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RESUMO 
Este trabalho consistiu no desenvolvimento de revestimentos 

protetores contra carburização em ligas HP-40Nb, utilizadas na em fornos 

de piró lise para produção de olefinas, e do desenvolvimento de aparatos e 

técnicas para o teste, avaliação e caracterização destes revestimentos em 

ambientes fortemente carburizantes. 

Foram testados vários tipos de revestimentos, podendo estes ser 

resumidos em três grupos: i) camada de difusão de elementos específicos 

para o interior do metal (Al, Cu e Sn); ii)  recobrimento com liga metál ica 

(Ni-50Cr e Ni-5Al) e ii i)  recobrimento cerâmico (Al2O3, Cr2O3 e Al2O3-

TiO2). Além de revestimentos e camadas de difusão, um quarto tipo de 

material foi testado em sua resistência à  carburização: ligas do tipo Fe-Cr-

Al. 

A fim de testar os revestimentos e materiais desenvolvidos foram 

testados vários meios carburizantes.  O que se mostrou mais adequado foi a 

mistura gasosa de hidrogênio e n-hexano, a uma temperatura de 1050°C. Foi 

constru ído um aparato exclusivamente para estes ensaios de carburização, o 

qual também foi utilizado para realizar os tratamentos de difusão 

necessários para produzir alguns dos revestimentos. A avaliação da 

resistência a carburização dos revestimentos e materiais foi feita por 

medição da profundidade de avanço da zona de precipitação de carbetos 

causada pela carburização, feito com auxíl io de microscópio ó t ico. 

Os resultados dos ensaios mostraram que as camadas de difusão de 

alumínio, o revestimento da liga Ni-50Cr, o revestimento cerâmico de 

Al2O3 e as ligas Fe-Cr-Al tiveram bom ou ó timo desempenho como 

barreiras contra a carburização. Os outros revestimentos ou permitiram a 

penetração de carbono no metal base ou causaram uma deposição exagerada 

de coque na superfície dos corpos de prova. 
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ABSTRACT 

 
This work was consisted of the development of protective coverings against 

carburization of HP-40Nb alloy, which are used in pirolysis ovens for 

olefin production; and of the development of apparatus and techniques for 

the carburization test,  evaluation and characterization of the samples. 

The coverings that were tested could be divided into three main 

groups: i) diffusion layer with specific elements (Al, Cu and Sn); ii)  alloy 

covering (Ni-50Cr); and iii)  ceramic coverings (Al2O3,  Cr2O3 and Al2O3-

TiO2). Besides diffusion layers and other coverings, a fourth type of 

material was tested in its  carburization resistance: Fe-Cr-Al alloys. 

In order to test  the developed coverings and materials were tested 

different carburization  atmospheres. The one which seems to be more 

adequate is the gaseous mixture of hydrogen and n-hexane at 1050°C. It  was 

constructed a machine exclusively for these carburization experiments, 

which was also used to develop some of the coverings with diffusion 

treatments. The carburization resistance evaluation of the materials and 

coverings developed was done with a optical microscope through 

measurements of the precipitation carbides depth caused by the 

carburization. 

The results of the experiments showed that the diffusion aluminum 

layer, the Ni-50Cr alloy covering, the  Al2O3 ceramic covering and the Fe-

Cr-Al alloys had a good or excellent performance as barriers against 

carburization.  

The others coverings or permitted the carbon penetration into the 

metal or caused an exaggerated coke deposition in the samples surface. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O craqueamento é  um processo industrial importante para a conversão 

