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RESUMO
Neste trabalho será estudada a eficiência do revestimento de Nitreto de Titânio
Alumínio (TiAlN) aplicado no aço AISI H13 nitretado. A eficiência do revestimento será
avaliada através da exposição a ensaios de fadiga térmica de corpos-de-prova de aço
AISI H13 nitretados a gás em baixa pressão em duas condições distintas: com
revestimento de TiAlN e sem revestimento. A aplicação do revestimento de TiAlN
será feita pelo método PAPVD – Plasma Assisted Physical Vapor Deposition. Os
corpos-de-prova, nas duas condições descritas, serão submetidos a ciclos térmicos de
aquecimento e resfriamento, simulando as condições de fadiga térmica. Após o
término

da

ciclagem,

os

corpos-de-prova

serão

analisados

macro

e

microscopicamente. Os resultados da análise serão correlacionados com a eficiência
do revestimento.
Palavras-chave: TiAlN, PAPVD, AISI-H13, Fadiga térmica, Nitretação à gás em baixa
pressão, Trincas térmicas, injeção de alumínio.

ix

ABSTRACT
In this work, the efficiency of the titanium aluminium nitride coating (TiAlN) applied
on the nitride AISI H13 steel will be study. The coating efficiency will be evaluated
through exposure of low pressure gas nitriding AISI H13 samples to thermal fatigue
tests, in two different conditions: with TiAlN coating and no coated. The TiAlN coating
deposition will be made using Plasma Assisted Physical Vapor Deposition process
(PAPVD). The samples of the two conditions described will be subjected to thermal
cycles of heating and cooling, in order to simulate the thermal fatigue conditions.
After the thermal cycles, the samples will be examined by macro and microscopy. The
results will be correlated with de coating efficiency.
Keywords: TiAlN, PAPVD, AISI-H13, Thermal Fatigue, Low pressure gas nitriding, Heat
checking, Thermal crack, Aluminium die casting.
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1

INTRODUÇÃO
Um grande desafio para qualquer indústria é a obtenção de produtos

competitivos com baixo custo de fabricação. Com os avanços tecnológicos o custo de
fabricação se torna cada vez mais baixo, porém a necessidade de manutenção dos
recursos empregados, como: equipamentos, ferramentais, dispositivos, acaba por
interferir diretamente no resultado final de qualquer produto. Fatores como o
desgaste e a quebra afetam diretamente a vida útil destes recursos e isto tem
motivado a pesquisa e o desenvolvimento de materiais, tratamentos e revestimentos
mais

resistentes,

que

resultem

em

menor

custo

de

manutenção

e,

consequentemente, em produtos com reduzido custo de fabricação.
O processo de injeção de alumínio sob pressão é um exemplo que pode ser
inserido no panorama descrito acima. É um processo que possui grande importância
no setor da indústria metal-mecânica não só pela grande variedade de produtos que
podem ser produzidos, como também pelos níveis elevados de reciclagem e de
economia de energia (MACHADO, 2004; SRIVASTAVA, et al., 2003; PADILHA, 2000).
Contudo, neste processo os custos de projeto, construção e manutenção do molde
para injeção são elevados. O processo de injeção sob pressão é caracterizado por
uma fonte de energia hidráulica que concede alta velocidade ao metal fundido para
obter um rápido preenchimento do molde metálico. O molde absorve as tensões do
processo de injeção, dissipa o calor contido no metal e facilita a remoção da peça
injetada na preparação para o próximo ciclo. A energia hidráulica é fornecida por um
sistema que permite controlar a posição do atuador, a velocidade e a aceleração para
otimizar as funções do fluxo e da força aplicada ao metal fundido, assim como o seu
preenchimento e solidificação dentro da cavidade (SULLY, 1992).

15

No que se refere à fabricação de produtos, a indústria automobilística utiliza
uma grande quantidade de peças fundidas em alumínio produzidas por meio do
método de injeção sob pressão: tampas de válvulas, fechaduras, carcaças de motor
de arranque, maçanetas, caixas de câmbio de máquinas agrícolas, entre outras
(KOSEC; SOKOVIC; KOSEC, 2005; MACHADO,2004).
O processo de injeção de alumínio sob pressão quando aplicado a peças de
geometria complexa ou com restrições de tolerância dimensional, se apresenta como
excelente opção (SRIVASTAVA et al., 2003), dada não só pelo atendimento destes
requisitos como também pela alta produtividade, quando comparado aos métodos
tradicionais (usinagem, fundição por gravidade, etc.).
O alumínio possui como uma das principais vantagens, a possibilidade de
reciclagem infinita, sem perder suas características iniciais, consumindo entre 5%
(http://www.abal.org.br/reciclagem/introducao.asp) e 8% (PADILHA, 2000) da
energia necessária para a produção do alumínio primário. A economia de energia
estabelecida pela reciclagem ou o ganho energético é significativo para numerosos
materiais: alumínio (92%), cobre (85%), borracha (71%), ferro e aço (65%), chumbo
(65%), papel (64%) e zinco (60%). Além do aspecto energético, a reciclagem permite a
economia de matérias primas e possibilita a diminuição de rejeitos utilizados na lavra
e no processamento de minerais. Por exemplo, cada 1.000kg de alumínio reciclado
possibilita a preservação de 4.000kg de bauxita que seriam necessárias para a
obtenção de alumínio primário metálico (PADILHA, 2000).
A Tabela 1 mostra a energia necessária para a produção de alguns materiais.
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Tabela 1 - Energia necessária para a produção de alguns materiais
Material Energia necessária

Energia necessária
(GJ/t)

Aço bruto

9,8-47

Ferro fundido

58-360

Alumínio

83-330

Bronze

97

Cobre

72-118

Chumbo

28-54

Cimento

4,5-8,1

Concreto reforçado

8,3-14,4

Cerâmica tradicional (tijolos)

3,4-6,0

Vidro plano

14-20

Fibra de vidro

43-64

Polipropileno

108-113

Poliestireno

96-140

Polietileno

80-120

PVC

67-92

Papel

59

Fonte: PADILHA, 2000.

A despeito das vantagens anteriormente citadas, a fabricação pelo método de
injeção sob pressão necessita não só de equipamento robusto como também de um
molde que atenda acima de tudo, as exigências do produto. No caso específico do
molde de injeção, além dos custos elevados em seu projeto e construção ele tem
elevados custos de manutenção devido, principalmente, a danos que sofre por fadiga
térmica, desgaste erosivo, solda, corrosão e a combinação destes (LIN, et al, 2006;
KOSEC et al., 2005; SALAS et al., 2003).
As condições ideais para injeção são extremas para a vida útil do molde. O
ponto de fusão do alumínio e a temperatura ideal para injeção é de
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aproximadamente 660oC (ANDRESEN, 2005). O alumínio fundido é injetado para
dentro do molde em um ciclo com duração de aproximadamente 40s (equivalente a
90 ciclos por hora). Após cada ciclo de injeção é aplicado na superfície das cavidades
(interior do molde) um jato de desmoldante à base de água em temperatura
ambiente. Em consequência disto, a superfície das cavidades internas do molde,
trabalha com oscilações de temperaturas de aproximadamente 457oC (no momento
da injeção) e de 107oC (após a aplicação de desmoldante), durante cada ciclo. Isso
significa que, a superfície das cavidades trabalha com uma flutuação de 350oC num
intervalo de aproximadamente 20s (SRIVASTAVA et al., 2003), que leva ao
aparecimento das trincas térmicas na cavidade do molde. Estas trincas térmicas são
causadas pela fadiga térmica devido ao resfriamento e aquecimento alternado na
superfície do molde durante a injeção (SHIVPURI, et al., 1996).
A fadiga térmica é provavelmente a causa mais frequente de falhas em moldes
de injeção de alumínio (YOUNG, 1979), que provoca a formação de trincas (trincas
térmicas) superficiais que se iniciam microscopicamente e aumentam até a formação
de trincas macroscópicas. Estas trincas causam falhas como rebarbas na superfície do
produto, aumento da rugosidade e, à medida que se propagam para o interior da
cavidade podem atingir os canais de refrigeração causando vazamento de água e a
perda por completo da cavidade.
A fadiga térmica faz com que a cavidade interna do molde, onde o produto é
moldado, tenha um tempo de vida bastante reduzido. A cavidade de um molde
suporta aproximadamente 150.000 ciclos de injeção até sua substituição (ANDRESEN,
2005) sem considerar os danos catastróficos como quebras, trincas ocasionadas por
mau uso, etc. Para um molde de duas cavidades, isso equivale a 300.000 peças
injetadas que para muitos produtos, significa um ano de produção. Tomando como
exemplo, produtos que utilizam componentes em alumínio, em 2008 foi registrada a
venda

de

462.890

motos

populares,

de

um

único

modelo/marca
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(http://www.abraciclo.org.br). No mesmo ano, 285.665 veículos de um único modelo
de veículo popular foram produzidos (http://www.anfavea.com.br/tabelas.html). Não
levando em consideração que alguns componentes são utilizados em vários modelos,
e que um único modelo pode utilizar vários componentes iguais, é possível verificar
que cada respectivo molde de injeção atingirá seu fim de vida útil em média em um
ano, necessitando da substituição de suas cavidades.
Diante disto, surge o desafio de aumentar o tempo de vida das cavidades
quanto à ocorrência da fadiga térmica. Para isso, se faz necessário o entendimento
das características relacionadas à fadiga térmica do aço para trabalho à quente
AISI H13 com os tratamentos e revestimentos superficiais de aplicação industrial.

19

2

OBJETIVO DO TRABALHO
Este trabalho tem como objetivo o estudo do comportamento sob fadiga

térmica do revestimento de nitreto de titânico e alumínio (TiAlN) aplicado ao aço
AISI H13 nitretado. Este comportamento permitirá avaliar a eficiência do
revestimento para uso em moldes de injeção de alumínio sob pressão. Ao final deste
estudo pretende-se obter resultados que demonstrem as vantagens de se utilizar o
revestimento de TiAlN para minimizar/retardar o desgaste por fadiga térmica.
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1

Processo de fundição
A base de todos os processos de fundição consiste em alimentar o metal líquido

na cavidade de um molde com o formato requerido, seguindo-se um resfriamento, a
fim de produzir um objeto sólido resultante da solidificação. É possível fundir peças
de forma simples ou complicadas, peças com partes ocas, etc. Nos anos recentes, a
fundição evoluiu de tal maneira que não existe peça que não possa ser fundida. Devese porém, dirigir-se o projeto da peça às vantagens e limitações de cada processo de
fundição (AGOSTINHO et al., 2004).

3.2

Fundição sob pressão
O processo de injeção sob pressão consiste na entrada do metal fundido para o

interior do molde, proporcionado por um sistema hidráulico. A entrada do metal
fundido gera a eliminação do gás da cavidade do molde, e seu contato com a
superfície causa a perda de calor durante o processo. Com a perda de calor, tem-se a
formação do produto solidificado. Quatro famílias de ligas são comumente injetadas
sob pressão: ligas de alumínio, zinco, magnésio e cobre. O chumbo, estanho e em
menor extensão as ligas de ferro podem também ser injetadas sob pressão (SULLY,
1992).
As máquinas para fundição sob pressão são divididas em dois tipos básicos:
câmara fria e câmara quente.
Se o metal a ser utilizado funde a uma temperatura baixa e não ataca o material
do cilindro e pistão de injeção, este cilindro pode ser colocado diretamente no banho
do metal fundido. Este tipo de máquina é chamado de “câmara quente”. A Figura 1
indica, esquematicamente o sistema de câmara quente. As peças fundidas neste tipo
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de máquina pesam desde poucos gramas até 25 kg, aproximadamente. Sua
capacidade de produção, dependendo do grau de mecanização adotado e do tipo de
peça, varia normalmente de 50 a 500 peças por hora (CHIAVERINI, 1986).
O processo de câmara quente é o processo original inventado por H.H. Doehler
(SULLY,1992). É utilizado para materiais de baixo ponto de fusão (zinco, chumbo,
estanho e as ligas de magnésio). O processo de câmara quente minimiza a exposição
do metal fundido à turbulência, atmosfera oxidante, e perda de calor durante a
transferência da energia hidráulica, porém durante a produção, o contato prolongado
entre o metal fundido e o sistema de componentes apresenta sérios problemas nos
materiais expostos (SULLY, 1992).

Acumulador (hidráulico/pneumático)

Pistão

Placas

Sistema de travamento

Prolongador

Gooseneck

Molde

Figura 1 - Representação esquemática da operação de fundição sob pressão em câmara quente
(SULLY, 1992).

Se o metal fundido ataca o material do sistema de bombeamento (cilindro e
pistão), este não pode ser colocado em contato com o metal líquido. O tipo de
máquina usado é o chamado “câmara fria” e é representado esquematicamente na
Figura 2.
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O processo de injeção em câmara fria resolve os problemas de materiais,
separando o atuador do reservatório de metal fundido na maior parte do ciclo. A
injeção em câmara fria requer um sistema independente, de medição do metal e de
injeção imediata dentro do molde, expondo o atuador hidráulico por apenas poucos
segundos. Esta exposição mínima permite a injeção de ligas a altas temperaturas,
como o alumínio, cobre e em alguns casos as ligas de ferro (SULLY, 1992).

Placas

Acumulador (hidráulico/pneumático)

Sistema de travamento

Pistão

Bucha de
injeção

Molde

Figura 2 - Representação esquemática da operação de fundição sob pressão em câmara fria (SULLY,
1992)

As técnicas modernas de fabricação de matrizes permitem produzir
regularmente fundidos complexos. Um dos fatores mais limitantes é a espessura
mínima da seção que pode ser produzida por um determinado processo. Esta
limitação é levada em conta tanto para definição do acabamento superficial do
molde como do método de alimentação do metal líquido, definido pelos canais de
alimentação, sendo ainda dependente das limitações envolvidas na construção da
cavidade do molde.
A precisão dimensional e o acabamento superficial variam grandemente de
processo para processo. Aqueles que envolvem moldes metálicos tendem a produzir
fundidos com maior precisão (AGOSTINHO et. al., 2004).
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A escolha de um processo de fundição para uma determinada peça deve levar
em conta além dos aspectos técnicos, fatores econômicos como:
• Nível de produção em número de peças;
• Custo do ferramental de fundição;
• Custo do equipamento;
• Custo da usinagem para acabamento da peça;
• Custos gerais tais como consumo de energia, movimentação, etc.
A injeção sob pressão é o processo mais econômico e tecnicamente fácil, de
fundição de alumínio em larga escala de produtos precisos e de geometrias
complexas (KOSEC et al., 2005).
3.2.1 Molde de injeção do processo de fundição sob pressão
O molde utilizado para injeção de alumínio sob pressão consiste basicamente de
um par de matrizes (onde é moldado o produto), conjunto de placas internas (para
extração, amortecimento, etc), pinos extratores e placas externas por onde é fixado o
molde na máquina. A bucha de injeção, assessório utilizado para a condução do
alumínio fundido ao interior do molde, é o elo de ligação entre a máquina (sistema de
injeção) e o molde. Em alguns casos, o molde pode ser dotado de gavetas com
acionamento hidráulico, pneumático ou até mesmo mecânico, garantindo a produção
de perfis mais complexos.
A Figura 3 apresenta o corte de uma matriz para fundição sob pressão
(CHIAVERINI, 1986).
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Figura 3 - Corte de uma matriz para fundição sob pressão (CHIAVERINI, 1986)

3.2.2 Aços para construção mecânica
O bom desempenho de qualquer projeto mecânico, depende além de outros
fatores, da escolha do material adequado. A escolha de materiais adequados a
aplicação, possibilita um maior tempo de vida útil, baixas incidências de quebras,
baixos níveis de desgaste, e portanto melhor qualidade do produto construído. Para
aplicações especiais, foram desenvolvidos aços especiais, chamados de açosferramenta.
3.2.2.1

Classificação dos aços-ferramenta

A Tabela 2 apresenta a classificação dos aços para ferramentas e matrizes.
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Tabela 2 - classificação dos aços para ferramentas e matrizes

Grupo

Característica

Aplicação

M

Aço rápido ao Molibdênio (Molibden)

Ferramentas de usinagem

T

Aço rápido ao Tungstênio

Ferramentas de usinagem

H

Aço ferramenta (Hot)

Para trabalho a quente

A

Aço ferramenta temperável ao ar (Air)

Para trabalho a frio

D

Aço ferramenta (Deep)

Para trabalho a frio

O

Aço ferramenta temperável em óleo (Oil)

Para trabalho a frio

S

Aço resistente ao choque (Shock)

Para trabalho a frio e a quente

P

Aço para molde (Plastic)

Moldes de injeção de plástico

W

Aço temperável em água (Water)

Para trabalho a frio

Fonte: BAYER; VASCO; WALTON, 1993

3.2.3 Materiais para aplicação em matrizes de injeção de alumínio
O molde utilizado no processo de injeção de alumínio apesar de possuir vários
componentes, tem em sua fabricação pouca diversidade de materiais. Na estrutura
externa, que não é afetada pelas altas temperaturas, e que tem como atividade
principal comportar as matrizes do molde, é utilizado aços de médio carbono, tratado
termicamente para resistir às montagens e desmontagens na máquina. Componentes
internos que sofrem atrito, como gavetas, pinos guia, colunas etc. que não estão
expostos diretamente às altas temperaturas, são fabricados em alto carbono com
tratamento térmico para aumentar a resistência ao desgaste por contato metalmetal. Já os componentes internos que são expostos diretamente às altas
temperaturas e que estão diretamente ligados à qualidade do produto, são
fabricados em aço-ferramenta para trabalho a quente, mais especificamente o
AISI H13. A Tabela 3 mostra opções de materiais utilizados, para os componentes de
um molde de injeção.
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Tabela 3 - Alguns materiais recomendados para construção de moldes de injeção

Componente do molde

Material

Dureza

Bloco da cavidade

AISI H13

44 – 46 HRC

Macho

AISI H13

44 – 46 HRC

Pino Trava

SAE 6150

48 – 50 HRC

Colunas

SAE 6150

50 – 52 HRC

Bloco fixador

SAE 4140

30 – 34 HRC

Acessórios de ejeção

SAE 1020

-

Placa ejetora

SAE 1020

48 – 50 HRC (cementada)

Pinos ejetores

AISI H13

cementados

Pino central

SAE 1020

48 – 50 HRC (cementada)

Bucha do pino central

SAE 1020

58 – 60 HRC (cementada)

Cremalheira

SAE 6150

48 – 52 HRC

Pinhão

SAE 6150

43 – 45 HRC

Bloco de injeção

AISI H13

44 – 46 HRC

Canal de entrada, espalhador e bucha

AISI H13

44 – 46 HRC

Bucha de injeção

AISI H13

44 – 46 HRC

Placas de desgaste

AISI M2

58 – 60 HRC

Fonte: ANDRESEN, 2005

Segundo

RODRÍGUEZ-BARACALDO et. al. (2007) e

YOUNG (1979), o aço

AISI H13, com composição indicada na Tabela 4, é especialmente indicado para
ferramentas e moldes que executam trabalho a quente.
Tabela 4 - Composição química (% em peso) do aço para trabalho a quente AISI H13
C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

V

0,32 – 0,45

0,20 – 0,50

0,80 – 1,20

4,75 – 5,50

0,30 máx

1,10 – 1,75

0,80 – 1,20

Fonte: BAYER; VASCO; WALTON, 1993
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A matriz é construída por processos sucessivos de usinagem e seus
componentes são tratados termicamente através de tempera e dois ou três estágios
de revenimentos sucessivos, atingindo a dureza de aproximadamente 48 HRC,
(RODRÍGUEZ-BARACALDO et. al., 2007; FRANCO JR., 2003). Após este processo, o
molde passa por uma usinagem de detalhes (não possíveis em usinagem tradicional)
denominada de eletroerosão e, por fim, sofre um polimento para reduzir a
rugosidade superficial (na área onde será moldado o produto) e assim facilitar o
escoamento do material fundido e a remoção do produto.

