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SUMÁRIO 

No presente trabalho utilizou-se um aço inoxidável 

austenitico instável tipo AISI 304 com as microestruturas, 

somente recozida; recozida e hidrogenada sob dois níveis 

de hidrogenação; recozida e implantada ionicamente; recozi

da. implantada e hidrogenada. para estudar comparativamente 

seus desempenhos em fadiga. Determinou-st. também, a evolu

ção das transformações de fases induzidas pelo hidrogênio, 

durante a desgaseificação das amostras implantadas previa

mente . 

A implantação de íons provocou um retardo na cinéti_ 

ca de transformações de fases induzidas pela hidrogenação 

e desgaseificaçáo do material. 

A implantação de íons de nitrogênio seguido de um 

processo de envelhecimento {natural por cerca de 4 meses e 

artificial por 100°C durante 6 horas) anterior aos ensaios 

de ciclamento, beneficiavam a vida em fadiga tanto do mate

rial não hidrogenado quanto daquele submetido a uma hidro

genação severa. 
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ABSTRACT 

In the present work the effects of both ion implan

tation and hydrogenation on the fatigue behaviour of an 

AISI-304 type unstable stainless steel was studied. The ma

terial was tested under the following microstructural con

ditions: annealed; annealed plus hydrogenated'. annealed plus 

ion-implanted; annealed, ion-implanted and hydrogenated.The 

hydrogen induced phase transformations were also studied 

during the outgassing of the samples. The ion implanted was 

observed to retard the kinetics of the hydrogen induced phase 

transformations. 

It was also observed that the nitrogen ion implan

tation followed by both natural (for about 4 months) and 

artificial (100°C for 6 hours) aging treatments was benefi 

cial to the fatigue life of both non hydrogenated and seve

rely hydrogenated samples. 
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CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 

£ grande o interesse científico e tecnológico pelo 

conhecimento dos efeitos do hidrogênio e dos mecanismos que 

regem sua interação com os materiais. 0 interesse, deve-se 

ã ação degradante deste elemento, sobre os materiais em ge 

ral e principalmente sobre as propriedades mecânicas de el£ 

mentos estruturais ou de elementos que revestem as estru

turas. 

A importância recente dos estudos de fragilização 

pelo hidrogênio tem se concentrado sobre os aços inoxidá

veis, em particular, os austeníticos, devido ao grande em

prego que esses aços têm tido na indústria, operando sob 

ambientes altamente corrosivos. 

De outra feita, igualmente importante é o estudo 

da fadiga de materiais devido ser esse mecanismo o prin

cipal responsável das falhas mecânicas encontradas na prá

tica. 

Outrossim, ê grande o número de sistemas operando 

sob ambiente com alto teor de hidrogênio, que possuem com

ponentes mecânicos submetidos a carregamentos cíclicos e 

portanto sujeitos ã fadiga. 

Algumas soluções, a nível de projeto, têm sido pro

postas para melhorar o desempenho em fadiga de componentes 

atuantes sob condições ambientais adversas, em particular 
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sob o meio rico em hidrogênio. Assim, têm surgido tratamen

to que visam aumentar a resistência das camadas superfi

ciais dos materiais, como por exemplo, a carbonetação.a ni-

tretação, a tempera por indução, o jateamento com esferas 

de aço, etc. Tais tratamentos, têm mostrado, em alguns ca

sos, melhoria de vida em fadiga dos componentes. enquanto 

que em outros, há restrições ao uso dessas técnicas devido 

à criação de defeitos, como por exemplo, distorções térmi

cas, decoesão ou corrosão infrfacial, etc. 

Algumas técnicas modernas têm surgido para atacar 

os problemas citados acima, entre estas, aparece a implan

tação iônica, que consiste na aplicação de um feixe energé

tico de Ions sobre a superfície do material. 

A camada afetada pelo tratamento apresenta-se defo_r 

mada, devido à presença dos Ions implantados e de uma gran

de quantidade de defeitos de ponto criados. 

Sabe-se. por outro lado, que em geral as trincas 

de fadiga nucleiam-se sobre descontinuidades (intrusões e 

extrusões) na superfície de um componente e se propagam pa 

ra o interior do mesmo. A resistência ã nucleação de trin

cas pode ser melhorada modificando-se o deslizamento das 

discordâncias nas camadas próximas ã superfície. A implan

tação iônica oferece esta possibilidade, pois os seus efei

tos microestruturais produzem alterações no movimento das 

discordâncias. 

Assim, com a finalidade de aprofundar o conhecimen

to científico sobre as interações material-ambiente hidro-



genado, bem como oferecer subsídios a projetos de componen 

te> mecânicas, o presente trabalho visa estudar a extensão 

dos efeitos deletérios do hidrogênio em aço inoxidável aus 

tenítico AISI 304 submetido ã implantação iõnica de nitro

gênio, buscando um aumento da vida em fadiga do material. 

Em resumo, os objetivos propostos são: - Estudar o 

efeito, sobre a vida em fadiga, promovido pela implantação 

de íons de nitrogênio no aço inoxidável austenítico AISI 

504. quando este é submetido ã hidrogenação e desgaseifi-

cação: determinar a evolução das transformações de fases 

induzidas pelo hidrogênio, durante a desgaseificação das 

amostras implantadas previamente. 

0 trabalho pretende também comparar o desempenho em 

fadiga das diferentes microestruturas, a saber, somente re 

cozida-, recozida e hidrogenada sob dois níveis de hidroge

nação- recozida e implantada; recozida, implantada,bem co 

mo severamente hidrogenada. 



CAPÍTULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - EFEITOS DO HIDROGÊNIO EM AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENlTI-

COS - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os efeitos produzidos pelo ambiente, em particu

lar o ambiente corrosivo, sobre os materiais, têm sido ob

jeto de vários estudos e cuidadosas análises. Neste conteve 

to, aponta-se a influência do ambiente rico em hidrogênio 

- como o que ocorre em indústrias petro-química, nuclear e 

química - sobre os componentes destes sistemas.Essas pes

quisas devem-se aos efeitos deletérios do hidrogênio sobre 

as propriedades mecânicas dos metais. 

Os efeitos mecânico-metalúrgicos do hidrogênio nos 

metais, são conhecidos desde o começo do século. Recente

mente, com o trabalho de Whiteman e Troiano1, foi desper

tado o interesse para o estudo dos efeitos do hidrogênio 

em aços austeníticos, considerados, até então, imunes a 

problemas originados pela presença deste elemento. Somente 

os metais de estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) eram 

considerados susceptíveis a este tipo de fragilização. 

No aço, o hidrogênio pode ser introduzido durante 

a fusão e ser aprisionado durante a solidificação ou pode 

ser absorvido no decorrer do tratamento térmico, eletrode-

posição, decapagem ácida ou processos de soldagem2. Outras 

possibilidades de penetração passam a existir desde o mo

mento em que reações químicas, eletroquímicas ou mesmo 

4 



nucleares, produzam hidrogênio atômico (H) ou protônicoiíon 

positivo. H 1 a partir do gás (H-,1 , da água ou de produtos 

químicos3. Cabe ao mecanismo de absorção pela superfície 

metálica, a continuidade do processo e para isso é necessã 

rio haver um gradiente de concentração, entre a superfície 

livre e o interior do material, estabelecendo a força mo

triz para ocorrer a posterior difusão no estado sólido. 

Uma contaminação muito encontrada na indústria,en

volve a introdução via gasosa de hidrogênio na estrutura 

de um aço austenítico sob pressão elevada, freqüentemente 

e:.i temperaturas superiores ã ambiente. Tal situação é per

feitamente simulãvel em laboratório, através de hidrogena-

ções eletrolíticas. Estudos deram respaldo à utilização des

sa técnica laboratorial, com o objetivo de prever o compor 

tamento em serviço de materiais sob condições ambientais 

adversas1*'5 . 

Os aços inoxidáveis austeníticos são utilizados em 

diversas aplicações, especialmente aquelas que exigem con

dições rigorosas de segurança, como as que envolvem a pre

sença do hidrogênio em elevadas temperaturas e pressões*. 

Quando o alto custo e/ou baixa resistência limitam 

a aplicação desses materiais como elementos estruturais, ain 

da assim, os mesmos podem ser empregados como revestimen

to em aços mais baratos. Neste caso, aplicam-se na fabri

cação de vasos de pressão de reatores de hidrogenação de 

refinarias, ou ainda, como porcas, parafusos e flanges 

em sistemas de pressão moderada7*'. 



Em geral, os aços austeníticos suportam bem a pre

sença de teores de hidrogênio moderados, até cerca de 40ppm. 

que já representariam elevado risco de fragilização para os 

aços ao carbono e de baixa liga. com microestruturas fer-

rítica. perlítica e/ou martensítica9. 

No tocante ã sensibilidade ao hidrogênio, a dife

rença relevante existente entre a austenita(y) , a ferrita 

(a) e a martensita (o'), prende-se ao fato que este elemen

to tem alta solubilidade e baixa mobilidade na austenita10 *n . 

De fato, o coeficiente de difusão (D ) do hidrogê-
a 

nio na austenita é muito pequeno. Louthan et ai12, estabe

leceram a seguinte expressão para este narâmetro: 

D = 4.7 x IO"7 exp(-12900/RT) m2/s 
3. 

onde R é a constante dos gases perfeitos e T a temperatura 

em graus absolutos. Esta equação, fornece para a temperatu

ra de 20°C o valor D0 = 1,05 x 10~
15 m2/s. 

De outro modo, Hirth13, desenvolveu cálculos para 

fornecer uma expressão análoga para o coeficiente de di

fusão na ferrita (D,-). 

Df = 2,0 x IO"
7 exp (-828/T) m2/s 

Através da qual, obtêm-se, para a temperatura ambiente, 

Df = 1,19 x IO"
8 m2/s 

valor este que é muito superior (7 ordens de grandeza) ao 



correspondente da austenita. 

Em contrapartida, o fato de a rede cristalina da 

austenita possuir sítios bem maiores do que os da estru

tura ferrítica pode explicar a maior solubilidade do hi

drogênio na austenita. 

Um novo parâmetro, conhecido como permeabilidade, 

permite reunir os conceitos de difusibilidade e solubili

dade, sendo formalmente definido como o produto entre es

tes1^. 

Em condições normais o H comporta-se como um gás 

ideal. Entretanto, em altas pressões, este elemento des

via-se da idealidade e o comportamento da sua solubilida

de no material face à pressão ê alterado. A nova relação 

envolvendo, solubilidade e pressão, é melhor descrita em 
15 

termos da fugacidade f 

Em um carregamento eletrolítico grandes quantida

des de hidrogênio são dirigidas para dentro do espécime16. 

A pequena difusividade do hidrogênio na rede da 

austenita ã temperatura ambiente (300 K), associada ã sua 

alta fugacidade na superfície (da ordem de 10 atm)10 con 

tribuem para as grandes concentrações deste elemento numa 

camada muito fina da austenita, além de fortes gradientes 

de concentração nas camadas sub-superficiais, promovendo 

nesses locais severas tensões compressivas multiaxiais du 

rante a hidrogenação catõdica. Essas tensões,combinadas ã 

redução da energia de falha de empilhamento da austenita 



hidrogenada17 , criam condições próprias para desenvolver 

uma transformação parcial da austenita. em uma fase mar-

tensítica (c), de estrutura hexagonal compacta (hc)17,bem 

como nucleando uma fase adicional, de estrutura cúbica de 

face centrada (efe), denominada y*, segundo alguns auto

res10. 

0 nível de tensionamento provocado pelo hidrogê

nio na superfície pode ser muito alto, a ponto de permi

tir uma proporção atômica de um átomo desse elemento por 

um da matriz, especialmente com o aumento do tempo de do-

pagem3. 

No ato da interrupção da hidrogenação catõdica,jã 

começa a entrar em ação o processo de desgaseificação,ou 

seja, a difusão de hidrogênio para fora do material. Nes

ta etapa, o elemento ao sair, desenvolve uma redistribui-

ção do hidrogênio e com ela, surgem as tensões trativas 

que além de deformar elástica e plasticamente a superfí

cie do material, pode localmente exceder a sua resistên

cia à fratura, originando trincas superficiais que nucle-

iam e crescem com o tempo após a hidrogenação l"'I7 . 

Ainda como efeito da solicitação em tração da su

perfície do aço, surge a fase martensita a', de estrutura 

cristalina cúbica de corpo centrado, que é, na realidade, 

uma "martensita de deformação", conforme aquela induzida 

pela deformação a frio3. Esta fase, devido a sua estrutu

ra (cec) não consegue reter o hidrogênio, uma vez que ne£ 

ta microestrutura seu coeficiente de difusão ê elevado. 



A fase a' ê nucleada preferencialmente na interse

ção de duas bandas da fase e ou onde encontra um contorno 

de grão ou de macia, ou seja, regiões sob compressão18. 0 

núcleo da fase a' aparece inicialmente na forma de agulha 

e durante o crescimento ocorre às custas da fase e o que 

explica a diminuição desta última fase apúã atingir um va

lor máximo19 . 

Com uma opinião um pouco diferente, Mangonon18, co

gita que embora nuclei-se na fase e, a martensiüa o' pode 

crescer às expensas da austenita. 

0 plano de habito da fase e foi confirmado por di

versas vezes como pertencente ã família de planos {111} 

Y 

enquanto que o da martensita a' a família {225}20 . 

As transformações de fase induzidas pelo hidrogênio 

são cristalograficamente idênticas aquelas obtidas por de

formação a frio deste aço, fato já esperado, uma vez que 

o confinamento deste elemento em elevados teores numa cama

da de espessura muito pequena (poucos microns) provoca-lhes 

acentuados graus de deformação elástica e plástica locali

zadas20. 

Os efeitos superficiais são freqüentemente verifi

cados quando a hidrogenação e a desgaseificação são reali

zadas em temperaturas em torno da temperatura ambiente e 

têm sido caracterizados experimentalmente no aço inoxidável 

austenítico,através do uso de técnicas como a difratometria 

de raios-X, microscopias eletrônicas de transmissão e de varredura, 

bem como microscopia ótica, conforme atestam os vários 



trabalhos publicados na literatura' °17-21~2S. 

A camada afetada pelo hidrogênio possui uma pequena 

profundidade, da ordem de microns20, por isso, no uso da 

difratometria de raios X para detecção e acompanhamento 

(cinética) das transformações de fases induzidas por esse 

elemento, lança-se mão de uma radiação apropriada, como por 

exemplo, a radiação Cu K , pois a mesma possui grande com 

primento de onda e consequentemente pequena penetração 

(cerca de 5pm)27 . Com esse procedimento, visa-se diminuir 

a influência da matriz não afetada pelo hidrogênio em hi-

drogenações menos agressivas. 

A liga que exibe facilidade de transformar sua fa

se austenítica em fases martensíticas, ê dita instável, 

em oposição a de tipo estável, que não tem tendência para 

sofrer tal tipo de transformação. 