de frações de hidrocarbonetos em olefinas. Ele envolve a conversão de 

hidrocarbonetos na presença de vapor, passando esta mistura de gases 

através de um forno de piró lise, aquecido por radiação a temperaturas 

elevadas. A natureza corrosiva deste ambiente, a alta temperatura e a tensão 

mecânica experimentada pelos tubos de fornos de pirólise, impõe o uso de 

ligas de alta performance em sua construção. Nos úl t imos anos, a escolha de 

ligas para a aplicação em fornos de pirólise tem recaído sobre os ligas 

austenísticas HP. Estas ligas contêm nominalmente 25% em peso de cromo 

(boa resistência à  corrosão) e 35 % em peso de n íquel (alta resistência à  

fluência), e são freqüentemente estabilizadas com nióbio. Ligas de níquel 

com 25 % de cromo ou mais são mais resistentes ao metal dusting  e  além 

disto, quanto maior a quantidade de níquel na liga,  menor é  a difusividade 

do carbono e maior é  a difusividade do cromo para a formação da camada 

de óxido superficial (Grabke et al. ,  1998). Apesar do excelente 

comportamento a altas temperaturas, tais l igas sofrem carburização quando 

expostas a atmosferas contendo carbono. O carbono pode penetrar na liga 

levando a precipitação de carbetos  internos, e no caso de ligas de níquel, 

estes carbetos são altamente instáveis.  Isto pode causar degradação de 

propriedades químicas e mecânicas da liga, levando a falha prematura dos 

tubos. Além de contribuir para a carburização, o coque depositado sobre a 

superfície dos tubos é  indesejável em vários outros aspectos,  pois 

representa a diminuição do diâmetro interno do tubo, queda de pressão 

interna, diminuição de fluxo de calor,  levando a redução da eficiência do 

processo.  

A taxa de formação de coque sobre a superfície da liga é  governada 

por um grande número de fatores e um dos mais importantes é  a atividade 

catalít ica dos elementos de liga, que é  por si  mesma função da própria 
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composição. Dependendo da concentração de níquel na liga pode ocorrer a 

catálise da deposição de coque, enquanto que cobre, por exemplo, não 

exerce nenhuma atividade catalít ica (Whitley at al.  1982). Na prát ica, o 

problema o coque depositado no interior dos tubos de pirólise é  removido 

pelo processo periódico de decoque, ou seja, pela passagem de vapor e/ou 

ar a alta temperatura para gaseificar o coque. Isto resulta em um processo 

caro devido a paralização da produção e induz a tensões devido aos cíclicos 

térmicos. Além disso, durante os procedimentos de decoque ocorre uma 

carburização mais intensa na liga das serpentinas, como será  visto adiante, 

acelerando o processo de degradação do metal ,  o que geralmente ocasiona 

uma formação ainda maior de coque nas tubulações. 

O desenvolvimento de tecnologias de superfície que substitu ísse as 

ligas atuais  por outros inertes frente à  atmosfera das serpentinas, que não 

prejudicassem as propriedades mecânicas das ligas atuais e que barrassem a 

penetração de carbono possibilitaria um aumento significativo no 

rendimento destas unidades de produção de olefinas. Cá lculos (Redmond et 

al,2000) realizados para fornos de etano, supondo a utilização de 

revestimentos com as caracter ísticas citadas acima, indicam uma aumento 

na produção de eteno entre 5 a 21%, o que corresponderia a um acréscimo 

no lucro total de 1,5 a 3 milhões de dólares ao ano por forno*. Fornos que 

trabalham com cargas de peso molecular mais elevado, com maior tendência 

à  formação de coque, provavelmente teriam um aumento maior em seus 

rendimentos Considerando-se que cada planta de produção de olefinas 

geralmente possuem várias dezenas destas unidades, percebe-se o grande 

benefício que estas melhorias poderiam trazer.  

O desenvolvimento de modificações superficiais a fim de melhorar as 

propriedades destes componentes é  uma questão extremamente complexa. 

Como as temperaturas de operação destes revestimentos podem ultrapassar 

os 1050°C e o tempo de vida út i l  esperado seria na ordem das 100,000 

horas, em atmosferas carburizantes e oxidantes e com ciclo térmico, eles 

trabalhariam os limites de resistência das ligas metá licas conhecidas e 

* Supondo um forno com consumo de 25toneladas/hora de etano 
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viáveis de serem utilizadas. A questão torna-se mais complexa quando se 

deve levar em consideração que os materiais,  revestimento e substrato, 

devem ser compatíveis entre si.  A compatibilidade se refere à  adesão, aos 

coeficientes de expansão térmica e a fenômenos de interdifusão. Outro 

problema está  relacionado com a viabilidade técnica da modificação 

superficial.  Como a superfície a ser alterada é  a face interna de tubulações 

de diâmetros relativamente pequenos (30-100mm) e de comprimento na 

ordem de 10 metros, além de tubulações em curva e bifurcações,  algumas 

técnicas de deposição tornam-se inviáveis.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Neste trabalho procurou-se desenvolver técnicas e procedimentos para 