3.3 Conceito de falhas
As falhas no processo de injeção sob pressão, como as falhas de materiais
forjados, podem ocorrer por condições de serviço, projeto ou seleção de material
inapropriada, deficiência de manufatura ou uma combinação destes. A falha
relacionada ao projeto é aquela em que, mesmo uma perfeita fundição (livre de
deficiências inesperadas e de acordo com as especificações exigidas) não atende as
exigências de aplicação. Correspondentemente, uma falha relacionada a um defeito é
o resultado de uma condição que não é abrangida nos critérios de aceitação
estabelecidos que um projetista não fez ou não pôde antecipar. Em muitos casos, a
manufatura e o projeto da fundição contribui para a falha prematura (ASM, 1992).
Compreender como uma típica distribuição de falhas de um dado produto deve
estar relacionada com o tempo é algo importante quando vista para os padrões de
falha, Figura 4.

Taxa de Falhas
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Período
de falhas
prematuras

Período de falhas
devido ao fim de
vida util
Período de falhas
Intrínsecas ao uso

Tempo
Figura 4 - Típica distribuição de tempo das falhas (“curva da banheira”), adaptado de SCUTTI (1992)

Falhas prematuras são muitas vezes associadas com as questões de fabricação,
questões de controle de qualidade ou tensões iniciais de “assentamento”, enquanto
que as incidências de falhas relacionadas com o uso são aquelas que aumentam com
o tempo (SCUTTI, 1992).
Na utilização de um equipamento novo, é comum que algumas falhas apareçam
(falhas prematuras). Estas falhas estão relacionadas às características de utilização e
funcionamento do equipamento, que não foram previstas durante a fase de
desenvolvimento e projeto. Dentre elas, são comuns, falhas por vibração, cargas de
trabalho por tempo prolongado, materiais inapropriados para as diversas utilizações
do equipamento, etc. O motivo destas falhas se dá principalmente devido a
dificuldade de simulação de todas as condições críticas de uso prolongados do
equipamento. Devido a isto, é comum que falhas ocorridas num determinado
modelo/projeto sejam corrigidas nos modelos/projetos futuros (SCUTTY, 1992). No
caso dos moldes de injeção as falhas prematuras, também ocorrem. Como
prevenção, uma longa etapa de ajustes é feita simulando o processo de abertura e
fechamento dos moldes, sem a fase de injeção. Uma vez que os ajustes necessários
para o bom funcionamento do molde foram realizados, um processo de verificação
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do produto é iniciado. O molde então é submetido a ciclos de injeção, e o produto
(peça) e o molde são avaliados. Defeitos como, falha de preenchimento, falha de
extração (peça é “decepada” e parte fica presa no molde), rugosidade superficial
inapropriada do produto, falhas dimensionais, etc. são avaliados, diagnosticados e
resolvidos.
Esta etapa é considerada com uma fase de ajustes e é inerente a qualquer
molde novo. Algumas empresas a chamam de “try-out”. Uma vez resolvidos os
detalhes/falhas detectados no “try-out”, o molde é entregue para o uso contínuo no
setor de produção. A partir deste momento, o cronômetro de utilização do molde é
disparado. As falhas passam a serem interpretadas como mostrado na Figura 4.
Quebras, rupturas, falhas de qualquer natureza envolvendo o molde, são
consideradas como falhas prematuras. Normalmente estão relacionadas com o
projeto do molde.
As lições aprendidas com o histórico de problemas que cada empresa enfrenta,
auxilia consideravelmente a reduzir estas falhas nos novos projetos. As falhas
prematuras, não serão abordadas neste trabalho, pois devem ser diagnosticadas e
tratadas de forma individual.
Ao passar o período de falhas prematuras, o equipamento (molde, máquina ou
qualquer recurso material) entra no período de falhas intrínsecas ao uso, no qual se
percebe uma redução na quantidade de manutenções. As falhas passam a ser em sua
maioria causadas por desgaste e entendidas como normais ao uso do equipamento,
ocorrendo numa faixa de custo relativamente baixa, com pouco tempo de
intervenção e pouco comprometimento da qualidade, eficiência e produtividade do
equipamento. Se ignorado o período de falhas intrínsecas, mais rápido o
equipamento entrará em fim de vida útil.
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Após esta fase, inicia-se a etapa de falhas devido ao fim de vida útil (por
“desgaste no fim de vida útil”), as quais se tornam frequentes, com elevado custo de
manutenção. Normalmente envolvem a substituição de partes robustas e de
importância vital para o equipamento, ocasionando até sua substituição ou reforma
por completo, devido à quantidade de componentes envolvidos. Este último período,
representado também na Figura 4, tem como característica marcante, a necessidade
de substituição completa do componente, não permitindo reajustes, substituições
parciais, eliminação localizada de defeitos, repolimento, colocação de insertos, etc.
Em alguns casos, o custo de manutenção é elevado o suficiente para condenar por
completo o equipamento. No caso de moldes de injeção, este período é marcado
pela substituição completa de matrizes (cavidades), machos ou até mesmo do molde
inteiro.
É importante ressaltar que os três períodos de falhas citados (prematura,
intrínseca, e por uso), estão presentes em todo e qualquer tipo de equipamento. O
desafio é prolongar ao máximo o período de falhas intrínsecas. Para isto é necessário
que o processo de desgaste e seus danos sejam retardados fazendo com que o
equipamento opere por um tempo maior e com o menor número de intervenções
(manutenções corretivas) possíveis. Neste contexto, este trabalho busca explorar a
possibilidade de aumentar a duração do período de falhas intrínsecas, no molde de
injeção de alumínio sob pressão. Por este motivo, as falhas que serão observadas, se
referem àquelas inerentes ao processo, ou seja, fazem parte da etapa de vida normal
dos moldes, antes das ocorrências de falha provocadas pelo fim de vida útil, que
condenam por completo o molde.
Uma vez que o conceito de gerenciamento de vida é prudentemente adotado
através de um simples conceito de prevenção de falhas, os custos de fabricação e de
projeto podem ser reduzidos e a manutenção e outras atividades de prolongamento
da vida podem ser otimizadas (SCUTTI, 1992).
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3.4

Desgaste
Durante a sua operação, todo componente tem a sua superfície exposta ao

contato e movimento relativo com outra superfície, corpo ou fluido, sendo suscetível
ao desgaste. Este dano pode ocorrer em uma ou em ambas as superfícies em contato
e, geralmente, envolve a perda de material. O mesmo se intensifica em condições
severas de operação e/ou com materiais de baixa resistência, entre outros fatores. A
perda de material pode ser suficiente para causar a falha total de grandes e
complexos equipamentos (HUTCHINGS, 1992).
O desgaste como fator de desempenho de um sistema de engenharia é uma das
falhas ou danos muitas vezes negligenciado na fase de projeto. Conduz em muitos
casos a um significativo custo manutenção ou de substituição e associado à perda de
produção ou disponibilidade, que, além disso, leva a sanções econômicas. Adicionado
a isso, o desgaste muitas vezes, causa a redução da eficiência na operação da
máquina antes de ter progredido o bastante para justificar a substituição ou revisão.
O desgaste deveria, portanto ser sempre considerado de forma antecipada, no
desenvolvimento dos projetos, e não apenas como uma atividade a ser analisada a
“posteriori” quando o mesmo se torna um problema(HUTCHINGS, 1992).
O projetista tem duas preocupações principais no contexto do desgaste:
estabelecer se um desgaste significativo irá ocorrer durante o serviço e, em caso
afirmativo, tomar medidas para reduzir a taxa de desgaste para níveis
economicamente aceitáveis, além de outras condições impostas ao projeto. Os
significados dos termos: “desgaste significativo” e “níveis aceitáveis” claramente
dependem dos detalhes do sistema a ser desenvolvido, como também, da execução
dos passos que podem levar à redução do desgaste. De forma a propor métodos de
redução do desgaste, o projetista precisa determinar os mecanismos pelo quais o
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desgaste ocorre, e também compreender os fatores que controlam os mecanismos
de desgaste identificados(HUTCHINGS, 1992).
Levando em consideração a forma de remoção de material, vários tipos de
desgaste são propostos na literatura, como adesivo, abrasivo, erosivo, corrosivo,
oxidativo, por fadiga, por cavitação, entre outros (STACHOWIAK, BATCHELOR, 2000).
A seguir apresentam-se alguns tópicos sobre o desgaste por fadiga, por estar
inserido no contexto deste trabalho.
O termo desgaste por fadiga (“fatigue wear”) surgiu de observações das
partículas de desgaste geradas em contatos por deslizamento ou por rolamento,
mostrando a sua formação a partir de trincas. A natureza das trincas são as altas
tensões cíclicas nos contatos de asperezas que produz níveis elevados de deformação
nas regiões superficiais e sub-superficiais. Essa deformação, e a consequente
modificação da microestrutura dos materiais, têm um efeito significativo no desgaste
(FARIAS, 2004; STACHOWIAK; BATCHELOR, 2000).
Um mecanismo de desgaste por fadiga é ilustrado na Figura 5, em que se
observa a formação de uma trinca (1) na superfície e sua posterior propagação para a
sub-superfície (2). Uma segunda trinca pode aparecer numa já existente ou coalescer
com a trinca primária (formada na sub-superfície) (3). No último estágio (4), a trinca
alcança a superfície, ocorrendo o destacamento de uma partícula de desgaste
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2000).

33

Adesão ou
atrito
1) Iniciação de trinca por fadiga

2) Propagação primária da trinca ao longo do plano de
escoamento

Partícula de
desgaste

3) Iniciação de trinca secundária

4) Propagação da trinca secundária e formação de
partícula de desgaste

Figura 5 - Esquema ilustrando o processo de nucleação e crescimento de trincas durante o desgaste
por deslizamento. Adaptado de STACHOWIAK; BATCHELOR (2000)

Conforme resumido por FARIAS (2004) vários fatores contribuem para a
nucleação de trincas:
• Partículas de segunda fase: defeitos microestruturais como inclusões atuam como
núcleos para formação de vazios durante a deformação plástica. Os vazios
gerados produzem uma concentração de tensões e, consequentemente a
nucleação de trincas.
• Energia de defeito de empilhamento (EDE): materiais com elevada EDE
apresentam tendência a apresentar uma distribuição

heterogênea de

discordâncias (arranjo celular de discordâncias). As células de discordâncias
podem admitir uma grande deformação plástica, sendo uma região propícia para
a formação de vazios e para a nucleação de trincas
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Na sequência deste trabalho, poderá ser observado que o desgaste por fadiga e
as falhas causadas por fadiga térmica, possuem características similares como as os
aspectos de iniciação e propagação das trincas.

3.5

Principais falhas nos moldes de injeção
De acordo com uma investigação realizada pela “Die Casting Research

Foundation” em 1987 (CHU, 1997), as maiores causas de falhas em moldes de
injeção de alumínio foram identificadas como:
• Trincas Térmicas – 38%;
• Fraturas catastróficas – 20%;
• Erosão – 14%;
• Outras categorias – 28%.
As falhas no molde para injeção de alumínio podem ser classificadas em cinco
tipos (CHU, 1997; SHIVPURI et al., 1995; SHIVPURI, 1992; YOUNG, 1979):
• Fratura total: particularmente a falha catastrófica (quando o molde quebra após
apenas poucas injeções), que é muitas vezes mal interpretada porque as causas
não são reconhecidas. As mais frequentes causas da fratura total são devido ao:
– Projeto deficiente ou pobre;
– Tratamento térmico inapropriado;
– Deflexão excessiva em regiões de paredes finas;
– Pressões desiguais dentro da cavidade do molde;
– Pré-aquecimento insuficiente do molde;
– Choques súbitos de temperatura;
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Há um velho axioma que afirma, “Nenhum molde é melhor que seu tratamento
térmico” (YOUNG, 1979).
• Erosão (“washout”): resultado das altas velocidades com o qual o metal fundido
colide com a superfície da cavidade do molde, fazendo com que o aço seja aos
poucos removido e levado junto com o metal fundido. Muitos moldes têm
características geométricas complexas, como machos, pinos, aletas, nervuras e
cantos que são especialmente propensos ao desgaste por erosão do metal. Este
desgaste erosivo reduz a capacidade do molde de manter as tolerâncias
dimensionais e frequentemente requer a reconstrução das regiões da cavidade
que tenham sofrido uma extensiva remoção de material por arraste do material
fundido (SHIVPURI et al , 1996; VENKATESAN; SHIVPURI, 1995). A Figura 6 mostra
uma bucha de injeção danificada pelo efeito da erosão.

Figura 6 - Exemplo de erosão em uma bucha de injeção (JOSHI; et al, 2003)

• Soldagem e corrosão: causadas pela interação química entre o metal fundido e o
material da cavidade do molde, durante o enchimento e solidificação. A soldagem
e corrosão do alumínio na superfície do molde ocorrerão quando houver
deficiência de ferro na liga de alumínio injetado. Este alumínio fundido então
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reage com a superfície rica em ferro, causando formação e desagregação
intermetálica do aço da superfície para dentro do fundido. Isto resulta em peças
aderidas na superfície do molde, dificultando ou até mesmo impedindo sua
extração durante o processo (JOSHI, 2001; SHIVPURI et al., 1995). Na Figura 7 é
possível observar o alumínio aderido à superfície de um macho, após o processo
de injeção.

Figura 7 – Macho de um molde de injeção com alumínio aderido (soldagem na região indicada pela
seta) em sua superfície (cortesia da empresa Tork Peças Ltda).

• Indentação: a fundição por injeção é um processo de alta pressão, e a vedação do
molde após seu fechamento é obtida através do contato e pressão entre suas
respectivas faces. Com o uso, é comum que pequenas quantidades de alumínio
formem uma fina rebarba, entre as faces dos moldes / cavidades. Se esta rebarba
não é removida, quando molde se fecha para um próximo ciclo, a alta pressão que
o equipamento impõe ao molde (para garantir sua vedação), causará uma
deformação plástica por penetração ou indentação na superfície do molde. O
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dano por indentação causará uma superfície não plana, que por sua vez, causará
um fechamento inapropriado entre as duas metades do molde. Isto pode ser
observado na Figura 8. A indentação, além de danificar o molde, afetará a
qualidade e o acabamento superficial da peça (CHU, 1997).

Figura 8 – Molde com resíduos de alumínio (região indicada pela seta) que causam o dano por
indentação (cortesia da empresa Tork Peças Ltda).

• Trincas térmicas: são causadas pela fadiga térmica devido ao aquecimento e
resfriamento alternado da superfície do molde durante a injeção. O gradiente
térmico criado faz com que a superfície da cavidade seja comprimida durante o
aquecimento e tracionada durante o resfriamento. Isto resulta nas trincas
térmicas que aparecem como fraturas chamadas de “fraturas térmicas” na
superfície da cavidade. A Figura 9 mostra um exemplo de trincas térmicas na
superfície do molde. Estas fraturas interferem diretamente no acabamento
superficial das peças, e sua propagação conduz à falha do molde (SHIVPURI et al.,
1995).
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Figura 9 – Exemplo de trincas térmicas(indicadas pelas setas) na superfície do molde (cortesia da
empresa Tork Peças Ltda).

