
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO 1045 NITRETADO A 
PLASMA: COM E SEM TRATAMENTO DE REVENIMENTO 

 
 
 

N.T.B. Machado1; M.L.M. dos Passos1; A.A.C. Recco2; J.C. Riani1 
Rua Paulino de Jesus, 33, Vila Nova, Joinville, SC. nayarabrumana@hotmail.com 

(1) Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE; (2) Universidade do Estado 
de Santa Catarina - UDESC 

 
 
 
 

RESUMO 

 

No presente estudo foi avaliada a possibilidade de ocorrência do tratamento de 

revenimento durante a nitretação do aço AISI 1045. O objetivo foi avaliar a 

possibilidade de eliminar essa etapa mantendo as propriedades da nitretação 

inalteradas. Para tanto comparou-se três parâmetros de amostras: temperadas, 

revenidas e nitretadas por 2h; temperadas e nitretadas por 2h e temperadas e 

nitretadas por 4h. As técnicas de análises usadas para caracterização das amostras 

antes e após a nitretação foram microscopia óptica, dureza Rockwell C (HRC), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (XRD). Os resultados 

mostraram que a fase ’ é mais favorecida em todos os parâmetros testados. Os 

ensaios de microdureza revelaram que amostras com durezas iniciais diferentes 

(com e sem revenimento) e mesmo tempo de nitretação apresentaram propriedades 

mecânicas similares. Esse fato sugere que o processo de revenimento ocorreu em 

paralelo ao processo de nitretação. 
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INTRODUÇÃO 

Os aços AISI 1045 são aços que possuem uma boa relação entre resistência 

mecânica e resistência à fratura. Dentre suas diferentes aplicações estão os eixos, 

pinos, cilindros, parafusos, colunas, grampos, entre outros. Por outro lado, ao 

realizar um tratamento superficial nesses aços suas propriedades são melhoradas e 

consequentemente sua gama de aplicação ampliada. Os tratamentos superficiais 

são comumente utilizados para aumentar a dureza superficial dos aços e ao mesmo 
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tempo manter o núcleo dúctil e tenaz(1). A nitretação é um tratamento comumente 

utilizado para aumentar a dureza superficial do aço bem como melhoria da 

resistência à fadiga e à corrosão(2),(3).  

Os tratamentos térmicos que precedem a nitretação a plasma são têmpera e 

revenido. A têmpera é o tratamento térmico empregado para aumentar a dureza dos 

aços e o revenido aumenta a tenacidade(4),(5).  A influência de diferentes tempos de 

revenimento sobre as propriedades do aço AISI 1045 mostrou que para as 

condições de temperatura de têmpera de 900°C e temperatura de revenimento de 

600°C durante 100s a microdureza foi cerca de  414 HV(6). 

Estudos de difração de raios X e espectroscopia Mössbauer(7),(8) em amostras 

nitretadas de aço AISI 1045 mostraram que a camada composta próxima à 

superfície consiste de uma mistura de fases ’-Fe4N de -FexN, porém a fase ’ 

apresentou uma maior proporção. Os efeitos da composição do gás durante o tempo 

de nitretação e temperatura foi avaliado em amostras de aço AISI 1045(9). Numa 

mistura de 76%H2-24%N2 foi constatado camadas compostas e zonas de difusão, 

enquanto que a composição de 5%H2-95%N2 resultou numa fina camada de 

compostos. Por outro lado, na composição de gás em 100% N2 nenhum efeito na 

camada de nitretação foi constatado. 

O presente estudo propõe uma alternativa de realizar o revenimento durante 

o processo de nitretação, ou seja, comparar as propriedades do processo de 

nitretação com e sem revenimento. O principal objetivo é diminuir uma etapa do 

processo e consequentemente o gasto de energia mantendo as propriedades de 

nitretação inalteradas. Desta forma, tornando o processo de nitretação cada vez 

mais competitivo frente aos demais processos de tratamento superficial. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizadas amostras do aço AISI 1045 com dimensões padronizadas de 

20mm de altura e 15mm de diâmetro. Todas as amostras foram devidamente lixadas 

(lixas de SiC, 100# a 1200#), polidas e atacadas com Nital 5%. Foram realizadas 

medidas de dureza e análise metalográfica em todas as amostras antes da 

nitretação e após foram feitas medidas de microdureza, análise de difração de raios 

X e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

Os parâmetros para os tratamentos de têmpera, revenido e nitretação foram 

baseados em dados da literatura(6),(7). 
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As amostras temperadas foram tratadas termicamente em um forno mufla 

(JUNG), com patamar de 900ºC, taxa de aquecimento de 30ºC/min com 30 minutos 

de permanência no patamar. Em seguida foram resfriadas em óleo para têmpera a 

25ºC. As amostras foram revenidas no mesmo forno, com patamar de 500ºC, taxa 

de aquecimento de 8,33ºC/min com 2 horas de permanência, em seguida foram 

resfriadas em temperatura ambiente. Para medição de dureza, as amostras foram 

submetidas a uma carga de 150kgf em um durômetro de Bancada Rockwell 

(Pantec). 