A composição química desempenha importante papel 

sobre o tipo e intensidade de surgimento das fases marten 

síticas3. Em aços do tipo estável (como por exemplo, AISI 

310), não há formação de martensita a' e a martensita c 

apresenta progressiva retransformação em austenita ã medi^ 

da que o teor de hidrogênio do aço decresce na etapa de 

desgaseificação3. 

De outro modo, nos aços instáveis, como o tipo 

AISI 304 10'17'25'26 , ambas as fases martensíticas induzi

das pelo hidrogênio podem apresentar-se de forma permanen 

te, revertendo-se, eventualmente em austenita em tempera

turas superiores ã temperatura ambiente. 



Quando o material encontra-se hidrogenado sua rede 

cristalina deforma-se graças ao acúmulo de H e como conse

qüência, os picos de difração aparecem alargados no difra-

tograma10'16'17'26. 

Difratogramas obtidos para vários tempos de hidro-

genação (a temperatura ambiente) exibem, para as reflexões 

das fases y e e, deslocamentos em direção aos menores val£ 

res do ângulo 29, o que é consistente com o fato de exis

tir um gradiente de concentração de hidrogênio na superfí

cie e também devido a um aumento do parâmetro de rede criŝ  

talina16 . 

Na etapa de desgaseificação, as linhas de difração 

das fases y(cfc) e e(hcp) são deslocadas para valores cres_ 

centes de 29, enquanto as linhas da fase a'(ccc), permane

cem constantes, indicando a capacidade limitada da fase a' 

para absorver hidrogênio comparada às fases e e y2*. 

Os elevados graus de deformações localizadas promo 

vem não sõ transformações de fases martensíticas, como tam 

bem fratura superficial retardada, isto é, aquela que se 

manifesta com o passar do tempo2'. Este último fenômeno, 

processa-se sob a forma de um intenso trincamento superfi

cial durante a etapa de desgaseificação, sem que haja ne

cessidade de aplicação de qualquer esforço externo*. 

As micro-trincas ocorrem em grande quantidade, da 

ordem de grandeza de centenas de milhares por milímetro qua 

drado, com forte caráter cristalográfico e muito superfi

ciais, onde a pequena profundidade de penetração é limitada 



pela própria camada afetada2'. Com tamanho inferior ao ta

manho de grão. as microtrincas apresentam um tamanho médio 

pouco superior a 2um para densidades de corrente até 4000 

A/m~. tornando-se ainda menores quando obtidas através de 

carregamentos catodicos com 10000 A/m" de densidade de cor 

rente2' . A densidade planar dessas trincas cresce com o au 

mento da densidade de corrente até se estabilizar, enquan

to passa por um máximo e decresce com o aumento do tempo 

de hidrogenaçãc2'. 

As trincas retardadas são sinuosas na austenita e 

retilíneas na martensita. 0 plano de hábito das trincas 

na martensita pertence mais provavelmente, às famílias {100} 

ou {221} em contornos de macias e perseguindo as interse

ções entre as plaquetas da fase e, onde se localiza a mar

tensita a'. 

As condições de dopagem têm forte influência sobre 

o surgimento das trincas retardadas20. 

A microestrutura do aço exerce considerável influ

ência na cinética de geração das fases martensíticas e trin 

cas superficiais induzidas pelo Hí0. 

Através de ensaios de tração, pode-se comprovar o 

efeito de fragilização do aço inoxidável austenítico pelo 

hidrogênio. 

Como resultados marcantes, pode-se citar a perda 

de dutilidade do material e alteração de um modo de fratu

ra essencialmente dútil para uma fratura frágil, predomi-



nantemente transgranular, contendo algumas regiões inter-

granulares3'. 

Cs mecanismos micro e subestruturais responsáveis 

pela fragilização das ligas metálicas e em particular do 

aço inoxidável austenítico, não estão completamente enten 

didos, uma vez que nenhum modelo proposto para o fenômeno 

conseguiu explicar todos os casos de fragilização obser

vados12 . 

Acredita-se que o efeito fragilizante relaciona-

se a parâmetros como: solubilidade, difusibilidade, per

meabilidade, localização e estado do hidrogênio na rede 

cristalina3. 

Em termos de localização, é razoável supor que,S£ 

ja sob a forma protônica, atômica, molecular ou como com 

posto, o hidrogênio estará concentrado em defeitos da re

de cristalina. Estes, podem ser: - defeitos pontuais;aglo 

meração destes, em formações complexas; discordâncias(ares 

ta e espiral); falhas de empilhamento; arranjos sob a 

forma de células e subgrãos; contornos de baixo ângulo;de 

macia; de grãos cristalinos; interfaces entre fases e aque 

Ias que a matriz faz com os precipitados, inclusões ou 

partículas de segunda fase; além dos vazios e poros inter 

nos do materiali. 

Um mecanismo de fragilização reconhecidamente im 

portante, consiste do transporte de hidrogênio por discor 

dâncias52 . Estudos recentes mostram a efetividade desse 

mecanismo de transporte de hidrogênio no metal" •'* . 



2.2 - FADIGA - GENERALIDADES 

Sempre que um componente submete-se em serviço a 

tensões mecânicas variáveis, este pode vir a falhar após 

certo tempo de trabalho, mesmo que as maiores tensões a-

tingidas fiquem abaixo do limite de resistência de mate

rial35. Tal fenômeno, conhecido como fadiga, responde apelo 

menos 90° das falhas ocorridas na prática relativas a cau

sas mecânicas2^36 »37 . 

As primeiras observações e estudos sobre a maté

ria, remontam ã metade do século passado e o nome fadiga 

deve-se a uma conceituaçao antiga de que o metal ficava "can 

sado" e rompia-se. Sabe-se agora, porém, que a fratura por fa 

diga é um resultado de muitos movimentos microestruturais 

localizados, que por fim levam à propagação de trincas e 

ao colapso das estruturas38. 

0 problema hoje assumiu grande importância graças 

ao avanço implementado pela tecnologia nos diversos cam

pos de aplicação na sociedade moderna. 

Assim, têm surgido inúmeros equipamentos que ope

ram sob esforços dinâmicos e vibração em órgãos vitais de 

muitos sistemas. 

São exemplos desses sistemas, o automotivo (maqui

narias rotativa e alternativa desenvolvendo altas veloci

dades); aeronáutico (aviões, principalmente solicitações 

sobre a fuselagem e asas); naval (navios em alto mar, sob 



ataques das ondas); nuclear (reatores e turbinas sob con

dições de temperatura cíclica)2'36 . 

São três os fatores2 básicos necessários para cau

sar falha por fadiga: uma tensão de tração máxima sufici

entemente alta (maior que um valor característico de cada 

metal, denominado limite de fadiga); uma variação ou flu

tuação na tensão aplicada suficientemente grande; um núme

ro de ciclos de aplicação da tensão suficientemente grande. 

Numa visão macroscópica da fadiga, pode-se dizer que 

a falha principia numa pequena trinca, a qual se desenvol

ve sob aplicações repetidas de tensão. A medida que a trin 

ca cresce, a seção transversal resistente do espécime di

minui, resultando em um aumento da tensão local. Finalmen

te, é atingido o ponto onde a seção resistente não é capai 

de suportar a carga e o avanço da fratura se torna catas

trófico". 

As falhas por fadiga se caracterizam por uma ausên 

cia de deformação plástica macroscópica a pequenas distân

cias da superfície de fratura1'. 

A morfologia da superfície de fratura apresenta-se 

caracterizada por duas áreas principais: primeiramente uma 

região regular, polida, correspondendo â propagação lenta 

da trinca de fadiga, e uma área mais uniforme, com uma su

perfície granular, de aspecto grosseiro, que representa 

a região rompida por sobrecarga*7' '* . 

Quanto âs características estruturais da fadiga, 

o processo é visto consistir de três estágios fundamen-



tais: nucleação de trinca; crescimento; ruptura catastrõf^ 

ca final. 

Estágio I - Corresponde ã nucleação da trinca por deforma

ção plástica localizada c o seu crescimento inicial,ao lon 

go de planos de escorregamento, sob a influência de ten

sões de cisalhamento. Este estágio, apesar de não se esten 

der por mais de 2 a 5 grãos, pode representar a maior fra

ção da vida total do componente antes da fratura (abrange 

de 0' a 90" do número total de ciclos)l,B . É absolutamente 

fundamental que haja deformação plástica localizada, pois, 

analogamente a qualquer tipo de fratura de metais, a fadi

ga é nucleada e acompanhada na propagação por deformação 

plástica*0 . 

A etapa de nucleação é marcada pelo fato das trin

cas terem início geralmente na superfície, ou mais raramen 

te em regiões próximas à superfície2'" . Mais especifica

mente, as trincas iniciam-se em singularidades ou descon-

tinuidades do material. Estes podem estar presentes desde 

o início (na forma de inclusões, ou produzidas por traba

lho mecânico, caso dos arranhões) ou podem se desenvolver 

durante a deformação cíclica, como, por exemplo, formação 

de intrusões e extrusões em bandas de deslizamento persis

tentes3*. As bandas de deslizamento de fadiga, segundo ob

servações microscópicas, representam o resultado de um acú 

mulo sistemático de pequenos movimentos de deslizamento da 

ordem de 10 cm, ao contrário dos degraus de 10* a 10" cm 

observados para as bandas de deslizamento produzidas por 

solicitação estática*1. 



L>e tato. uma Jas primeiras manifestações de fadi

ga é o desenvolvimento de deformação superficial na forma 

de bandas de deslizamento persistentes (bdp) em alguns dos 

grãos do metal"2. 

Um modelo para o estágio I . proposto por Wood*5, i-

lustra bem esta etapa do processo de fadiga ffigura li.Se

gundo o que idealizou o seu autor, durante a parte de car

regamento trativo do ciclo, o deslizamento ocorre num pla

no favoravelmente orientado e. durante a parte de carrega 

mento compressivo, o deslizamento reverso ocorre nun plano 

paralelo porque o deslizamento no primeiro plano é inibido 

devido ao cncruamento e também provavelmente pela oxidaçao 

da superfície livre recém-criada. 0 primeiro deslizamento 

cíclico pode criar uma extrusão ou uma intrusão na super

fície. Uma intrusão pode crescer e formar uma trinca por 

continuação de deformação plástica durante os ciclos sub

sequentes. 

I » 's l fu í i f 

Inlrusjo 

Figura 1: Nucleação de trinca em fadiga nas bandas de des-

lizamentoVJ. 
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£ claro que a presença de entalhes, cantos vivos, 

cnfin:. altas concentrações de tensão, reduzem a duração 

deste estágio. 

Estágio II - Corresponde ao crescimento da trinca num pl<i 

no perpendicular â direção da tensão principal de tra

ção'*0 . Este estágio não possui caráter cristalográfico, 

tal como acontece no estágio I (Figura 2). 

Dependendo da espessura do espécime, a tensão a-

plicada favorece a deformação plana3'. 

A fratura neste estágio II é a mais característi

ca do processo de fadiga, apresenta freqüentemente a for

mação de rugas ou estrias2'^ . 

Verificou-se pelos ensaios de fadiga com amplitu

des programadas que essas estrias representam a posição 

da frente da trinca em cada ciclo2'36 . A presença destas 

estrias define, sem dar margem a dúvidas, que a falha foi 

produzida por fadiga, mas sua ausência não exclui a possi_ 

bilidade da fratura corresponder ao fenômeno. 

A taxa de propagação da trinca no primeiro está

gio é geralmente muito pequena, cerca de angstrüns por ci_ 

cio, enquanto que no estágio II, as velocidades de propa

gação alcançam a ordem de microns por ciclo2. 

Laird e Smith1"* propuseram um "modelo de embota-

mento plástico" para o crescimento da trinca nesta etapa. 

Segundo o modelo, a falha avança por um mecanismo de em-



notamento o aíinanento repetitivo «ia trinca. 

Lstãgio III - Referente ?i fratura brusca final que ocorre 

TV? último ;iclc de tensões quando :; trinca após desenvol

vimento progressivo atinge o tamanho crítico para a prona-

cacão instável*0. 

Figura 2: 

dica"5 . 

Os três estágios da propagação da trinca de fa-

Um dos métodos básicos usuais de apresentação de da 

dos experimentai? de fadiga é a curva S-N (Figura 51. tam

bém chamada curvado Wohler. Xeste gráfico, a tensão S •' 

lançada contra o número de ciclos necessários para a fratu

ra N,. Geralmente, este último parâmetro aparece em uma es

cala loçarítmica. 
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A - Para materiais ferrosos 

B - " " não-ferrosos 

Figura 5: Curva de Kohler 

Os parâmetros (e a correspondente simbologia) mais 

comuns presentes no estudo do fenômeno cíclico, são .(Tigura 

4): 

a tensão maxima, c 
max 

- a tensão minima, o . 
mm 

- a tensão média, a 
m 

- a amplitude de tensão. 

a _ max 
m 

mm 

a - o • 

max m m 

a razão de tensão, R 

período (ou a freqüência) 

o limite de fadiga, a 

R = a . /a 
m m max 

Definido como o va

lor limite de tensão 

abaixo do qual o ma

terial pode suportar 

um número infinito de 

ciclos de tensões r£ 

gulares sem romper. 

Para materiais ferrosos, como o aço, existe um pata 

mar na curva a x N^, que corresponde ao limite de fadiga. 

Nesses casos, constatou-se que é suficiente ensaiar o cor

po de prova até 10 ciclos de tensão, se este não falhar, 

para caracterizar este limite"6 . 



Figura 4: Parâmetros de ensaio de fadiga. 

Em contrapartida, a maioria dos metais não-ferrosos, 

como alumínio, magnésio e ligas de cobre, apresentam uma 

curva S-N que decresce continuamente com o número de ciclos 

(Figura 3). Estes materiais não apresentam um limite de fa

diga e neste caso. por convenção, caracteriza-se a resis

tência ao ciclamento como sendo a tensão correspondente a 

10 ciclos2. 

As situações práticas em que o componente, sob al

tas tensões, falha em um número de ciclos situado na faixa 

N < 10 ciclos, enquadram-se na classificação de fadiga de 

baixo ciclo. Por outro lado, aquelas ocorridas em \ > 10 

ciclos, se dão sob níveis de tensão abaixo da tensão de es

coamento e recebem a denominação de fadiga de alto ciclo35 . 

E importante observar que os ensaios de fadiga apre 

sentam uma dispersão relativamente alta, em função tanto 

das condições experimentais quanto do próprio material, sen 

do por isso. necessário o emprego de uma análise estatísti

ca dos resultados para se traçar a linha contínua da curva 

SxN e, principalmente, determinar-se o limite de fadiga35. 

*Tempo 



Há casos, em que a solicitação cíclica a que o compo 

nente é submetido se dá sob condições em que a tensão aplica 

da ê controlada (oscila entre dois extremos). a amplitude ê 

constante (igual a a ) , enquanto a deformação e o tempo de-

corridos para a fratura são medidos. E o que se chama dida

ticamente de Fadiga Controlada por tensão. 