A fadiga térmica é decorrente das variações de temperatura entre o
aquecimento e o resfriamento do molde que produzem tensões cíclicas de tração e
compressão na superfície (KULKARNI et al. 2002).
A formação de trincas térmicas é provavelmente a mais frequente causa de
falha por desgaste de um molde de injeção de alumínio (YOUNG, 1979). São
frequentemente observadas como uma rede de trincas finas na superfície do molde,
as quais normalmente penetram apenas numa limitada camada superficial. Este
padrão de trincas degrada a qualidade da superfície do molde e, consequentemente,
o acabamento superficial dos produtos injetados. Além disto, pode aumentar o custo
de produção através do alto valor de manutenção por falhas no molde e da rejeição
dos produtos (PERSSON et al., 2004).
A Tabela 5 mostra os fatores que limitam a vida do molde, conforme a liga
injetada.
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Tabela 5 - Tempo de vida do molde para diferentes ligas fundidas sob pressão injeção
Liga fundida

Temperatura de
fundição °C

Zinco

430

Fatores que limitam a vida do
molde
Erosão
Trinca térmica

Magnésio

650

Fratura
Erosão
Indentação
Trinca térmica

Alumínio

700

Fratura
Erosão
Indentação
Trinca térmica

Cobre / Latão

970

Indentação
Erosão
Fratura

Tempo de vida normal,
número de ciclos
Matriz

Macho

0,5 – 2 milhões

0,5 – 2 milhões

100.000

50.000

à

à

400.000

200.000

60.000

40.000

à

à

200.000

150.000

5.000

1.000

à

à

50.000

5.000

Fonte: CHU, 1997

Baseado no exposto anteriormente sobre as falhas nos moldes de injeção, é
possível resumir que:
• O maior índice de falha presente nos moldes de injeção está relacionado à fadiga
térmica.
• A fadiga térmica tem grande participação na antecipação do “período de falhas
por fim de vida útil”, causando até a perda por completo da cavidade do molde.
• A fadiga térmica está relacionada ao ciclo térmico. No entanto, é necessária a
aplicação do ciclo térmico (aquecimento e resfriamento), pois é este que torna
possível a alta eficiência e produtividade do processo de injeção. O fenômeno da
fadiga térmica é inerente ao processo de injeção de alumínio sob pressão, o
desafio é tentar retardar, minimizar ou eliminar seus efeitos.
O processo de injeção de alumínio só ocorre a temperaturas elevadas e assim, o
desafio passa a ser o desenvolvimento de proteções adicionais que tragam um
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aumento na vida útil dos componentes envolvidos no processo de injeção, em
particular, as cavidades do molde (GOPAL; LAKARE; SHIVPURI, 1999; WANG, 1997).

3.6

Fadiga
A fadiga é uma forma de falha que ocorre em estruturas que estão sujeitas a

tensões dinâmicas e oscilantes. Nestas condições é possível a ocorrência de uma
falha em um nível de tensão consideravelmente inferior ao limite de resistência à
tração ou ao limite de escoamento para uma carga estática. A falha por fadiga é de
natureza frágil, mesmo em metais dúcteis, no sentido de que existe muito pouca, se
alguma, deformação plástica generalizada associada à falha. O processo ocorre pela
iniciação e propagação de trincas e, em geral, a superfície da fratura é perpendicular
à direção de uma tensão de tração aplicada. É estimado que esta falha compreende
aproximadamente 90% de todas as falhas metálicas (CALLISTER, 2002).
O termo fadiga pode ser definido como “o processo de mudança estrutural
permanente, localizado e progressivo ocorrendo em um material, sujeito a condições
que produzem flutuações de tensão e deformação em um ou mais pontos e que pode
culminar em trincas ou fratura total após um número suficiente de flutuações”
(HOEPPNER, 1996).

3.7

Fadiga térmica
As ligas estruturais são comumente sujeitas às variações de cargas térmicas e

termomecânicas. Se as tensões num componente se desenvolvem num ciclo térmico
sem cargas externas, o termo “fadiga térmica” (TF – Thermal Fatigue) ou “fadiga por
tensão térmica” é usado. O processo pode ser causado por um elevado gradiente de
temperatura num componente ou através de uma seção e pode ocorrer em um
material perfeitamente isotrópico e homogêneo. Por exemplo, quando a superfície
de um material é aquecida, a sua expansão térmica devido à dilatação é impedida
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pela região abaixo da superfície que está fria, gerando tensões compressivas
superficiais. Já no resfriamento, a deformação ocorre inversamente, a superfície é
impedida de se contrair resultando em tensões de tração superficiais (SEHITOGLU,
1996). Repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento irão gerar tensões de
compressão e tração que poderão resultar no dano por fadiga térmica.
Por outro lado, a fadiga térmica pode se desenvolver mesmo sob condições
uniformes de temperatura, sendo causada por defeitos internos como orientações
cristalinas diferentes ou anisotropia do coeficiente de expansão térmica de certos
cristais. Deformações e tensões internas podem ser de considerável magnitude para
causar o desenvolvimento, distorção e irregularidades na superfície do material.
Consequentemente, o ciclo térmico resulta em danos e deterioração da
microestrutura (SEHITOGLU, 1996).
O termo “fadiga termomecânica” (TMF – Thermomechanical Fatigue) descreve
fadiga em condições de mudança simultânea de temperatura e deformação mecânica
(SEHITOGLU, 1996). Este caso poderia ser exemplificado por um material que,
quando em uso, sofre o carregamento mecânico associado ao carregamento térmico.
Ele será solicitado pelas tensões mecânicas e pelas tensões térmicas.
3.7.1

Deformação por solicitação térmica e por solicitação mecânica
É importante examinar uma deformação por solicitação térmica e sobrepô-la ao

conceito de deformação por solicitação mecânica, e para isso é necessário o estudo
de um caso simples, considerando uma expansão térmica que causa restrição
dimensional a um componente fixo (MANSON, 1966).
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3.7.2

Expansão térmica
A maioria dos materiais sólidos se expande quando é submetida a um

aquecimento e se contrai quando é submetida a um resfriamento. A variação no
comprimento em função da temperatura para um material sólido pode ser expressa
da seguinte maneira:

l f − l0
l0

= α l (T f − T0 )

(1)

ou

∆l = α (T f − T0 )l0

(2)

onde:
l0 e lf representam, respectivamente, os comprimentos inicial e final para uma
variação de temperatura de T0 para Tf . O parâmetro αl é conhecido por coeficiente
linear de expansão térmica, que é uma propriedade do material indicativa do grau
segundo o qual um material se expande quando é aquecido, e possui unidades do
inverso da temperatura, oC-1 (CALLISTER, 2002; HERTZBERG, 1996).
3.7.3

Tensões por solicitação térmica

As tensões térmicas são tensões induzidas em um corpo como resultado de variações
de temperatura. Desta forma, considera-se inicialmente, um caso em que, toda
deformação por solicitação térmica é convertida em deformação por solicitação
mecânica. A Figura 10 mostra uma barra fixada em suas extremidades na condição
aquecida, e nesta condição aquecida sua tensão é zero fazendo com que seu

43

comprimento permaneça constante. Se a barra for resfriada e re-aquecida entre
vários limites de temperatura, estará sujeita a uma tensão de tração proporcional à
deformação ao longo da linha “OA”. Mantendo-se a tensão em “A”(ponto onde a
tensão é igual a “σA”) constante, haverá um aumento na deformação até que sua
ruptura ocorra, quando a deformação atingir o ponto “P”(ponto onde a deformação é
igual a “εp”)(MANSON, 1966).

Tensão

Barra com
extremidades
fixas

Deformação

Histerese

Figura 10 - Ciclo de deformação plástica devido ao aquecimento e resfriamento, em uma barra com
extremidades fixas (MANSON, 1966)

Segundo MANSON (1966), muitos materiais mostram um encruamento, ou seja,
a tensão aumenta, progressivamente, com a deformação após o escoamento, em vez
de se manter constante, como apresentado no modelo anterior. Uma apresentação
mais realista é apresentada na Figura 11. Neste caso, uma barra também é fixada em
suas extremidades na condição aquecida, e sofre ciclos de resfriamento e
aquecimento.
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Barra com
extremidades fixas
Resfriamento
Aquecimento
F
F1
Tensão

A

0
E1

G

Deformação
mecânica total

E3
E
E2

Figura 11 - Relação esquemática de tensão-deformação para os primeiros ciclos térmicos de uma
barra com as extremidades fixas (MANSON, 1966)

O início do fluxo plástico é marcado pelo ponto “A”. A curva de tensão e
deformação, para este modelo, é descrita pelos pontos “0AF”, para o primeiro ciclo
de resfriamento. Desta forma:
-

0 - ponto inicial, onde a tensão e deformação são iguais a zero;

-

A – ponto onde se inicia o fluxo plástico de tração, porém a tensão continua
a aumentar devido ao encruamento do material ou aumento de dureza por
encruamento;

-

F – ponto onde o resfriamento é interrompido;

45

-

G – com o reaquecimento da barra a tensão cai até o escoamento, onde se
inicia um fluxo plástico de compressão, porém a tensão continua a cair
muito mais abaixo que o ponto “A”, devido ao efeito Bauschinger1;

-

E – ponto onde a temperatura inicial (aquecimento) é restabelecida. Neste
ponto, uma deformação elástica de compressão é necessária para
compensar a tensão do fluxo plástico gerada entre “A” e “F” e assim retornar
a barra para a condição de deformação zero. A tensão neste ponto é
compressiva e diferente de zero;

-

E1 – mantida em aquecimento por um pequeno intervalo de tempo, a
tensão em “E” cai devido à fluência (de deformação elástica para inelástica);

-

F1 – ponto atingido em um novo ciclo de resfriamento;

-

E2 – ponto atingido em um novo aquecimento;

-

E3 – uma nova queda de tensão ocorre devido à fluência;

-

Após alguns ciclos o mapa de tensão-deformação, permanece sem
mudanças, atingindo uma curva de histerese, como apresentado.

O fluxo plástico é iniciado em “A” porém a tensão continua aumentando até o
ponto “F”, devido ao encruamento. Efetuando o aquecimento da barra, a
tensão/deformação ocorre ao longo dos pontos “FGE”, escoando em “G”. Quando a
temperatura inicial é restaurada, a condição da barra é demonstrada em “E”, na qual
a deformação elástica compressiva é necessária para compensar a tensão do fluxo

1

1 - Efeito Bauschinger: Um fluxo plástico em uma direção (tração) irá reduzir a tensão no ponto de
escoamento da direção oposta (NATAL JORGE; DINIS, 2004; MANSON, 1966; MOORE; KOMMERS,
1927).
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plástico que ocorreu nos pontos “AF” e então retornar ao ponto onde a deformação é
zero. A deformação elástica introduz a tensão “0E”. O ponto “E” se move para o “E1”
no próximo ciclo de resfriamento. Este novo ciclo ocorrerá conforme os pontos
“E1F1”. O reaquecimento resultará em “F1E2”, etc. Após alguns ciclos, a
tensão/deformação atingirá uma curvatura invariável (MANSON, 1966).
3.7.4

Tensões por solicitação térmica em revestimentos
O ciclo térmico causa tensões e deformações inclusive nos revestimentos (BOSE,

2007). Um modelo de ciclo de tensão e deformação para um revestimento cerâmico
é apresentado na Figura 12.

∆(α∆T)
Tensão (σ
σ)

Deformação (ε)

Figura 12 – Modelo tensão-deformação para um filme cerâmico (BOSE, 2007).

O comportamento do modelo tensão-deformação descrito na Figura 12, é
descrito a seguir(BOSE, 2007):
0 a 1: O filme cerâmico está tipicamente sob tensão de compressão devido ao
efeito do processo (de deposição);
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1 a 2: Devido ao aquecimento, o filme tenta expandir, mas o substrato frio
contrai o mesmo numa compressão que é inicialmente elástica;
2 a 3: O filme finalmente escoa sob a tensão compressiva, exibindo um
comportamento inelástico;
3 a 4: O substrato aquece. A expansão térmica diferencial reverte o estado de
tensão e força o filme à tração, numa amplitude inicialmente elástica;
4 a 5: O filme finalmente escoa sob uma tensão de tração, exibindo
característica inelástica;
5 a 6: Quando o resfriamento é iniciado, o filme tende a esfriar rápido, mas é
restringido pelo substrato quente. Isto gera tensões inelásticas e deformações no
filme;
6 a 7: Quando o substrato finalmente esfria, a contração diferencial introduz
tensões compressivas no filme, numa amplitude inicialmente elástica;
7 a 8: O filme finalmente escoa sob a tensão de compressão, exibindo um
comportamento inelástico.
8: O sistema atinge o equilíbrio na temperatura inicial.
A Figura 13 mostra as variações de temperatura do alumínio e na superfície do
molde a partir em diferentes estágios do ciclo de injeção. Estes valores foram obtidos
através da leitura de temperatura, do metal fundido e do molde em seu interior: a
1 mm, 10 mm e 20 mm da superfície (DOUR, et al, 2005).
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Fechamento do
molde

T. Alumínio
Ejeção do
produto

Temperatura (oC)

Início da
injeção

Aplicação do
desmoldante

T. Molde(1mm)

T. Molde(10mm)

T. Molde(20mm)

Tempo (s)
Figura 13 – Variação de temperatura no ciclo de injeção (Adaptado de DOUR, et al, 2005)

3.7.5

Tensões resultantes da restrição de expansões e contrações térmicas
Quando a barra está com suas extremidades restringidas e é submetida a

variações de temperatura, tensões térmicas são introduzidas. A magnitude da tensão,
“σ ”, que resulta de uma mudança de temperatura de “T0” para “Tf” é de:

σ = Eα l (T f − T0 ) = Eα l ∆T

(3)

onde “E” representa o módulo de Young. Mediante o aquecimento (Tf >T0), a tensão é
compressiva (σ <0), uma vez que a expansão da barra fica restringida. Se a barra for
resfriada (Tf <T0), uma tensão de tração será imposta (σ >0) (CALLISTER, 2002).
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Conforme HERTZBERG (1996), no caso de uma chapa com largura e
comprimento similares e muito maiores do que a espessura, em que a restrição a
contração é aplicada no próprio plano da chapa, desenvolve-se um estado plano de
tensões com:

σ=

E α l ∆T
1 −ν

(4)

onde “ν” é o coeficiente de Poisson.
Ainda segundo SERANTONI (2003), estas equações foram baseadas na hipótese
de que todo o componente passa de uma temperatura para outra instantaneamente,
ou seja, não há gradiente térmico ao longo do corpo nas temperaturas consideradas.
É possível considerar, portanto, que esta situação é similar à de um corpo em que
uma fina camada superficial é submetida a variações cíclicas de temperatura entre Tf
e T0, e que, a limitação à deformação (contração e dilatação) é imposta pelo interior
do próprio componente que se mantém a uma temperatura constante.
A Equação 4 ainda pode ser escrita como:

σ=

E α l ∆T
C

(5)

onde C = 1, para uma constrição axial, (1 - ν) para uma constrição biaxial ou
aquecimento normal e (1- 2ν) para uma constrição triaxial (ASHBY, 2000).
Para o caso de materiais compósitos ou com segunda fase (heterogêneos), as
tensões térmicas são geradas a temperaturas não associadas à fabricação. Tais
tensões variam diretamente com as diferenças no coeficiente de expansão térmica
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entre a matriz (αm) e fase adicional (αr), segundo a equação 6, onde ∆α=|αm- αr|,
sendo que a fase que tem o maior valor do coeficiente de expansão térmica (α), será
a fase que estará submetida a tração no resfriamento. Quando uma camada fina é
aplicada a um substrato as tensões térmicas também seguem a equação 6.
(HERTZBERG, 1996):

σ=

E ∆α ∆T
1 −ν

(6)

Por exemplo, a camada cerâmica que atua como barreira térmica em palhetas de
turbinas a gás desenvolve tensões térmicas residuais de compressão no filme
cerâmico externo. Isto ocorre devido à diferença do coeficiente de expansão térmica
entre a camada metálica intermediária de ligação (camada de revestimento - elevado
coeficiente de expansão térmica), e a camada cerâmica externa (camada de barreira
térmica - baixo coeficiente de expansão térmica). A falha da camada ocorre por
decoesão e subsequente descolamento da camada cerâmica (HERTZBERG, 1996). É a
diferença entre os coeficientes de expansão térmica da camada (menor α) e do
substrato (maior α), que promove a tensão de tração no substrato, nucleando trincas
na interface camada/substrato (SERANTONI, 2003). Tal falha pode ser reduzida pela
minimização da diferença entre os coeficientes de expansão térmica (HERTZBERG,
1996).
Conforme HERTZBERG (1996), a magnitude da tensão térmica depende do
coeficiente de transferência de calor “h” entre o interior frio e o exterior aquecido,
do coeficiente de condutividade térmica “k”, e da geometria do componente. É
adicionado à magnitude da tensão um parâmetro não dimensional, definido como
Módulo de Biot “β” que incorpora estes parâmetros:
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β=

xh
k

(7)

onde:
x = dimensão do componente, como espessura da chapa ou diâmetro do cilindro.
Para os componentes com dimensões grandes, a taxa de transferência de calor é
elevada (correspondente a taxa de transferência de calor condutivo em vez de
convectivo ou radiativo), os níveis de condutividade térmica são menores, os valores
de β são elevados (β>20) e os níveis de tensão térmica são os apresentados nas
equações 3, 4.
3.7.6

Trincas causadas por fadiga

3.7.6.1

Nucleação
Em materiais não homogêneos macroscopicamente, como aços com superfície

endurecida, as trincas muitas vezes iniciam debaixo da superfície onde os efeitos da
contração induzem altas tensões triaxiais. Para algumas amplitudes de deformação
plástica, uma tensão muito mais elevada na superfície é exigida em comparação com
a matriz. Este é o motivo pelo qual as microtrincas podem se originar na interface
entre a camada dura e a matriz.
Observações diretas na superfície têm mostrado que há três tipos de sítios para
nucleação de trincas (SERANTONI, 2003; LUKÁS, 1996):
• Bandas persistentes de escorregamento – é talvez o mais frequente tipo. Sua
natureza está na concentração de deslizamentos no interior dos grãos (geradas
durante por carregamento cíclico).
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• Contorno de grão – é típico para fadiga de alta deformação, especialmente em
altas temperaturas.
• Superfície de inclusões ou partículas de segunda fase – é típico em ligas contendo
elevado número de partículas de segunda fase em sua microestrutura, sítios
preferenciais para nucleação de trincas.
As bandas de escorregamento são formadas pelo processo cíclico de
deformação (baixo ou alto ciclo). A nucleação de trincas em bandas de
escorregamento por fadiga é um tipo básico de nucleação, não só porque é o caso
mais frequente, mas, sobretudo porque tanto o processo de deformação cíclica como
a formação de bandas de escorregamento precedem frequentemente a nucleação
nos contornos de grão, ou na superfície das inclusões (LUKÁS, 1996).
A Figura 14 mostra a evolução das bandas de escorregamento por fadiga.

a)

b)

c)

Figura 14- Evolução das bandas de escorregamento por fadiga durante ciclagem do cobre. (a) N =
5X103, (b) N = 104, (c) N = 105 ciclos (LUKÁS, 1996)
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As bandas de escorregamento interagem diretamente na formação de trincas
nos contornos de grão e em partículas de segunda fase/inclusões.
Há três mecanismos propostos para explicar nucleação de trincas de fadiga, em
contornos de grão:
-

Os contornos de grão dificultam a deformação plástica causando uma
instabilidade plástica em escala microscópica gerando vincos. Estes vincos nos
contornos de grão se aprofundam com o aumento de ciclos até que, a
concentração de tensão nestes vincos, se torna tão grande que surge uma
microtrinca (LUKÁS, 1996).

