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RESUMO 
O desempenho de componentes a ação do meio depende das características dos 
óxidos que se desenvolvem na sua superfície. Neste estudo, avaliou-se o tipo de óxido 
formado na superfície de revestimentos processados com misturas da liga 
HASTEALLOY C atomizada e pós de Al, sobre placas de AISI 1020 e AISI 304. As 
superfícies foram expostas a temperatura de 850°C em fornos de atmosfera controlada 
de argônio. As fases desenvolvidas nos revestimentos foram caracterizadas por 
Difração de raios X. A caracterização dos óxidos foi realizada por espectroscopia de 
luminescência Raman e por microscopia eletrônica de varredura. Resultados 
mostraram que maiores teores de Al, 30wt%, na mistura, que permitiram a formação de 
aluminetos de níquel, reduzem a formação de α-Al2O3 nos revestimentos processados 
sobre aço inoxidável AISI304. Entretanto, todos os revestimentos processados sobre 
aço carbono AISI1020 permitiram o desenvolvimento das diferentes formas alotrópicas 
da alumina. 
 

Palavras chave: oxidação, alumina, revestimentos 
 

INTRODUÇÃO 
 Componentes que operam em ambientes agressivos como é o caso de 

componentes da indústria petroquímica expostos a ambientes carburizantes sobre as 

quais ocorre a deposição de coque e a difusão de carbono para o interior do material do 

componente na maioria dos casos aço. Para melhorar a vida útil destes componentes é 

possível protegê-los com revestimentos resistêntes a carburização. Desenvolvimentos 

recentes mostraram que a adição de Al a uma liga de Ni resulta em melhorias 

significativas da resistência a carburização, comportamento associado ao 

desenvolvimento de aluminetos de Ni (1). A resistência a carburização destes 

intermetálicos está associada à dificuldade de difusão do carbono na rede ordenada 

dos aluminetos e a formação de camadas de óxido de alumina alfa. O desenvolvimento 

do filme de óxido de alumina depende de diversos fatores entre eles a temperatura e a 

composição química do material a ser oxidado. A formação de um filme continuo de α-
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Al2O3 ocorre a temperaturas acima de 1100°C de acordo com as informações da 

literatura (2). Entretanto, a composição química do material assim como o meio podem 

interferir no desenvolvimento das diferentes formas alotrópicas da alumina (3). Este 

trabalho faz parte de um projeto em desenvolvimento e analisa o efeito do substrato e 

do teor de Al adicionado a liga Hastalloy no desenvolvimento do filme de óxido de 

alumina após exposição a 850°C. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Misturas da liga Hastelloy C atomizada com pós de Al foram preparadas 

contendo teores na proporção de 10, 20 e 30% em massa, granulometria entre 70 e 

180μm. A composição química da liga a base de Ni está apresentada na tabela 1.  
 

Tabela 1 – Composição química da liga Hastelloy C 

 Ni Mo Cr Fe W Co C Mn P S Si 

NiMoCr Bal 17 16.5 5.5 4.5 Max2 0.1 0.9 0.4 0.3 0.9 
 

As misturas de pós foram depositadas pelo processo de Plasma com Arco 

Transferido sobre substratos de aço carbono AISI1020 e de aço inoxidável AISI 304, 

utilizando os mesmo parâmetros de processamento e uma taxa de alimentação 

constante em volume, tabela 2.  

Tabela 2 – Parâmetros de processamento dos revestimentos 

Parâmetros de processamento  

Currente de deposição 

Fluxo do gás de Plasma (Ar) 

150 A 

2  l/min 

Fluxo do gás de proteção (Ar) 12 l/min 

Fluxo do gás de transporte do pó (Ar) 2,5 l/min 

Distancia tocha peça 7 mm 

Velocidade de avanço 100  mm/min 

Taxa de alimentação Fixa em volume/min 

 

Os revestimentos foram caracterizados por Microscopia eletrônica de Varredura 

e por Difração de raios para identificação das fases desenvolvidas. 
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Na sequência foram retiradas amostras dos diferentes cordões e expostas a 

oxidação a 850°C em atmosfera controlada de Ar com menos de 10-7ppm de O2, por 

períodos de 18horas. Na sequência, as superfícies dos revestimentos foram 

caracterizadas por espectroscopia luminescente Raman na faixa do desenvolvimento 

da alumina nas suas diferentes formas alotrópicas e por microscopia ótica de varredura 

para avaliação do aspecto geral das superfícies e após metalização com Au para 

análise da morfologia dos óxidos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Análise dos revestimentos por difração de raios X confirmou que o 

desenvolvimento de aluminetos de níquel, NiAl e Ni3Al, como já descrito em trabalhos 

anteriores (1), tabela 3 
 

Tabela 3 – Fases identificadas nos revestimentos em função do teor de Al na mistura 
depositada 

