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RESUMO 

 
As turbinas a vapor são usadas na produção de mais da metade da energia elétrica 

produzida atualmente no mundo. É importante o estudo visando ganhos de 

eficiência por meio da otimização de vazamentos e dos perfis aerodinâmicos, como 

também para manter a integridade dos componentes. Os aços inoxidáveis 

martensíticos são largamente utilizados devido a sua combinação de bos 

propriedades mecânicas com maior resistência a corrosão. Entretanto, sua baixa 

resistência ao desgaste e seu comportamento tribológico pobre limitam seu uso, pois 

diminuem a vida útil do componente. Para avaliar a melhora no desempenho do aço 

inoxidável AISI 410, foram usados diferentes processo de modificação superficial. 

Foram preparadas cinco amostras: uma não foi tratada, a segunda recebeu 

nitretação líquida, a terceira, nitretação gasosa, a quarta, aspersão térmica de 

carboneto de tungstênio e a quinta, boretação. As amostras foram caracterizadas 

por microscopia óptica, microdureza superficial e difratometria de raios X. 

 
Palavras-chaves: modificação de superfícies de aços, nitretação, engenharia de 

superfície, aço AISI 410, aço inoxidável martensítico. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho visa analisar e comparar algumas das principais formas de 

modificações superficiais em componentes de turbinas a vapor. Os componentes de 

turbina que entram em contato direto com o vapor sofrem principalmente desgaste 

abrasivo, desgaste erosivo, corrosão e estão sujeitos a trabalho a altas temperaturas 
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e grandes solicitações mecânicas. A principal forma de proteção que fabricantes de 

turbina dispõem para esses componentes são as modificações superficiais (1); e as 

principais técnicas são a aplicação de uma camada de nitreto (nitretação) e a 

aspersão térmica. Realizou-se um estudo comparativo entre a nitretação líquida, a 

nitretação gasosa, e a aspersão térmica à chama oxicombustível de alta velocidade 

(HVOF) com carboneto de tungstênio, que são, atualmente, os principais processos 

de modificação superficial. A boretação, que é a formação de uma camada 

superficial de boreto de ferro, também foi analisada e comparada com os outros 

processos, por se constituir como uma alternativa de revestimento, que vem sendo 

oferecida no mercado, com grande potencial de tornar-se uma ótima opção de 

modificação superficial. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foram selecionadas cinco barras de aço inoxidável martensítico AISI 410 da 

Villares Metals, cuja composição química está indicada na tabela 1, com dimensões 

de 10 mm de altura, 20 mm de largura e 250 mm de comprimento. As barras foram 

produzidas utilizando-se um forno elétrico a arco e foram laminadas, temperadas e 

revenidas. O valor de dureza foi de 239 HB (conforme a norma ASTM A370).  A 

espessura da camada endurecida foi fixada em 0,1 mm. 

 
Tabela 1 Composição química da amostra. 

% C % Cr % Mn % Si % P % S % Ni % Mo % Nb 
0,11 12,9 0,34 0,46 0,03 0,0074 0,50 0,11 0,03 

 
 
 A primeira amostra não sofreu tratamento superficial. A segunda amostra 

recebeu nitretação líquida, em um banho de sais fundidos à temperatura de 540º C 

por aproximadamente 4 horas. A terceira amostra recebeu nitretação gasosa de 

duplo estágio, sendo que o primeiro estágio foi de aproximadamente 8 horas a 

525ºC, com uma atmosfera de aproximadamente 25% de dissociação de NH3, e o 

segundo estágio foi a 560ºC por aproximadamente 32 horas, com uma dissociação 

de aproximadamente 75% de NH3. A quarta amostra recebeu uma camada de 

carboneto de tungstênio em uma de suas faces, após receber um jateamento para 

melhorar a aderência da camada depositada ao metal base. A quinta amostra 
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recebeu o processo de boretação em meio sólido, por 4 horas, em atmosfera de 

argônio. 

As análises de microscopia óptica foram realizadas empregando-se um 

microscópio Leitz Laborlux 12ME S - Leica. Todas as amostras foram embutidas 

com baquelite e atacadas com Reagente de Vilella por 30 segundos. 

Os ensaios de dureza foram realizados em um durômetro Shimadzu HMV-2. 