-

A interação de bandas persistentes de escorregamento, “PSBs” com o
contorno de grão, pode causar a formação de microentalhes na superfície e no
contorno de grão. Esta interação leva a uma concentração de tensão que pode
acabar causando a decoesão ao longo do contorno de grão. A nucleação de
trinca no “PSBs” e nos contornos de grão muitas vezes ocorrem
simultaneamente (LUKÁS, 1996).

-

Nos pontos triplos (fronteira entre três grãos) nucleiam trincas, em geral em
situações de baixas deformações e numa condição de tensão relativamente
alta, devido a fluência. Sob tensão de tração, o contorno de grão escorrega, e
aumenta a tensão no ponto triplo, que pode ser aliviado quer pela formação
de uma dobra intergranular ou pela nucleação de uma trinca. O crescimento
de trincas é também governado pelo processo de escorregamento de
contornos de grão. A fratura ocorre quando a redução de volume de material
não é capaz de suportar a carga (WERONSKI, 1991).
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Em relação à nucleação de trincas no contorno de grão, a literatura indica que
um grande número de microtrincas usualmente é formado durante os 20% até 40%
do período total de vida (sob condições de fadiga).
Com a continuidade do carregamento cíclico, algumas das microtrincas
nucleadas crescem, e praticamente nenhuma nova trinca é nucleada. Isto pode ser
observado na Figura 15, que mostra a medição da densidade de trincas pelo número

Densidade de trincas, mm-2

de ciclos de carregamento, para uma liga de Al-Cu-Mg (LUKÁS, 1996).

Figura 15 - Densidade de trincas para duas amplitudes de tensão (σa) em uma liga de Al-Cu-Mg. N número de ciclos; Nf – número de ciclos até a fratura (LUKÁS, 1996)

A nucleação de trincas em partículas de segunda fase/inclusões pode ser
entendida como um escorregamento cíclico localizado devido ao efeito da
concentração de tensões na partícula/inclusão. Esta nucleação pode conduzir à
decoesão da interface matriz-partícula/inclusão ou à trinca da partícula/inclusão
(LUKÁS, 1996).
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A Figura 16 mostra a influência do tamanho do carboneto e/ou poro, na vida
útil da liga MAR-M200, solidificada direcionalmente, e submetida à fadiga mecânica à
temperatura ambiente. O tempo de vida sobre condições de fadiga diminui com o
aumento do tamanho do poro, ou tamanho do carboneto.
Apesar de ser uma condição de fadiga mecânica, é possível aplicá-la para o caso
de fadiga térmica, visto que é bastante provável que a concentração de tensão em
segundas fases ocorra da mesma forma para os dois casos. No caso da fadiga térmica,
a diferença entre os coeficientes de expansão térmica da partícula e da matriz é
outro fator que promove a nucleação de trincas em interfaces partícula/matriz
(SERANTONI, 2003).

Carbonetos 0,30 mm

Deformação ∆ε

Poros 0,20 mm
Poros 0,01 mm
Carbonetos 0,15 mm

Temperatura ambiente

Ciclos até a fratura

Figura 16 - Efeito do tamanho dos carbonetos e do poros sobre a tempo de vida em condições de
fadiga à temperatura ambiente da liga MAR-M200 (BRESSERS, 1981)

3.7.6.2

Iniciação, propagação da trinca e fratura
A trinca na maioria das vezes se inicia na superfície, passa por alguns estágios

até produzir a fratura final. Estes estágios podem ser observados na Figura 17
(BRESSERS, 1981).
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Estágio
I

Estágio
II

Estágio
III

Figura 17 - Estágios de propagação de uma trinca por fadiga (BRESSERS, 1981)

O início e o primeiro estágio de crescimento da trinca (Estágio I) envolve
deformação e avanço da trinca em uma microescala da ordem do tamanho do grão.
Normalmente, ocorrem a 45o em relação à tensão de tração principal, ou seja,
direção de máxima tensão de cisalhamento.
O segundo estágio de crescimento da trinca (Estágio II), que frequentemente
cobre a maior parte da superfície da fratura, é comumente normal à tensão interna
máxima aplicada. A fratura, neste estágio, é mais influenciada pela magnitude da
tensão alternada, do que pela tensão média ou microestrutura. A trajetória da trinca
ocorre de forma transgranular e não é seriamente influenciada pela heterogeneidade
do material e o crescimento da trinca é controlado pela resposta contínua do
material às tensões cíclicas envolvidas. Neste caso, a fratura ocorre numa direção
perpendicular à direção da aplicação da tensão de tração principal. Geralmente, a
superfície do material exibe marcas conhecidas como estrias de fadiga, que assumem
a aparência de clivagem quando formadas num meio agressivo. Cada estria
representa o avanço da trinca como resultado de um ciclo de carregamento, em que
sua extensão varia com a amplitude de tensão, ou de vários ciclos (SERANTONI, 2003;

57

GROSS; LAMPMAN, 1996). A Figura 18 apresenta a posição da trinca por fadiga
durante a propagação da trinca através do material.

a

b

~ 3,5 µm

Figura 18 - Estrias de fadiga distribuídas uniformemente em uma liga de alumínio 2024-T3. (a) Crista
da ruptura e uma inclusão (região demarcada pelo retângulo). (b) Maior resolução na região
demarcada pelo retângulo (a), mostrando a continuidade da trajetória da fratura através e ao redor
da inclusão (GROSS; LAMPMAN, 1996)

O último estágio (estágio III) não ocorre necessariamente por ação de fadiga,
mas sim por um processo de fratura frágil (propagação instável) ou fratura dúctil
(propagação estável), que contribui diretamente para o avanço da trinca. Este estágio
é sempre um processo rápido em termos de ciclos, mas pode ocupar uma fração
significante na superfície da fratura em níveis de elevada tensão, particularmente
para materiais menos dúcteis (SERANTONI, 2003; BRESSERS, 1981).
A proporção da superfície da fratura produzida pelos estágios I, II e III do
crescimento da trinca, varia com o material e os níveis de tensão-deformação
aplicados. Em baixo ciclo, com tensões elevadas de fadiga, o estágio II é dominante,
enquanto que em altos ciclos e baixa tensão de fadiga, o estágio I tem uma parte
significante. Em termos de fração do tempo de vida consumida nos estágios, o
estágio I domina em níveis de tensão baixa. A proporção de tempo de vida consumida
na iniciação da trinca é muito pequena em regimes de fadiga com tensões elevadas e
pode ser pequeno em baixas tensões de fadiga para muitos metais e ligas.
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3.7.7

Trincas em revestimentos finos causadas por fadiga térmica
Segundo Kirchhoff (et al, 2004) e Bahr (et al, 2003), a análise de tensão e fratura
mecânica nos revestimentos se apresenta na forma de simples estágios de falha:
-

Trincas verticais - quando a tensão de tração excede a tensão de ruptura do
revestimento;

-

Delaminação - quando a taxa de energia liberada (G), excede a tenacidade da
interface (Gc), ou seja, quando a energia é maior do que aquela que mantem o
revestimento aderido ao substrato;

-

Descamação, fragmentação – causada por flambagem ou pelo contato entre
os flancos da trinca durante o ciclo mecânico ou térmico.

A Figura 19 mostra o início da trinca vertical e o processo de delaminação
subsequente.

Trinca vertical
Trinca vertical

Delaminação

(a)

(b)

Figura 19 –Imagens da seção transversal de um revestimento ciclado termicamente. A – superfície do
revestimento, B – seção do revestimento, C – seção do substrato. (a) - Trinca vertical da superfície
para dentro do revestimento. A trinca termina dentro do revestimento. (b) Trinca da superfície do
revestimento até o substrato e ao longo da interface (delaminação).(KIRCHHOFF et al.; 2004)
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Kirchhoff (2004), pesquisou os efeitos e danos causados pela ciclagem térmica
em um revestimento de TiAlN depositado sobre um substrato de metal duro WC/Co.
Um dos resultados deste trabalho está apresentado na Figura 20 que mostra uma
correlação entre temperatura, número de ciclos e os limites onde cada tipo de dano
ou estágio de falha se inicia.

Temperatura Tm (ºC)

Fragmentação/Desplacamento
Delaminação
Trincas verticais
Trincas verticais (sem delaminação)
Ausência de trincas
Limite: desplacamento
Limite: delaminação
Limite: desenvolvimento de trincas

Número de ciclos térmicos (N)

Figura 20 – Efeito da temperatura e número de ciclos para ocorrência de danos no revestimento de
TiNAl depositado em um substrato de metal duro(WC/Co (KIRCHHOFF et al.; 2004).

3.7.8 Trincas num sistema duplex
Persson (2005), descreve que um revestimento duplex (revestimento depositado
em um substrato previamente nitretado, e que será melhor detalhado no tópico 3.8),
gera o melhor desempenho quanto a nucleação e crescimento de trincas durante o
ciclo térmico. Isto está correlacionado ao gradiente de dureza obtido no substrato, na
camada nitretada e no revestimento (RODRÍGUEZ-BARACALDO, 2007; FRANCO JR.,
2003), .
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As fases de nucleação e propagação de trincas, em um sistema duplex, durante os
ciclos térmicos poderão ocorrer da seguinte forma:
1- Trinca vertical do revestimento;
2- Delaminação e nucleação de trinca no substrato nitretado;
3- Início da trinca intragranular, a 45º;
4- Propagação perpendicular à superfície e cíclica;
5- Fratura catastrófica;

A vantagem da arquitetura duplex está na resistência do revestimento à ciclagem
térmica. Isto ocorre em função de sua dureza elevada e, portanto na sua resistência à
deformação plástica quando submetidos a tensões elevadas de tração e compressão
impostas pelo ciclo térmico. O filme nitretado possui função importante no sentido
de retardar a nucleação de trincas no substrato devido a sua dureza intermediária
(entre a dureza do substrato e a do revestimento). O substrato endurecido resiste
tensões maiores antes de sua deformação plástica. Esta arquitetura é eficiente no
retardo da nucleação e crescimento de trincas causadas pela fadiga térmica.
3.7.9 Ensaios de Fadiga Térmica
Não há uma forma padronizada para os parâmetros e condições dos ensaios de
fadiga térmica. Vários métodos foram estabelecidos ao longo do tempo sendo
possível distinguir dois propósitos: ensaios que aceleram os efeitos para que se
possam estabelecer comparações entre materiais, revestimentos, etc., e ensaios que
simulam condições reais de aplicação, e que auxiliam no diagnóstico das falhas. A
diversidade consiste na variação do método e meio de aquecimento / resfriamento,
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geometria das amostras, forma de análise dos resultados, conforme mostrado na
Tabela 6.
Tabela 6 – Exemplos de ensaios de fadiga térmica.

a)
Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Indução
Óleo

(PERSSON, 2004)

Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

3.500 – 12.000 ciclos
∆T– 360°C

Resistência / Jato de água

(ANCELET, 2008)

20.000 ciclos máximo.
Aquecimento a: 600oC, 700oC, 850oC
Resfriamento a 60 oC

b)
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c)
Ciclos / Temperatura.
500 ciclos
370°C

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Resistência / Jato de água

(KEREZSI, 2004)

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Alumínio fundido / Água

(KLOBCAR, 2008)

d)
Ciclos / Temperatura.
20.000 ciclos máximo, 700°C – 32°C
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e)
Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Chama / jato de água

(HERNÁNDEZ,
2001, apud
BRANDIM et al,
2007)

Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

150 - 600°C
temperatura ambiente

Alumínio / água

(SRIVASTAVA,
2004)

600 ciclos, 600 à 700°C
Resfriam. 20 a 50°C

f)
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g)
Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

700.000 ciclos máximo
175 – 325°C

Aquecido por efeito joule e
resfriado em jato de água

(MAILLOT, 2005)

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Alumínio,
Resfriador em jato de ar

(FROEHLICH,
2003)

h)
Ciclos / Temperatura.
1600 ciclos
350 à 600°C
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i)
Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Até a iniciação de trincas visíveis
500°C – 50°C

Chama, resfriamento contínuo por
água

(FERREIRA, 2001)

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

Indução / Água fria

(Pellizzari, 2003)

j)
Ciclos / Temperatura.
120 ciclos
600°C
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j)
Ciclos / Temperatura.

Meio (aquecimento / resfriamento)

Referência

100 ciclos
645°C

Aquecimento por Indução
resfriamento em água a
temperatura ambiente

(PROIETE, 2008)

100 / 500 ciclos
600°C

Aquecimento por Indução
resfriamento em água a
temperatura ambiente

(SERANTONI,
2003)

3.8

Tratamento para aumento da resistência
Como demonstrado anteriormente, as trincas térmicas representam a maior

parte das falhas em moldes de injeção de alumínio sob pressão. Para melhorar a
eficiência dos moldes foram desenvolvidos tratamentos, camadas e revestimentos
resistentes aos efeitos causados pela fadiga térmica. Como os efeitos da fadiga
térmica estão associados diretamente ao ciclo de tensões causado pelo ciclo térmico,
a alternativa principal consiste no aumento da dureza superficial. Apesar do
revestimento apresentar elevada eficiência quanto ao desgaste e danos causados
pela fadiga térmica, Franco Jr. (2003), constatou a importância de se estabelecer um
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gradiente de dureza entre o substrato e o revestimento a ser utilizado. A nitretação é
a opção mais utilizada como elemento intermediário entre o substrato e o filme
depositado. A seguir serão explanados os detalhes referentes ao processo de
nitretação, deposição de revestimento e camada de barreira térmica(TBC).
3.8.1

Nitretação
A história do processo de nitretação em geral está diretamente ligada à

história da amônia. O carbonato de amônia foi pela primeira vez obtido como “sal
ammoniacum” pelos árabes do oásis de Ammon (hoje Siwa). A amônia estava
presente na primeira forma química livre através de Priestley em 1774 e após 10 anos
mais tarde como uma ligação elementar do nitrogênio e hidrogênio por Berthollet. A
fabricação técnica da amônia a partir destes elementos foi iniciada em 1913 por
Haber e Bosch. Isto abriu a utilização da amônia em escala industrial (NITRION, 2001).
Durante o início do desenvolvimento da síntese da amônia, a interação da
amônia com o aço foi observada e estudada. A Machlet dos EUA patenteou o uso da
amônia na nitretação de aço e ferro fundido em 1913. O uso pleno da nitretação no
tratamento térmico dos aços (de forma a criar um filme de superfície dura) foi trazido
somente após o desenvolvimento de um aço nitretado especial através de Adolph
Fry. Este desenvolvimento entre os anos de 1922 a 1923 é considerado por
conseguinte, como o nascimento do processo de nitretação. Em 1930, Lehrer
publicou sua pesquisa sobre o equilíbrio de fases entre o aço e o nitrogênio em uma
mistura de gases de amônia e hidrogênio. O conselho que “ele” deu naquele
momento, da utilização do equilíbrio de fases no processo de nitretação, foi apenas
colocado praticamente em efeito nas últimas duas décadas (NITRION, 2001).
De 800 empresas nos Estados Unidos e Canadá 30% oferecem serviços de nitretação
(Lampman, 1991,), das quais:
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-

27% - oferecem nitretação a gás/leito fluidizado;

-

7% oferecem nitretação líquida;

-

5% oferecem nitretação a plasma.

A Tabela 7 a seguir, apresenta as características dos processos de nitretação.
Tabela 7– Características dos processos de nitretação
Processo de
Nitretação

Gás

Difusão de
nitrogênio,
nitrogênio
combinado

Líquida

Difusão de
nitrogênio,
nitrogênio
combinado

Iônica

Temperatura do
processo

Natureza

Difusão de
nitrogênio,
nitrogênio
combinado

480 à
590°C

510 à
565°C

340-565°C

Profundidade

125 μm à
0,75 mm

2,5 μm à
0,75 mm

75 μm0,75 mm

Dureza
HRC

Metal base

Características do
processo

50 à 70

Revestimento mais
Aços ligados,
duro em aços para
aços para
nitretação, não requer
nitretação,
têmpera, baixa
aços
distorção, processo é
inoxidáveis
lento e usualmente
por batelada.

