornos. 

 Desenvolvimento de revestimentos por aluminização via PCDC utilizando 

diferentes tipos de materiais inertes como SiO2, SiC, ZrO2, Cr2O3, etc., 

variando sua morfologia/granulometria também e analisando o efeito na 

resistência contra abrasão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

REFERÊNCIAS 
 

ADAM, J. et al. Investigation of measures for extension of BF tuyere lifetime, In: 

METEC & 2nd ESTAD 2015, Dusseldorf, 2015. 

 

BRAMMER, T. M. Improving the phase stability and oxidation resistance of β- 

NiAl, 2011, Graduate Theses and Dissertations - Iowa State University, Graduate 

Theses and Dissertations, Iowa State University 2011. 

 

CHIANG, K. et al. Aluminization of copper for oxidation protection, In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGICAL COATINGS AND THIN 

FILMS, 18. 1991, San Diego.  Surface and Coating Technology, 52. p. 135-

139., 1992. 

 

COPELAND, C.; STREET, S. A practical engineering approach to improving 

the reliability of blast furnace tuyeres, Association for Iron and Steel 

Technology, 2013. 

Disponível em: https://apps.aist.org/magazine/13_sept_47_62.pdf 

Acesso em 30 de fevereiro de 2016. 

 

COPELAND, C.; STREET, S. Tuyere failures: cause and effect, In: THE IRON 

AND STEEL TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXPOSITION, 2011, 

Indianapolis. Proceedings…, 2011. p.68-79. 

 

DALLEY, A. M. Protective coatings for copper blast furnace tuyeres, In: THE IRON 

AND STEEL SOCIETY CONFERENCE, 2001, Monroeville: US Steel Research 

and Technology Center, Proceedings… 2001, p. 253-259.  

 

DAVIS, J. R. Copper and Copper Alloys, Materials Park: ASM International, 

2001 

 

DEEVI, S. C.; SIKKA, V. K. Nickel and iron aluminides: an overview on 

properties, processing and applications, Springfield: Metals and Ceramics 

Division, Oak Ridge National Laboratory, 1995. 



142 

 

 

DEY, G. K. Physical metallurgy of nickel aluminides, Sadhana v 28, Parts 1 & 

2, p/ 247-262, February/April 2003. 

 

GEERDES, M. et al. Modern blast furnace ironmaking an introduction, 3rd 

Edition, Amsterdam: IOS Press BV, 2015. 

 

HENAGER, C. H. Hydrogen Permeation Barrier Coatings, Materials Science 

Division, PNNL, Richland, WA 99352, 2016. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/285641760_Hydrogen_Permeation_Barri

er_Coatings 

Acesso em: 15 de outubro de 2017. 

 

INCONEL filler metal 625  

Disponível em: 

http://www.specialmetals.com/assets/smc/documents/smw/fm625.pdf>.  

Acesso em 28 de Outubro de 2017. 

 

INCONEL alloy 625 

Disponível em: https://f.nordiskemedier.dk/2yu209juqbdw0xca.pdf 

Acesso em 25 de Outubro de 2017 

 

INCROPERA, F. P. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa, 

6. ed, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

KIRILLOVA, N. et al. Improving air-tuyere operation in blast furnace by means 

of coatings and sealant, Moscow: Institute of Steel and Alloys, 2013. 

Disponível em: https://link.springer.com/article/10.3103/S0967091213050082 

Acesso em 15 de agosto de 2016. 

 

 

 

 



143 

 

LIMA, A. G. G. Condutividade e resistividade, Cursos de engenharia elétrica  

2016.  

Disponível em: http://www.antonioguilherme.web.br.com/blog/materiais-eletricos-

e-magneticos/propriedades-eletricas/resistividade-eletrica/ 

Acesso em 21 de novembro de 2017. 

 

MATWEB. Material property data, AISI 1020 Steel, Annealed at 870 ˚C, 2016, 

disponível em: 

http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=3e8a4ed96e5f4f1692

3ec21e95b69585&ckck=1. Acesso em 30 de outubro de 2016. 

 

MIETTINEN  J. Thermodynamic description of the Cu-Al-Ni system at the Cu-

Ni side, Journal Calaphad: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem, 

2005. 

Disponível em: http://mio.asminternational.org/apd/index.aspx 

Acesso em 5 de março de 2016. 

 

MURRAY, J. L. Al-Cu (Aluminum-Copper) phase diagram, Binary Alloy Phase 

Diagrams, II Ed., Ed. Massalki T.B., 1990. 

Disponível em: http://mio.asminternational.org/apd/index.aspx 

Acesso em 28 de abril de 2016. 

 

NIHON KARORAIZU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Japan). Yutaha Ohmae. 

Surface coated blast furnace tuyere made of copper or copper alloy and 

method of surface-coating the same. US 4139673, Aug. 16, 1977, Feb. 13, 

1979. 

 

RAGHAVAN V. The Al-Cu-Fe (Aluminium-Copper-Iron) system, Phase 

Diagrams Ternary Iron Alloys, indian Inst. Met., 1992. 

Disponível em: http://mio.asminternational.org/apd/index.aspx 

Acesso em 20 de setembro de 2017. 

 

 

 



144 

 

SANICRO 60  

Disponível em: 

https://www.materials.sandvik/contentassets/afdc1e79474149c0a646d95bf9a402e

4/datasheet-sanicro-60.pdf 

Acesso em 28 de Outubro de 2017. 

 

 

SHELLHAMMER, T.; WALSH, R. High conductivity copper in the blast furnace, In: 

THE IRON AND STEEL TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXPOSITION, 

2010, Pittsburgh. Proceedings…, 2010. p.58-68. 

 

SHELLHAMMER, T.; WEBB D.; PARK A. The latest blast furnace technology 

for foundry cupolas, Foundry Management and Technology, January, 2016. 

Disponível em: http://www.foundrymag.com/tuyeres 

Acesso em 25 de Janeiro de 2017 

 

STERN, K. H. Metallurgical and ceramic protective coatings, London: 

Chapman & Hall, 1996. 

 

TAMARIN, Y. Protective coatings for turbine blades, Materials Park: ASM 

International, 2002. 

 

VENTANEIRAS para alto forno,  

Disponível em:  

http://www.cecalgroup.com/pt/produto-ventaneiras-para-alto-forno.php 

Acesso em 2 de outubro de 2015. 

 

WANG C. P. et al. Ordering and phase separation of the BCC phase in the Fe-

Cu-Al system, Z. Metallkd, 1998. 

Disponível em: http://mio.asminternational.org/apd/index.aspx 

Acesso em 20 de setembro de 2017. 