Pelo fato das espessuras das camadas endurecidas serem muito pequenas 

(nenhuma foi superior a 0,1 mm), torna-se impraticável medir o gradiente de dureza 

da camada. O ensaio de microdureza foi realizado a partir das amostras embutidas, 

após a metalografia. Portanto, as durezas foram tiradas nas regiões endurecidas, 

entre o metal base e o fim da amostra. Foram feitas cinco medidas de dureza e 

tirada a média, calculando-se seu desvio padrão. 

As análises de difratometria de raios X (DRX) foram feitas empregando-se um 

difratômetro Siemens, modelo D500. Foi utilizada uma fonte de cobalto, com 

comprimento de onda de 0,1789 nm, voltagem de 33kV e corrente de 50 mA. As 

medidas foram feitas na faixa de 2θ de 14 a 114°, com passo de 0,032° e tempo 

entre passos de 1 segundo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A Fig. 1 apresenta as micrografias ópticas das amostras de aço inoxidável AISI 

410: (a) sem tratamento superficial, (b) tratada com nitretação líquida, (c) tratada 

com nitretação gasosa, (d) tratada com carboneto de tungstênio (e) tratada com 

boretação. A Fig. 1(a) corresponde a uma estrutura predominantemente 

martensítica, que é a estrutura esperada de um aço inoxidável martensítico que 

sofreu têmpera e revenimento.  

 A Fig. 1(b) apresenta uma camada nitretada bastante homogênea, com 

espessura de 0,075 mm. As regiões escuras na camada nitretada estão associadas 

ao nitreto de cromo (CrN), que foi identificado por DRX. 

 A camada nitretada observada na micrografia apresentada na Fig. 1(c) também 

é bem homogênea, com espessura de 0,05 mm. Não se observa uma interface 

nítida entre a camada nitretada e o metal base, mas sim uma zona de difusão do 

nitrogênio na liga. 
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 A Fig. 1(d) mostra a camada de carboneto de tungstênio, cuja espessura foi a 

única a atingir a 0,1 mm. A irregularidade da interface entre a camada depositada e 

o metal base se deve ao jateamento aplicado antes da aspersão térmica, que 

promoveu uma maior limpeza superficial e aumentou a irregularidade superficial 

para melhorar a aderência da camada depositada. A interface entre o recobrimento 

e o metal base aparece nitidamente, indicando que ocorreu muito pouca difusão.  

A Fig. 1(e) mostra que camada formada por boretação apresenta uma 

excelente homogeneidade, com espessura de 0,02 mm. Observa-se uma clara 

interface entre o metal base e a camada de boreto de ferro e a existência de 

porosidade na camada endurecida. 

 

   

(a) (b) (c) 

 

 

 

(d)  (e) 

Figura 1. Micrografias ópticas do aço inoxidável AISI 410 (temperado e revenido): (a) 
sem tratamento superficial, (b) tratado com nitretação líquida, (c) tratado com 
nitretação gasosa, (d) tratado com carboneto de tungstênio e (e) tratado com 
boretação. 
 
 
 Observando-se as micrografias apresentadas na Fig. 1, verifica-se que as 

amostras nitretadas possuem uma zona de difusão evidente, enquanto que os 

processos de aspersão de carboneto de tungstênio e boretação não causaram a 

formação de uma zona de difusão. A ausência da zona de difusão pode afetar 

significativamente a aderência das camadas modificadas ao metal base.  

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

6091

6091



O ensaio de microdureza (HV 0,5 kgf) para a amostra de aço AISI 410 que 

sofreu têmpera e revenimento resultou em 232±4, valor ligeiramente inferior ao 

reportado na literatura (2). A amostra que sofreu nitretação líquida apresentou um 

valor de microdureza no núcleo de 230±2 (HV 0,5 kgf) e um valor de 714±8 (HV 0,3 

kgf) na superfície. Houve um acréscimo significativo da dureza na superfície, sem 

afetar a dureza do núcleo. O tratamento por nitretação gasosa levou a um valor de 

microdureza de 982±13 (HV 0,5 kgf) na superfície, sendo que o valor no núcleo foi 

de 220±6 (HV 0,5 kgf). A amostra que sofreu aspersão de carboneto de tungstênio 

apresentou os seguintes valores de microdureza: 235±2 (HV 0,5 kgf), para o núcleo, 

e 996±21 (HV 1,0 kgf), para a superfície. A amostra tratada por boretação 

apresentou os seguintes valores de microdureza: 220±8 (HV 0,5 kgf), para o núcleo, 

e 550±9 (HV 1,0 kgf), para a superfície. Para todos os tratamentos superficiais, não 

houve mudança significativa na dureza do núcleo; contudo, os tratamentos que 

levaram a um maior valor de dureza foram a nitretação gasosa e a aspersão de 

carboneto de tungstênio. 