50 à 70

Maioria dos
metais
ferrosos
incluindo
ferros
fundidos

50 à 70

Aços ligados,
aços para
nitretação,
aços
inoxidáveis

Utilizado para
camadas finas < 25
μm.
Sem camada branca
Mais rápido que a
nitretação a gás, sem
camada branca, custo
de equipamento
elevado, controle
estreito do
revestimento

Fonte: Lampman (1991)

3.8.1.1 Nitretação a gás
Entre os anos de 1920 e 1930, a nitretação a gás foi exclusivamente utilizada
para aumentar a resistência mecânica na região superficial. Uma temperatura em
torno de 500°C é necessária para criar as propriedades exigidas para alta resistência e
dureza superficial. Como esta temperatura continua constante, uma duração longa
de aquecimento é necessária para alcançar uma melhor profundidade de nitretação.
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Sendo que este foi, o início da investigação de meios de reduzir o tempo de
nitretação, obtendo a mesma profundidade de camada nitretada (NITRION, 2001).
Segundo THELNING (1975), o processo de nitretação é um tratamento
termoquímico ferrítico e usualmente envolve a introdução do nitrogênio atômico
dentro da fase ferrita em uma temperatura na faixa de 500 à 590ºC e
consequentemente nenhuma transformação de fase ocorre no resfriamento à
temperatura ambiente. O método foi utilizado pela primeira vez no fim de 1920 e
desde então sua aplicação tem sido continuamente propagada devido, entre outras
coisas, ao fato de agora pode ser aplicado a um número muito maior de aços do que
se pensava ser possível.
Conforme descrito por Fry (1929), se for considerado as amplas demonstrações
através de diferentes investigações realizadas, pode ser seguramente dito o seguinte:
1) O processo de nitretação, se tratado adequadamente, dá uma dureza
superficial com praticamente nenhuma distorção.
2) As propriedades físicas no núcleo do material não são alteradas pela
nitretação. O material estará sujeito apenas ao risco de fragilização por
revenimento (dependendo da temperatura em que este for executado).
3) A dureza e a resistência ao desgaste são mais elevadas que qualquer
outro processo de tratamento do aço.
4) A dureza não é afetada por temperaturas de revenimento, mesmo acima
de 500°C.
5) Peças nitretadas são livres de tensões internas e, portanto livre dos
efeitos do envelhecimento (importante
virabrequim, etc.).

para calibradores, eixo
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6) Peças nitretadas são em certa medida resistentes a oxidação.
7) O processo pode ser adaptado para várias aplicações que tenham
diferentes exigências. Isto é feito pela seleção de um aço nitretado com
uma boa composição, para cada propósito. A Figura 21 dá uma idéia dos
resultados

alcançáveis

pela

nitretação

de

aços

de

diferentes

composições.

Dureza Vickers

Aço Cr-Mo-Va
Aço Cr-Mo

Figura 21 - Dureza / Profundidade de uma aço tipo Cromo-Molibdênio-Vanádio com 0,22% de
Carbono, 1,5% de Cromo, 0,4% de Molibdênio, 0,35% de Vanádio e um aço tipo Cromo-Molibdênio
com 0,18% de Carbono, 3% de Cromo e 0,4% de Molibdênio.(FRY, 1929)

8) Os melhores resultados são obtidos pela têmpera e revenimento do
substrato, e depois a usinagem e nitretação.
9) Vários agentes nitretantes tem sido testados nos últimos anos, não só o
gás de amônia, mas também cianetos, sulfocianatos e assim por diante.
Alguns deles, como o nitrato de sódio, não conseguiram a dureza
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superficial; enquanto outros, como o cianeto de sódio e potássio, deram
uma boa dureza superficial, mas eram menos fáceis de manusear que o
gás de amônia.
10) O uso de um ventilador causa a circulação e ajudará a dar uniformidade
na nitretação
11) As condições seguintes deveriam ser evitadas:
a) Oxidação da superfície;
b) Metais estranhos tocando no aço, como níquel ainda não saturado
com nitrogênio;
c) Substâncias estranhas na amônia, como óleo e água.
Conforme Mijiritskii (2000), o primeiro passo na interação de um gás com um
metal é a adsorção de uma molécula do gás na superfície do metal. Uma vez na
superfície, a molécula pode dissociar-se (separar-se) ou desprender-se. No primeiro
caso, o produto da dissociação pode ser absorvido pela massa metálica ou pode
recombinar-se e sofre a dessorção da superfície, sendo devolvido para a atmosfera. A
ocorrência destes processos (adsorção, absorção e dessorção) depende da natureza
do gás em particular, do metal envolvido, da temperatura e pressão, bem como da
limpeza do sistema. No caso do ferro-α (Fe-α) aquecido a 1 atm de pressão de N2
puro numa temperatura abaixo de 600°C, nenhuma quantidade apreciável de
Nitrogênio(N) é absorvido pelo ferro(Fe) mesmo após várias horas. Neste caso a
interação entre o gás e o metal é basicamente limitada pela adsorção e dessorção das
moléculas de nitrogênio(N2). Isto ocorre devido a vagarosa reação da superfície
N2ads  2Nads
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que deve preceder a absorção. A dissociação do N2 na superfície do Fe-α pode ser
promovida pela adição de Hidrogênio(H2). Neste caso a formação dos átomos de
nitrogênio adsorvidos ocorre através da reação na superfície
N2ads + Hads2  2NHads
NHads  Nads+ Hads
que requer uma energia de ativação menor do que em (1). Mesmo na presença de H2
as reações da superfície são ainda relativamente lentas, de modo que elas
determinam a taxa na qual o nitrogênio(N) é consumido pelo metal. Contudo, se o
Fe-α é aquecido na mesma faixa de temperatura em 1 atm de pressão de amônia
(NH3), então quantidades muito maiores de átomos de nitrogênio (N) são produzidas
e posteriormente consumidas pelo Fe-α, do que quando se utiliza o gás de
nitrogênio(N2). Cada passo na decomposição da amônia (NH3) em átomos de N e H
na superfície da Fe-α, tem uma energia de ativação muito menor quando comparada
com os dois casos anteriores(nitrogênio-N2 e nitrogênio e hidrogênio - N2 com H2) e
as reações avançam de acordo com:
NH3ads  NH2ads+ Hads
NH2ads  NHads+ Hads
NHads  Nads + Hads
Uma vez que o nitrogênio atômico(assim como o hidrogênio atômico) é adsorvido na
superfície do metal, dois caminhos podem em princípio, ocorrer: um átomo de
nitrogênio pode ser absorvido pela massa do metal
Nads  Nabs
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ou dois átomos de nitrogênio podem se recombinar para formar uma molécula de
nitrogênio(N2), por dessorção se desprender da superfície do metal.
2Nads  N2ads
N2ads  N2gas
Na reação de dissociação completa da amônia (NH3) sobre a superfície do Fe-α,
NH3gas  N2gas + H2gas, a recombinação do nitrogênio molecular (N2) é encontrada
em taxas limites (OZAKI; AIKA, 1979, apud MIJIRITSKII, 2000). Como resultado, uma
quantidade significante de nitrogênio pode ser absorvida pelo Fe. A interação da
amônia (NH3) com o Fe é muito importante a partir de um ponto de vista tecnológico,
devido ao fato de que a exposição do Fe na amônia a elevadas temperaturas
representa a base da produção de nitretos através da nitretação gasosa.
A Figura 22, apresentada a seguir, representa de forma esquemática a reação de
dissociação e absorção do nitrogênio no aço.

Figura 22 - Dissociação da amônia e absorção do nitrogênio no aço durante a nitretação a gás
(THELNING, 1975)
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Segundo trabalho publicado pela Nitrion (2001), A amônia começa a se dissociar a
uma temperatura de aproximadamente 400oC, sendo que juntamente com o
nitrogênio e o hidrogênio, a conexão NH é criada. O nitrogênio atômico (e o
hidrogênio) é difundido para dentro do retículo cristalino, enquanto que a molécula
de NH é difundida para o contorno de grão. Como o nitrogênio atômico pode
rapidamente se transformar na forma molecular, é necessário que um grau
selecionado de dissociação seja alcançado. Por esta razão, deve ser utilizada uma
corrente de gás e não uma atmosfera de gás estático. A desvantagem de um grau
excessivo de dissociação é a produção de uma larga quantidade de hidrogênio
atômico.
A produção de uma camada nitretada pode ser dividida fundamentalmente em dois
estágios ordenados cronologicamente:
1) Difusão do nitrogênio e reação na superfície do ferro até que uma camada
nitretada seja formada;
2) Crescimento da camada nitretada superficial e depois uma expansão
subsequente do contorno da zona de difusão do nitrogênio.
A Figura 23, apresenta esquematicamente o processo de nitretação a gás,
mostrando as reações individuais que ocorrem na produção das camadas
nitretadas.
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NH3
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Fe4 N
12
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Figura 23 - Representação esquemática das reações de adsorção e absorção que ocorrem na
superfície ferrosa durante a nitretação gasosa (NITRION, 2001).

A Figura 24 mostra um forno de retorta vertical, e estacionário; peças a serem
nitretadas são colocadas dentro do cesto de trabalho, que é inserido dentro da
câmara de aquecimento. A tampa é colocada sobre o cesto de amianto e é
mergulhado dentro de um canal cheio de óleo, que funciona como vedação. A
atmosfera entra pelo topo e sai pelo fundo do forno. O resfriamento é atingido por
um ventilador e abertura de uma válvula (manifold) de água. Fornos de projeto
similar, mas sem a válvula (manifold) de água para resfriamento, são usados quando
um resfriamento rápido não é requerido; a qualidade da nitretação adquirida é
equivalente com os fornos com válvulas manifold.(KNERR; ROSE; FILKOWSKI, 1991).
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Figura 24 - Forno de retorta vertical e estacionário, para nitretação a gás. 1- cesto, 2-canal com óleo
para vedação, 3-cesto de trabalho, 4 elementos de aquecimento, 5-ventilador para circulação, 6termopar e 7-sistema de resfriamento. No fim do ciclo, uma válvula é aberta e o ventilador (não
mostrado), incorporado na parte externa do resfriador, circula a atmosfera através de um radiador
de água.(KNERR; ROSE; FILKOWSKI, 1991)

A Figura 25 mostra um forno móvel, tipo sino, que tem uma base estacionária e é
equipado com atmosfera de entrada e saída, termopar de controle, ventilador para
circulação, e saídas de energia elétrica e controle. Peças a serem nitretadas são
colocadas dentro de cestos, que são colocados no suporte de trabalho na base do
forno. A retorta é abaixada sobre a base e mergulhada em um canal com óleo, que
atua como vedação. O calor é providenciado por um sino aquecedor, que é abaixado
sobre a retorta e apoiado na parte plana do fundo. O calor passa através da parede
da retorta e é transferida para a carga de trabalho por irradiação e convecção pela
atmosfera que é circulada. O resfriamento é atingido pela substituição do sino de
aquecimento com um sino de resfriamento, que tira o ar ao redor das paredes da
retorta e do topo do sino. Este movimento de ar é acompanhado por um ventilador
no topo do sino de resfriamento (KNERR; ROSE; FILKOWSKI, 1991).
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Sino de
aquecimento
Retorta
Sino de
resfriamento

Exaustor

Cesto de trabalho
Elementos de
aquecimento

Suporte de
trabalho

Fornecimento
de amônia
Exaustão
Ventilador para
circulação
Canal de vedação
com óleo

Figura 25 - Forno móvel tipo sino, com sistema de aquecimento e resfriamento (KNERR; ROSE;
FILKOWSKI, 1991)

3.8.1.2 Nitretação a Gás em Baixa Pressão
Este processo foi desenvolvido pela empresa Oerlikon Balzers Coating, e
consiste das seguintes reações:
a) Pré-oxidação do metal (aço)
N2O + Fe => N2 + FeO

b) Redução do ferro com amônia
2NH3 + 3FeO => 2N* + 3H2O + 3Fe

c) Dissociação da amônia
2NH3 => 2N* + 3H2
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Esta reação produz nitrogênio atômico apto para difundir na rede metálica. Isto
acontece segundo os seguintes estágios de trabalho, dentro do forno de nitretação:
1. Vácuo
2. Aquecimento(450 à 590°C)
3. Pré-oxidação
4. Nitretação
5. Pós-oxidação (opcional)
6. Resfriamento
A baixa pressão, utilizada neste processo, permite o controle sobre a microestrutura
da camada nitretada, tornando fácil o controle da profundidade da camada branca,
indesejável para muitas aplicações. A Figura 26, possibilita verificar as fases que
ocorrem durante o processo. Na Figura 27, é estabelecido um comparativo entres os

500ºC
400ºC
300ºC

Temperatura

600ºC

Pressão

processos de nitretação mais utilizados.

200ºC
100ºC

Purga

0ºC

Aquecimento e
homogenização

Nitretação a baixa pressão

Resfriamento

Figura 26 - Fases do processo de nitretação a baixa pressão – Balzersb (2008)

Purga

Duração
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Figura 27 - - Comparativo entre os processos de nitretação mais utilizados (Balzersc, 2010)

As Figura 28 e Figura 29, apresenta respectivamente um exemplo de forno para
nitretação a gás(baixa pressão) e seus principais componentes. Este forno e processo
são patenteados pela empresa Balzers.

Figura 28 - Forno para nitretação a gás(baixa pressão) – cortesia – Balzers – Jundiaí(Balzersb, 2008)
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Figura 29 - Componentes principais de um forno de nitretação a gás(baixa pressão) - cortesia Balzers
Jundiaí(Balzersb, 2008)

3.8.1.3 Nitretação líquida
A nitretação de um aço em banho de sal (nitretação líquida) é quase tão
antiga como o método original de nitretação a gás. A mistura de sal inicialmente
utilizada contendo 60 – 70% em peso, de NaCN e 30 – 40% em peso, de KCN. Em
adição há um pequeno percentual de carbonatos(Na2CO3) e cianatos (NaCNO). Pelo
envelhecimento do banho à 575oC por 12 horas, o cianato pode ser elevado a um
nível desejado, até 45%. As peças em aço, não precisam ser submersas no banho
durante o estágio de envelhecimento. A temperatura normal de trabalho para uma
nitretação em banho de sal é de 550oC à 570oC e o tempo de retenção raramente
excede 2 horas. O banho de sal desprende o carbono e o nitrogênio (THELNING,
1975).

81

Segundo Kinzel (KINZEL; EGAN, 1929), no processo de cementação, embora
camadas mais profundas fossem mais utilizadas, camadas finas traziam resultados
satisfatórios em muitas aplicações. Estas camadas finas na vizinhança do ferrocarbono eram produzidas pelo tratamento em amplitudes críticas de temperatura em
banhos de sal contendo cianetos. Há muito tempo se reconhecia que enquanto o
maior efeito neste processo vinha do carbono, o nitrogênio desempenhava um papel
importante. Ocorreu para estes autores que um filme muito fino e extremamente
duro, tendo todas as vantagens e propriedades do filme nitretado com exceção da
habilidade de suportar uma alta tensão local de compressão, atenderia uma real
necessidade prevista, se pudesse ser produzida, em um curto período de tempo.
Neste caso períodos curtos de tempo não têm sido obtidos com o tratamento comum
em amônia (nitretação a gás), então outros agentes nitretantes foram considerados.
Ainda segundo Kinzel (KINZEL; EGAN, 1929), de acordo com resultados obtidos
nos laboratórios, foi decidido que como agente nitretante, este deveria operar em
temperaturas de aproximadamente 460°C para se obter os melhores resultados. A
fim de ter alta concentração de nitrogênio liberado em contato com o aço, foi
considerado o líquido em vez do gás. Acreditava-se também que a presença de
oxigênio e hidrogênio livre era prejudicial para a nitretação. O problema portanto, foi
reduzido pelo uso de um sal liberador de nitrogênio que não continha oxigênio e
preferencialmente

nenhum

hidrogênio

e

que

fundiria

em

temperaturas

suficientemente baixas para permitir que o processo fosse realizado em
temperaturas ótimas de nitretação. Nenhum sal simples foi encontrado, contudo os
cianetos, particularmente aqueles de sódio e potássio, aproximaram-se destes
requisitos. Kinzel (KINZEL; EGAN, 1929) conseguiu amostras nitretadas em banho de
sal por 2 horas, com as mesmas características das amostras nitretadas por 70 horas
com amônia (nitretação a gás) (KINZEL; EGAN, 1929).
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Segundo Stivale (2006) no processo de nitretação líquida o meio nitretante é
uma mistura de sais, possibilitando a nitretação de qualquer tipo de aço, inclusive
aços carbono com baixo teor de carbono, como o AISI-1015 e aços rápidos, mas não
produz camadas muito espessas.
Um banho típico comercial para nitretação líquida é composto por uma
mistura de sais de sódio é potássio. O sal de sódio, que compreende 60 à 70%(em
peso) da mistura total, consiste de 96,5% de NaCN (cianeto de sódio), 2,5%
Na2CO3(carbonato de sódio), e 0,5% de NaCNO (cianato de sódio). O sal de potássio,
30 à 40%(em peso) da mistura total, consiste de 96% de KCN(cianeto de potássio),
0,6% de K2CO3(carbonato de potássio), 0,75% de KCNO(cianato de potássio) e 0,5% de
KCL(cloreto de potássio). A temperatura de operação deste banho é de 565°C. Com o
envelhecimento, o teor de cianeto no banho diminui e o teor de cianato e carbonato
aumenta(o teor de cianato em todo o banho de nitretação é responsável pela ação
de nitretação e a proporção de cianeto para cianato é crítica). Este banho é
amplamente usado pata nitretação de aços ferramenta, incluindo aços rápidos e uma
variedade de aços baixa liga. Outros banhos para nitretação de aços ferramenta tem
uma composição como segue na Tabela 8.

Tabela 8 – Composição dos banhos de nitretação de aços ferramenta
Componente

Proporção%

NaCN

30,00 máx.

Na2CO3 ou K2CO3

25,00 máx.