Por outro lado, quando o ciclamento se dá sob con

trole de deformação, a função controladora, a deformação,tem 

uma amDlitude constante E: 3b . 
a 

Uma outra metodologia para se estudar o comportamen

to do material em fadiga é através dos conceitos introduzi

dos pela Mecânica de Fratura. 

A possibilidade e na verdade a ocorrência da fratura 

de baixa energia (fratura frágil) em materiais de alta resi£ 

tência, estimularam o desenvolvimento da Mecânica de Fratu

ra"'" "8. 

A Mecânica Linear Elástica de Fratura (MLEF) aplica 

a teoria da elasticidade linear â propagação de trincas e 

não se preocupa com o problema de sua nucleação. Esse trata

mento tem em vista prevenir a fratura catastrófica de estru

turas e está baseado no conceito de que a propriedade rele

vante de um material, a tenacidade ã fratura, ê a força ne

cessária para estender uma trinca através de um membro es

trutural " . 

Sob o ponto de vista tecnológico a MLEF tem sido d£ 

senvolvida para prover métodos quantitativos para avaliar 

as capacidades de carga de estruturas e componentes de enge-



nharia contendo defeitos1*' . 

0 crescimento de trinca que leva ã falha o membro es_ 

trutural é. então predito em termos de tensão de tração agin 

do na ponta da trinca. Esse processo é controlado pelo fator 

K. fator de intensidade de tensões, cuja expressão de acordo 

com a teoria da elasticidade36 ê K a aa , onde a ê a ten

são aplicada e a é o comprimento da trinca. Esta expressão 

corresponde a equação fundamental da >4ecânica de Fratura 

Elástica Linear''9. A taxa de crescimento da trinca de fadiga 

por ciclo (da/dN) pode ser relacionada a faixa do fator de 

intensidade de tensão AK (K - - K * ), através da clássica 
max min 

equação de Paris36'37: 

da/dN = c(AK) , onde £ e m são constantes. Assim, uma ma

neira de se estudar a fadiga consiste na elaboração do grãf^ 

co da/dN versus AK onde esta equação é plotada. 

Esta metodologia não foi explorada no presente tra

balho, uma vez que o objetivo principal foi de caracterizar 

a resistência ã iniciação de trincas e não a sua propagação. 

Vários fatores que afetam o comportamento de compo

nentes em serviço submetidos a solicitações cíclicas, devem 

ser considerados por ocasião da fase de projeto de tais com

ponentes, tendo em vista o seu emprego em engenharia. Entre 

esses fatores, destacam-se: Tipos de solicitação; concentra

ção de tensões; meio ambiente; temperatura; variáveis metalúr

gicas; estado superficial, etc. Do ponto de vista prático de fadiga, 

talvez o maior risco deve-se ã presença de concentradores de 

tensão na forma de entalhes ou defeitos produzidos durante 

a fabricação do componente ou na forma de defeitos micro-



estruturais, como inclusões, microtrincas, etc1'. 

Portanto, cuidados devem ser exercidos em todos os 

estágios da manufatura de partes que provavelmente estarão 

sujeitas a prolongadas tensões cíclicas. 

Os métodos para aumentar o desempenho em fadiga 

dos materiais consistem na modificação das condições da su

perfície. Isto pode ser obtido gerando tensões residuais 

compressivas por tratamentos térmicos de tempera superfi

cial ou encruamento superficial, ou então, modificando-se 

a composição química da superfície da peça por processos 

de carbonetação, nitretação, etc35. Em particular, a implan 

tação de íons age desta maneira e produz uma camada defor

mada e com composição química diferente da matriz, melhoran 

do as propriedades de fadiga do material50'51. 

2.5 - FADIGA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENlTICO HIDROGENADO 

Um ambiente ativo pode executar uma notável influ

ência na vida em fadiga total do espécime e as razões para 

isso são atribuídas ao fato do ambiente afetar quanto a fO£ 

mação das bandas de deslizamento persistentes (BDP) quanto 

os demais mecanismos pelos quais uma trinca se desenvolve52. 

Quanto ao efeito em fadiga dos defeitos superfi

ciais provocados pela presença do hidrogênio nos aços ino

xidáveis austeníticos, pode-se constatar um pequeno número 

de artigos a esse respeito na literatura. 

Schuster e Altstetter" , destacam que a presença 



do hidrogênio acarreta considerável elevação nas taxas de 

propagação de trincas de fadiga de espécimes entalhados, 

efeito ainda mais marcante sobre aços inoxidáveis austení-

ticos instáveis (Figura 51 . 
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Figura 5: Taxa de propagação da trinca de fadiga para os 

aços AISl 501 e 502 testados a uma tensão média de 66 MPa 

em hidrogênio e ao ar. sob pressão atmosférica, a 25°C5S. 



Nesta análise, merece atenção a maneira pela qual 

•5 conduzido : ensaio de fadiga. Isto e. as amostras podem 

ser hidrogenadas eletroliticamente ã temperatura ambiente 

durante o teste de fadiga, o que se denominou teste com 

"hidrogênio ambiental", ou elas podem ser previamente hi

drogenadas e depois testadas em fadiga, o que ficou conhe 

cido como testf con "hidrogênio interno"'*. 

Na Figura o. vê-se o efeito do hidrogênio interno 

amostras previamente hidrogenadas a 300 C por uma técni

ca que envolve a eletrolise de sais fundidos^ ) e do hi

drogênio ambiental na taxa de propagação de trincas de fa 

diga versus IK para o aço inoxidável tipo AIS1 304. 
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Figura t>: Efeito do hidrogênio interno e ambiental na taxa 

de propagação de trinca de fadiga versus IK para o aço 

inoxidável AIS1 504 "*. 
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Observa-se que o resultado para o efeito do hidro

gênio ambiental, confirma o encontrada nor Schuster e 

AI tstetter :: Entretanto, o resultado para o efeito do hi

drogênio interno é un: tanto o quanto surpreendente .uma ver 

que a existência prévia de hidrogênio na microestrutura 

do material, proporcionou-lhe taxas de propagação de trin

cas menores do que as do materia? não hidrogenado. Uma po£ 

sível justificativa para este resultado, cogita5" a exis

tência de elevada plasticidade localizada na ponta da trin 

ca. a qual poderia funcionar como local de "armadilhas" pa 

ra aprisionamento de considerável quantidade de hidrogênio. 

Em outro estudo. Pierantoni15 procurou avaliar a 

influência das trincas superficiais retardadas induzidas 

pelo hidrogênio sobre as propriedades de fadiga do aço ino 

xidãvel austenítico AIS1 504. Os ensaios foram realizados 

por flexão e os dados apresentados em forma de curvas de 

IVohlcr. Ficou evidenciado que a vida em fadiga 6 reduzida 

para amostras que sofreram um ciclo de hidrogenação - des-

gaseificação. Este efeito se tornou mais significativo pa

ra condições da fadiga de alto ciclo (Figura 7). O limite 

de fadiga também diminuiu em virtude do processo de hidro-

genação-desgaseificação (Figura 7). 

Ainda como resultado desse trabalho, registra-se a 

pequena influência de ciclos repetitivos de hidrogenação-

desgaseificação sobre a vida em fadiga, visto que esta so

freu apenas uma ligeira degradação adicional. 



Número de cicU :•. ÍÒVCÍ UCJJ;^ 

Figura ~: Variação da amplitude de tensão cíclica com o 

número de ciclos para a falha de amostras não hidrogena-

das e hidrogenadas-desgaseifiçadas testadas em fadiga 

por flexão, com o fator R = -i "'. 

Entretanto, a análise microgrãfica da morfologia 

de fratura não foi suficiente para determinar realmente 

o papel desempenhado pelas inúmeras trincas induzidas pe

lo hidrogênio na superfície do aço. 

Dando continuidade ao trabalho anterior,Miranda3, 

utilizando-se de um aço tipo AISI 304, porém com uma com

posição química diferente e ademais lançando mão de um 

ensaio também diferente (ensaio tração-compressão). obteve 

resultados análogos aos encontrados anteriormente. O au

tor chama atenção, porém, para o nível de dispersão obtido 



neste ensaio. 

Outro resultado bastante interessante. indica que 

as trincas de t'adiga iniciam-se suh-sunerficialmente. apa

rentemente sen uma contribuição muito grande das micro-

trincas pré-induzidas pelo hidrogênio. Admite-se o surgi

mento do trincas de fadiga na interface entre a camada en

durecida alterada pela hidrogenação e desgaseificação e o 

interior do aço. não afetado pelo hidrogênio3. 

:.4 - IMPLAXTAÇAO iOXICA - ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

A implantação de íons é uma dessas novas técnicas 

de produção ou beneficiamento de materiais, a qual consis

te essencialmente na introdução de uma espécie atômica 

(íons. acelerados através de altas voltarens) numa substân 

cia a uma desejada profundidade5^"s? . E um dos métodos mais 

diretos c simples de controlar as propriedades físicas e 

químicas da superfície. Pela implantação de íons. em prin

cípio, c possível introduzir qualquer elemento na superfí

cie de qualquer material. 0 fluxo de partículas nos ace

leradores é bem determinado e pelo controle da energia 

de implantação pode-se controlar a profundidade de pene

tração dos íons. Podem ser. também, implantados diferentes 

íons a diferentes profundidades sem que ocorra perturbação 

entre eles. o que permite produzir ligas com composição pre 

viamente escolhidas58. 



Lr. quase todas as áreas de alta tecnologia imicro-

•.•'.•.••trcr.i;;!. óptica, engenharia automotiva, engenharia me

cânica, química, bio-tecnologia. tecnologia ambiental, 

medicina e certos setores de energia), cientistas estão 

cada ver mais preocupados com as propriedades superficiais 

dês materiais. A rarao para isso é q;:e o valor funcional 

e em última análise, o valor econômico da maioria de to

dos os produtos, é determinado pelas propriedades mecâni

cas, õticas. elétricas e químicas das suas superfícies.Fre 

quentemente as propriedades superficiais desejadas não con 

cordam com as propriedades voluméiricas exigidas.tais co

mo, baixo custo de materiais, alta resistência ou fácil 

produtibilidade. 

A implantação iônica oferece a possibilidade de 

transformação en alto grau das propriedades superficiais 

em relação ao material do substrato (material original) . 

Além disso, propriedades volumétricas normalmente deseja

das, como alta resistência mecânica, não são de nenhum 

modo afetadas5*. 

Espécies atômicas escolhidas são primeiro ioniza

das e então aceleradas em um campo elétrico a energias 

que usualmente ficam entre algumas dezenas a centenas de 

kileelentron-volts em um vácuo de cerca de ImPa" . 

Os íons penetram na superfície a uma profundidade 

que depende principalmente da sua energia e está tipica-

o 
mente entre 10 e 10000 A. Ao penetrarem eles retardam seu 

movimento até parar devido a uma série de colisões com áto 



.•nos da rede. alguns dos quais são deslocados dos seus s£ 

tios norrr.ais': . 

A técnica de implantação exige equipamentos espe 

ciais e basicamente o processo pode ser dividido em qua

tro etapas5: : 

a) Produção dos íons. através da fonte dr Ions; 

bl Seleção do íon desejado: 

cl Aceleração do feixe iõnico: 

d) Bombardeamento do substrato, na câmara de al

vos. 

A Figura S. mostra os componentes de um implant£ 

dor iõnico. Os íons se originam na fonte, que é uma câ

mara evacuada, onde ura gás é ionizado formando um plasma. 

Na etapa seguinte, a extração dos íons é levada a cabo 

pela ação de um eletrodo extrator de alta voltagem, cuja 

conseqüência é a formação do feixe iõnico6 . 0 feixe é 

então purificado pelos separadores de massa (magnetos 

analisadores) os quais removem os elementos e isõtopos 

não desejados. Um tubo de aceleração tem a incumbência 

de elevar-lhe a energia, enquanto as placas de varredura 

logo a seguir, objetivam focar o feixe sobre o alvo'3 . 

Os aspectos fundamentais da interação íon - maté

ria, são: os mecanismos de perda de energia (há uma rãp_i 

da transferência de energia do íon para os átomos do al

vo) e profundidade de penetração íalcance do ion). Os me 

canii>mos de perda de energia, se resumem emb2 : 
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Figura 3: Esquema de um implantador iônico 



i! Excitações eletrônicas dos átomos da matéria 

i uri processo inelãstico! 

iil Colisões elásticas entre o ion e os núcleos 

do substrato (colisões nucleares) 

trato. 

iii) Troca de carga entre o ion e os átomos do subs 

As conseqüências lógicas desta interação são61* : 

- 0 desarranjo da rede cristalina|dano por radia

ção) 

- perda de átomos do alvo("Sputtering" ou pulve

rização ) 

- aprisionamento dos Ions no final do seu trajeto 

(dopagem) 

Como um resultado da natureza estatística dos pro 

cessos de perda de energia, o perfil de alcance ou distr_i 

buição de alcance dos íons. assim como dos danos produ 

zidos. tem uma forma aproximadamente gaussianabl •''" fFigu-

ra 9) . 

Em um processo de implantação iônica, os parâme

tros comumente envolvidos e as unidades geralmente usadas, 

são: 
I 

Parâmetro Unidades 

- Energia do feixe (keV) 

- Dose ou fluência 

- Densidade de corrente do feixe 

- Tempo de tratamento necessário 

à dose e densidade de corrente 

especificados. 

fn? de íons/cm ) 

(uA/cm") 

hora 
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Figura i1: Distribuição de alcance do ion e dc danos produ-

z ido? ''• 

As técnicas experimentais de análise da camada su

perficial implantada, mais comuns e que devem estar asso

ciadas ao processo de implantação iônica são: 

Hspectroscopia Eletrônica Auger 

Espectroscopia de Retroespalhamcnto Rutherford 

Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios-X 

Espectroscopia Mossbaiur Eletrônica de Conversão 

Espectroscopia de Massa iônica Secundária 

Análise de Reação Nuclear 

Difraçao eletrônica de alta energia de transmissão 

Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Há diversas características especiais nos materiais 



implantados por ions. Neste particular o processo de im

plantação iônica destaca-st.:" . 

Primeiro, c um processo a baixa temperatura em con 

traste ã difusão ou deposição de filme, esta normalmente 

feita em temperatura elevada. Disso acarreta que ambos,ato 

mo? c defeito? (lacunas, intersticíais). são introduzidos 

atermicamente, de modo que estados novos c metaestáveis po 

dem ser obtidos. Outra conseqüência65 desta característica 

é de que fenômenos ativados termicamente podem ser contro

lados independentemente via temperatura da matriz. 

Uma segunda característica" 5 que pequenas profun 

didades são envolvidas. Tipicamente energias de implanta

ção na faixa de dezenas a centenas de kiloeletron-volts(keY), 

correspondem a profundidades que alcançam de 1 a centenas 

de nanometros. Isto significa que propriedades superficiais 

podem ser controladas independentemente daquelas afetas 

ao volume. 