Nos experimentos de nitretação foram utilizados dois tipos de amostras: 

temperadas com revenimento e temperadas sem revenimento. O controle de 

temperatura foi feito por meio de um termopar inserido em uma amostra cilíndrica 

posicionada entre as amostras a serem tratadas. O processo de nitretação foi 

executado em uma câmara de deposição física de fase vapor assistida por plasma 

(Physical Vapor Deposition – PVD). Antes de serem nitretadas as amostras 

passaram por 30min de limpeza (2,1torr, 50mA e 537V, 300ºC) numa mistura 

gasosa de 80%H2-20%Ar em volume. Em seguida as amostras temperadas e 

revenidas foram nitretadas durante 2h (3,7torr, 0,53mA, 619V, 480°C) numa mistura 

gasosa de 80%H2-20%N2 em volume. Para as amostras que sofreram apenas a 

têmpera a nitretação foi feita em dois diferentes tempos, 2h e 4h (480ºC, 3,7torr, 

0,58mA, 638V). O controlador de vazão de gases utilizado na nitretação foi o 

Horibastec PS – 4 – SHR e para controle de pressão utilizou-se o ACM 2000 da 

Adixen. Para o controle de voltagem e amperagem foi utilizada uma Fonte de 

Tensão Isolada 1000/2.0A.  

Os parâmetros para a análise de difração de raios X e MEV foram baseados no 

trabalho dos pesquisadores Miola et al.(7). As análises de microscopia eletrônica 

foram conduzidas no equipamento Zeiss DSM 940 e analisador EDS. A difração de 

raios X (DRX) foi executada no equipamento Shimadzu XRD 600. Utilizou-se 

geometria -2-, ângulo rasante (GAXRD), ângulo de incidência de 3. Todas as 

medidas foram obtidas com passo de 0,05º no intervalo 2 de 30 a 90º, com um 

tempo de aquisição de 2s. Para determinação do módulo de Young e dureza da 

superfície nitretada dos aços AISI 1025 foi utilizado um nanoindentador 

instrumentado, marca e modelo CETR UMT-02. Foi utilizado o controle do ensaio 

através da carga. Seu valor foi 30 mN, com espaçamento entre as medidas de 

50μm, 16 medidas por amostra e o tempo de manutenção à carga máxima de 10s. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Fig. 1 mostra as microestruturas presentes nas amostras antes e após os 

tratamentos térmicos de têmpera e revenimento.  

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 1: Micrografias das amostras de aço AISI 1045 (a) revenida, (b) temperada e 
(c) sem tratamento térmico. 
 

Na Fig. 1c pode-se ver a matriz ferrítica (parte clara) e os grãos de perlita 

(parte escura). A equiaxidade dos grãos confirma a baixa dureza das 

microestruturas de ferrita e grãos de perlita, ou seja, 4HRC. Comparando as 

microestruturas das amostras sem tratamento e temperadas (Fig. 1c-b), 

respectivamente, percebe-se que os grãos obtidos na têmpera são menores e em 

formato de agulhas se comparados aos grãos da amostra sem tratamento térmico. 

Isso se deve à mudança de estrutura cristalina que ocorreu no processo de têmpera, 

ou seja, a estrutura alongou-se passando de uma estrutura cúbica de face centrada-

CFC (austenita) para tetragonal de corpo centrado-TCC (martensita). Este processo 

ocasiona o surgimento de tensões internas na estrutura devido ao alongamento, 

desta maneira, aumentando seu nível de dureza (17HRC). Após o tratamento de 

revenimento foi observado uma diminuição da dureza, ou seja, passou de 17HRC 

(Têmpera) para 8HRC (Revenido). Esse resultado também pode ser explicado pela 

mudança de estrutura cristalina que houve de TCC para CCC, ou seja, saindo do 

formato tetraédrico e voltando para o formato cúbico, deste modo eliminando as 

tensões internas geradas. A Fig. 2 mostra a microestrutura das camadas de nitretos 

e de difusão das amostras temperadas, temperadas e revenidas e nitretadas durante 

2h e 4h.  
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Figura 2: Microscopia Eletrônica de Varredura do aço AISI 1045: (a) temperada, 
revenida e nitretada por 2h; (b) temperada e nitretada por 2h e (c) temperada e 
nitretada por 4h (ampliação de 3000X) 
 

A espessura da camada de nitretos para as amostras temperadas com tempo 

de nitretação de 4h (Fig. 2c) foi aproximadamente 5m, maior que as amostras 

nitretadas durante 2h (Fig. 2a e 2b) com espessura média de 3m. Resultados 

similares foram obtidos no trabalho de Miola et al.(7). Neste estudo(7) obteve-se uma 

espessura de 5m, para a camada de compostos em amostras de aço AISI 1045 

nitretadas durante 3h, e espessuras inferiores para menores tempos de nitretação 

de 1 e 2h.  