Outros ingredientes ativos

4,00 máx

Mistura

2,00 máx

KCL

restante

Fonte: MEHRKAM (1991)
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Vários processos especiais de nitretação líquida empregam adições próprias, assim
como no processo gasoso ou sólido, que se destinam a servir a vários propósitos, tal
como acelerar as atividades químicas do banho, aumentar o número de aços que
podem ser processados e melhorar as propriedades obtidas como um resultado de
nitretação. A composição de sais para nitretação líquida, livre de cianetos também
tem sido introduzida. Contudo, em um banho ativo, uma pequena quantidade de
cianeto geralmente até 5% é produzida como parte da reação. Esta é uma
concentração relativamente baixa, e estas composições têm ganhado aceitação
generalizada dentro do tratamento térmico industrial porque contribuem
substancialmente para o alívio da fonte potencial da poluição. (MEHRKAM, 1991)
3.8.1.4 Nitretação a plasma
Na literatura internacional, essa técnica recebe denominações como
nitretação iônica (ion nitriding, nitriding ionic, ionitriding), nitretação em descarga
luminescente (glow discharge nitriding) ou nitretação por plasma (plasma nitriding,
nitriding in plasma). No passado, o seu uso industrial teve pouca aceitação no
mercado pelo seu alto custo e dificuldades técnicas do equipamento. Essas
dificuldades

consistiam

basicamente

em

aberturas

de

arcos

elétricos

e

superaquecimento de partes das peças durante o tratamento. Com o advento da
eletrônica de potência e da microeletrônica esses problemas foram quase
completamente resolvidos (ALVES Jr., 2001).
A nitretação iônica ou por plasma, é um processo termo-físico-químico que permite a
introdução de nitrogênio atômico na superfície do material com a consequente
formação de nitretos conferindo-lhes melhores propriedades mecânicas e
tribológicas (FERREIRA, 2001). Este tipo de nitretação se caracteriza pela utilização de
um gás ionizado através da aplicação de uma diferença de potencial entre o
equipamento (anodo) e o substrato a ser nitretado (catodo), sob baixas pressões
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(vácuo), formando o plasma. O gás no estado iônico é composto de uma mistura de
nitrogênio e hidrogênio em diferentes proporções. Com a ionização do gás contendo
nitrogênio o processo de nitretação é favorecido devido ao bombardeamento da
amostra pelos íons (ânions) de nitrogênio. Desta forma o processo passa a ser termo
físico-químico e sua aplicação industrial é relativamente nova. Com a adsorção do
nitrogênio na superfície, inicia-se o processo de nitretação (FROEHLICH, 2003). No
vácuo, a alta voltagem elétrica é utilizada para formar o plasma, através do qual os
íons de nitrogênio são acelerados para colidirem sobre o substrato. Este
bombardeamento de íons aquece o substrato, limpa a superfície e proporciona a
ativação do nitrogênio. A nitretação proporciona um melhor controle da camada
quimicamente e uniformemente e tem outras vantagens, como menor distorção da
amostra que a nitretação a gás convencional. A chave da diferença entre a nitretação
a gás e a nitretação iônica é o mecanismo utilizado para gerar o nitrogênio atômico
na superfície de trabalho (O'BRIEN, 1991).
A nitretação por plasma, é um dos processos termoquímicos que alcançou
elevado nível de aceitação industrial nos últimos anos, em detrimento da nitretação
líquida ou gasosa, especialmente nos países industrializados, devido às grandes
vantagens deste processo sobre os métodos convencionais como: aumento da vida
útil dos componentes, não produção de rejeitos poluentes, economia de energia,
redução no tempo de processamento e o não requerimento de acabamento adicional
após nitretação. Essa técnica foi patenteada por J. J. Egan nos E. U. A., em 1931 e por
Bernhard Berghaus em 1932 na Suíça, porém a utilização industrial ocorreu somente
nos anos 60 (RANALLI, et al, 2009).
A Figura 30 mostra um forno para nitretação iônica.
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Figura 30 – Forno de nitretação iônica – cortesia empresa Isoflama Indústria e Comércio de
Equipamentos Ltda.

3.8.1.5

Estrutura e formação da camada

A estrutura da camada de um aço nitretado, que pode incluir uma zona de
difusão com ou sem a zona de compostos (camada mais externa, também chamada
de camada branca), depende do tipo e concentração de elementos de liga e do
tempo/temperatura de exposição do tratamento de nitretação em particular. Além
disso, a formação da zona de compostos e/ou zona de difusão depende da
concentração de nitrogênio, e por este motivo, o mecanismo utilizado para gerar o
nitrogênio atômico na superfície do substrato também afeta a estrutura da camada
(O'BRIEN, 1991).
A Figura 31 mostra o perfil de dureza na zona de compostos e na zona de difusão ao
longo da camada nitretada. A dureza da zona de compostos não é afetada pelo
conteúdo da liga, enquanto que a dureza na zona de difusão é determinada pelos
elementos formadores de nitretos(Al, Cr, Mo, Ti, V, Mn). ∆Y aumenta com a
temperatura e cai com a concentração da liga (O'Brien, 1991).

Microdureza (H)
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Zona
de Compostos

Zona de Difusão

Proundidade da
camada (∆
∆Y)

Figura 31 - Perfil de dureza na zona de compostos e na zona de difusão ao longo da camada
nitretada. (O'BRIEN, 1991).

Zona de difusão da camada nitretada
A zona de difusão de uma camada nitretada pode ser melhor descrita como a
microestrutura central original com alguma solução sólida e reforço de precipitação.
Nos materiais de base ferrosa, o nitrogênio existe como átomo isolado na solução
sólida nos sítios do retículo cristalino ou em posições intersticiais, até que o limite de
solubilização do nitrogênio no ferro base seja excedido (0.4% N – em peso). Esta área
de solução sólida reforçada é a única levemente mais dura que o núcleo. A
profundidade da zona de difusão depende do gradiente de concentração de
nitrogênio, do tempo na temperatura dada, e da composição química do substrato.
Como a concentração de nitrogênio aumenta em direção à superfície, precipitados
aderentes serão formados quando a solubilidade limite do nitrogênio for excedida.
Os precipitados podem existir, tanto no contorno de grão quanto dentro da estrutura
cristalina. Estes precipitados, nitretos de ferro de outros metais, distorcem a
estrutura e sujeitam as discordâncias, aumentando assim substancialmente a dureza
do material. Na maioria das ligas ferrosas, a zona de difusão formada pela nitretação
não pode ser vista em uma análise metalográfica, pois os precipitados aderentes não
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são grandes o suficiente para uma resolução adequada. Na Figura 32, por exemplo, a
martensita na zona de difusão não pode ser visualmente distinguida daquela no
núcleo. Em alguns materiais, contudo, o nitreto precipitado é tão extenso que pode
ser visto num ataque químico. É o caso do aço inoxidável, mostrado na Figura 33, em
que o nível de cromo é alto o suficiente para a formação extensa de nitretos(O'BRIEN,
1991).

Figura 32 - Camada de compostos (camada branca) na fase γ' (Fe4N) na superfície de um aço 4140,
temperado, revenido e nitretado a plasma. A fase γ' da camada branca é suportada pelo processo de
difusão, que não é observável nesta micrografia. Ataque de Nital – 500X(O'BRIEN, 1991).

Figura 33 - Zona de difusão observável na porção não atacada(branca) de um aço inoxidável 416,
Nitretado a plasma. Ataque de Nital – 500X (O'BRIEN, 1991)
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3.8.2 Camadas e revestimentos
3.8.2.1

Camada de Barreira Térmica

Em geral, as cerâmicas superam outros materiais no que diz respeito à
estabilidade térmica e química e também em relação à dureza e resistência ao
desgaste. Outra característica das cerâmicas é que elas apresentam, em alguns casos,
uma baixa condutividade térmica. A combinação destas propriedades permitiu a
aplicação de camadas de cerâmicas termopulverizadas como um elemento protetivo,
blindando efetivamente componentes mecânicos contra ambientes em altas
temperaturas. Tais camadas são chamadas de camadas de barreira térmica, “thermal
barrier coating- TBC” (SCHULZ et al., 2003; STÖVER, FUNKE , 1999; ZHU, MILLER,
1997). As mesmas começaram a ser aplicadas a meados dos anos 70 nas superfícies
de componentes de motores de turbinas de aviões (Figura 34 e Figura 35), com a
finalidade de aumentar a sua resistência a elevadas temperaturas e à corrosão (KIM,
2005).

Figura 34 - Rotor e placas de escudo térmico em um anel da câmara de combustão com anéis
externos removíveis (STÖVER; FUNKE, 1999). A seta mostra a palheta da turbina, um exemplo de
componente revestido com camada de barreira térmica
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Figura 35 - Palheta de uma turbina de alta pressão CF6, de um motor de avião GE com camada de
barreira térmica (SCHULZ et al, 2003)

A principal função da camada de barreira térmica (TBC) consiste em uma
redução significativa de temperatura através da espessura, variando de 100°C até
aproximadamente 450°C (NESBITT, 1990 apud MICHLIK, 2005).
A partir das duas últimas décadas, o desenvolvimento de camadas de barreira
térmica permitiu aumentos dramáticos na temperatura de turbinas. Como
originalmente previsto, a função primária de uma camada de barreira térmica é
fornecer uma barreira de baixa condutividade térmica que permita a transferência de
calor do gás quente no motor para a superfície revestida do componente. A camada
de barreira térmica permite que o projeto da turbina aumente a temperatura do gás
e, assim, a eficiência do motor, sem aumentar a temperatura da superfície (CLARKE,
LEVI, 2003).
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De modo geral, os TBCs são constituídos por um sistema de revestimentos
aplicados num substrato, normalmente uma superliga à base de níquel (Figura 36): (i)
uma camada externa de revestimento cerâmico com a função de barreira térmica;
(ii) uma camada intermediária de revestimento de óxido crescido termicamente
(“thermally grown oxide” – TGO), que protege o substrato contra a oxidação e/ou
corrosão a altas temperaturas e favorece a aderência da camada externa ao
substrato; (iii) um revestimento metálico de ligação (SCHULZ et al., 2003).

Figura 36 - Esquema de um revestimento para uso como barreira térmica com as respectivas funções
(SCHULZ et al., 2003; ALMEIDA, 2005)

Na Figura 37, é apresentado o gradiente de temperatura ao longo de uma
camada de barreira térmica aplicada na superfície de uma paleta de turbina.
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150 µm

Figura 37 - Palheta de turbina em corte e desenho esquemático de um TBC, apresentando o
gradiente de temperatura que ocorre durante a operação ao longo das diversas camadas (ALMEIDA,
2005)

3.8.2.2

Revestimentos

Apesar das qualidades do aço AISI H13, a necessidade de maximização do
tempo de vida dos moldes de injeção de alumínio e da qualidade superficial das
peças fundidas, assim como da diminuição do consumo de energia e custos do
processo e produtos finais, requer o desenvolvimento de proteções adicionais ao
substrato. A aplicação de revestimentos e tratamentos termoquímicos nas superfícies
dos moldes são soluções muito bem aceitas na prática. Os revestimentos têm como
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função principal proteger o substrato contra os danos causados por condições
severas de aplicação (SUZUKI, 2007).
As primeiras pesquisas realizadas sobre as possíveis alternativas para proteção
da superfície do molde de injeção de alumínio estiveram focadas no desenvolvimento
de revestimentos monocamadas e de tratamentos termoquímicos. Entretanto,
considerando as diferentes origens e complexidade das falhas, alternativas foram
propostas como o desenvolvimento de revestimentos multicamadas com funções
específicas: adesão ao substrato (molde), acomodação das tensões térmicas
residuais, resistência ao desgaste erosivo e oxidação, resistência à corrosão,
quimicamente inerte com o alumínio fundido (não-molhável com alumínio fundido) e
resistência aos ciclos mecânicos e térmicos durante a operação dos moldes de
injeção (TENTARDINI et al., 2008; LIN et al., 2006; SALAS et al., 2003; MICHLER et al,
1998). As novas técnicas de deposição permitem várias possibilidades de
revestimento superficial com diferentes tipos de estruturas e arquiteturas complexas,
tal

como

revestimentos

multicomponentes,

gradiente

de

revestimentos,

revestimento nanocompósito, revestimentos multicamadas, revestimentos superreticulados, revestimento duplex e monocamada (HOLMBERG; MATTHEWS, 2009). A
Figura 38 mostra alguns exemplos de revestimentos.
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Monocamada

Multicomponente

Gradiente de
composição

Multicamada

Super-reticulado

Duplex

Figura 38 – Exemplos de estruturas complexas para Revestimentos (HOLMBERG; MATTHEWS, 2009).

Analisando

o

comportamento

de

15

arquiteturas

diferentes

de

revestimentos(Tabela 9), Salas(2003) concluiu que apenas 4 deles possuem,
simultaneamente, bom desempenho quanto à resistência ao desgaste e quanto a
adesão: TiAlN, TiN/TiCN, CrN (1) e CrN (2).
Tabela 9 - Adaptado do texto de Salas(2003)

Tipos de revestimentos

Substrato utilizado

Caracterizações feitas
Microdureza

CrC, CrN(1), CrN(2), ZrN, MoNx,
MoZrNx, TiAlN, Tin/TiC, TiB2/TiC,
NiAl, NiAlN, MoSiC/SiC, Ti-B-C-N,
Cr3Si, CN

Teste de riscamento
AISI - H13

Teste de desgaste
Microscopia ótica
Perfilometria
Difração de raio-X

Segundo Münz (1986), o TiAlN é uma derivação do TiN, porém com desempenho
superior, o que também é descrito por Imbeni (2001).
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De acordo LIN et al. (2006), os revestimentos multicamadas devem ser
desenhados com uma arquitetura ideal ou otimizada, onde, além das funções
específicas de cada camada componente, o revestimento como um todo exibe
sinergia de propriedades e desempenho.
A Figura 39 mostra um esquema representativo desta arquitetura de revestimento.
Observa-se que, além do substrato de aço AISI H13 modificado por tratamentos
superficiais, o sistema de camadas é composto por: (i) camada de trabalho, que
apresenta boa resistência ao desgaste, à oxidação e não-molhabilidade com o
alumínio fundido; (ii) camada intermediária e (iii) camada de ligação com a função de
melhorar a aderência do revestimento ao substrato (LIN et al., 2006; SALAS et al.,
2003).
Camada de
trabalho

Estrutura
teórica

Camada
Intermediária
Camada de adesão
Superfície
nitretada
Substrato

Figura 39 – Diagrama esquemático da um arquitetura de revestimento otimizada aplicada em moldes
de fundição do alumínio sob pressão (SALAS et al., 2003)

3.8.2.3

Técnicas de Deposição

As técnicas de deposição mais conhecidas podem ser divididas em dois grupos:
a deposição física na fase vapor (PVD - Physical Vapor Deposition) e a deposição
química na fase vapor (CVD - Chemical Vapor Deposition). Nestas técnicas o
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revestimento ou material de tratamento da superfície passa por uma fase gasosa ou
fase vapor antes de depositar-se ou modificar a superfície. Os termos, physical vapor
deposition (PVD) e chemical vapor deposition (CVD), foram definidos por C. F. Powell,
J.H. Oxley e J. M. Blocher em 1966 (MATTOX, 2002).
O processo de deposição física na fase vapor envolve a atomização ou
vaporização do material de uma fonte sólida e a deposição deste material sobre o
substrato para formar um revestimento. Eles podem ser caracterizados pela forma
com que são atomizados. O material pode ser removido desta fonte sólida, também
conhecido como target, pela transferência de energia cinética ou pela absorção de
energia térmica. Os métodos PVD são muitas vezes divididos em evaporação e
vaporização (sputtering). A evaporação envolve a vaporização térmica da fonte de
material de deposição e o sputtering é um processo cineticamente controlado no
qual a fonte de material ou target é feita catódica e é bombardeada com íons
usualmente de um gás inerte. Isto resulta numa transferência de massa levando a
ejeção de átomos do target. As técnicas de sputtering e evaporação tiveram sua
origem praticamente ao mesmo tempo. O primeiro experimento envolvendo
sputtering foi reportado por Grove em 1852 enquanto que o primeiro relato de
deposição por evaporação foi feito por Faraday em 1857. Embora o PVD tenha sido
originalmente utilizado como meio de deposição de revestimentos metálicos
elementares, ele tem sido cada vez mais utilizado para deposição de ligas e cerâmicas
(HOLMBERG; MATTHEWS, 2009). A Figura 40 mostra um exemplo de um sistema
básico de PVD com recurso de evaporação por feixe de elétrons.
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Figura 40 - Configuração de um sistema básico PVD a vácuo com recurso de evaporação por feixe de
elétrons.

A deposição química na fase vapor é um processo versátil que pode ser utilizado
para depositar filmes de elementos metálicos e elementos não metálicos como o
carbono e o silício. Compostos como carbonetos, nitretos, óxidos, intermetálicos e
muitos outros também podem ser depositados.
O processo CVD pode ser definido como a deposição de um sólido numa fase
vapor sobre a superfície de um substrato aquecido por meio de reações químicas, ou
seja, gases contendo o material a ser depositado são introduzidos em uma câmara de
reação e condensados sobre o substrato para formar um revestimento (PIERSON,
1996; RAZEGHI, 1996). Este processo requer normalmente temperaturas de
deposição entre 800oC e 1200oC. A pressão de deposição no CVD pode variar de
pressão atmosférica até 1Pa ou menos (HOLMBERG; MATTHEWS, 2009).
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A principal diferença entre estes dois métodos está na forma de utilização do
material a ser depositado. No caso do PVD, o material a ser depositado é vaporizado
ou atomizado dentro da câmara, a partir de uma fonte ou target. No CVD o material a
ser depositado é inserido na câmara já na forma de gases ou vapor. A Figura 41
mostra um esquema básico do processo para CVD.