Um terceiro aspecto e que misturas íntimas são fo£ 

madas diretamente pelos processos de implantação.Dessa for 

ma, íons ficam homogeneamente dispersos na região próxima 

ã superfície do material a medida que são aprisionados e 

nenhuma interface interna c introduzida para limitar subse 

quentes reações de formação de liga51 , 

Decoesão e corrosão interfacial não são problemas 

como é freqüentemente o caso em materiais revestidos '. 

Uma quarta característica ê o controle da composi-



ção que este processo oferece. Fases particulares podem ser 

selecionadas enquanto que fases adjacentes não desejadas 

são preteridas3' . 

A implantação iônica é um processo típico de não 

equilíbrio. Através desse método, a introdução de átomos 

estranhos ã matriz não é restrita às considerações normais 

de solubilidade ou difusividade. A composição não é limita

da pela termodinâmica, de modo que o processo pode ser usa

do para formar ligas não usuais, soluções sólidas supersa-

turadas52, fases metaestáveis e morfologias que são impos

síveis de serem preparadas por outros métodos61. 

tspécies normalmente insolúveis para uma faixa de 

temperatura, têm a possibilidade de se incorporarem ao seio 

da matriz superficial, assim como camadas da superfície po 

dem se tornar desordenadas podendo até se amorfizarem6C . 

0 processo, no entanto, apresenta uma limitação pa

ra a concentração de íons de impurezas na superfície do ma

terial c isso se deve ao fenômeno conhecido como erosão,pul_ 

verização catõdica ou "sputtering". Fisicamente. trata-se 

da perda de átomos da superfície, os quais receberam sufi

ciente quantidade de movimento durante as colisões. Devido 

a essa restrição, as composições superficiais podem alcan

çar um percentual atômico máximo em torno de 20 a 50°e' . 

Paralelamente à modificação das propriedades de 

materiais, a implantação iônica apresenta-se como uma pode-



rosa ferramenta de estudo para a investigação fundamental 

de metais e de preparação de materiais, inclui estudos so

bre solubi1 idade. difusão, precipitação, formação de novas 

fases, interação entre defeitos e impurezas (armadilhas) . 

efeitos de radiação, etc"1 • . 

A técnica apresenta um amplo campo de aplicações. 

Os trabalhos iniciais ocorreram durante os anos 60 para a 

introdução de elementos ativos eletricamente em silício e 

outros materiais semicondutores. Durante os anos "0 o pro

cesso tornou-se largamente adotado pela indústria microelc 

t rônicaf **. 

A capacidade para introduzir, por implantação iôn^ 

ca, elementos escolhidos em qualquer material independent£ 

mente da sua difusividade ou solubilidade sólida e em bai

xas temperaturas, foi um estímulo para a investigação dos 

efeitos do tratamento sobre outras propriedades relaciona

das ã superfície, por exemplo em metais63. 

\a Figura 10, há um resumo das propriedades de me

tais que tem sido influenciadas pela implantação iônicir . 

A década passada testemunhou a vitoriosa extensão 

da implantação iônica a outros tipos de materiais sólidos 

incluindo cerâmicos, polímeros e compostos6'. E esperado 

uma contribuição crescente dessa tecnologia em vários se

tores, entre eles a indústria aeroespacial e a ortopedi; ' . 

Na questão da melhoria das propriedades superfi

ciais, a prática tem revelado que a implantação do elemen-
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Figura 10: Propriedades de metais beneficiadas pela implan 

tação iônica51 . 

to nitrogênio, sobretudo em aços, ê mais eficiente que os 

tratamentos químicos convencionais. Outros elementos comuns 

na implantação de metais, são, o titânio, o carbono e o bo 

ro'1 . 

Em que pese ainda não haver um consenso da comuni

dade científica afeta ao assunto, sobre todos os mecanis

mos físicos que atuam nas propriedades superficiais de ma

teriais implantados, há um reconhecimento unânime sobre os 

benefícios que o tratamento pode oferecer. Entre os casos 

mais estudados, destaca-se a implantação de nitrogênio em 

aços para melhoria da resistência ao desgaste. Hirvonei 72 

lista muitrs exemplos, neste caso. cuja implantação foi 

bem sucedida. Os resultados mais significativos foram ob

tidos com aços ferríticos e austeníticos (exceto aqueles 



coir, baixo teor de cromo) , onde conseguiu-se um aumento, da 

resistência ao desgaste, da orden de 100 vezes em profun

didades de ate 10 vezes o valor da penetração dos íons7'''. 

Outro registro importante, da conta do aumento da 

dureza e da resistência ac desgaste da ordem de 1000 vezes 

em aços implantados com nitrogênio previamente coberto de 

estanho71" 

Geralmente, a causa do melhoramento das proprieda

des superficiais têm sido considerado estar relacionada ã 

produção de microligas, formação de compostos químicos e de 

defeitos cristalinos bem como a interação entre precipita 

dos e defeitos da rede dentro da região próxima ã superfí

cie do metal (exemplo, bloqueio das discordâncias). 

Possivelmente a maior limitação para o tratamento 

de materiais pela implantação iõnica. n nível industrial, 

são os altos custos de capital envolvidos.No entanto, ao 

s" analisar o emprego dessa tecnologia sob o ponto de vis

ta econômico, há de se levar em conta a questão custo x 

desempenho. Assim, em se tratando de componentes críticos, 

não 5 o valor do produto em si que determina se o custo 

adicional da implantação 5 ou não justificado, antes porém, 

são determinantes os gastos advindos das substituições em 

serviço destes componentes . 

Por outro lado. c importante reconhecer que a im

plantação iõnica não deve ser um processo de uso universal, 

para qualquer produto ou em substituição indiscriminada a 

tratamentos convencionais usados. 



Contudo, c um tratamento plenamente recomendado na 

ra componentes onde a integridade dimensiona! c crítica" 

ipois. o produto tratado não apresenta variação de dimen

são a nível macroscópicoi e/ou onde são relevantes os as

pectos, gastos com a substituição de componentes e confia

bilidade operacional72-7". 

Dessa forma, tem-se justificado a aplicação indus

trial do processo de implantação iônica principalmente pa

ra os seguintes casos 

- ferramentas médicas 

- componentes aeroespaciais críticos 

- componentes sensí\eis de maquinaria rotativa 

- maquinaria alternativa sofisticada 

- ferramentas caras de ultraprecisão (onde tolerân 

cias são muito estritas). 

Não obstante a limitação do uso da implantação iô

nica ditada pelo aspecto custo, deve ser reconhecido o gran 

de potencial e versatilidade dessa tecnologia.a qual vem 

buscando resolver os problemas relativos aos tratamentos 

superficiais, por via direta, através de benefícios indus

triais imediatos, e de um ponto de vista mais fundamental. 

através do desenvolvimento de novas ligas. 

:.:• - OTIMI:AÇAO DAS PROPRIEDADES DE FADIGA PELA IMPLANTA

ÇÃO IONICA 

Em geral as trincas de fadiga nucleiam sobre des-

continuidades (intrusões e extrusões) na superfície de um 
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ru:.: i eacã? de trincas node ser melhorada modificando-se o 

deslizamento das discordâncias nas camadas próximas ?i su

perfície. Isto pode ser feito, suprimindo-se o desligamen

to ou. pelo menos, homogeneizando-o ou, aumentando seu grau 

de rever?ibilidade. 

A implantação iõnica oferece esta possibilidade, 

pois. os seus efeitos microestruturais produzem alterações 

no movimento das discordâncias. Os mecanismos desses efei

tos ainda estão sendo estudados. Entre as várias hipóteses 

levantadas, o endurecimento por solução sólida ou por pre

cipitação, bem como a indução de tensões compressivas, po

dem agir isoladamente ou em conjunto p3ra causar essas mu

danças. 

Aumentos substanciais para vida em fadiga e limite 

de resistência ã fadiga têm sido alcançados para cobre,aço, 

níquel e ligas de titânio, em fadiga de alto ciclo (contro

lada por tensão). enquanto que para fadiga de baixo ciclo, 

melhoramentos têm sido menores e mais incertos51 ,76 . 

Os resultados de alguns testes de ciclamento de ma

teriais implantados têm indicado que nem todos os implan

tes melhoram a vida em fadiga77,78. Por exemplo. Ti a/S im

plantado com Al e aço 4140 com N mostraram um decréscimo 

na vida em fadiga em testes controlados por deformação (fa

diga de baixo-ciclo). Isso mostra que diferentes mecanis

mos devem ser considerados para otimizar o efeito da im-
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plantação iõnica;-"77 . 

A questão central sobre o melhoramento da vida en; 

fadiga lou como de resto sobre qualquer falha controlada 

pela superfície) por meio do tratamento a base de implante 

de íons, envolve o conhecimento dos meios pelos quais as 

discordância? são afetadas pela implantação. 

Especificamente para o caso da fadiga, acredita-se 

que a implantação iônica tem uma ação efetiva sobre o está

gio de nucleação de trinca, não exercendo porém qualquer 

influência na etapa de sua propagação50 </8-7s . 

A ãrea de propriedades de fadiga de metais implan

tados c ainda pouco investigada. De qualquer forma, porém, 

independente das variedades de espécies implantadas e das 

condições de implantação (üose, energia) todos os melhora

mentos para o limite de fadiga têm se situado numa faixa 

entre 9 e 50°u em tensão
7* . 

Uma breve revisão relativa principalmente aos ca

sos de implantes sobre aços, ê dado a seguir. 

fcm Harwell, centro de pesquisas na Inglaterra, Hart

ley et ai80 iniciaram os estudos sobre a extensão da vida 

em fadiga de materiais promovida por implantação de íons. 

Os resultados desses estudos preliminares foram bastante 

interessantes, pois revelaram que os tempos de vida em fa 

diga para aço inoxidável (tipo En 58A), titânio e aço-mara-

1 7 
ging (aço de alta resistência) implantados com N(2 x 10 

íons ,\ .cm a 200 ke\) xoram 8-10 vezes maiores que para 
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esse? materiais não implantados. 

Lstudos posteriores de Hu et ar' confirmaram os 

resultados do grupo de Harwell c estabeleceram uma base 

quantitativa para o fenômeno. Os autores procuraram ava

liar a influência da implantação de Nitrogênio (N em "5 

:. eV: dose = 2x10 íons.cm " ) em aço de baixo carbono. sen

do usado o aço AISI 1018. Esta investigação mostrou um re

sultado adicional, ressaltando o efeito do envelhecimento 

pós-implantação do material. 

Amostras testadas em fadiga logo que implantadas 

com nitrogênio, não mostraram aumento no número de ciclos 

para a falha. Ao contrário, as que foram envelhecidas por 

4 meses à temperatura ambiente ou "artificialmente"a 100 C 

por 6 horas, mostraram significante melhoria na vida em ía_ 

diga(Figura 11). 

Este efeito foi explicado em termos da difusão de 

nitrogênio para as discordâncias ou para os nitretos, du

rante o envelhecimento \ Este tratamento deve ocas'onar 

um efetivo "revenimento" da estrutura implantada e resul

tar numa alta densidade de nitretos metaestãveis, tais co

mo Fe,, \'?, os quais podem ser observados por microscopia 

eletrônica de transmissão B2 

Em contraste a este resultado, o aço 4140 mostrou 

um grande melhoramento na vida em fadiga na situação de en 

saio logo que implantado e nenhum após tratamento térmicoE0. 

Similarmente, Gawlik et ai " concluíram que um aço 
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Figura 11: Numero de ciclos para a falha para quatro trata

mentos diferentes do espécime. 

Obs: as setas sobre os pontos de dados indicam que as cor

respondentes amostras não romperam para o número de 

ciclos indicados81 . 

cromo ferrítico apresentou um melhoramento máximo de 30» no 

limite de resistência à fadiga somente na situação não en

velhecido. Neste caso, o resultado também mostrou uma forte 

dependência da dose de implantação. Foram as seguintes as 

condições de implantação para a melhor resposta ao trata

mento. 

Implante a temperatura ambiente: Energia: 30 ';e\';do 

1" + - "* se: 2x10 Ions N .cm 
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Em outro estude. Lo Russo et ai8" examinaram os 

efeitos iia densidade de corrente do feixe e da dose total 

de N sobre a vida em fadiga de aços 58 NCD4 (padrão ita

liano - aços de baixa liga). Eles verificaram um claro 

melhoramento para espécimes implantados com valores de 

1" 1 ~ * ~" dose abrangendo de 10 a 2x10 ions/cm~ e com altas den 

~> 

sidades de corrente (100 a 200 uA/cm"). A Energia de Im

plantação foi igual a 30 keV. Os autores sugerem que o 

efeito da densidade de corrente está relacionado aos efei_ 

tos de envelhecimento, achado por outros. 

Finalmente, para o caso do aço usado no presente 

trabalhi, (inoxidável austenítico AISI 504). a literatura 

não fornece dados sobre as condições escolhidas no mesmo 

17» + - "* para a implantação (100 keV; 2x10 Ions \' .cm " ) . 

Dos dados publicados, o que se encontra disponí

vel sobre a implantação de N em aço inoxidável austeníti

co 504 com aplicação em fadiga, apresenta as seguintes 

condições de implantação: Energia: 5 MeV; dose: 1x10 

íons cm"" ã temperatura ambiente. Neste trabalho ,G. IVelsch 

et ai85 concluíram que os espécimes fadigados, sob con

trole de deformação, logo após implantação, não alteraram 

sua vida em fadiga. Contudo, após as amostras terem sido 

envelhecidas em temperatura ambiente por 5 meses, o fator 

de aumento foi igual a 2.5. 

Em relação ao comportamento em fadiga de amos

tras previamente hidrogenadas, já existem alguns traba-
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lhosb3 * 5" * 5b . Entretanto, não foi encontrado nenhum traba

lho publicado sobre as propriedades em fadiga de amostras 

previamente implantadas por nitrogênio e hidrogenadas. 



CAPITULO III 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

5.1 - MATERIAL UTILIZADO 

O material utilizado neste trabalho foi um aço ino 

xidãvel austenítico tipo AISI 504, recebido sob a forma de 

chapa industrial com as seguintes dimensões aproximadas: 

25mm x 100mm e espessura de 4mm. A composição química em 

percentagem em peso é expressa pela tabela 1 . 0 material 

no estado recebido foi caracterizado metalograficamente quan 

to à direção de laminação e quanto ao tamanho de grão. 

Para identificar a direção de laminação foi reali

zada uma macrografia, usando para isso uma tira do mate

rial, a qual foi polida até a lixa n? 400, seguido por uma 

impregnação superficial pela solução A da tabela 2. O re

sultado de tal teste revelou a direção longitudinal como 

sendo a de laminação. 

Quanto ao tamanho de grão,este foi determinado pe

lo método das interseções lineares''. Os grãos foram reve

lados usando a solução B da tabela 2. 