aplicação e testes de materiais para serem aplicados em condições 

semelhantes a encontradas em fornos de piról ise. Como a variedade de 

solicitações a que os materiais são submetidos nesta aplicação é  muito 

ampla, este trabalho concentrou-se numa das solicitações mais 

caracter ísticas que é  a resistência à  carburização e à  penetração de carbono 

que uma modificação superficial deve possuir.  A mensuração de outros 

parâmetros como a resistência à  fluência, resistência ao metal dusting ,  

resistência a erosão a quente, não foi o objetivo deste trabalho.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Em relação ao desenvolvimento de revestimentos passíveis de serem 

util izados nesta aplicação, procurou-se: 

•  Identificar,  na literatura, quais, teoricamente, seriam os 

revestimentos que poderiam ter êxito nesta aplicação e quais seriam 

os mecanismos de proteção destes revestimentos; 

•  Encontrar uma técnica viável,   para aplicar os revestimentos 

escolhidos em uma pequena amostra de material usualmente 

empregada nestes componentes, no caso da liga  HP-40Nb; 

•  Identificar as características e dificuldades de cada técnica e as 

poss íveis melhorias que pudessem ser implementadas de forma a 

viabilizar o uso da técnica na prá tica. 

 

Em relação a caracterização dos revestimentos obtidos,  foi dada ênfase 

a: 
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•  Desenvolver um aparato que permitisse o ensaio dos materiais frente 

as condições desejadas, neste caso, a carburização; 

•  Aperfeiçoar este aparato de tal maneira que ele possa fornecer 

resultados confiáveis e reproduzíveis, de acordo com a literatura, e 

que fosse poss ível também controlar os parâmetros principais do 

ensaio; 

•  Aperfeiçoar o aparato de teste a fim de que seja possível realizar 

ensaios de grande duração de maneira prática e segura; 

•  Testar os materiais desenvolvidos e avaliar os resultados dos ensaios 

em termos de evolução microestrutural dos revestimentos e do metal 

base e, se poss ível,  em termos de reação externa do revestimento com 

atmosfera carburizante (formação de depósitos de coque catal ít ico e 

pirolí tico); 

•  Encontrar uma técnica capaz de mensurar as propriedades desejadas 

(resistência a carburização e permeabilidade ao carbono) nos 

materiais desenvolvidos.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Mecanismos de degradação em atmosfera carburizante 
 

Existem dois processos de degradação do material dos tubos 

intrinsecamente associados à  deposição de coque nos tubos de craqueamento 

de hidrocarbonetos: Carburização e Metal Dusting .  

A carburização é  a formação de carbetos internos que ocorre a 

temperaturas superiores a 700 °C, quando a atividade do carbono na fase 

metá l ica ainda é  pequena (ac<1). O carbono difunde para dentro da matriz 

metá l ica através de rachaduras e falhas na camada de óxidos formando 

carbetos M2 3C6 e M7C3 (M-Cr, Fe, Ni) nos contornos de grão. Já  o Metal 

Dusting  ocorre para atividades de carbono maiores do que a unidade (ac >1) 

na fase gasosa em contato com a superf ície metá l ica. Nestas condições 

existe uma forte tendência para a formação de grafite (ac=1 em equilíbrio 

com grafite),  o que leva a desintegração do metal tanto via formação 

intermediária de carbetos instáveis em aços de baixa liga, ou por 

crescimento interno de grafite como no caso de ligas à  base de níquel e de 

cobalto. 

 

3.1.1 Metal Dusting 

 

 O fenômeno de metal dusting  ocorre basicamente em 5 etapas 

descritas abaixo, para ligas de alto cromo (e.g. HP alloys),  e esquematizada 

na Figura 3.3. 
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a) Formação de defeitos no filme de óxido, permitindo a passagem 

de carbono da atmosfera carburizante e dissolução na fase metál ica; 

b) O carbono dissolvido difunde e provoca a precipitação de 

carbetos estáveis, principalmente M2 3C6; 

c) Após a precipitação dos carbetos, a concentração de carbono e 

a atividade elevam-se para valores de ac > 1, então. 

d) Dependendo da composição da matriz a desintegração do 

material é  iniciada, através da formação de carbetos instáveis no caso de 

aços com baixo Ni ou por crescimento direto de grafite para aços com alto 

Ni e ligas a base de Ni; 

e) As partículas metál icas geradas pela desintegração do metal 

base atuam como catalisador para a deposição de carbono e coque 

filamentoso surge do pite formado. 