A estrutura da camada nitretada obtida no presente trabalho (espessura de 

5m e nitretada por 4h) foi similar à encontrada por Skonieski et al.(10). Foram 

nitretadas(10) amostras do  aço AISI 4140 (substituto do 1045), a 500ºC, durante 6h 

numa atmosfera gasosa de 24%N2-76%H2 atingindo uma camada de 5m. A Fig. 3 

apresenta os difratogramas de raios X para as amostras temperadas, temperadas 

revenidas e nitretadas durante 2 e 4h. 

A Fig. 3 apresenta os resultados de difração de raios X, mostrando a 

presença da fase , de nitretos ’ (Fe4N) e da fase  (Fe3N). As amostras a e b 

apresentaram similaridade nas fases formadas, pois ambas amostras foram 

nitretadas durante ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. Com o aumento 

de tempo de nitretação a intensidade dos picos de difração das fases aumentou (Fig. 

3c). 

A camada composta próxima à superfície consiste de uma mistura de fases 

Fe4N e Fe3N, sendo que a fase Fe4N apresentou uma maior proporção, tanto para 

2h de nitretação, quanto para 4h. Esta maior proporção foi constatada também nos 

estudos realizados por Miola et al.(7). Uma incidência similar de fases também foi 
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constatada nas amostras nitretadas a 560ºC, durante 3h, numa composição gasosa 

de 25%N2-75%H2 de Clarke et al.(9). 

 

Figura 3: Difratogramas de raios X para as amostras (a) temperada, revenida e 
nitretada por 2h; (b) temperada e nitretada por 2h e (c) temperada e nitretada por 4h 
 

Os resultados de nanoindentação para as amostras após os diferentes 

tratamentos de nitretação estão apresentados na Tab. 1.  

 
Tabela 1: Medidas de dureza e de módulo de Young das amostras do aço AISI 
1045: (a) temperada, revenida e nitretada por 2h, (b) temperada e nitretada por 2h e 
(c) temperada e nitretada por 4h 

Propriedades a b c 

Módulo de Young (GPa) 189  5 214  6 187 6 

Dureza (GPa) 11,0  0,3 11,2  0,5 9,1  0,9 

 

Os resultados (Tab. 1) mostraram que a amostra b (temperada e nitretada por 

2h) apresentou maiores valores de Módulo de Young e dureza quando comparada 

com as demais amostras. Este fato foi devido à maior dureza inicial (17HRC) da 

amostra b antes do processo de nitretação em comparação à amostra a (8HRC), 

ambas com tempo de nitretação de 2 horas. A diferença de propriedades mecânicas 

das amostras b e c foi devido ao maior tempo de nitretação para a amostra c. 

Sugere-se que nesse tempo maior de nitretação (4h) a amostra c sofreu o 

revenimento, alterando assim sua dureza final. Desta forma, comprovando a 

proposta de estudo do presente trabalho. Sendo assim, é possível que o processo 

de revenimento ocorra durante o tempo de nitretação. 
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CONCLUSÕES 

As medidas de difração de raios X evidenciaram que a camada nitretada 

consiste de uma mistura de fases de ’ (Fe4N) e  (Fe3N) nos diferentes tempos de 

nitretação. Sendo que a fase ’ (Fe4N) apresentou uma maior proporção. Esse fato 

pode ser devido à diminuição de C na superfície durante o processo por plasma. 

Maiores valores de dureza foram constatados na amostra com menor tempo 

de nitretação (2h), porém maior dureza inicial, ou seja, após o tratamento térmico. 

As propriedades mecânicas das amostras após os processos de nitretação foram 

similares para as amostras com durezas iniciais diferentes (após tratamento térmico) 

e mesmo tempo de nitretação. Esse fato sugere que o processo de revenimento 

ocorreu em paralelo ao processo de nitretação. Desta forma, é possível alterar as 

propriedades do processo de nitretação em diferentes condições de tratamento 

térmico. Sugere-se que sejam feitos outros estudos com um maior aprofundamento 

para avaliar as características da camada e sua influência nas propriedades 

mecânicas do material nitretado. 
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ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL 1045 PLASMA 

NITRIDING: WITH AND WITHOUT TEMPERING 

 
Abstract 

 

The purpose of this study was to evaluate the possibility of tempering during the 

nitriding of AISI 1045 steel. The objective was to evaluate the possibility of 

eliminating this phase, with the nitriding properties remaining unaltered. For this, 

three parameter samples were compared: quenched, tempered and nitrided for 2h; 

quenching and nitrided for 2h and quenching and nitrided for 4h. The analysis 

techniques used for characterizing the samples before and after nitriding were optical 

microscopy, hardness Rockwell C (HRC), scanning electron microscopy (SEM), X-

ray diffraction (XRD). Results showed that phase ’ is the most favorable of all 

parameters tested. The hardness assays showed that samples with different initial 

hardness (with and without tempering) and even nitriding time showed similar 

mechanical properties. This fact suggests that the tempering process occurred 

parallel to the nitriding process. 

 

KEY WORDS: Plasma nitriding, X-ray Diffraction, Hardness, Tempering, Quenching. 
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