TABELA 1: Composição Química do Aço Inoxidável Austeníti

co AISI 504 (percentagem em peso). 

Cr Ni C Mn Si P S Fe 

toratirio L~ 1 8 ' 8 5 8 ' 4 b ° ' 0 7 l'U 0 , 4 b ° ' 0 2 6 ° ' 0 3 r e s t a n t c 

N?AIsí)2ada 18"20 8"12 ° ' 0 8 2 ' ° 1,ü ° ' 0 4 5 ° ' 0 3 restante 

(max) (mix) (max) (máx) (max) 

47 



TABELA 2: Soluções Químicas c Hletroqulmicas Utilizadas 

-A-

Reativo de 

Marble Determinar 

- B -

S0?> agna d e s t i l a d a R e v e l a r c o n t o r n o 
r „ . - - j -^ • d e g r ã o 
50"o ácido m t r i c o 

80% água oxige- qu^ica 
nada 30 volumes 

20% á c i d o perclori_ e l e t r o l f t i c o 
CO 

10% g l i c e r o l 

6 5 00 vezes 

Solução r . ,-. , Densidade de Teumo Temperatura 
r ina ( • o.auc -, 

(% em volume) corrente (A/m") ( .. i (°C) 

lOg CuSO, direção ambiente 

50m£ HC£ de laminação 

5Orne M20 

440 60 a 00 ambiente 

20° ácido fluo- n 

"A - Decapaeem , o n n . . 
ridrico ' * 1800 ambiente 

-D- 90 
70% ácool etilico Polimento 3 a 4 0 a 12 



TABELA 2: Soluções Químicas c Kl etroquímicas 

Solução Finalidade 
Co de volume) 

-E-

27ml H2S04 

873ml apua dcs- Hidrogenação 

t ilada 

100ml Sol. 

lg/e A s ^ 

l)t i 1 i zadas ( cont inuação ) 

Densidade de ... Tempera tu 

corrente (A/nT) (s) ( C) 

ato SOOOA/m'" ate 3 horas SO 

« 
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5.2 - PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Foram preparadas duas classes de corpos de prova 

para servir respectivamente as experiências que vieram a se 

guir e que tiveram os seguintes objetivos: 

1I Determinação das fases presentes e/ou das trans

formações de fases, estas últimas durante o processo de deŝ  

gaseificação, de amostras somente recozida; recozida e hi-

drogenada: recozida e implantada: recozida. implantada e M 

drogenada. (Primeira Classe de CPs) 

2) Estudo da vida em fadiga de amostras com as mes

mas microestruturas acima descritas. [Segunda Classe de CPs) 

3.2.1 - Usinagem 

Para a confecção da primeira classe de corpos de pro 

va (CP-I), procedeu-se cortes transversais em algumas cha

pas como recebidas, produzindo chapas menores(dimensões a-

proximadas 20mm x 25mm). 0 lote de peças assim obtido foi 

posteriormente submetido a tratamento térmico de recozimen-

to. 

Quanto aos espécimes da segunda classe, corpos de 

prova para fadiga (CP-II), o procedimento seguido foi: 

- cortes longitudinais pelo centro de algumas cha

pas como recebidas, produzindo barras; 

- furacão das extremidades dessas barras, com a fi

nalidade de facilitar algumas das operações seguintes. 

- fixação, por meio de pinos, de conjuntos consti-



tuídcs de quatro espécimes, cujo objetivo foi uniformizar a: 

dimensões das amostra? através de operação de aplainamento. 

A usinarem final, consisti.', na operação de fresamer_ 

to com o objetivo de produzir um entalha central, em forma 

de l'. 

raio = Smí": área da menor seção reta: -5x4 = 20mm" 

espessura = 4mm 

Desse modo. foi definida a forma do corpo de provaÍFicura 111 

es em mm 

Figura 11: Geometria e dimensões do corpo de prova utilizado 

nos ensaios de fadiga 

.) . _. Tratamento Térmico 

Com o objetivo de uniformizar a estrutura do mate

rial, ou seja. eliminar encruamentos ou possíveis fases 

martensíticas induzidas por trabalho mecânico anterior,bem 

como dissolver possíveis precipitados, executaram-se tra-



tamentos térmicos de recozimento, em ambos os lotes de cor

nos J.e prova ÍCP-I c CP-IIí. Entretanto, as condições des

ses tratamentos foram diferentes para as duas classes. 

0 reco:imento do lote de peças da classe I consis

tiu no encharcamento do mesmo a 1100 C por 50 minutos,em ba 

nho de sal fundido, o qual teve a finalidade de promover 

um aquecimento mais uniforme das peças. Ao serem retiradas 

do forno, as amostras foram resfriadas em água, ã tempera

tura ambiente, evitando assim o fenômeno da sensitização. 

Por outro lado, o recozimento das peças da segunda 

classe após a usinagem dos entalhes, foi realizado sob as 

mesmas condições de temperatura e tempo de austenitização 

anteriores, porém, neste caso, o tratamento se deu em forno 

com atmosfera controlada com argônio. Essa última condição 

procurou garantir um menor grau de oxidação para as peças 

recozidas. 

Semelhantemente aos espécimes da primeira classe,os 

da segunda também foram resfriados em água após serem reti

rados do forno. 

5.2.5 - Decapagem Química 

Em ambas as classes de CPs, foi procedida uma deca

pagem das amostras recém saídas do tratamento térmico. Esse 

procedimento, visou retirar os óxidos provenientes do trata 

mento, facilitando o trabalho posterior de polimento. Para 

isso foi usada a solução C da tabela 2, 



o.-.4 - Poiimento Mecânico e Eletrolítico 

As peças CP-I antes de iniciar a seqüência de poli-

mentos foram cortadas para as dimensões aproximadas de 12mm 

x i8mm. visando garantir sua adequação aos respectivos por-

ta-amostras. do difratômetro de raios-X c do microscópio 

eletrônico de varredura. 

0 polimento mecânico foi o usual, ate a lixa n? 600. 

seguido de alumina normal, alumina fina c finalmente a pas

ta de diamante de lum. As superfícies das amostras ficaram 

na condição de espelhadas. 

Para retirar possíveis marcas ou encruamento de po-

limentos anteriores, foi providenciado um polimento eletro 

lítico e para tal, foi usada a solução D da tabela 2. Neste 

caso, a peça em estudo funcionou como ANODO do sistema. 

Quanto ãs peças da segunda classe (para fadiga), o 

polimento se baser- no fato de que a nucleação e a propaga

ção de trinca se daria no entalhe (região de maior concen

tração de tensão). Por isso, cuidado maior foi dedicado 3 

região central do corpo de prova, principalmente o entalhe. 

I;oi efetuado polimento mecânico normal, até a lixa n9 600. 

Em seguida, o eletrolítico, na região do entalhe,abrangendo 

uma area aproximada de 405mm" (figura 13). Da mesma forma 

que no caso anterior foi usada a solução D da tabela 2. 
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Todas as asjostras, após o polimento eletrolítico. 

foram levadas ao microscópio ótico para observação das 

suas superfícies. 

Figura 13: Corpo de prova (após polimento mecânico e ele

trolítico) para ensaio de fadiga. 
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5.3 - HIDROGENAÇÃO ELEiROLlTICA 

5.5.1 - Condições 

A hidrogenação dos corpos de prova foi conduzida 

eletroliticamente, através de dopagem catõdica, ã tempera

tura de 50 C. num eletrólito de H-.S0.1N, contendo IgA de 

AS-,0- para evitar a recombinação do hidrogênio. (solução E 

da tabela 2). 

O triõxido de arsênio foi previamente dissolvido em 

água destilada a quente, numa faixa de temperatura entre 

70 C e 80 C, seguido da filtragem da solução resultante. 

Para a classe ] de CP , a pesquisa da cinética das 

transformações de fase induzidas pelo H envolveu as seguin-

i ~> 

tes densidades de corrente: 200 A/m" e 100 A/m". Quanto ao 

tempo de exposição, este foi fixado em 2 horas. 

Quanto à classe II (CP para fadiga), foi primei-
i 

ramente utilizada uma densidade de corrente de 2000 A/m",du 

rante um tempo de 2 horas para hidrogenar um conjunto de 

5 CP . Posteriormente, uma hidrogenação ainda mais severa, 

2 
usando uma densidade de corrente igual a 5000 A/m , durante 

3 horas, dopou um conjunto de 4 CP . 

5.5.2 - Aparato 

0 dispositivo necessário para a hidrogenação con

sistiu de fio de platina usado como snodo, o corpo de prova 
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como catodo, a própria solução, além dos seguintes mate

riais: béquer, placa aquecedora, agitador. tijela, placa 

de acrílico, termômetro, fonte de tensão de corrente con

tínua, variador de tensão (variac) e um amperímetro digi

tal, instalado em série no circuito para aumentar a con

fiabilidade da leitura. 

0 béquer, com a finalidade de conter a solução,foi 

tampado com a placa de acrílico para evitar a evaporação 

do eletrõlito. 

A temperatura de hidrogenação foi controlada colo

cando-se a amostra, já imersa na solução (no béquer), em 

"banho maria" isto é, dentro de uma tijela com água, sobre 

uma placa aquecedora. 0 agitador cumpriu o papel de evitar 

as bolhas de H2 que ficam impregnadas na superfície da amos

tra. 

Figura 14: Dispositivo utilizado para Hidrogenação Eletro-

lítica. 



5.4 - IMPLANTAÇÃO IÕXICA 

3.4.1 - Condições 

Foram realizadas duas espécies de implantação: fron 

tal e lateral. A primeira, usando os dois tipos de CP , foi 

realizada de tal modo que os espécimes de fadiga tiveram 

seus entalhes voltados para o feixe iônico, enquanto que as 

peças retangulares (CP-I), tiveram uma de suas faces de 

maior dimensão também na direção do feixe. 

A implantação lateral, usando somente CP de fadiga, 

consistiu em implantes sobre ambas as faces do espécime(re

gião central contendo o entalhe). 

f-oram as seguintes as condições da implantação fron 

tal : 
l 7 «• + "> 

Dose = 1x10 ions N-,/cm" Energia = 200 keV. 

Obs: N7 significa a ionização do gás Nitrogênio N7(peso mo

lecular = 28). Ao se chocar, N2 transforma-se em N e 

X+. 

X (peso = 14) 

Portanto, 1x10 íons N2 acelerados a 200 V-eV, corresponde 

a 2x10 ' ions N acelerados a 100 keV. 

A densidade de corrente (ou taxa de dose) variou de 

~> 
1,75 a 2,0 uA/cm". O vacuo na câmara de implantação foi igual 

a 2x10 mbar. 

Após instalação na câmara de alvos, as amostras fi

caram em vácuo para irradiação no dia seguinte. 
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Obs: Não se mediu a temperatura das amostras durante o pro

cesso de implantação. Baseando-se na densidade de cor

rente utilizada, acredita-se que a temperatura dos es

pécimes pode ter alcançado até 150 C. 

As condições da implantação lateral foram idênticas 

as da primeira, cora exceção da dose utilizada, qur foi a me 

tade. isto é, 5x10 Ions N ?,'cm" a 200 keV, ou 1x10 

íons \' + /cm2 a 100 keV. 

5.2.4 - Aparato 

Foi usado um implantador do tipo: Heavy Ion Accele-

rator-400 kv da HIGH VOLTAGE ENGINEERING EUROPA B.V. do La

boratório do Instituto de Física da UFRGS, em Porto Alegre. 

Este equipamento possui as seguintes peculiaridades, além 

dos componentes usuais a qualquer sistema de implantação: 

Um mini-separador, na Unidade de Produção de Ions, 

o qual consiste de três partes essenciais, que são: fonte 

de íons. extrator, e ímã seletor. 

Um sistema de varredura de feixe, na unidade de bom 

bardeamento, o qual ê empregado para se obter uma distribua 

ção uniforme da dose sobre toda a área implantada. 

Um .jorta-amostra, contendo 4 copos de Faraday, para 

medida da corrente do feixe iônico. Este componente, após 

carregado com os CP ê levado à câmara de alvos. 
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5.5 - ENSAIO MECÂNICO 

Dureza Rockwell 

Com a finalidade de caracterizar as diferentes mi-

croestruturas do material: laminada (como recebida); reco

zida (em banho de sal fundido): recozida (em atmosfera con

trolada por argônio). quanto ã dureza, foram realizados 

ensaios de dureza Rockwell B (esfera de aço) nos respecti

vos corpos de prova. 

5.5.2 - Fadiga 

Os ensaios de fadiga foram do tipo tração - compres

são, conduzidos ã temperatura ambiente em uma máquina MTS 

servo hidráulica, operada a uma freqüência constante de 

50 Hz e fator R (tensão mínima dividida pela tensão máxi

ma) igual a -1 (figuras 15 e 16). 

a a - e calculada através da relação: 
max * 

P 
c_- = o" x K. onde c max nom t nom hd 

P = carga de trabalho (expressa em kgf) 

hd = área da menor seção do corpo de prova 
-> 

hd = 4x5 - 20mm" 

K = fator de concentração de tensão 

Kt - 1.6 (valor extraído da referência 87). 

Foram utilizados conjuntos de corpos de prova nas 

seguintes condições: 
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1) Somente recozido 

2: Recozido + hidrogenado, (hidrogenacão condição 1: 

COOOA/nT: 2h: 50°Ci) + desgaseifiçado 

5) Recozido + hidrogenado-, (hidrogenação condição 2: 

í5000A/m2: 3h: 50°C}) + desgaseifiçado 

4) Recozido + implantado 

5) Recozido + implantado + hidrogenado-, + desgaseif içado. 

De posse de um lote de amostras recozidas, realiza

ram-se ensaios com o objetivo de esboçar a curva amplitude 

de tensão cíclica (S) versus número de ciclos para a fa

lha (X). Para isso, partiu-se de uma tensão c = 235 MP e 
c a a 

gradativamente foi-se diminuindo as amplitudes de tensão 

cíclica, passando pelos seguintes valores: r = 212 MP ; 
a a 

o = 188 MP ; a = 173 MP ; a = 156 MP ; o = 153 MP e a a a a a a a a 

o = 148 MP . a a 

Definida a tendência da curva S-N, foi escolhida 

(e fixada) uma tensão na faixa correspondente ã fadiga de 

alto ciclo, com a finalidade de estudar e comparar a vida 

em fadiga de diferentes microestruturas, nas condições aci

ma definidas: somente recozida; recozida + hidrogenada,; r£ 

cozida + hidrogenada2; recozida + implantada: recozida + im 

plantada + hidrogenada-,. 

0 estudo da vida em fadiga no regime correspondente 
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a fadiga de alto ciclo é justificado, uma vez que nessa faj. 

xa de tensões torna-se melhor detectável a influência de 

tratamentos superficiais do material, tais como. a implan

tação iônica. 

Foi escolhida a tensão c = 165 MP. . pois que nesse 

nível de tensão, o tempo médio para a fratura de um espéci

me ensaiado em fadiga é um valor razoável para as condições 

de laboratório. 

