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Aços inoxidáveis são largamente utilizados nas indústrias química, petroquímica e
alimentícia devido às suas propriedades de corrosão favoráveis. A indústria mundial não
existiria sem esta classe de materiais [1]. Entretanto, estes materiais, em geral, não
apresentam boas propriedades tribológicas, o que limita suas aplicações de uso em sistemas
tribo-corrosivos.
Tratamentos de superfície como a nitretação podem aumentar a dureza destes aços, a qual
melhora a resistência ao desgaste [2-11]. A nitretação à gás com amônia produz uma camada
superficial que consiste em uma mistura de nitretos Fe4N e Fe2-3N, a qual é devida a
variabilidade de métodos de dissociação da amônia (potencial de nitretação) quando a camada
é formada. Na nitretação convencional, o nitrogênio nascente (elementar) é produzido pela
introdução da amônia (NH3) na superfície de trabalho aquecida (>480°C).
O potencial de nitretação, o qual determina a taxa de introdução de nitrogênio na
superfície, é determinado pela concentração de NH3 na superfície de trabalho e pela sua taxa
de dissociação. O potencial de nitretação pode variar significativamente no processo de
nitretação à gás e é responsável pelo limitado controle da microestrutura da camada
nitretada. A técnica de difração de raios-X tem mostrado que da camada mais exterior da
camada nitretada para o início da camada de difusão, as fases dominantes se transformam de
Fe2-3N para Fe4N. Entretanto, ambas as fases coexistem ao longo da camada de difusão, e isto
é nomeado como “camada bifásica” (dual-phase layer). A camada nitretada é chamada de
“camada branca” porque não é atacada por reagentes metalográficos.
A camada bifásica apresenta duas características que a torna suscetível à fratura. A primeira é
que as diferentes estruturas cristalinas apresentam ligações químicas fracas na interface e
entre as fases e a segunda são os diferentes coeficientes de expansão térmica das duas fases.
Camadas particularmente espessas ou que são expostas a variações térmicas em serviços,
estão fadadas a falhas. Outra fonte de falhas mecânicas na camada nitretada é a porosidade
na camada mais externa da camada nitretada. Com o aumento da espessura, a dissociação
torna-se mais lenta devido à redução catalítica da área da superfície do aço e bolhas de gás
começam a se formar na camada. [2-3]
Nitretação a Plasma
A nitretação à plasma é o método de endurecimento da superfície utilizando a tecnologia
de descarga luminosa para a introdução de nitrogênio nascente (elementar) na superfície de
uma peça metálica para subseqüente difusão no material. No vácuo, energia elétrica de alta
voltagem, é utilizada para formar um plasma através do qual, íons de nitrogênio são
acelerados contra a peça de trabalho. Este bombardeamento iônico aqueça a peça de trabalho
e limpa a superfície gerando o nitrogênio ativo. A principal diferença entre a nitretação à gás e
a iônica, é o mecanismo utilizado para a geração de nitrogênio na superfície da peça de
trabalho. No processo de nitretação à plasma, o gás nitrogênio (N2) pode ser utilizado no lugar
da amônia porque o gás é dissociado para formação de nitrogênio elementar sob a influência
da descarga luminosa. Portanto, o potencial de nitretação pode ser precisamente controlado
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através da regulagem da quantidade de N2 no gás de processo. Este controle permite a precisa
determinação da composição da camada nitretada, a seleção de uma camada monofásica de
Fe2-3N ou Fe4N ou a prevenção total da formação de camada branca.

Fig.1 comportamento típico de dissolução anódica de metal ativo/passivo.
Tabela 1. Composição química dos aços (% em peso)
C (%)

316L
409
Duplex

0.028
0.030
0.023

Cr (%)

17.06
11.25
24.81

Ni (%)

10.48
0.06
7.52

Fig. 2. AISI 316L nitretado a 400°C

Mo (%)

Mn (%)

2.44
0.11
4.05

1.49
0.74
0.62

Si (%)

0.53
0.49
-

N (%)

0.30

Cu (%)

Fe (%)

0.176

Bal.
Bal.
Bal.