 

Figura 3.1- Etapas do processo de metal dusting (Grabke, 1998). 

carbetos 
metaestáveis 

carbetos 
internos 

grafite 

Liga 
Cr O  

Coque  
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Como resultado da formação de carbetos de cromo durante a 

carburização ocorre a redução da ductil idade da liga a temperaturas 

superiores a 482-538°C. A carburização também reduz a resistência à  

oxidação e fluência por consumir o cromo da liga para a formação de 

carbetos e, por causa do aumento de volume associado ao acréscimo do teor 

de carbono e formação de carbetos, impõe uma tensão adicional que 

contribui para a falha mecânica da liga. 

Existe ainda a possibilidade de o Cr2O3 sofrer evaporação em altas 

temperaturas em atmosferas contendo vapor d’água. Na presença de 

oxigênio e vapor d’água espécies volá teis de CrO2(OH) são formados 

também. A evaporação do Cr2O3 ocorre segundo a reação: 

 

½  Cr2O3 + ¾  O2 → CrO3 (g )      (3.1) 

 

 A evaporação do Cr2O3 não ocorre durante a piró l ise dos 

hidrocarbonetos, mas pode ocorrer durante o decoque. 

 

3.1.2  Decoque 

 

Foi observado experimentalmente que após o decoque, a quantidade 

de coque catalítico aumenta durante o próximo processo de craqueamento, 

sendo que esta caracter ística foi atribu ída à  superf ície oxidada dos tubos 

após o decoque e de regiões carbonetadas.  Também se constatou que 

processos incompletos de decoque contribuem para um aumento na 

deposição de coque nos próximos processos de craqueamento, pois o coque 

remanescente permite a ancoragem e crescimento do coque pirolí tico 

localmente sobre a superfície, o que pode ocasionar danos pontuais ao metal 
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base pela concentração de carbono enriquecido com partículas de níquel ou 

de ferro. 

A remoção do coque com vapor e/ou ar forma uma superfície oxidada 

de grande área superficial que, seguindo-se a operação de craqueamento, é  

facilmente reduzida formando pequenos grãos metá licos altamente reativos 

que atuam como catalisadores da formação de coque. Estas partículas 

permanecem ativas durante o craqueamento na camada mais externa do 

coque depositado.  

A reatividade do coque catalítico e pirolít ico são diferentes e deve ser 

levada em consideração durante os processos de decoque. 

 
 
 

3.1.3 Carburização 

 

Existem dois principais mecanismos de corrosão em altas 

temperaturas causada por transferência de carbono para dentro de um metal 

ou liga: carburização e metal dusting .  Carburização é  uma formação interna 

de carbonetos, comparável a uma oxidação ou sulfetação interna, que ocorre 

principalmente a temperaturas acima de 900°C. Durante a carburização, a 

atividade de carbono na fase metálica permanece ac<1, enquanto que o 

metal dusting é  causado por atividades ac>1 na fase metá lica e na 

atmosfera. Neste últ imo caso existe uma forte tendência para a formação de 

grafite (ac=1 em equilíbrio com o grafite) e este fato leva a desintegração 

do metal,  ou através da formação  de carbetos instáveis como no caso do 

erro e de aços baixa ligas ou pela penetração direta de grafite como no caso 

de ligas base Ni e Co. Após a carburização de ligas de alta temperatura, a 

atividade de carbono em equilíbrio com carbetos de Cr,W, Ti, etc. costuma 

ser muito baixa. 
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Carburização é  observada em processos industriais onde ligas Fe-Ni-