Deve-se ressaltar que as amostras implantadas foram 

envelhecidas, natural e artificialmente, antes dos ensaios 

de fadiga. 

0 envelhecimento artificial resumiu-se no aqueci

mento sob vacuo do material a 100 C durante 6 horas. Por ou 

tro lado, o natural consistiu no tempo total de permanên

cia (cerca de 4 meses), em temperatura ambiente, antes dos 

referidos testes. 

Além dos envelhecimentos já citados (somente para 

os espécimes implantados), ocorreu ainda aquele provenien

te da des^aseificação do material antes dos ensaios de fa

diga, ou seja, o tempo necessário após a hidrogenaçao para 

que as fases induzidas por esse processo se estabilizassem 

à temperatura ambiente e pressão atmosférica. Esse último 

envelhecimento constou de um mínimo de 5 dias para o começo 

dos testes. 
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Figura 15: Instalação para Ensaio de Fadiga - Maquina MTS 

Servo-Hidráulica 

Figura 16: J'etalhe do Corpo de Prova e Garras - Maquina MTS 
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5.0 - ANALISE MICROSCÓPICA 

Foram utilizados os recursos de microscopia ótica 

(microscópio marca: Orthoplanl e eletrônica de varredura 

(modelo JSM-L5) em várias etapas do trabalho. A microsco

pia ótica esteve presente: 

- Observação das superfícies das amostras após o 

polimento eletrolítico para verificação da qualidade supe£ 

f i c i a 1 : 

- Observação dos espécimes antes e depois dos ata

ques eletrolíticos, dopagem catódica de hidrogênio e im

plantação iõnica. 

Valeu-se da microscopia eletrônica de varredura pa 

ra a caracterização da superfície de fratura e caracteri

zação das trincas secundárias junto ao entalhe - observa

ção lateral. 

3.7 - Dl FRAÇÃO DE RAIOS-X 

A técnica de difratometria de raios-X foi utiliza

da para determinar a cinética das transformações de fases 

martensiticas induzidas pelo hidrogênio, bem como as fases 

induzidas pela implantação iônica. 

Os espectros de difração foram obtidos em um equi

pamento Philips, utilizando a radiação Cu Ka, devido ã sua 

baixa penetração e monocromador de grafita. 

As amostras foram posicionadas no equipamento de 

raios-X logo após a hidrogenação (com cerca de 3 minutos 



ò4 

de desgaseif icação) . 0 acompanhamento da cinética das trans. 

formações de fases do material recorrido, hidrogenado (nas 

condições de densidade de corrente: 200A/m~ e 100A/m")e par 

cialmente desgaseif içado. foi realizado, sem retirar a amo_s 

tra do equipamento, sob as seguintes condições operacionais: 

Tensão = 40 kV; corrente = 20mA; colimador: entrada = 1 e 

saída = 1 ; monocromador de grafita. 

Quanto ã determinação da cinética do fenômeno, para 

o material recorrido, implantado, hidrogenado (densidade de 

corrente = lOOA/nT) e parcialmente desgaseifiçado, as con

dições do equipamento foram alteradas para: 

Tensão = 50 kV; corrente = \b mA; colimador: entrada = 2 e 

saída = 4 ; monocromador de grafita. O objetivo foi de po

der realizar medidas em tempos mais longos (dias após), sem 

a limitação da recolocação de amostras. Essas condições fo

ram as melhores para garantir a reprodutibilidade das medi

das, tendo em vista o tamanho de grão das amostras. 

As figuras de difraçao de raios-X foram estudadas 

de duas maneiras. Inicialmente, com o objetivo de calcular 

as intensidades integradas dos picos das diferentes fases, 

foram copiados os valores das intensidades acumuladas pelo 

equipamento em intervalos de tempo de 30 segundos. Depois, 

para observar os detalhes das formas das curvas de difraçao, 

foram digitalizados os espectros com uma mesa digitaliza-

dora (marca: Digicon; modelo "MDD 2417"). 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 - TAMANHO DE GRÃO MÉDIO 

4.1.1 - Material Como Recebido 

Foi medido o tamanho de grão de uma amostra retira

da da chapa laminada. Através da norma ASTMf . pôde-se est£ 

belecer um tamanho de grão médio capa: de caracterizar o mci 

terial no estado recebido. 0 valor obtido foi de 37um - 5.8um 

com 95°Ú de confiabilidade. 

4.1.2 - Material Recozido 

Mediu-se o tamanho de grão de uma amostra do lote 

de peças retangulares (20mm x 25mm), as quais foram recozi-

das a 1100°C por 30 minutos em banho de sal fundido. Usando 

o mesmo procedimento anterior, chegou-se ao seguinte resul

tado: 133um t 8,9um (com 951, de confiabilidade). 

Foi também determinado o tamanho de grão médio do 

material utilizado na confecção dos corpos de prova de fadi_ 

ga e que foi recozido a 1100° por 30 minutos numa atmosfera 

controlada por argônio. A medição resultou: llòum - 6,2 ym 

(com 9Í% de confiabilidade) - Figura \~; . 
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Figura 17: Amostra recozida sob atmosfera controlada, ataca

da para contorno de grão -128X. 

4.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL QUANTO Ã DUREZA 

0 resultado da média de 5 medidas de dureza Rockwell 

B da amostra como recebida foi de 86 RB. Após tratamento de 

recozimento em banho de sal o resultado foi de 73,2 RB. Ja 

aquelas recozidas em atmosfera controlada resultaram em 

71,0 RB. 

4.3 - EFEITOS SUPERFICIAIS INDUZIDOS PELO HIDROGÊNIO E PELA 

IMPLANTAÇÃO IONICA 

4.3.1 - Efeitos do Hidrogênio 

Uma peça retangular (dimensões aproximadas 18mm x 12,5mm) 
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foi hidrogenada sob as seguintes condições: densidade de 

2 

corrente = 2000 A/m ; tempo de exposição = 2 horas; tempe

ratura = 50 C. Observou-se por microscopia ótica, logo a 

seguir a hidrogenação, que tanto as micro-trincas quanto a 

fase martensítica a' têm seu aparecimento retardado duran

te a desgaseificação do material. Notou-se também que am

bos os efeitos aumentaram suas intensidades com o tempo 

até atingirem a saturação (Fig. 18). 

Figura 18: 2 horas e 10 min de desgaseificaçao. Grãos trin 

cados e a presença da fase martensítica a' (agulhas embran 

quecidas perpendiculares ãs microtrincas no grão superior 

esquerdo) -640X. 
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4.3.2 - Efeitos da Implantação iônica 

Por microscopia ótica é possível observar um aspec

to rugoso, proveniente da implantação, na região do entalhe. 

Figura 19: Corpo de Prova de Fadiga - recozido + Implanta

do + ENV {N + ART}. Vista Lateral - 64X. 

4.4 - FADIGA 

4.4.1 - Ensaios de Ciclamento 

As condições em que foram realizados os ensaios fo

ram descritas no item 3.5.2 (capítulo III). Os resultados 

são mostrados na tabela 3. 



TABELA 3 : Ensaios de Ciclamcnto 

Ensaio 

1? 

2 9 

3? 

49 

5» 

6? 

7<? 

8* 

Tensão 
(MPa) 

235 

212 

188 

1/3 

173 

156 

153 

149 

Tempo Ciclos 

10 min 

2 0 m i n 

3 8 m i n 

46 min 

1 li e 2 3 m i n 

3h e 18 min 

5h e 11 min 

1 ,80 x 10 

3,0 x IO4 

4 

6,8 x 10 4 

8.2 8 x 10 

1,49 x 10 

3,56 x 10 

5,6 x 10 

J 

5 

5 

5 

não fraturou em não fraturou ate 

a t e l O c iclos 10 ciclos 

Ma t o ri a 1 

Rocoz ido 

Recoz ido 

R c c o z i d o 

Recoz ido 

Recozido 

Recoz ido 

Recozido 

Recoz ido 

Ohi et i vo 

C11 r v; 

9? 

10? 

11? 

12? 

165 

165 

165 

165 

2h e 2 3 min 

3h e 2b min 

1 li c 38 m i n 

3 horas 

2,56 x 10' 

3,7 1 x 10" 

1,7b x 10 

3,24 x 10 

5 

5 

Recozido 

Recoz ido 

Recoz i do 

Recoz i do 

R = 2,8 2x1 

continua 



TABELA 3 : Ensaios de Ciclamcnto (continuação) 

Ensaio Tensão 
fMpa-) Tempo Ciclos Material Objetivo 

13' 165 lh e 30 min 1,62 x IO5 llidrogenado, 

14* 165 2h e 12 min 2,37 x 10S llidrogenado, 

15» 165 lh e 48 min 1,94 x IO5 llidrogenado. r, i ,* .,.-

169 165 48 min 8,64 x IO4 llidrogenado, 

17? 165 lh e 17 min 1,38 x IO5 llidrogenado, 

18? 165 lh e 27 min 1,56 x IO5 llidrogenado, 

19' 165 lh e 21 min 1,44 x 10S llidrogenado-, 
r -fi,« 1.21x11)-' 

20' 165 58 m i n 1 04 x 1 (r llidrogenado, 

21* 165 45 min 0,81 x 105 llidrogenado 

cont inua... 



TABELA 3 : Ensaios de Ciclamento (continuarão 

Ensaio 

??9 

? À ? 

Tensão 
(MPa) Tempo Ciclos 

165 

165 

Não fraturou em até 10 ciclos 

Não fraturou em até 10 ciclos 

Material Oh i oi ivo 

Implantado . 

imp 1antado 

24? 

2 5? 

?7? 

165 

165 

165 

165 

2 horas 

2 h e 15 min 

2h e 10 min 

1h e 10 min 

2,16 x 10 5 

4 3 x 10-

34 x 10-

1 ,26 x 10" 

I -II idrogenado, 

T — II idrogenado •, 

I -II i d rogcnado -, 

I — II idrogenado^, 

IIJ, = 2,05x10-



A figura 20 mostra o corpo de prova após a fratura. 

Figura 20: Corpo de prova de fadiga fraturado no entalhe, 

A comparação das vidas em fadiga das diferentes mi-

croestruturas pode ser acompanhada através das figuras 21 a 

2' A ia simbologia é fornecida na parte introdutória do pre

sente trabalho). 

Deve ser ressaltado que os ensaios das peças somen-

7 te implantadas nao prosseguiram ate 10 ciclos, marca que 

já caracterizaria o limite de fadiga do material1*6, devido 

ãs condições escolhidas como ideais de operação da máquina 

MTS. Este equipamento operou a uma freqüência de 30Hz e por 

isso para se atingir o limite acima referido, necessitar-

se-ia de um ensaio mais prolongado (mais de onze dias), ra-



zão pela qual se escolheu pela interrupção do ciclamento 

quando fosst.' atingida a marca de ui;i milhão de ciclos sem 

fratura dos espécimes. 

Outro aspecto a se ressaltar, refere-se ãs condi

ções em que foram escolhidos os parâmetros de implantação 
i - _ ~> 

(elemento químico: nitrogênio, dose = 2 x 1 0 Ions cm "; 

energia = lOu keV). A escolha do nitrogênio deve-se ao fato 

que um aumento do teor deste elemento na liga produz.no aço 

inoxidável 504. uma estabilização das fases martensíticas 

e uma menor deterioração das suas propriedades mecânicas89. 

Quanto ã dose utilizada, conforme o item 2.5 da parte intr<D 

dutória. situa-se na faixa compreendendo as doses 1 x 10 

ions cm ~ e 2x10 ions cm ". cujos resultados de desempe

nho de fadiga foram os melhores, considerando-se implantes 

de nitrogênio. A energia de 100 keV foi escolhida, tendo em 

vista o resultado do trabalho de Saavedra et al9j. que rev£ 
17 

Ia que o nitrogênio implantado a 100 keV (a uma dose de 10 ' 

Ions cm ") inibiu as transformações martensíticas das fases 

c e a' induzidas pelo hidrogênio, bem como diminuiu a densi_ 

dade das microtrincas induzidas. 

Como comentário final, observa-se que o resfriamen

to brusco em água de peças de fadiga austenitizadas pelo 

tratamento térmico, teve como conseqüências, em alguns cor

pos, tanto a inibição do fenômeno da sensitização. como a 

produção de um certo grau de empeno. Os corpos de prova de

feituosos foram rejeitados para ensaio. Em futuros estudos, 

para se evitar que tal fato aconteça, deve-se procurar um 

meio que permita conciliar o efeito principal do resfriamen 

to, com a não produção de distorções do material, por menores 

que elas sejam. 

http://produz.no
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Figura 21: Comparação entre í e R 

Obs: As médias do número de ciclos das amostras reco2idas(R) 

e implantadas (í), plotadas no gráfico, não têm relação 

com a amnlitude de tensão lida no mesmo. (As médias re

ferem-se "n amnlitude de tensão igual a 165 MP - Idem 

figuras 2 2 a 26). 
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Figura 22: Comparação e n t r e I e H, 
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Figura 23: Comparação entre R e IH. 
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Figura 24: Comparação entre H2 e TH., 
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Figura 26: Comparação en t r e H. e H2 
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Figura 2b.\: Comparação das médias do número de ciclos das 

amostras correspondentes às microestruturas analisadas(pa 

ra uma amplitude de tensão cíclica igual a 165 MP ). 
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4.4.2 - Morfologia da Superfície Lateral 

Com auxílio da Microscopia Eletrônica de Varredura, 

procurou-se investigar a morfologia lateral dos diferentes 

corpos de prova fadigados. Foram observados: 

- Marcas de deslizamento próximas ao entalhe 

espécime implantado, fig. 27; espécime somente r£ 

cozido, fig. -8. 

- Trincas secundarias junto ao entalhe, fig. 29. 

- Trincas de caráter transgranular. figs. 30,51,52. 

- Trincas de caráter intergranular. figs. 55.34. 

- Trinca secundária no material hidrogenado - modo 

de propagação, fig. 55. 

- Trinca no material não hidrogenado - presença de 

zona plástica, fig. 56. 



82 

Figura 27: Micrografia eletrônica de varredura com 500X 

corpo de prova implantado e fadigado após 10 ciclos sem 

fratura - Observam-se escassas linhas de deslizamento junto 

ao entalhe (ã direita na foto). 

Figura 28: Micrografia eletrônica de varredura com 600X -

corpo de prova recozido e fadigado. Detalhe - intensas li

nhas de deslizamento e em várias direções. Próximo ã super

fície de fratura (abaixo não mostrada J e também próximo 

ao entalhe (*a esquerda não mostrado). Fratura com 2,56x10 

ciclos. 
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Figura 29: Micrografia eletrônica de varredura com 1200X 

CP de fadiga recozido - trinca secundária junto ao entalhe. 
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Fig. 30 

(300X) 

Fig. 31 

(100X) 

Fig. 32 

(300X) 

Figuras 30,31 e 32: Micrografias eletrônicas de varredura. 