Fig. 3. AISI 316L nitretado a 450°C

Fig. 4. AISI 316L nitretado a 500°C
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Vantagens
A nitretação à plasma apresenta uma grande vantagem em relação ao processo
convencional de nitretação à gás para os aços inoxidáveis. O óxido de cromo da camada
passiva na superfície destes materiais representa uma barreira à nitretação e deve ser
removido antes da nitretação. Com o processo convencional de nitretação à gás, diversos
processos de limpeza – jateamento (wet blasting), decapagem ou redução química – têm sido
desenvolvidos para a remoção do óxido. Com a nitretação à plasma, entretanto, esta camada
passiva pode ser removida pelo bombardeamento de hidrogênio no próprio reator antes de
introduzir o gás de processo.
A nitretação à plasma exibe um grande número de vantagens adicionais:







O controle metalúrgico do processo é muito mais simples que o da nitretação à gás
convencional. A camada nitretada pode ser monofásica, bifásica ou somente zona de
difusão.
Aumento do controle da espessura da camada.
O processo é conduzido a baixa temperatura devido a ativação do plasma.
A nitretação a plasma apresenta tipicamente pequenas distorções.
Redução do tempo de tratamento na nitretação à plasma. Não há danos ambientais,
uma vez que, não se utiliza a amônia – o gás de processo é uma mistura de H2 e N2.[2,3]
Os tratamentos termoquímicos à plasma são métodos muito adequados para se
melhorar as propriedades dos aços inoxidáveis. A nitretação à plasma pode ser
realizada em temperaturas da ordem de 350-500°C. Enquanto eleva-se
significativamente a resistência ao desgaste, tratamentos à altas temperaturas tendem
a comprometer a resistência à corrosão devido a formação de CrN. Este mesmo
fenômeno ocorre com a nitretação à gás, a qual requer temperaturas de tratamento
mais elevadas.[2, 3]
Os tratamentos de nitretação à plasma tipicamente resultam na formação de
camadas de austenita que supersaturada em nitrogênio chamada de “austenita
expandida” ou “fase S”. A fase S pode apresentar dureza até quatro vezes maior que a
do substrato, o que melhora a resistência ao desgaste sem comprometer a melhoria
da resistência à corrosão. [4-16]
A figura 1 ilustra uma curva típica de dissolução, com forma em S, para um metal ou
liga passivos. É mostrada uma redução da taxa de dissolução acompanhada da
transição ativo/passivo. Esta redução da taxa de dissolução ocorre logo abaixo do
primeiro potencial de passivação (Epp) como resultado da formação de um filme
passivo neste ponto. Uma das características importantes de um metal ativo/passivo é
a posição da densidade de corrente anódica máxima, a qual é caracterizada pelo Epp e
pela densidade de corrente crítica para a passivação (Ic). Quanto maior for o Ic, maior
será a taxa de corrosão do material. Portanto, o deslocamento da curva para a direita
indica um aumento da corrosão do material.[17]
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Aços inoxidáveis martensíticos, ferríticos e austeníticos podem ser tratados com
nitretação à plasma para se obter uma camada nitretada similar àquelas produzidas
com aços inoxidáveis austeníticos, que é composta pela fase S que eleva a dureza e a
resistência ao desgaste.
Experimental
As ligas utilizadas para os tratamentos de nitretração à plasma foram: aço
inoxidável austenítico AISI 316L, aço inoxidável ferrítico AISI 409 e aço inoxidável
super-dúplex ASTM A890M Gr. 5A, todos na condição solubilizada. As solubilizações

Foram feitas na temperatura de 1050°C por 30 minutos com resfriamento em água. Na
tabela 1 apresentam-se as composições químicas nominais dos aços utilizados neste
trabalho.
Amostras cilíndricas foram usinadas para 12 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. As
superfícies foram lixadas utilizando-se lixas de papel e polidas com alumina 0,05 µm.