Suprimento de gás

Exaustor
Purificador

TiCl4

Aquecedores

Amostras
Porta amostras em
grafite

Câmara interna

Forno elétrico

Figura 41 - Exemplo de um típico processo CVD

Em alguns casos os processos de PVD e CVD são combinados para depositar material
em um processo híbrido. Um exemplo é a deposição de cabonitreto de titânio (TiCN)
que pode ser obtido utilizando um processo híbrido onde o titânio pode ser
depositado por sputtering, o nitrogênio através de um gás e o carbono através de um
vapor de acetileno (MATTOX, 2002).
Associado a estes processos, aparece o uso do plasma como incremento de controle
e qualidade de deposição para os filmes.
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O termo "plasma" também referido como "descarga elétrica", "descarga gasosa" ou
"descarga luminescente" se aplica a um gás contendo espécies neutras e
eletricamente carregadas como elétrons, íons positivos, íons negativos, átomos e
moléculas. Na média, um plasma é eletricamente neutro, sendo que qualquer
desbalanceamento de carga resultará em campos elétricos que tendem a mover as
cargas de modo a restabelecer o equilíbrio. Como resultado disso, a densidade de
elétrons mais a densidade de íons negativos deve ser igual a densidade de íons
positivos (ALVES, 2001). O termo “plasma” como utilizamos hoje foi proposto por I.
Langmuir e L. Tonks em 1928.( MATTOX, 2002).
Embora o processo básico de PVD seja conhecido há mais de 150 anos e o processo
que agora chamamos de deposição física de vapor assistida por plasma (PAPVD)
tenha sido patenteado a mais de 70 anos atrás, foi apenas nas últimas décadas que o
processo PAPVD começou a se tornar um importante método de revestimento
tribológico. Isso ocorreu porque o processo só recentemente foi melhor
compreendido em um nível fundamental e as alterações necessárias, introduzidas
para fornecerem benefícios. A seguir são descritas as principais vantagens para tais
processos assistidos por plasma, no que diz respeito principalmente a PVD, mas em
vários casos, também pertinentes ao PACVD (HOLMBERG; MATTHEWS, 2009):
• Melhoria da aderência do revestimento, devido à capacidade de limpeza e préaquecimento dos substratos por íons energizados e pelo bombardeio neutro
da sua superfície. Esse mecanismo é chamado às vezes de limpeza por
pulverização catódica, ou sputtering.
• Espessura de revestimento uniforme, através de efeitos de dispersão de gás e
da capacidade de girar ou deslocar as amostras em relação à fonte de vapor
durante a deposição.
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• Prevenção de uma usinagem final ou estágio de polimento após o
revestimento, já que na maioria dos casos o revestimento reproduz o
acabamento da superfície original.
• Deposição de uma vasta gama de materiais de revestimento e substrato;
• Taxas de deposição controláveis, utilizando uma ampla variedade de fontes de
vapor incluindo a resistência aquecida, feixe de elétrons, a indução, arco, etc.
• Normalmente, nenhum efluente ou poluente é produzido pois na maioria dos
casos não há subprodutos prejudiciais ou soluções químicas tóxicas usadas.
• Depósitos de alta pureza através da utilização de um ambiente de vácuo
controlado e materiais puros.
• Baixas temperaturas de deposição, pois a energização direta dos materiais de
revestimento fornecem muitos dos benefícios anteriormente só alcançável em
substratos quentes;
• Evita os problemas de fragilização por hidrogênio, por vezes, presentes em
processos de eletrodeposição.
O processo básico de PAPVD, também chamado de íon plating, foi
originalmente previsto para ser realizado a uma pressão reduzida, com a amostra a
ser revestida como o eletrodo negativo em uma descarga de argônio. Isto levou à
pulverização catódica de limpeza (sputtering) da superfície com íons de argônio.
Posteriormente, o metal a ser depositado foi evaporado por uma descarga luminosa
ou plasma, sendo ionizado até a ponto de chegar à superfície do substrato com maior
energia. Este conceito simples ainda está no coração de todos os métodos PAPVD,
embora cada vez mais o nível de ionização alcançado é reforçado por alguns meios, a
fim de maximizar ou controlar os efeitos que ocorrem.
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Os principais mecanismos que surgem devido ao íon acelerado ou o
bombardeamento de uma superfície neutra são ilustrados pela Figura 42.

Emissão de
elétrons
secundários
Vaporização ou
arrancamento de
átomos
(sputtering)

Retroespalhamento
de partículas

Dessorção de gases

Reações químicas
superficiais
Implantação
Formação de
compostos
Difusão
Ondas de
choque

Geração de
defeitos
cristalinos

Figura 42 - Principais interações plasma-superfície do catodo durante bombardeio iônico
(HOLMBERG; MATTHEWS, 2009)

Como já descrito, os processos assistidos por plasma permitem um maior controle de
seus parâmetros com consequências diretas na qualidade do filme depositado. Um
dos parâmetros fundamentais é o controle da temperatura do substrato, já que
juntamente com a temperatura de fusão do material depositado, Tf, determina os
processos de difusão das espécies depositadas tanto na superfície como no sólido.
A Figura 43, mostra o chamado modelo de zonas (THORNTON, 1986), onde a
estrutura do revestimento é analisada em função da relação T/Tf (temperatura do
substrato / temperatura de fusão do material de revestimento).
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Zona 2

Zona 1

Zona 3

Zona T

Figura 43 - Diagramas de zonas estruturais para metais depositados por PVD magnetron sputtering
(THORNTON, 1986)

Para baixas temperaturas de deposição, onde T/Tf < 0,1, tem-se a chamada zona 1,
onde os efeitos de difusão não são significativos. É caracterizada por uma estrutura
colunar com grãos pequenos e alongados fracamente unidos entre si. A zona T
seguinte é uma zona de transição que contem grãos colunares densamente
empacotados. Na zona 2, marcada por grãos colunares, é verificado o aumento dos
efeitos da difusão, devido ao aumento da temperatura do substrato, produzindo uma
estrutura mais densa. A zona 3 é constituída por uma estrutura de grãos
recristalizados e equiaxiais (THORNTON, 1986).
O processo PACVD, plasma-assisted CVD, é uma técnica importante utilizada para
deposição de filmes de uma grande variedade de materiais amorfos ou cristalinos. O
processo de CVD assistido por plasma tornou possível reduzir significantemente a
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temperatura e mantém uma razoável taxa de deposição e qualidade do filme
(KLIMEK, et al; 2007). Além destas outras vantagens podem ser obtidas no processo
PACVD (TEDROW; REIF, 1996):
-

Filmes podem ser depositados em substratos que seriam instáveis a altas
temperaturas;

-

Temperaturas mais baixas de deposição do filme em circuitos
microeletrônicos permitem controle preciso da migração de dopantes.

No processo PACVD, os precursores gasosos são mais comumente submetidos a
variações de campo elétrico de frequências na faixa de 50 kHz a 13,5 MH. O campo
elétrico inicialmente reage primariamente com os elétrons livres presentes no gás.
Embora o campo elétrico também reage com os íons, essas espécies permanecem
inicialmente inafetadas por causa de sua maior massa. Os elétrons sofrem colisões
elásticas e inelásticas com as moléculas de gás, mas os elétrons não perdem muita
energia durante a colisão elástica porque eles são muito mais leves do que as
moléculas do gás. As colisões inelásticas entre estes elétrons energizados e moléculas
de gás geram espécies altamente reativas, os radicais livres e íons, bem como mais
elétrons. Por este mecanismo, a energia dos elétrons é usada para criar espécies
reativas

e

carregadas,

enquanto

a

temperatura

do

gás

não

aumenta

substancialmente (TEDROW; REIF, 1996).
Na Tabela 10 são apresentadas as principais características dos processos CVD e PVD
assistidos ou não por plasma.
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Tabela 10 – Características dos processos de deposição.

Processos de deposição
Taxa de deposição (Kg/h)
Espessura do revestimento ou
profundidade da camada (µm)
Tamanho do componente.
Temperatura de tratamento ou
de deposição no substrato (oC)

PVD

PAPVD

CVD

PACVD

Até 0,5 por
fonte

Até 0,2

Até 1

Até 0,5

0,1 – 1000

0,1 – 100

0,5 – 2000

1 – 20

Limitado pelo tamanho da câmara
50 – 500

25 – 500

150 – 1200

150 – 700

Material do substrato

Metais,
cerâmicas e
polímeros

Metais, cerâmicas

Metais,
cerâmicas

Metais, cerâmicas

Pré-tratamento

Mecânico /
Químico

Mecânico / Químico e
bombardeamento de
íons

Mecânico /
Químico

Mecânico / Químico e
bombardeamento de
íons

Pós-tratamento

Não

Não

Boa
Atômico

Boa
Atômico + difusão

Uniformidade da camada
Mecanismo de ligação

Alívio de
tensões do
substrato
Muito boa
Atômico

Não
Boa
Atômico + difusão

Fonte: HOLMBERG; MATTHEWS (2009)

3.8.2.4

Revestimento Duplex

Segundo Franco Jr. (2003), o endurecimento do substrato se traduz em
aumento da capacidade do sistema em suportar carregamento, melhorando a
aderência dos revestimentos. A camada nitretada, que possui dureza intermediária
entre o revestimento e o substrato não nitretado, atua como uma “almofada dura”, o
que melhora a aderência da camada.
Gredic et al (1992) afirmam que a aderência do revestimento quando
depositado sobre um substrato nitretado é muito maior do que quando depositado
em um substrato não nitretado e as tensões residuais da camada nitretada e o do
revestimento são tensões compressivas.
A nitretação do substrato antes da deposição do revestimento afeta o
crescimento do filme e suas propriedades. A dureza é aumentada, a estrutura é mais
densa mas ainda colunar e a topografia da superfície do revestimento é alterada

104

assim como as tensões internas e a orientação cristalina preferencial. A adesão do
revestimento à superfície é reforçada (GREDIC; et al, 1993).
Kulkarni et al (2002) descrevem que com a nitretação, os revestimentos inibem
a incidência de trincas no substrato tanto retardando a sua nucleação quanto
reduzindo sua incidência.
3.8.2.5

Comparação: TBC ou Revestimento?

Na escolha da melhor alternativa para melhoria das superfícies de moldes de
injeção de alumínio, sugere-se a análise das vantagens e desvantagens da deposição
de TBC ou de revestimento, a saber:
• As camadas de barreira térmica possuem espessuras próximas de 100 µm a
120 µm (ALMEIDA, 2005; KIM, 2005; CHOI, 1999), conforme mostrado na
Figura 44 e Figura 45, podendo chegar a 1000 µm, dependendo da aplicação
(BOSE, 2007). Estes valores estão associados diretamente à sua eficiência
como “barreira térmica”. Para os moldes de alumínio, esta espessura
interfere diretamente na qualidade dimensional do produto, o que obrigaria
a necessidade de se prever durante a construção do molde, um “espaço”
dimensional, para ser ocupado pela camada. No caso dos revestimentos, a
espessura do filme aplicado é pequena o suficiente, entre 6 µm e 12 µm
(para o revestimento de TiAlN), para não interferir na variação dimensional
do produto, permitindo que o molde seja construído no dimensional final e
seja analisado antes do revestimento (try-out, etc).
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Figura 44– Seção de uma camada de barreira térmica (KIM, 2005)

120 µm
(aproximadamente)

Figura 45 - Fotomicrografia obtida por MEV da seção polida de uma camada de barreira térmica
típica (1) camada cerâmica, (2) camada de ligação, (3) substrato (ALMEIDA, 2005)

• A rugosidade da camada de barreira térmica acompanha a rugosidade do
substrato e está associada diretamente a sua morfologia colunar (Figura 44) e
varia entre 1 µm e 10 µm (ALMEIDA, 2005). No caso dos revestimentos, a
rugosidade

também

acompanha

a

do

substrato

e

se

mantém

em
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aproximadamente 0,36 µm (SALAS; et al., 2003), porém existe a possibilidade de
polimento, permitindo a sua melhoria mesmo após a aplicação.
• Dada a sua característica colunar, a sua elevada dureza e a sua espessura, a
camada de barreira térmica, se torna frágil para aplicações que requerem esforços
transversais às colunas, possibilitando seu arrancamento durante o contato
sólido-sólido (machos e matrizes) ou sólido-líquido (contato do alumínio fundido e
em alta pressão, na superfície do molde). No caso do revestimento, devido a sua
arquitetura, o mesmo passa a ter boa resistência sob condições de contato sólidosólido, ou sólido-líquido.
• A característica colunar do TBC também traz dificuldades de aplicação em perfis
complexos como cantos e nervuras pois haveria um crescimento irregular nestas
regiões. No caso dos revestimentos, perfis complexos têm apresentado boa
homogeneidade durante a aplicação.
O comparativo apresentado acima tem por finalidade demonstrar e reforçar o
foco deste trabalho quanto à aplicação do revestimento. A aplicação de camadas de
barreira térmica, conforme descrito no tópico 3.8.2, em moldes de injeção de
alumínio, requer análises e pesquisas direcionadas para este fim, e não estão
abordadas neste trabalho. A sua viabilidade técnica e econômica para a aplicação em
moldes de alumínio, não foram pesquisadas.
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4

METODOLOGIA

4.1 Corpos-de-prova para os ensaios de fadiga térmica
4.1.1- Geometria
Não há uma normalização para corpos de prova para ensaio de fadiga térmica. A
geometria escolhida, Figura 46, foi obtida conforme Proiete (2008) e Serantoni
(2003), que tem como vantagens (i) a facilidade de reproduzir, controlar e
caracterizar a superfície de análise (ii) impor gradiente térmico radial elevado,
possibilitando, portanto, a medição das trincas formadas após o número de ciclos
pré-definido.

Figura 46 - Corpo-de-prova para ensaios de fadiga térmica. (PROIETE; SERANTONI; SINATORA, 2008;
SERANTONI, 2003)

4.1.2- Composição química do substrato
O substrato dos corpos de prova foi obtido a partir de uma barra de AISI-H13 e
a Tabela 11 apresenta sua composição química.
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Tabela 11 – Composição química do substrato das amostras
C

Mn

Si

W

Mo

Cr

0,39

0,37

0,97

0,18

1,20

5,10

V

P

S

Ni

Co

Al

0,82

0,021

0,001

0,20

Não informado

0,024

A caracterização foi feita através de microscopia ótica, com amostras previamente
lixadas e polidas com fluido de suspensão de diamante de 1 µm e atacadas com
reagente químico de Vilella. A Figura 47 mostra a estrutura em estado recozido.

Figura 47 – Estrutura do aço AISI-H13 recozido utilizado para confecção das amostras. Microscopia
ótica - 1000X – Ataque químico com Vilella.
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4.1.3 Usinagem
Os corpos de prova foram usinados em torno CNC pela ferramentaria da
empresa Jotaeme Fitafer Metalúrgica Ltda. Foram obtidos da mesma barra e
usinados em sequência. A análise dimensional foi realizada na metrologia da empresa
Axmol Industrial Ltda.
4.1.4 Tratamento Térmico
O tratamento térmico foi realizado pela empresa Isoflama Indústria e Comércio
de Equipamentos Ltda e constou de têmpera e revenimento à vácuo, como segue:
-

Têmpera: austenitização à 1040oC e resfriamento por nitrogênio

-

Revenimento: realizado revenimento triplo o primeiro à 540oC, e os demais
à 600oC. Isto permitiu a obtenção de uma dureza igual a 46HRC.

O revenimento foi realizado a temperaturas acima das temperaturas utilizadas para a
nitretação, deposição do revestimento e ensaios de fadiga térmica (VILLARES, 2006).
Isto se faz necessário para que não haja variação de dureza do substrato durante os
processos seguintes ou durante os ensaios (FRANCO Jr., 2003).
A Figura 48 mostra a análise da seção transversal revelando o substrato em AISI-H13
temperado e revenido. Estrutura obtida: martensita revenida.
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Figura 48 – Amostra em AISI-H13 temperada e revenida - 1000X – Ataque químico com Vilella.
Estrutura martensita revenida.

4.1.5 Nitretação
A nitretação foi realizada pela empresa Balzers - Jundiaí através do método a
“gás em baixa pressão”. Foi utilizada uma temperatura de 480oC, obtida uma camada
de aproximadamente 80 µm de profundidade e uma dureza de 1000 HV. As amostras
foram nitretadas de forma a não possuírem camada branca, opção possível de ser
atingida neste processo de nitretação.
Através da Figura 49 é possível observar a espessura da camada nitretada. A análise
foi feita através de microscopia ótica (100X), com amostras previamente lixadas e
polidas com fluido de suspensão de diamante de 1 µm e atacadas com reagente
químico de Vilella.
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Figura 49 – Microestrutura da amostra nitretada a gás baixa pressão. 100X – Ataque químico com
Vilella.

4.1.6 Revestimento
Nos corpos de prova nitretados, foi aplicado o revestimento de TiAlN
(Futura) pela empresa Balzers - Jundiaí, através do processo de PAPVD (Plasma
Assisted Physical Vapor Deposition) tipo arco catódico a aproximadamente 450°C,
para obtenção de uma dureza de aproximadamente 3400 HV (BALZERSA, 2010). Antes
da deposição foi realizada a limpeza dos corpos de prova através de um processo
patenteado pela empresa Balzers, onde uma das características fortes é o uso do
ultra-som. Além disso, já no forno de deposição os corpos de prova foram
submetidos a mais uma limpeza pelo processo de sputtering, com íons de argônio. A
espessura do revestimento foi de aproximadamente 2,0 µm, conforme apresentado
na Figura 50.
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Figura 50 – Imagem mostrando a espessura do revestimento de TiAlN da amostra, dimensionada
através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

4.2 Ensaios de fadiga térmica
4.2.1 Equipamento
A Figura 51 mostra o equipamento de laboratório que foi utilizado para os
ensaios de fadiga térmica, pertencente ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT. O detalhe da bobina de aquecimento do corpo-de-prova é
mostrado na Figura 52.
O equipamento é dotado de uma bobina de indução que é responsável pelo
aquecimento do corpo de prova, um tanque de resfriamento e um sistema
pneumático, responsável pelo transporte do corpo de prova tanto do interior da
bobina para o interior do tanque de água (para resfriamento), quanto do tanque para
a bobina. Um pirômetro, também mostrado na Figura 51, efetua a leitura da
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temperatura na superfície do corpo de prova (Figura 53) garantindo que a mesma
atinja a temperatura programada. Após atingir a temperatura programada um sinal é
emitido acionando o pistão pneumático que conduz a amostra até o tanque de
resfriamento. O tempo de aquecimento é regulado através do aumento ou
diminuição da tensão imposta à bobina. Esta regulagem é feita de tal forma a garantir
que a temperatura da superfície do corpo de prova seja atingida dentro do intervalo
de tempo desejado.