Detalhe - Trinca de caráter transgranular - corpo de pro

va recozido. fadigado e atacado para contorno de grão. 



Fig. 33 
(1000X) 

Fig. 34 
(3000X) 

Figuras 33,34: Micrografias eletrônicas de varredura - CP de 

fadiga implantado + hidrogenado^ + desgaseifiçado. Detalhe-

Trinca de caráter intergranular. 
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Figura 35: Micrografia eletrônica de varredura com 930X -

CP de fadiga hidrogenado, + desgaseifiçado. Detalhe - trin 

ca secundária transgranular - Propagação independente das 

microtrincas induzidas. Ausência de zona plástica devido 

ã camada frágil. 

Figura 36: Micrografia eletrônica de varredura - amostra re_ 

cozida e fadigada, mostrando contraste em relação i micro

grafia anterior devido ã presença de uma zona plástica jun

to à trinca. (Resultado extraído da referência 3). 



4.4.3 - Morfologia da Superfície de Fratura 

Procurou-se caracterizar moríologicamente as super

fícies de fratura das diversas microestruturas. Foram encon 

trados asnectos semelhantes entre elas (Figuras 37 a 42). 

AMOSTRA RECOZIDA E 

FADIGADA 

AMOSTRA HIDROGENADA, 

E FADIGADA 

Fig. 37 - Começo provável da 

trinca-700X 

Fig.38 - Região Central da 

amostra-300X 

Fig.39 - Local de início pr£ 

vãvel da trinca 

300X 

Fig.40 - Região próxima ao 

centro do C P . 

, u ) • • ! • ! 

200X 

v -A 



8 8 

Fig.41 - Região inferior cen

tral (lado oposto ao começo 

da trinca). Amostra hidroge-

nada, e fadigada - Detalhe 

estrias de fadiga e presença 

de microcavidades. 3 00X 

Fig.42 - Região inferior cen

tral - Amostra recozida e fa

digada - Detalhes: estrias de 

fadiga e concentração de mi

crocavidades próxima ã super

fície inferior. 200X 

Figuras 41 e 42: Micrografias eletrônicas de varredura -

Aspectos semelhantes das superfícies de fratura em todas 

as microestruturas analisadas. 
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Fig.44: Micrografia eletrônica 

de varredura - Amostra hidrog£ 

nada e fadigada - Região l a t e 

ral d i re i ta superior mostrando 

algumas areas facetadas do t i 

po quase-clivagem. Nota-se tam 

bem a presença de tr incas se

cundárias - 100X. 

i t a n t o . fo i r e s p o n s á v e l por um 

s e n t a r maior número de b o r d a s 

LS de c l ivagem ou quase c l i v a -

Fig. 45 - Micrografia eletrônica de 

varredura com 700X - .Amostra hidro-

genada-, e fadigada. Borda trincada 

Lado d i re i to infer ior . 

Figura 45: Micrografia eletrônica de 

varredura - Detalhe de uma área fa

cetada da figura 44. 400X. 
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Observou-se também estrias começando desde as bo_r 

das dos espécimes, para microestruturas somente recozida 

c aquela implantada e severamente hidrogenada (Figuras 4b 

e 4"). 

•j) 

Figura 46: Micrografia eletrônica de varredura - Amostra re 

cozida e fadigada - Estrias desde o começo da superfície la_ 

teral esquerda - 480X. 

Figura 47: Micrografia eletrônica de varredura - Amostra im 

plantada e fadigada - Estrias a partir da superfície late

ral esquerda - 1100X. 
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Contrastando a observação anterior, notou-se nas 

demais peças Mdrogenadas. estrias partindo fora das bor

das, devido ã presença da camada dura e frágil provenien

te do hidrogênio (Figura 48). 

Figura 48: Micrografia eletrônica de varredura - Amostra hi-

drogenada2 e fadigada - contraste ãs figuras 46 e 47. Lado 

direito inferior 480X. 

4.5 - DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X 

Os difratogramas correspondentes ãs amostras,somen 

te recozida (Fig. 49) e implantada (Fig. 50), apresentam 

uma diferença entre si devido a presença de determinados pi

cos no espectro da amostra implantada.Estes picos tem como vi 



zinhos os da austenita, respectivamente, (111 ., (200] e 

i2 2 0 ! c correspondem aos ângulos: 29-43.5: 29-49.5 e 

29 - "5.5. Tal ocorrência, indica a presença de uma nova 

fase na camada superficial implantada. 

Através de uma hidrogenação realizada com uma denŝ i 

dade de corrente igual a 200 A/m", foi feita a primeira ten 

tativa de caracterizar, por difração de raios-X, a evolução 

das transformações de fases durante a desgaseificação do ma 

terial. Tal tratamento, no entanto, produziu uma cinetica 

que não permitiu um bom acompanhamento das fases martensftí_ 

cas c e a', devido a alta velocidade das reaçc . Ao se 

diminuir a densidade de corrente para 100 A/m~, foi possí

vel acompanhar a evolução das referidas fases. 

A seqüência de figuras 51 a 54, para a amostra reco 

zida c hidrogenada (100 A/m''; 2 horas; 50 C) , mostra como 

as fases presentes evoluem com o tempo, durante a desgasei-

ficação. Nos difratogramas, as intensidades dos picos regis

trados na faixa 41 < 29 < 53 foram computadas com o apa

relho ajustado em 1000 contagens por segundo (cpsj, enquan

to que as intensidades dos demais picos o foram usando 200 

cps. 

No início (fig. 51), o pico (1012)e apresentou-se 

maior que o (200)a', denotando a presença de maior quantida 

de de fase hexagonal compacta, em relação ã cúbica de cor

po centrado. Observa-se, que a fase a' foi detetada já com 

3 minutos apôs o encerramento da hidrogenação. 

Com aproximadamente 1 hora e 10 min de desgaseifi-
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cação, os pico? Í10Í2)£ e (200)a', jã eram aproximadamente 

iguais ifi;. 52). Xota-se tambêVi que o pico illOja'. corres 

pondcnte a um ângulo 19 - 44. j. começou a se pronunciar. 

Com cerca de 4 horas e meia. o pico (200)a' aparece 

francamente maior que o pico (1012)?: (fig. 53). 

Observando-se a seqüência de difratogramas, nota-se 

com o passar do tempo, deslocamentos das reflexões e para 

valores maiores de 2tí. bem como um decréscimo na largura 

dos picos dessa fase. Tais efeitos, indicam tanto um decrés^ 

cimo do parâmetro de rede, quanto uma variação de energia 

de falha de empilhamento. Tal ocorrência verifica-se para 

ambas as fases fa e y) . 

Com aproximadamente 5 dias de desgaseificação. nota 

se uma tendência para a estabilização das fases. 

Com 21 dias de desgaseificação ífig. 54), verifica-

se que a intensidade do pico (200)ot' é bem maior que a da 

reflexão (10Í2")e. Nota-se também que a fase y tende ã sua 

condição original, como demonstram as intensidades dos pi

cos dessa fase, que extrapolam a escala e o afinamento do 

seu perfil. 

Quanto ao material previamente implantado, os fatos 

marcantes na evolução das fases durante a desgaseificação 

(figuras 55 a 60). foram: - No início não aparece nenhuma 

fase a' (fig 55). 0 pico (10Í2)e aparece mais deslocado pa

ra valores menores de 29 que para o caso não implantado. Os 

picos da fase y, de uma maneira geral, apresentam-se muito 

alargados, devido a presença do hidrogênio na rede. 
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Com 1 hora de desgaseificação, ainda não hã presen

ça da fase a' e o pico (101Z)E dirige-se lentamente para va 

lores maiores de 20. 0 pico f511) jã está numa forma mais 

definida (fig. 56]. 

Com aproximadamente 3 horas, ainda não aparece o pî  

co (ZOO)a', a fase c apresenta-se mais deslocada para val£ 

res maiores de 29 e as fases induzidas pela implantação rea 

parecem (20 - 43,5). Nota-se uma presença tímida do pico 

(llO)a' (fig. 57). 

Com aproximadamente 20 horas de desgaseificação(fig. 

58), nota-se a presença do pico (200)a', porém ainda com in 

tensidade menor que o (1012)e (o qual está ainda mais deslo 

cado para valores maiores de 29). 

Com aproximadamente 44 horas de desgaseificação, os 

picos (200) a'e (10Í2)e já estão aproximadamente iguais em 

intensidade (fig. 59). 

Com aproximadamente 60 horas após o término da hî  

drogenação, parece jã haver equilíbrio das fases presentes. 

Nota-se na fig. 60, que a fase a' é maior que a fa

se e, e observa-se também que o pico (llO)a', apresenta-se 

com uma intensidade bem maior que a registrada no caso não 

implantado na condição de saturação. 

Com o objetivo de acompanhar a evolução das fases 

durante a desgaseificação, foram feitos os gráficos das fi

guras 61 e 62. Esses gráficos comparam as intensidades inte 

gradas dos picos dos planos (200) da fase a e (1012) da fa-
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se c, das amostras somente recozidas e daquelas implanta

das. Tais curvas foram plotadas com o tempo exibido em es

cala logarítmica. para visualizar melhor a evolução. Na fi 

gura bl, referente "a amostra recorida-hidrogenada, nota-se 

que o início das transformações de fases ocorrem no inter

valo de tempo entre 100 e 1000 segundos, e a partir de apro 

ximadai.:.-nte 2x10° seg. (3 dias) cessam esses processos. No 

caso da amostra implantada-hidrogenada (Fig. 62) , as tranŝ  

formações de fases só vão ocorrer a partir de aproximada

mente 10000 segundos (_5 horas), o que representa um retar; 

do de pelo menos uma ordem de grandeza em relação ao caso 

não implantado. 0 fim dessas transformações ocorreu também 

aproximadamente apÕs 5 dias de desgaseificação. 
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CAPITULO V 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Não obstante o número de espécimes implantados e en 

saiados tenha sido relativamente pequeno, os resultados dos 

ensaios de ciclamento mecânico indicam uma nítida tendência 

de melhoria de vida em fadiga, para o material previamente 

implantado por íons. 

Xo caso específico dos corpos de prova implantados, 

envelhecidos pelos processos natural (por cerca de 4 meses) 

c artificial (100°C por 6 horas) e submetidos a uma amplitu 

de de tensão cíclica igual a 165 MPa e a uma freqüência de 

30 Hr, não houve fratura em até 10 ciclos. Assim, o aumen

to da vida em fadiga do material implantado (e não hidroge-

nado) é de pelo menos três vezes e meia em relação a micro-

estrutura somente recozida (Fig. 21) e de no mínimo 10 ve

zes (uma ordem de grandeza) frente ao desempenho do mate

rial mais severamente hidrogenado (Fig. 22). Além de não 

terem sido fraturados em pelo menos 10 ciclos, os espéci

mes implantados não exibiram nenhuma trinca na região do en 

talhe, a mais crítica para a ocorrência de fratura. Verifi

caram-se apenas, neste caso, escassas marcas de deslizamen

to, conforme a Figura 27. Este resultado contrasta com o 

que ocorre no material somente recozido submetido ã fadiga, 

cujos espécimes fraturaram sob o mesmo nível de tensão, exî  

bindo na região próxima â fratura bandas de deslizamento em 

um número bem maior e em variadas direções (Figura 28). 

lio 
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Tais efeitos da implantação sobre as bandas de des

ligamento nas camadas superficiais, são também verificados 

por alguns autores7f *í: ,8?. 

Tipos diferentes (várias direções) de bandas de dê s 

lizamento no material não implantado, pode significar a ati_ 

vidadc de mais de um sistema de deslizamento7'. 

A implantação iõnica mostra ter impedido, durante o 

ciclamcnto na região próxima ã superfície, que múltiplos 

sistemas viessem a entrar em operação. 

Os Ions de nitrogênio implantados mudam a composi

ção e estrutura da camada superficial do material; muitos 

desses agem como endurecedores por solução sólida intersti-

cial; alguns precipitam sob a forma de partículas de segun

da fase; tensões residuais compressivas são introduzidas, 

enquanto que uma alta concentração de defeitos é produzida 

pela irradiação do material. Um ou outro desses fatores, ou 

ainda, a conjunção dos mesmos pode levar à restrição do mo

vimento das discordâncias, refletindo na formação das ban

das de deslizamento persistentes e finalmente influindo na 

ação dessas bandas na superfície livre. Dessa forma, as des_ 

continuidades (intrusões e extrusões) são muito reduzidas, 

retardando a nucleação de trincas de fadiga. 

Acredita-se que os processos de envelhecimento.tan

to natural quanto artificial, estejam contribuindo para o 

reforçamento dos obstáculos ao deslizamento. 

A implantação iõnica e os processos de envelheci-
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mento prévios, também beneficiaram a vida em fadiga do mate 

rial que foi severamente hidrogenado e parcialmente desga-

seificado antes do ensaio. A média do número de ciclos al

cançada nessa condição, aproximou-se daquela atingida pelo 

aço com a microestrutura somente recozida (Fig. 25), enquan 

to que foi da ordem de duas ve:es a media obtida pelas amo^ 

trás mais intensamente hidrogenadas (Fig. 24). 

Deve-se levar em conta ainda neste caso, que a hi-

drogenação imposta ao material foi muito rigorosa(5000A/m~: 

5h: 50 C), tendo em vista a fina camada afetada pelos íons. 

Comparando-se os desempenhos em fadiga das amostras 

previamente implantadas e severamente hidrogenadas com aque 

Ias somente severamente hidrogenadas, vemos que a maior 

média do número de ciclos alcançada pelas primeiras, deve-

se provavelmente ã resistência ã ação do hidrogênio imposta 

pela camada implantada. Esse efeito da implantação deve ser 

conseqüência da ação conjunta de alguns fatores como,o ten-

sionamento compressivo na superfície do aço, o aumento do 

nível de resistência mecânica da camada encruada pelos íons 

e a mudança do estado químico superficial. Espera-se que a 

composição química, a microestrutura e a subestrutura do ma 

terial tenham uma influência muito grande sobre parâmetros 

importantes no que tange aos efeitos de fragilização do aço. 

Esses parâmetros são. entre outros, a solubilidade, a per

meabilidade, a localização e o estado como o hidrogênio se 

encontra na rede cristalina. Acredita-se3 que a hipótese 

mais provável para a nucleação de trinca de fadiga no mate

rial hidrogenado e não implantado, que essa seja subsuperfi-



ciai devido a criação de entalhes internos da camada endure 

cida adjacente ã matri: dútil. A criação desse perfil irre

gular ientalhes) é atribuído ã heterogeneidade com que o lu 

drogénio penetra no material, devido ã diferenças locais na 

mieroestrutura do aço. Assim, argumenta-se que no caso im

plantado a formação de tal perfil se ia dificultada, pelo es

tado de tensão criado na superfície, pela presença dos íons. 

dos defeitos de rede induzidos, etc. Desse modo, acredita-

se que a permeação do hidrogênio tenha mais resistência. 

