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A implantação iônica de estanho na superfí-

cie do ferro ouro a doses moderadas (5x10 a 5x10 ) 
+ -2 

Sn .cm ) mostra-se muito eficiente na melhoria das 

características do metal frente a desgaste e oxid«i 

ção a alta temperatura. 0 coeficiente volumitrico 

do desgaste, K , é reduzido de até cem vezes e a 

constante de taxa de oxidação é reduzida de ate dez 

vezes. Os mecanismos físicos responsáveis por estes 

fenômenos são estudados usando diversas técnicas de 

analise da superfície tais como rctroespalhamento 

Rutheford de partículas alfa, espectroscopia M6ss-

bauer de elétrons de conversão e microscopia ele

trônica de varredura. 

INTRODUCED 

A implantação iônica introduz átomos de impureza con 

tínua e atermicamente nn superfície de um substrato,superan

do assim muitas das limitações Ha*metalurgia convencional. 

Novas estruturas e fases são formadas na superfície e suas 

características e vantagens estão descritas na literatura' '. 

\ implantação tanto de íons leves quanto pesados me

lhora o desempenho frente a atrito e desgaste de diversos me 

tais e suas ligas' '. Em particular, a implantação de esta

nho redu/iu consiravel mente o coeficiente de atrito de al-

guns aços* ;-e o coeficiente de desgaste volumetrico do ti-

tânioí4). 

Por outro lado, implantação iônica na superfície re

duziu consideravelmente a corrosão de metais e ligas. Ja fo 
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ram medidos casos de redução da constante de taxa de oxida-
- Í51 

çao* ' ale» de diversos casos de melhoria da aderência da ca 

usada de oxido* '. 

Finalmente, o método esta sendo tentado em diversas a 

piicações onde estão envolvidos proteção contra corrosão e 

desgaste oxidativo dos metaisr simultaneamente (4.7) 

Neste trabalho relataremos medidas da força de atrito, 

coeficiente de desgaste e taxa de oxidação térmica do ferro 

puro implantado cora estanho e compararemos estas medidas com 

os valores para o metal puro. Alem disso, relataremos uma sé 

rie de resultados de investigação das propriedades físico-quí 

micas das superfícies implantadas, usando técnicas de anãli^ 

se tais como retroespalhamento Rutheford de partículas alfa 

de 2 MeV (RBS), espectroscopia MOssbauer de elétrons de cor» 

versão (CEKS) e microscópio eletrônica de varredura. 

RESULTADOS KXPERIKEHTAIS 

a) Perfil em profundidade da implantação 

Todas as amostras,foram implantadas nc implantador 

Cockroft-Walton de 500 keV em Harwell, Inglaterra. A energia 

dos Tons Sn+ foi 200 keV e a dose entre SxlO15 c 5xl016 Sn+.cm"Z. 
mexr 
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Fig. 1 - Perfil em profundidade 
do Sn implantado em 
ferro puro, antes (A) 
e depois (B) de oxida_ 
çao a alta temperatura. 

* Profundi cíEde 
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O perfil em profundidade no. substrato <mplan*rido foi 
determinado usando a -lêcnica de retroespalhamento r.utheford 
de partículas alfa a 2 HeV. Na Fig. 1-a está mostrado um es_ 
pectro t ípico de alfas de uma amostra de ferro implantada com 

16 + -1 5x10 Sn .cm . 0 pico de estanho. esta a uma profundidade de 
400 %. 

b) Medidas de Cinética de Oxidação 

Folhas de ferro puro (99.99+í) foram ei e t ropol idas nu_ 
ma solução e l e t r o l í t i c a e depois recozidas por l h a 800°C 
em 10" Torr. 

Estas amostras foram oxidadas isotermicamente num fojr 
no com ura .fluxo constante de oxigênio (1 t.m ) . 0 quad.ro com 
pie to para a cinética de oxidação das amostras implaptadas e 
não-implantadas está mostrado na Fig. 2 , onde se vi a forte 
redução na constante de taxa de oxidação K„ para as amostras 

2 - ' ' " 
implantadas (X =K t , onde X e a espessura do filme oxido e t 

P tq\ 
o tempo de oxidação1 ' ) . 

Na Fig. 1-B mostra-se o espectro de retroespalhamento 
Rutheford de alfas para a amostra implantada com 5x10 Sn*. 
cm , após oxidação a 500 C por 20 min. Comparação direta en 
tre os dois espectros da Fig. 1 mostra que apôs oxidação a 
alta temperatura, o estanho implantado esta parcialmente dejn 
tro do filme oxido e parcialmente na interface metal-õxido. 

Fig. 2 - Cinética de oxida
ção, a várias tem
peraturas, do fer
ro implantado com 
diferentes doses de 
S n \ 
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c) Medidas de atr i to e desgr^te 

As superfícies tratad.s forem tes ta las numa Maquina 
do tipo pino-disco: durante desgaste, material é removido de 
ambos, pino e d isco , causando deslocamento para baixo do bra 
ço que suporta e aplica carga no pino. Um dinimetro (trans-
dutor de força) acoplado horizontalmente ao braço mede dint 
tamente a força de atr i to pino-disco. Um sensor de desloca
mento (transdutor de deslocamento) acoplado verticalmente ao 
braço mede diretamente o deslocamento do braço para baixo, 
ou seja , a taxa de desgaste volumétrico. 

Na Fig. 3 estão mostradas as saídas dos dois transdu 
tores gravadas por um graficador. Na parte de cima estão mos 
tradas a força de a tr i to e o coef ic iente de desgaste ( i n c l i 
nação da curva correspondente ao deslocamento do braço para 
baixo) para um disco de ferro puro trabalhando contra um p | 
no de ferro puro. A carga no pino.é 25 N e a velocidade de 
rotação do disco e 60 cm/s. Na parte de baixo estão mostra
das as mesmas grandezas para um pino de ferro puro trabalhan 

16 + - 2~" do contra um disco de ferro implantado com 5x10 Sn .cm 
nas condições expostas acima. 

r Fíg. 3 - Força de atrito 
(curva superior) c coefi
ciente de desgaste (infe
rior) para o ferro puro 
(<0 e ferro implantado (b). 

(a) 

» 9 II - « « 
Distância de deslizamento l«»l 
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:ISCUSSW E C0NCLÜS0E5 

A redução cbseivada na taxa de oxidação do ferro de

tido ã implantação com estanho e devida, certamente, ã for-

rjção de una canada protetora na superfície que inibe a di

fusão dos Tons de Fe e 0. 

E de se esperar que durante a oxidação o estanho in-

plantado cunbine-sc con o ferro do substrato e o oxigênio 

fornando una canada protetora próxima à superfície, a qual 

reduz a migração iõnica. A natureza desta camada protetora 

foi investigada por espectroscopia Mfissbauer de elétrons de 

conversão (CENS), nuna geometria de retroespalhanento. Os 

principais compostos observados na superfície são os interne 

tilicos. • 
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