Fig. 6. Aço inoxidável dúplex nitretado a 400°C

Fi. 7. Aço inoxidável dúplex nitretado a 450°C
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Fig. 8. Aço inoxidável dúplex nitretado a 500°C
Os tratamentos de nitretação à plasma foram conduzidos utilizando-se corrente direta..
Para os tratamentos de nitretação utilizou-se mistura gasosa de 20% H2 – 80% N2 a pressão
8x10-2mbar. As temperaturas de nitretação foram 400°C, 450°C e 500°C por um tempo de
cinco horas. As amostras foram resfriadas dentro da câmara de vácuo.
Análises metalográficas e de microdureza foram feitas após os tratamentos de
nitretação à plasma. Foram utilizados os reagentes Nitromuriático e Behara II para o
ataque metalográfico das amostras.

Os ensaios de desgaste foram realizados com equipamentos do tipo calotest-type
utilizando-se carga de 75N sem abrasivos. Cada amostra foi ensaiada por 50 minutos e a 5,
10 e 15 minutos os ensaios foram parados e os diâmetros foram medidos para
determinação do volume de desgaste.
Ensaios de corrosão do tipo potenciodinâmico, foram realizados para as amostras
tratadas, em solução desaerada de NaCl em água (3,5%) com pH neutro a 25°C, em acordo
com a norma ASTM G61.
Foram feitas análises de difração de raios-X nas amostras nitretadas e nos seus
substratos para identificação das fases.
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Fig. 10. AISI 409 nitretado a 400°C

Fig. 11. AISI 409 nitretado a 450°C

Fig. 12. AISI 409 nitretado a 500°C

Resultados
Análise microestrutural e microdureza das camadas
Nas figuras 2,3 e 4 apresentam-se as micrografias óticas e na figura 5 apresentam-se as
microdurezas obtidas para a camada nitretada após os tratamentos especificados de
nitretação para o aço AISI 316L. O substrato austenítico e as camadas nitretadas variam
com o aumento da temperatura de tratamento. Nas amostras nitretadas a 400°C e 450°C,
a camada consiste de uma única fase chamada “fase S” ou “austenita expandida”,
enquanto que na amostra tratada a 500°C foi observada a formação de uma camada
escura de nitretos de cromo sobre a fase S.
A figura 5 apresenta os perfis de microdureza ao longo das camadas nitretadas. Em
todas as amostras, a eficiência dos tratamentos para aumento da dureza da superfície do
aço foi verificada. Pode ser observado que a temperatura de nitretação influencia na
dureza das camadas. A camada nitretada obtida a 500°C apresenta maiores valores de
microdureza e uma maior espessura em função da presença de nitretos de cromo e da
maior concentração de nitrogênio na camada branca (fase S).
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Similarmente, as figuras 6 a 9 apresentam o efeito dos tratamentos para o aço
inoxidável dúplex. Estas figuras apresentam o substrato austenítico/ferrítico e a superfície
nitretada. A figura 9 mostra que a amostra nitretada a 500°C exibe maiores valores de
dureza dada à maior concentração de nitrogênio na fase S.

As figuras 10 a 13 mostram os efeitos dos tratamentos no aço inoxidável AISI 409. Estas
micrografias demonstram o crescimento de uma fase acicular, que é provavelmente de
nitretos de ferro. Para o tratamento conduzido a 500°C, foi observada a formação de uma
fase escura contendo nitretos de cromo. A figura 13 mostra que a dureza da superfície das
amostras nitretadas foi aumentada por um fator de 5 a 6 vezes em relação a dureza da
matriz ferrítica do aço.
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Análise por difração de raios-X
A figura 14 ilustra um padrão de difração de raios-X obtida para as camadas do aço AISI
316L. A Figura 14a indica a presença de picos de difração correspondentes com a matriz
austenítica (cúbica de fase centrada) do aço. Os picos mais alargados dos padrões de
difração das figuras 14b e 14c indicam que a fase S está presente. Esta austenita expandida
pode conter até 42% de nitrogênio na superfície. Isto também aumenta a resistência à
corrosão do aço inoxidável de base. Em cerca de 5 micrômetros da superfície, entretanto,
a quantidade de nitrogênio é reduzida para cerca de 20 a 35% atômicos. A dureza dos
revestimentos de fase S atingem o valor máximo de HV=2000 com concentração de
nitrogênio de 28 a 32% atômico [4-16]. A figura 14d ilustra a presença de austenita
expandida e de nitretos de cromo. O desenvolvimento de elevadas tensões residuais de
compressão na camada nitretada obtidas a baixas temperaturas podem ser responsáveis
pelo deslocamento dos picos de difração observados.