Cr são usadas em atmosferas carburizantes em altas temperaturas, 

especialmente no craqueamento pirol ít ico com vapor de hidrocarbonetos na 

produção de etileno. Carbono é  transferido da atmosfera para a matriz 

metá l ica, difunde para o interior e causa a precipitação de carbetos do tipo 

M23C6 e M7C3 (M=Cr, Fe, Ni).  Em baixas concentrações de carbono o 

primeiro carboneto formado é  o M2 3C6, que é  posteriormente convertido 

para o M7C3 o que origina duas zonas com diferentes carbonetos movendo-

se para o interior da liga. A carburização deteriora a ductilidade e a 

tenacidade da liga, especialmente as propriedades de baixa temperatura, 

além disso, o aumento de volume causado pela formação de carbetos gera 

tensões mecânicas no metal. Devido à  carburização ocorrer nas paredes 

internas dos tubos de pirólise,  as trincas ocorrem no interior nas paredes 

dos tubos. Conseqüentemente, as falhas ocorrem principalmente no 

resfriamento durante a parada do reator.  Geralmente os efeitos nas 

propriedades de alta temperatura são menos perigosos, a resistência à  tração 

e a fluência são melhorados e a ductilidade não é  reduzida drasticamente. 

Na maioria das condições a atmosfera é  suficientemente oxidante para que a 

liga se proteja contra carburização através de uma camada de óxido que 

serve como barreira contra a penetração de carbono. 

Carburização é  um problema de corrosão principalmente para tubos 

de piról ise na produção de etileno, mas também para componentes de fornos 

industriais de tratamento térmicos de aços e algumas vezes para tubos de 

reforma na reforma a vapor de gás natural,  O craqueamento de 

hidrocarbonetos é  conduzido passando-se misturas de nafta-vapor através de 

tubos metá l icos em temperaturas entre 900-1100°C, após certo tempo de 

operação o coque acumulado no interior das tubulações precisa ser 

removido, o que é  feito pela passagem de vapor e ar aquecidos pelos tubos, 

operação chamada de decoque. 

As ligas usuais forjadas ou fundidas, HK-40, HP-40, HP-40Nb, Alloy 

800 e 802 etc, com 20-35% Ni e 20-25%Cr em altas temperaturas produzem 
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uma camada externa de espiné lio (Fe, Mn)Cr2O4 e uma camada interna de 

Cr2O3. A solubilidade do C nestes óxidos é  praticamente nula. A penetração 

através de camadas de Cr2O3 é  extremamente lenta, sendo que apenas ppm 

de C atingem a fase metá l ica após várias semanas de exposição. A 

penetração ocorre através da difusão de moléculas portadores de carbono, 

através de poros, canais e trincas na camada de óxido, portanto a 

carburização é  negligenciável em temperaturas entre 800-1000°C, se uma 

camada aderente e firme camada de óxido é  formada sobre a liga. 

 

 

 

 

 

 

3.2 FALHAS DEVIDO À CARBURIZAÇÃO 
 

3.2.1 Conversão do óxido de cromo em carbetos 

 

Tubos de pirólise podem funcionar por vários anos, se as condições 

permitirem. Entretanto, existem algumas possibilidades de falha da camada 

de óxidos, mais freqüente e momentânea é  a  conversão do óxido de cromo 

em carbetos. Esta conversão ocorre quando as paredes internas dos tubos de 

pirólise, cobertas com depósitos de carbono, são aquecidas a temperaturas 

maiores do que >1050°C. A atmosfera no depósito poroso de carbono junto 

com a superfície do óxido possui uma atividade de carbono aC=1 (equilíbrio 

com o grafite) e a atividade de oxigênio ira diminuir com o aumento da 

temperatura T. Quando >1050°C a atividade  de carbono é  tão baixa que o 

equilíbrio entre Cr2O2 e Cr2C7 ou Cr3C2 tende para a estabilidade dos 
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carbonetos e a conversão se inicia. A taxa de reação é  lenta em misturas de 

CO-CO2, mas rápida na presença de depósitos de carbono e quando H2 e 

H2O estão presentes. O maior risco para os tubos de piró l ise é  durante as 

operações de decoque ,  devido à  queima exotérmica da camada de carbono 

junto com misturas de ar-H2O. O controle da temperatura durante as 

operações de decoque, mantendo <1050°C é  a melhor solução contra a falha 

da camada protetora. Em ligas com suficiente conteúdo de Si >1,7% uma 

subcamada de SiO2 irá  se formar abaixo da de Cr2O3 e protegerá  a liga 

mesmo após a falha desta. Também aços com suficiente conteúdo de Al 

podem ser protegidos por uma camada termodinamicamente estável camada 

de Al2O3, entretanto, até  o presente não foram desenvolvido ligas com 

suficiente conteúdo de Al para trabalhar em condições de carburização. 