Teor de Al 
na mistura 

Fases identificadas 

10wt% Solução sólida de Ni enriquecida com Al e Fe 
20wt% Ni3Al e Solução sólida de Ni enriquecida com Al e Fe 
30wt% NiAl, Al2O3 e Solução sólida de Ni enriquecida com Al e Fe 

 

Na figura 1 apresenta-se a microestrutura do revestimento processado com a 

mistura da liga Hastelloy e 30wt% Al. Observa-se uma estrutura colunar associada com 

a síntese exotérmica dos intermetálicos NiAl, que provoca um aumento da temperatura 

do liquido na frente de solidificação diminuindo o efeito do super-resfriamento 

constitucional (4). 

 
Figura 1 – Estrutura colunar observada na seção transversal do revestimento 

processado com a mistura contendo 30wt%Al 
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O aspecto geral das superfícies dos revestimentos após exposição a 850°C em 

ambiente controlado está apresentado na figura 2. Observa-se que em todos os 

revestimentos a camada de óxido não é continua apresentando escamas ou placas. 

 

Teor de Al 

na mistura 

Substrato AISI 1020 Substrato AISI 304 

10wt% 

  
20wt% 

  
30wt%Al 

  

Figura 2 – Aspecto geral das superfícies dos revestimentos após oxidação 

 

A análise Raman feita na superfície dos revestimentos após oxidação em 

ambiente controlado, para a faixa de desenvolvimento da alumina (2) está apresentada 

na figura 3. Para a temperatura de teste, observa-se que as superfícies desenvolveram 

camada de alumina nas suas diferentes formas alotrópicas. Entretanto, quando a 
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deposição foi feita sobre aço AISI1020 sempre se identifica αAl2O3 junto com as outras 

formas alotrópicas enquanto que revestimentos processados sobre aço inoxidável AISI 

304 a quantidade de αAl2O3 diminuiu para os maiores teores de Al sugerindo que outras 

formas alotrópicas predominem. Este comportamento pode estar associado a formação 

concorrente de óxido de cromo. 

 

Teor de Al 

na mistura 

Substrato AISI 1020 Substrato AISI 304 

10wt% 

 

20wt%Al 

   

30wt% 

   

 

A morfologia dos óxidos desenvolvidos está apresentada na figura 4 para os 

revestimentos processados com misturas contendo 10wt% e 30wt% Al. Para as 

condições de análise observam-se basicamente duas morfologias uma com aspecto de 

“cristais” e de “agulhas”, esta ultima associada a α-Al2O3 θ-Al2O3. (2) 
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CONCLUSÕES 
Para as condições de teste utilizadas neste trabalho visando à avaliação do teor 

de Al adicionado a liga Hastelloy C no desenvolvimento de óxido de alumina, pode-se 

concluir que ao fim de 18 horas de exposição a 850°C as superfícies tendem a 
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desenvolver alumina nas suas diferentes formas alotrópicas, incluindo α-Al2O3. Nos 

revestimentos processados sobre aço inoxidável, o aumento dos teores de alumínio na 

mistura depositada tende a reduzir a formação de α-Al2O3  em favor de outras formas 

alotrópica. 
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EFFECT OF Al ADDED TO A NiCrMo ALLOY ON THE DEVELOPMENT OF THE 

OXIDE LAYER OF INTERMETALLIC COATINGS 
 

ABSTRACT 
 
Components performance in different environment is strongly dependent on oxides that 
develop on their surfaces. This study analyzed the oxide layer that develops on coatings 
processed with mixtures of an atomized Hastelloy C alloy with Al powders. Powder 
mixtures containing 10, 20 and 30wt%Al were deposited on AISI 1020 and AISI304 steel 
plates. Coatings were subsequently exposed to 850°C for two hours in a low PO2 
environment. X-ray diffraction was used to identify the phases that developed in the 
coating during processing and Raman analysis and Scanning Electron Microscopy were 
used to characterize the oxide layers. The results showed that coatings processed with 
the richer Al mixtures, 30wt%Al, which developed NiAl aluminides, reduced the 
development of α alumina when processing was done on AISI 304. Coatings processed 
on AISI 1020 with the three powder mixtures tested developed the different allotropic 
forms of alumina, as predicted for the tested temperature. 
 
Keywords: oxidation, alumina, coating 
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