Fig. 15a.

Fig. 15b

Fig.1 5a. Perda em volume relativa à Fig. 15b. Calota produzida no aço AISI 316L
distância em deslizamento.
nitretado a 500°C por 20 minutos.

Fig.16a
Fig. 16a. Perda em volume relativa à
distância em deslizamento.
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Fig. 16b
Fig. 16b. Calota produzida no aço AISI 409
nitretado a 500°C por 20 minutos.
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Fig. 17a.
Fig. 17a. Perda em volume relativa à
distância em deslizamento.

Fig. 17b
Fig. 17b. Calota produzida no aço inoxidável
dúplex nitretado a 500°C por 20 minutos.

Ensaios de desgaste
As figuras 15a a 17a apresentam os resultados dos ensaios de desgaste para os aços
inoxidáveis nitretados: AISI 316L, AISI 409 e dúplex. As propriedades tribológicas das camadas
nitretadas obtidas, foram avaliadas sob condições simples de deslizamento metal/metal. As
taxas de desgaste das camadas se alteraram com a espessura e a dureza das camadas
nitretadas. A presença da fase S – com elevado teor de nitrogênio em solução sólida e a
formação de nitretos de cromo – é responsável pelo aumento da resistência ao desgaste das
camadas.
As figuras 15b, 16b e 17b, apresentaram as calotas produzidas nos ensaios de desgaste.
Estes dados mostram que em todos os casos, o mecanismo de desgaste foi do tipo abrasivo,
caracterizado pelo riscamento da superfície desgastada. Como os ensaios foram realizados
sem o uso de abrasivos, os riscos forma produzidos provavelmente por partículas duras
arrancadas das camadas nitretadas durante os ensaios.
Ensaios de corrosão
Os ensaios de corrosão foram realizados em solução aquosa com 3,5% de NaCl com pH
neutro. As figuras 18, 19 e 20 ilustram as curvas dos ensaios de polarização potenciodinâmica
para os aços AISI 316L, AISI 409 e dúplex nas condições nitretados e não nitretados.
Para o aço inoxidável AISI 316L, a amostra nitretada a 400°C apresentou os melhores
resultados de resistência à corrosão com a menor densidade de corrente de corrosão passiva
em relação às amostras nitretadas a 450°C e 500°C e sem nitretação.
Para o aço inoxidável AISI 409, as amostras nitretadas a 400°C e 450°C, apresentaram
resistências à corrosão superiores com a menor densidade de corrente de corrosão passiva em
relação à amostra nitretada a 500°C e a amostra sem nitretação. A amostra nitretada a 500°C
apresentou a pior resistência à corrosão em função da presença de nitretos de cromo (CrN).
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Para o aço inoxidável dúplex, a amostra nitretada a 400°C apresentou a melhor resistência à
corrosão com a menos densidade de corrente de corrosão passiva em relação às amostras
nitretadas a 450°C e 500°C e não nitretada.

Utilizando curvas de polarização anódicas, foi mostrado que os tratamentos de nitretação à
plasma realizados com menores temperaturas não reduzem a resistência à corrosão dos aços
inoxidáveis. Em alguns casos, um aumento da resistência à corrosão, de muitas ordens de
grandeza, foi observado em relação aos materiais de base.
Conclusões
O aumento da resistência ao desgaste das camadas nitretadas à plasma mostra a eficiência
dos tratamentos. O aumento da resistência à corrosão das camadas nitretadas à plasma em
aços inoxidáveis também foi observado quando os mesmos foram realizados em baixas
temperaturas (400°C).
A presença da fase S nas camadas nitretadas, a qual é caracterizada pelo ao teor de
nitrogênio em solução sólida ou pela presença de nitretos de cromo, é responsável pelo
aumento do desempenho. A resistência ao desgaste de todas as camadas nitretadas aumentou
com o aumento da espessura e das temperaturas de nitretação.
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