Para aços Ni-Cr com baixos conteúdos de Si e Al, a carburização em 

temperaturas acima de 1050°C não pode ser detida por nenhum  tipo de 

camada de óxido e a taxa de carburização é  determinada apenas pela difusão 

de carbono. Este processo foi estudado pela carburização em misturas de 

CH4-H2 que evitavam a oxidação. O progresso da formação interna de 

carbetos pode ser descrito por uma equação que corresponde à  equação para 

a oxidação interna. 

t
c

CD
X

M

CC

⋅
⋅⋅=

ν
ε2         (3.2) 

 

Onde Dc é  a  difusidade e cC é  a solubilidade do carbono na matriz 

metá l ica, ε  é  o fator labirinto,  ν  é  o fator estequiomé trico para o carbeto 

MCν  e cM é  a  concentração dos metais envolvidos na formação do carbeto. 

A difusão do carbono e a solubilidade dependem da composição da matriz 

metá l ica após a precipitação dos carbetos de Cr em liga Fe-Ni. O produto 

Dc ⋅cC apresenta um mínimo com Ni/Fe = 4/1. A Figura 3.4 mostra a 

penetração de carbonos em ligas Ni-Fe com diferentes composições.Um 

efeito similar deve ter o Ni em tubos de piról ise. A equação cinética (3.2) 
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pode descrever a carburização somente aproximadamente, desde que 

variações, nas fases de carbetos e composições e da difusidade do carbono 

com o tempo e a atividade de carbono foram negligenciados, entretanto, 

está  claramente demonstrada a sua influência.  

 

Figura 3.2- Quantidade de carbono depositado em função do teor de níquel (em relação ao 
teor de Fe-Ni no aço). a) raiz quadrada da difusividade do carbono x solubilidade do 
carbono, o qual determina a velocidade de difusão do carbono no caso de óxidos não 
protetores, b) dados de testes de carburização com vários aços Cr-Ni a 1100 °C, aumento 
do teor de carbono em 1 mm de espessura após 200 h (Grabke, 1998). 
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3.2.2 Carburização na falta de uma camada protetora de óxido. 

 

A carburização na falta de uma camada de óxido protetora também 

pode ser retardada por meio de enxofre adsorvido, o qual bloqueia as 

superfícies metál icas da transferência de carbono. O enxofre pode ser 

provido por apropriadas baixas adições de H2S ou por outras moléculas 

portadoras de enxofre, estabelecendo o equil íbrio H2S=H2 + S(ad s ) .  Com a 

diminuição da temperatura menos H2S é  necessário para a saturação e 

bloqueamento da superfície. O enxofre é  efetivo, quando a camada de óxido 

falha localmente devido à  fluência, fadiga ou ciclo térmico, por trincamento 

ou descolamento. Defeitos na camada de óxido podem ser selados por 

enxofre adsorvido até  que a camada de óxido cresça novamente. 

 

3.2.3 Falha na camada de óxido devido à fluência 

 

A falha de camadas de óxidos devido à  fluência tem sido demonstrada 

em experimentos de fluência realizados em misturas carburizantes e 

oxidantes de CO-H2-H2O. Em baixas taxas de deformação (10-9s-1)  alguma 

carburização ocorre ao longo de contornos de grão, seguida de oxidação e 

então de aberturas de trincas na superfície. A carburização aumenta com o 

aumento da fluência. Pequenas adições de elementos como Ce e Nb 

diminuem o ingresso de carbono. Exposições em altas taxas de fluência (10-

7  s- 1)  levam a formação de carbetos, não somente nos contornos de grão, 

mas também em todo o volume. Cavidades aparecem nas interfaces das 

partículas de carbetos e o material falha por fratura frágil.  Existe um valor 

crítico de taxa de fluência entre os dois valores dados, acima da qual o 

óxido não cresce suficientemente rápido e a carburização ocorre 

extensivamente, entretanto, industrialmente não ocorre tais taxas de 

fluência e o efeito desta na carburização é  de menor importância. 
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3.2.4 Crescimento de grafite abaixo e dentro da camada de óxido 