A média do número de ciclos alcançada pelas amostras 

somente recoiidas foi superior â das amostras implantadas, 

severamente hidrogenadas e desgaseifiçadas (2,82 x 10 ci

clos contra 2,05 x 10 ciclos - Fig. 251. Porém, numa visão 

mais geral, pode-se considerar os comportamentos mecânicos 

em fadiga de ambas microestruturas como sendo próximos. Ao 

se analisar a morfologia. tanto das superfícies de fratura 

quanto das regiões laterais dessas amostras, encontram-se 

certas semelhanças nos dois casos que podem explicar a pro

ximidade verificada dos seus comportamentos em fadiga. 

Morfologia de Fratura - As estrias aparecem come

çando nas bordas dos espécimes em ambos os casos (Figuras 

46,47 contrastando com o que ocorre nas demais peças hidro

genadas, (Fig. 48), nas quais uma camada superficial mais 

fragilizada não permite que as estrias partam da superfície. 

Morfologia Lateral - Trincas secundarias junto ao 

entalhe aparecem escassamente em cada uma dessas microes

truturas (Fig. 29). Observa-se que só houve uma aparição em 

oposição a uma maior ocorrência nas demais peças hidrogenadas. 
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Ao se comparar os comportamentos em fadiga das amoí> 

trás implantadas e hidrogenadas com as somente implantadas 

fFii;. 13). verifica-se uma grande diminuição da média do 

número de ciclos (pelo menos 8 vezes). 

0 fato acima referido, pode constituir-se num as

pecto importante na questão que trata de projetos de equipa 

mentos. levando em conta a sua vida útil. Ao se contemplar 

o resultado atingido pelas amostras implantadas, poder-se-ia, 

a priori, esperar um melhor comportamento para as peças im

plantadas e hidrogenadas, fato que não se confirmou. 

Assim, esses resultados poderiam servir de subsí

dios para futuros projetos de instalações a serem operadas 

em ambientes ricos em hidrogênio e que visassem melhorar 

seus desempenhos em fadiga através de tratamentos superfi

ciais por implantação iônica de nitrogênio. 

0 fato das amostras hidrogenadas sob as condições 

mais rigorosas apresentarem uma vida média em fadiga menor 

que a que foi obtida pelas peças hidrogenadas em condições 

menos severas (Fig. 26), confirma um resultado esperado, 

uma vez que espécimes submetidos a um grau maior de fragi

lização na sua superfície tende a exibir menor desempenho 

em fadiga, haja vista a importância dos estados superfi

cial e sub-superficial do material para esta propriedade 

mecânica. 

Em se tratando de fadiga de espécimes hidrogenados, 
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alem do enfoque dado sobre a influencia da camada superfi

cial fragilizada na nucleação de trinca de fadiga, deve-

se levar em conta também o papel desempenhado pelo trans

porte de hidrogênio \ia discordãncias na propagação ini

cial de trinca. 

Tendo em vista o exposto acima e retomando o caso 

das amostras diferentemente hidrogenadas, pode-se apontar 

além do aspecto nucleação de trinca (já discutido), mais 

uma razão para a ocorrência de um menor desempenho em fad^ 

ga das amostras mais intensamente hidrogenadas, pois que 

esse material apresenta uma maior quantidade de fase mar.-

tensítica a', fase essa cuja estrutura CCC, facilita a di

fusão do hidrogênio, acarretando com isso uma maior pre

sença desse elemento na ponta da trinca, o que por sua vez 

leva a um aumento da taxa de propagação da mesma. 

Quanto aos aspectos morfológicos das superfícies 

de fratura, as diferentes microestruturas analisadas por 

MEV apresentam semelhanças, conforme pode-se observar pe

las fractografias. 

. Do início provável da trinca até aproximadamente 

a metade da seção reta, seguindo uma faixa central, o as

pecto predominante é a aparição de linhas semelhantes a 

"rios" que seguem a direção de propagação da trinca.(Figu

ras 37,38,39,40). 

. De aproximadamente metade da seção até o seu fi

nal, começam a ficar mais delineadas as estrias de fadiga 

(Figura 41 ). 
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. No final da seção reta (lado oposto ao início da 

trinca) as estrias se alargam e gradativamente dão lugar às 

microcavidades ("dimples"), que são aspectos típicos de fr£ 

tura dútil3, neste caso ocasionada por sobrecarga da soli

citação mecânica (Figura 42). 

No entanto, a hidrogenação do material com microes-

truturas anteriores recozida ou recozida e implantada, foi 

responsável por um aspecto mais frágil da superfície de fr£ 

tura, por exibir, em relação ao material não hidrogenado, 

um número maior de áreas de clivagem ou quase clivagem (Fi

guras 44,45) e de trincas secundárias (Figura 43),estas lo

calizadas nas bordas endurecidas pelo efeito do hidrogênio. 

A aparição de áreas de ouase clivagem em todos os 

tipos tem respaldo na literatura, que trata a ocorrência des 

tas como um resultado de qualquer um dos vários mecanismos 

de fratura, como fadiga78 ,sl , trincamento de corrosão sob 

tensão, trincamento assitido por hidrogênio e trincamento 

de carga sustentada91. 

0 fato de haver uma incidência maior de áreas de qua 

se clivagem nas superfícies de fratura de amostras hidroge-

nadas, está de acordo com as observações de Zackay et al9í 

que chamam atenção para os aspectos que envolvem o processo 

de fragilização por hidrogênio, quais sejam, o de apresen

tar, alem dos modos inter e transgranular de falha, áreas 

predominantes de quase clivagem. 

As observações das trincas de fadiga revelam um modo 

misto de propagação com preponderância do caráter transgra-
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nular em todos os casos. Esse resultado vem de encontro ãs 

características intrínsecas ao processo de fadiga, tendo 

em vista as suas três etapas (nucleação, crescimento de 

trinca e ruptura brusca final). A nucleação, apesar de nor 

malmente apresentar longa duração (maior fração da vida 

do componente! , envolve sempre curtas distâncias (aproxiina 

damente 2 a 5 grãos de comprimento), podendo eventualmente 

se dar no contorno de grão. Entretanto, as outras duas eta 

pas são marcadas por uma velocidade bem maior que a verifi_ 

cada no estágio inicial. Devido a essa velocidade conside

rável, a fratura em todos os casos ê francamente transgra-

nular, podendo esporadicamente tornar-se intergranular.(Fi_ 

guras 50 a 34) . 

Observando-se a figura 35 nota-se que a trinca de 

fadiga no material hidrogenado, avança transgranularmente 

e de modo independente das micro trincas induzidas pelo H. 

Além dessas características, observa-se também que não há 

presença de uma zona plástica junto ã trinca devido ã caina 

da fragilizada, em contraste ao que ocorre em amostras não 

hidrogenadas submetidas a fadiga (Figura 36). 

A técnica de difração de raios-X utilizada não foi 

capaz de detectar as possíveis fases martensíticas geradas 

durante a implantação iônica (Figura 50). A presença de 

tais fases em aços inoxidáveis implantados é registrada por 

alguns pesquisadores93 * ^ . 

Segundo Fayeulle63 , essas fases têm característi

cas semelhantes àquelas induzidas por trabalho a frio. De 
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acordo com seus estudos, a martensita c já é passível de de 

16 -^ tecçao a partir de 5x10 N.cm ~ de dose ionica. e a mar-

17 -"> 
tensita oc' e bem visível para fluencias alem de 10 N.cm ~. 

No presente trabalho, os picos de difração corres

pondentes a essas fases, conhecidos pelos estudos nas micro-

estruturas encruadas por trabalhe a frio ou hidrogenadas e 

desgaseifiçadas, não foram localizados, apesar de que o pi

co a'{110} detectado durante a desgaseificação cresceu bas

tante na microestrutura previamente implantada, em relação 

àquela não implantada. (Figuras 57 a 60 e 52 a 54). O cres

cimento dessa fase ocorre com a desgaseificação do material, 

de forma que a maior intensidade registrada desse pico pode 

significar a já existência da fase, devido sua nucleação pe

la implantação, ocorrendo seu posterior crescimento às cus

tas do alívio de tensões compressivas, com a saída do hidro

gênio. 

Sabe-se, também, que as fases a' e e são muito su

perficiais, daí provavelmente não terem sido detectadas pelo 

método de difração empregado. 

Outros estudos'5'96'97 reforçam o argumento de que 

apesar das referidas fases não terem sido encontradas nos 

difratogramas, elas devem estar presentes nas camadas su

perficiais do material implantado. Os estudos acima re

feridos concluem que se a camada martensítica superficial 

proveniente do polimento mecânico é eliminada 

(por exemplo por polimento eletrolítico), então 



1H> 

a implantação iônica ê capa: de induzir uma transformação 

martensítica da austenita. Como na etapa experimental pro

cedemos o polimento eletrolítico de todas as peças utili

zadas no presente trabalho.de acordo com o argumento acima, 

uma probabilidade maior existe de tais fases estarem mesmo 

presentes. 

Segundo Marest9^ usando a técnica de difração de 

raios-X de ângulo raso há a possibilidade de identificar 

as várias fases induzidas pela implantação iônica, inclu

indo-se aí as fases martensíticas superficiais. 

Comparando o espectro de difração da amostra reco-

zida com o da implantada (Figuras 49 e 50), nota-se uma 

diferença entre eles devido ã presença de picos (não muito 

intensos) junto aqueles da fase austenítica (y) , respecti

vamente, (111) , (200) e (220) . Esses picos, situam-se 

em ângulos menores em relação aos seus vizinhos da fase y, 

conforme ilustrado na figura 50. 

Segundo Fayeullt93, a implantação de nitrogênio 

no aço inoxidável 304 tem sido bem estudada. Admite-se ne£ 

te caso, que o maior efeito ê a formação de nitretos e em 

particular nitretos de estruturas hexagonal e ortorrômbi-

ca. As informações no difratograma (Figura 50) não possi

bilitam uma identificação direta da fase, através de busca 

nos dados compilados pelo JCPDò" . Pela razão acima, proc£ 

deu-se então uma pesquisa qualitativa, partindo-se da pre

missa de que a segunda fase observada fosse nitreto (hexa

gonal ou ortorrômbico). Daí, selecionando-se alguns tipos, 

observando-se as intensidades relativas máxima e as próxi-

http://trabalho.de
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mas decrescentes, calculou-se o ângulo de difração para con 

t'ronte com os dados do di fratograma. 

Dessa pesquisa, observou-se que somente os picos 

mais irtensos eram coincidentes em alguns casos. Pelo espe£ 

tro em análise, nota-se que os picos da provável segunda fa 

se próximos a (200) c (--0) . apresentam-se com pequena 

U L U ' l i J l k l i l U f . 

Outra hipótese a se considerar, sugere a ocorrência 

de uma fração da austenita contendo uma maior quantidade de 

nitrogênio em solução sólida intersticial, de modo a pro

vocar um acréscimo no parâmetro de rede original. 

De qualquer forma, para uma investigação mais pre

cisa e conclusiva, algumas técnicas poderão ser utilizadas, 

como por exemplo: Espectroscopia Mossbauer Eletrônica de Con 

versão, Espectroscopia Eletrônica Auger, Microscopia Eletr£ 

nica de Transmissão, Espectroscopia Fotoeletronica de Raios-X 

e Difração de Raios-X de ângulo raso. 

Outro resultado interessante ê o efeito da implan

tação iõnica no retardo da cinética das transformações de 

fases induzidas pelo hidrogênio. Isto pode ser explicado, 

através das seguintes considerações: - o caráter normal de 

retardamento da nucleação tanto de microtrincas como da mar_ 

tensita a', deve-se principalmente â baixa difusão do hidro 

gênio na rede cristalina. Por outro lado, a formação da mar 

tensita a' é o resultado da deformação plástica promovida 

pela saída do hidrogênio, que solicita a superfície por ten 



1 -''. 

sionamento trativo. Acredita-se, no caso implantado, que o 

tensionamento seja retardado devido "a uma ainda menor difu 

são do hidrogênio, haja vista a presença de um maior núme

ro de aprisionadores de hidrogênio induzidos pela implanta 

ção. 

Foi discutido o caso da nucleação e crescimento da 

martensita a', pois estes processos se dão durante a desgíi 

por ditratometria de raios-X, o mesmo não acontecendo com 

a martensita e. cuio aparecimento ocorre na etapa de hidro 

genação do material. Acredita-se, porém, que a nucleação 

desta última fase, também tenha tido um retardamento devi

do ã implantação, pois o hidrogênio ao penetrar na superf_í 

cie já" encontra uma austenita pré-deformada e com composi

ção alterada pelos íons, requerendo por isto maiores ní

veis de tensão para induzir tal transformação, isto é,exi

gindo maior tempo para o acúmulo de hidrogênio necessário 

para que a transformação de fase aconteça. Outro fator im

portante na formação da fase martensita e é a diminuição 

da energia de falha de empilhamento produzida pelo hidro

gênio, no caso das peças previamente implantadas com íons 

de nitrogênio, essa influência pode ser modificada. 



CAPITULO VI 

CONCLUSÕES 

1 - A microestrutura implantada e envelhecida do aço ino

xidável austenítico mostra uma tendência a apresentar uma 

melhoria significativa de vida em fadiga em relação ãs mi-

croestruturas. somente recorrida e recozida. hidrogenada e 

parcialmente desgaseifiçada. 

2 - A implantação de íons de nitrogênio e o processo de 

envelhecimento prévios, beneficiaram a vida em fadiga do 

material que foi severamente hidrogenado e parcialmente 

desgaseifiçado antes do ensaio. 

3 - A média do número de ciclos do material implantado, hi

drogenado e parcialmente desgaseifiçado, tendeu aproxi

mar-se daquela do material somente recozido, porém indicou 

uma considerável diminuição levando-se em conta a média apre 

sentada pelo material implantado e não hidrogenado. 

4 - A hidrogenação no material com microestruturas ante

riores recozida ou recozida e implantada, foi responsável 

por um aspecto mais frágil da superfície de fratura, por 

exibir, em relação ao material não hidrogenado, um número 

maior de áreas de quase clivagem e de trincas secundárias, 

estas localizadas nas bordas endurecidas pelo efeito do 

hidrogênio. 
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5 - As observações das trincas de fadiga revelam um modo 

misto de propagação com preponderância do caráter trans-

granular em todos os casos. 

ò - Pela técnica de difração de raios-X, não foram obser

vadas as possíveis fases martensíticas geradas durante a 

implantação iônica. 

7 - A análise por difratometria de raios-X, sugere que a 

implantação iõnica induz o aparecimento de segunda fase 

no material, possivelmente nitretos. Esta segunda fase foi 

novamente observada a partir de aproximadamente 3 horas de 

desgaseificação do hidrogênio. 

8 - A implantação de íons provocou ura retardo na cinetica 

de transformações de fases induzidas pela hidrogenaçao e 

desgaseificação do material. 
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