A Fig. 2 apresenta os difratogramas das amostras que sofreram: (a) nitretação 

líquida, (b) nitretação gasosa, (c) aspersão de carboneto de tungstênio e (d) 

boretação.  A análise semi-quantitativa das fases presentes na amostra tratada por 

nitretação líquida (Fig. 2(a)) resultou em: Fe2-3N, com 24%, Fe3O4, com 56%, e CrN, 

com 19%. Estas fases foram identificadas em amostras de aço AISI 410 tratadas por 

nitretação a plasma (2,3). Nota-se a formação de óxido na superfície e uma 

quantidade não desejável de nitreto de cromo. A formação de óxido sobre a camada 

nitretada foi observada na nitretação a plasma de ferro (4). A fase com alta 

concentração de nitrogênio, conhecida como fase S, foi identificada na camada 

modificada por nitretação a plasma em aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos (5). 

As fases e suas quantidades relativas presentes na amostra tratada por 

nitretação gasosa (Fig. 2(b)) são: Fe2-3N, com 84%, e Fe3O4, com 16%. Nota-se que 

se formou uma grande quantidade de nitreto de ferro na camada modificada por 

nitretação gasosa. 

Para a amostra que sofreu aspersão térmica de carboneto de tungstênio (Fig. 

2(c)), as fases presentes e suas quantidades relativas são: WC, com 78%, e 

W2C0,85, com 22%; ou seja, apenas as fases contendo carbonetos de tungstênio 

foram identificadas, o que justifica a alta dureza do recobrimento.  
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Já a amostra que foi boretada apresentou duas fases: FeB, com 56%, e Fe3O4, 

com 44%. A presença desta elevada quantidade de óxido de ferro talvez explique a 

baixa dureza do recobrimento. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2. Difratogramas do aço inoxidável AISI 410 (temperado e revenido): (a) 
tratado com nitretação líquida, (b) tratado com nitretação gasosa, (c) tratado com 
carboneto de tungstênio e (d) tratado com boretação. 

 
CONCLUSÕES 

 
 Os quatro processos de modificação superficial empregados, nitretação líquida, 

nitretação gasosa, aspersão térmica de carboneto de tungstênio e boretação, 

formaram recobrimentos homogêneos e foram, em maior ou menor grau, eficazes no 

aumento da dureza em relação ao metal base (aço inoxidável martensítico AISI 410 

temperado e revenido). Dentre os quatro processos empregados, aqueles que 

melhor atendem às aplicações em turbinas são a nitretação gasosa e a aspersão de 

carboneto de tungstênio. Estes dois processos foram os que geraram menor 

quantidade de óxido na camada superficial, sendo que a aspersão de carboneto de 

tungstênio não causou o aparecimento de Fe3O4 no recobrimento. 
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MODIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THE AISI 410 MARTENSITIC 
STAINLESS STEEL’S SURFACE 

 
ABSTRACT 

Steam turbines are used in the generation of more than half the electric energy 

produced in the world nowadays. It is important the study which aims to improve the 

efficiency by means of the optimization of leaks and of the aerodynamic profiles, as 

well as to maintain the integrity of the components. The martensitic stainless steels 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

6094

6094



are widely employed due to the combination of their good mechanical properties with 

higher corrosion resistance. However, their lower wear resistance and their poor 

tribological behavior limit their use, since they decrease the component life time. In 

order to evaluate the improvement in the performance of the AISI 410 stainless steel, 

several process of surface modification were employed. Five samples were 

produced: the first one was not treated, the second one received liquid nitriding, the 

third, gas nitriding, the forth, thermal aspersion of tungsten carbide, and the fifth, 

boronizing. The samples were characterized by optical microscopy, surface 

microhardness, and X-ray difratometry. 

 
 

 

Key-words: nitriding, surface engineering, surface modification, AISI-420C, SAE-

4140, DIN16MnCr5. 
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