C
A

B

Figura 51 - Máquina de ensaio de fadiga térmica: A- Pirômetro, B – Tanque de resfriamento e C –
Pistão pneumático.
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B
A

C

Figura 52 – Detalhe do equipamento: A - sistema de rotação do corpo-de-prova, B – Corpo de prova
fixado e C - Bobina de aquecimento.

A

B

Figura 53 – Posição do pirômetro com leitor direcionado ao corpo de prova. A – Bobina de
aquecimento e corpo de prova(em seu interior) e B – Pirômetro
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4.2.1.1 Procedimento de ensaio
Os ensaios de fadiga térmica foram realizados com os corpos-de-prova de aço
AISI H13 temperados e revenidos com nitretação a gás em baixa pressão com e sem
revestimento de TiAlN, totalizando duas condições distintas:
• Condição 1: aço AISI H13 nitretado a gás em baixa pressão com revestimento
de TiAlN;
• Condição 2: aço AISI H13 nitretado a gás em baixa pressão sem revestimento.

Para facilitar a caracterização dos corpos-de-prova, obtenção e discussão dos
resultados, assim como a leitura do texto, estabeleceu-se uma nomenclatura para a
identificação dos corpos-de-prova, considerando as duas condições de tratamento de
nitretação e de revestimento citadas acima (Tabela 12).
Tabela 12 – Identificação dos corpos-de-prova do estudo
Condição

Código de identificação

1

Nitretação a gás em baixa pressão + TiAlN

NitG-PVD

2

Nitretação a gás em baixa pressão

NitG

Na Tabela 13, é apresentado o resumo dos parâmetros, assim como outras
informações referentes ao ensaio realizado.
Tabela 13 - Parâmetros para realização do ensaio de fadiga térmica
Parâmetros dos ensaios
Rotação da amostra

60 rpm

Temperatura de aquecimento

500oC

Temperatura de resfriamento

Ambiente

Tempo em aquecimento

10 s
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Tempo de resfriamento

40 s

Número de corpos de prova para cada condição (Tabela 12)
Quantidade de ciclos diferentes

3
2 (100 e 400 ciclos)

Número total de ensaios

12

A temperatura, o tempo de aquecimento e o tempo de resfriamento foram
definidos de forma a simularem os parâmetros reais de trabalho de um molde
durante o processo de injeção sob pressão. O ciclo térmico realizado para os ensaios
e descrito anteriormente também está descrito no gráfico a seguir, Figura 54.
500 ºC

Temperatura

Aquecimento por
indução
Resfriamento em
água

10s

40s

10s

40s

Tempo

Figura 54 – Ciclo térmico utilizado para o ensaio de fadiga térmica.

4.2.2 Análise das amostras
4.2.2.1 Análise macroscópica
Após os ensaios de fadiga térmica, os corpos de prova foram submetidos à
análise de trincas macroscópicas através de ensaio não destrutivo por meio de líquido
penetrante. Para isso foram utilizados: i) Removedor (Metal-Chek E59) para limpeza
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dos corpos de prova; ii) Penetrante visível lavável à água (Metal-Chek VP30); iii)
Revelador não aquoso (Metal-Chek D70).
4.2.2.2 Análise microscópica
Todos os corpos de prova foram caracterizados utilizando-se equipamentos do
Laboratório de Fenômenos de Superfície – LFS situado no departamento de
Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP – EPUSP. Os mesmos foram
cortados como mostrado na Figura 55. Para isso foi utilizada uma máquina de corte
de precisão denominada ISOMET 4000 - BUEHLER (Figura 56) com disco de corte
diamantado para evitar danos ao material.

a)
Região de corte dos
corpos de prova

b)

Figura 55 – a) Região de corte dos corpos de prova e b) amostras cortadas

Figura 56 - Máquina de corte de precisão ISOMET 4000.
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O embutimento foi feito em uma embutidora automática SIMPLIMET 3000 BUEHLER (Figura 57). O lixamento e o polimento foram realizados em uma máquina
automática TEGRAPOL-25 – STRUERS (Figura 57). Para isso foram utilizadas lixas
#220, #800 e #1200 a 300rpm. No polimento, foi utilizado o fluido de suspensão de
diamante MOL - 3µm e NAP - 1µm.

a)

b)

Figura 57 – a) Embutidora automática, SIMPLIMET 3000. b) Lixadeira/Politriz TEGRAPOL-25 –
STRUERS

Após preparação, as amostras foram marcadas em quadrantes (Figura 58) e
submetidas à análise através de microscopia ótica. A quantidade de trincas foi
contada em um intervalo referente a um quadrante, ou seja a 1/4 do perímetro total.
Após a contagem, as trincas foram avaliadas para detectar-se a de maior
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profundidade. A contagem das trincas foi feita com aumento de 500X e a verificação
da profundidade com aumento e 1000X. Com estes dados, foi feito o cálculo da
densidade de trincas por amostra, conforme a equação abaixo:

Dt =

Nt
1
(π Ø )
4

(8)

onde: Dt = Densidade de trincas, Nt = Número de trincas e Ø = Diâmetro da amostra.

Figura 58 – Marcação da amostra por quadrante

Uma nova análise das trincas foi feita através de Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV), e alguns pontos das amostras tiveram a análise de composição
química realizada por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS).
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os corpos de prova foram analisados macroscopicamente por meio de

líquido penetrante e nenhuma trinca foi detectada. A Figura 60 apresenta as etapas
realizadas nesta fase.

A

B

C

Figura 59 – Análise inicial: A – corpo de prova após ensaio de fadiga térmica, B e C – Análise por
líquido penetrante.

Após a análise macroscópica, os corpos de prova foram devidamente cortados e
as amostras preparadas para a contagem de trincas cálculo da densidade e análise da
profundidade (µm).
A Tabela 14 a seguir, apresenta o resultado da contagem e densidade de trincas
(microscopia ótica, aumento de 500 X) e da medição da profundidade da maior trinca
(microscopia ótica, aumento de 1000 X), realizada em cada uma das amostras.
Na Tabela 14 é possível observar que os corpos de prova “NITG-PVD” (com
revestimento de TiAlN) não apresentaram trincas.
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Tabela 14 – Trincas: Contagem e verificação da profundidade

Amostra
NITG-PVD1
NITG-PVD2
NITG-PVD3
Amostra
NITG1
NITG2
NITG3
Amostra
NITG-PVD4
NITG-PVD5
NITG-PVD6
Amostra
NITG4
NITG5
NITG6

Fadiga térmica - NITRETADO / REVESTIDO 400 CICLOS
Quantidade
Densidade
Profundidade (mm)
Trincas
Média
Trincas/mm
Média
Maior trinca
Média
0
0,00
0
0
0,0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
Fadiga térmica - NITRETADO 400 CICLOS
Quantidade
Densidade
Profundidade (mm)
Trincas
Média
Trincas/mm
Média
Maior trinca
Média
277
14,11
47
254
12,9
43
152
7,74
26
332
16,91
57
Fadiga térmica - NITRETADO / REVESTIDO 100 CICLOS
Quantidade
Densidade
Profundidade (mm)
Trincas
Média
Trincas/mm
Média
Maior trinca
Média
0
0,00
0
0
0,0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
Fadiga térmica - NITRETADO 100 CICLOS
Quantidade
Densidade
Profundidade (mm)
Trincas
Média
Trincas/mm
Média
Maior trinca
Média
41
2,09
18
64
3,2
38
56
2,85
51
94
4,79
46

Os resultados encontrados nas amostras NITG-PVD, ou seja, a ausência de
trincas nas amostras revestidas com TiAlN, estão de acordo com os resultados
encontrados por Kirchhoff et al (2004), Figura 20. Segundo Kirchhoff et al (2004), o
desenvolvimento de trincas em um revestimento de TiAlN se inicia em temperatura
próxima dos 600oC para amostras submetidas a 100 ciclos e ligeiramente acima dos
500oC para amostras submetidas a 400 ciclos.
Também é possível observar que todos os corpos de prova “NITG” (sem
revestimento) apresentaram trincas quando submetidos a 100 e a 400 ciclos. A
quantidade média de trincas para cada condição de ensaio é apresentada na Figura
60. Outro ponto observado é que todos os corpos de prova submetidos a 400 ciclos
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apresentaram maior quantidade de trincas do que aqueles submetidos a 100 ciclos.
Isto demonstra que há uma correlação direta entre a quantidade de trincas nucleadas
e a quantidade de ciclos realizados, para a condição “NITG” (sem revestimento).

Quantidade de trincas
(média das amostras)
300

Quantidade

254
200

100

0

64
0

0

NITG-PVD 400
ciclos

NITG-PVD 100
ciclos

NITG 400 ciclos

NITG 100 ciclos

Figura 60 – Quantidade de trincas para cada condição de amostra ensaiada

Para uma melhor análise desta correlação foram calculadas as densidades de
trincas (conforme equação 8) para cada amostra ensaiada (apresentada na Tabela
14) e pode ser observado na Figura 61. A profundidade da maior trinca para condição
de ensaio também foi analisada. Neste caso foi observado que os valores de
profundidade são próximos tanto para os corpos de prova ensaiados em 100 quanto
em 400 ciclos. Também foi observado que não há uma correlação direta entre a
profundidade da maior trinca com o número de ciclos realizados. Isto pode ser
observado pelos valores de profundidade apresentados na Figura 62.
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Densidade média de trincas (quantidade de trincas / mm)
por ensaio
20

Densidade

12,9
10

3,2
0

0

0

NITG-PVD 400 ciclos NITG-PVD 100 ciclos

NITG 400 ciclos

NITG 100 ciclos

Figura 61 – Densidade de trincas para cada condição de ensaio

Profundidade da maior trinca
(média das amostras)

Profundidade (µm)

100

50

0

43

0

0

NITG-PVD 400
ciclos

NITG-PVD 100
ciclos

NITG 400 ciclos

38

NITG 100 ciclos

Figura 62 – Profundidade máxima para cada condição de amostra ensaiada

Apesar de parecer trivial observar que o número de trincas aumenta conforme
se aumenta o número de ciclos do ensaio, Lukás (1996) descreve que com a
continuidade do carregamento cíclico, algumas microtrincas nucleadas crescem, e
praticamente nenhuma nova trinca é nucleada. Nestes ensaios o carregamento
cíclico foi provocado pelo ciclo térmico. A descrição de Lukás mostra que a partir de
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certo carregamento algumas trincas aumentam sua profundidade reduzindo a tensão
superficial da amostra e por este motivo a densidade de trincas se estabiliza. Os
resultados obtidos nos corpos de prova ensaiados mostram que a densidade de
trincas não se estabilizou e, portanto o sistema ainda apresentava resistência às
tensões superficiais impostas pelos ciclos térmicos. Ou seja, foi observado que os
corpos de prova “NITG” (nitretados e sem revestimento), em todas as condições de
ensaios, apresentaram certa eficiência quanto às tensões impostas pelo ciclo térmico.
Uma baixa eficiência poderia ser observada se a profundidade das trincas nas
amostras “NITG” (sem revestimento) tivesse ultrapassado a camada nitretada e
atingido o substrato, ou se a profundidade das trincas das amostras submetidas a 400
ciclos fosse significativamente maior do que aquelas submetidas a 100 ciclos.
Persson, Hogmark e Bergström, (2005) descreve que o sistema duplex tem a
tendência a aumentar o comprimento das trincas. Também descreve que o
revestimento PVD não tem efeito adicional na sua nucleação e propagação. Segundo
ele, a nitretação a plasma antes do revestimento tem um efeito positivo para inibir a
nucleação de trincas, embora colabore para o aumento de sua profundidade.
Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a camada nitretada (NITG)
teve uma boa eficiência quanto a conter a propagação das trincas, já que os valores
encontrados de profundidade máxima foram próximos tanto para as amostras
ensaiadas em 100 quanto 400 ciclos, (Figura 62). No entanto a quantidade de trincas
aumentou significativamente com o aumento do número de ciclos, nas mesmas
amostras (NITG), Figura 60.
A divergência entre os resultados pode estar associada aos parâmetros de
ensaio e nitretação adotados. Persson (2005) utilizou temperaturas iguais e acima
dos 700oC, enquanto que neste estudo a temperatura utilizada foi de 500oC.
Temperaturas acima dos 600oC para as mostras deste ensaio, comprometeriam as
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propriedades iniciais dos corpos de prova, como por exemplo, causar a redução de
dureza, já que ultrapassaria a temperatura de revenimento adotada. Outro fator
importante está no tipo de nitretação adotado, que para este estudo foi o nitretação
a gás em baixa pressão e que poderia estar relacionado a melhor eficiência obtida
quanto a propagação de trincas.
A Figura 63, Figura 64, Figura 65 e Figura 66 mostram as trincas nucleadas nos
corpos de prova “NITG” (nitretadas e sem revestimento), expostos a 100 e 400 ciclos.

Figura 63 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG – 100 ciclos

Em todos os corpos de prova “NITG” uma camada de óxido se formou em função do
ciclo térmico e do contato destes com a água de resfriamento. Durante as análises e
apenas para registro destas informações estas camadas foram dimensionadas,
conforme apresentado na Figura 64 e Figura 66. A constatação de óxido tanto na
forma de camada superficial como no interior das trincas foi feita através de
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Os resultados podem ser observados nas
Figura 67 e Figura 68.
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Figura 64 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG – 100 ciclos. São
apresentadas a profundidade de uma das trincas e a espessura da camada de óxido

Figura 65 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG – 400 ciclos
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Figura 66 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG – 400 ciclos. São
apresentadas a profundidade de uma das trincas e a espessura da camada de óxido

Figura 67 – Composição química evidenciando a presença de óxido na região do filme formado após
o ensaio. Amostra nitretada sem revestimento. Análise feita através de Espectroscopia de Energia
Dispersiva (EDS)
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Figura 68 – Composição química evidenciando a presença de óxido no interior da trinca. Amostra
nitretada sem revestimento. Análise feita através de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)

A Figura 69, Figura 70, Figura 71 e Figura 72 mostram que não houve trincas nas
amostras “NITG-PVD (nitretadas e revestidas com TiAlN), expostas a 100 e 400 ciclos.
Nestas amostras não houve a formação de óxido.

Figura 69 - Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG-PVD – 100 ciclos
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Figura 70 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG-PVD – 100 ciclos

Figura 71 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG-PVD – 400 ciclos

130

Figura 72 – Foto microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra NITG-PVD – 400 ciclos

A maior dureza (ou limite de escoamento) do material da camada superficial
(revestimento), quando comparado com a do substrato, reduz a deformação plástica
superficial durante os ciclos térmicos e consequentemente reduz a força motriz para
início da trinca (PERSSON, HOGMARK, BERGSTRÖM, 2005)
Segundo Persson, Hogmark e Bergström, (2005), no caso de um sistema
duplex (nitretado e revestido), o aumento gradual da dureza e do limite de
escamento pode reduzir a densidade de trincas, minimizar a sua propagação e
manter as propriedades do revestimento durante a exposição térmica.
Starling e Branco (1997) afirmam que durante o aquecimento, o revestimento,
que possui menor coeficiente de expansão térmica do que o aço ferramenta
(substrato), irá se expandir 10 – 20 vezes menos que o substrato. Para manter a
continuidade do substrato/revestimento, o substrato revestido deformará menos do
que um substrato sem revestimento que resultará em uma intensidade de tensão
menor e consequentemente, uma taxa de crescimento de trinca menor. A ausência
de trincas nas amostras “NITG-PVD” mostra que o as tensões superficiais impostas ao
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substrato durante o ciclo térmico, foram de certa forma reduzidas pelo revestimento.
Outro fator importante está associado às tensões residuais de compressão no
revestimento e na camada nitretada, que reduzem a intensidade de tensão na ponta
da trinca nucleada, reduzindo por sua vez a taxa de crescimento no substrato
(STARLING; BRANCO,1997).
No caso das amostras “NITG” (sem revestimento), a pouca variação nos
valores de profundidade da maior trinca, independentemente da quantidade de
ciclos, também poderia ser explicada pelas tensões compressivas presentes na
camada nitretada.

132

6

CONCLUSÃO
Neste trabalho foi analisado o comportamento em fadiga térmica de substratos

em AISI H13 nitretados a gás em baixa pressão sem revestimento e com revestimento
de TiAlN. Trincas causadas pela fadiga térmica só foram observadas nas amostras
nitretadas sem revestimento. Neste caso, a trinca mais profunda (57 µm) não
ultrapassou a camada nitretada (80 µm). Em média, as amostras nitretadas (sem
revestimento) submetidas a 400 ciclos apresentaram 4 vezes mais trincas do que as
amostras submetidas a 100 ciclos. Contudo, a profundidade da maior trinca
aumentou apenas 1,13 vezes na mesma comparação de ciclos. Assim, a camada
nitretada não preveniu a nucleação de trincas, mas teve um efeito na sua
propagação.
Nas amostras nitretadas e revestidas, os resultados indicam que o revestimento
preveniu a nucleação de trincas. Este efeito pode ser explicado baseado na dureza do
revestimento, que permite maiores deformações ainda no regime elástico. Ainda é
possível afirmar que a dureza mais elevada do revestimento reduz a expansão da
superfície do substrato durante o ciclo térmico.
É possível afirmar, que o revestimento de Nitreto de Titânio Alumínio (TiAlN)
aplicado no aço AISI H13 nitretado é eficiente quando submetido à fadiga térmica e
se demonstra como uma boa opção para aplicação em moldes de injeção de alumínio
sob pressão.
Os resultados também demonstram que o método de aquecimento por indução
é eficiente para a análise do desempenho em fadiga térmica deste revestimento.
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