A camada de óxido também pode ser destruída por crescimento de 

grafite dentro ou abaixo dela. Em poros na interface óxido/metal a atividade 

de óxido é  baixa e a atividade carbono é  aC>1, o grafite nucleia na 

superfície do metal,  geralmente não no óxido. Especialmente materiais 

rugosos ou porosos são ameaçados por crescimento de grafite nos poros 

levando a formação de partículas de óxidos e metais. Atualmente,  a zona de 

microporos do interior das paredes de tubos fundidos centrifugamente é  

removida por usinagem então este tipo de problema tornou-se raro.  A 

usinagem ou qualquer outro deformação superficial (lixamento, jateamento 

com areia, shoot-peening ,  retífica) adicionalmente favorece a formação de 

uma camada de óxido rica em Cr e isto é  importante para temperaturas 

abaixo de 800°C. Através destes tratamentos caminhos de difusão mais 

fáceis são criados, contornos de grão e discordâncias,  o que permite a 

rápida difusão de Cr para a superfície e a formação de uma camada rica em 

Cr. 

3.3 EVOLUÇÃO DA MICROESTRUTURA EM AMBIENTE 
CARBURIZANTE OXIDANTE 

 

O modelo que segue foi elaborado por Ramanarayanan et al  (1998) e 

descreve as mudanças ocorridas em um aço refratário alto cromo durante a 

exposição deste a condições oxidantes-redutoras associadas a ciclo térmico, 

semelhante a encontradas na prática nos fornos de pirólise 

 

3.3.1 Oxidação inicial 

 

Durante os estágios iniciais de aquecimento do reator,  a liga é  

exposta a condições puramente oxidantes em altas temperaturas. Em tubos 
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de piról ise, esta temperatura varia entre 550-950°C. Tipicamente, a pressão 

parcial de oxigênio é  suficiente para oxidar o Fe, Ni e o Cr. No estado 

estacionário, a estrutura da camada de óxido consiste de uma camada 

externa de espinél io (ferro-cromo e óxidos misturados) e uma camada 

interna de cromo.  A fase M23C6  está  presente na microestrutura inicial da 

liga. Estes carbetos contribuem para a resistência da matriz austenítica da 

liga 

Figura 3.3- Evolução da carburização em ambiente redutor-oxidante (Ramanarayanan et al. 
1998). 

 

3.3.2  Oxidação em um ambiente carburizante 

 

Este estágio se inicia com a introdução da mistura hidrocarboneto + 

vapor no caso de tubos de pirólise na produção de etileno. Devido à  

introdução de um ambiente carburizante ocorre quase que imediatamente a 

deposição de coque na superfície da liga e a atividade de carbono tornam-se 

igual à  unidade. 
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Nos níveis de vapor tipicamente encontrados em piró lise de etileno, o 

potencial de oxigênio ainda permanece alto o suficiente para promover a 

formação de um filme superficial de óxido de cromo em aços austenít icos 

de alto cromo. Em temperaturas entre 800-1000°C o filme de óxido de 

cromo cresce com descolamento intermitente. Devido ao fato do carbono 

não penetrar esta camada de óxido, nenhuma carburização ocorre e a liga 

esta protegida da corrosão.  Este periódico processo de crescimento e queda 

do óxido resulta em uma gradual diminuição do teor de cromo na superfície 

da liga. Com a manutenção da atividade de carbono na liga,  a diminuição da 

concentração de cromo causa uma desestabilização dos M2 3C6 carbonetos na 

superfície da liga. Uma zona livre de carbetos avança para o interior da liga 

e a segunda fase progride.  

Experiências mostram que a zona livre de carbetos atinge uma 

espessura crítica após 200µm aproximadamente.  O gráfico da Figura 3.6 

mostra os perfis de concentração do Cr, Fe e Ni na zona livre de carbonetos. 

A concentração de cromo na região logo abaixo da superfície é  de 16% em 

peso, em comparação com os 22% encontrados no interior da liga. 

A dissolução dos carbonetos M2 3C6 pode ser compreendida através do 

equilíbrio termodinâmico. 

23Cr + 6C = Cr2 3C6       (3.3) 

Para qual a constante de equilíbrio, K1,  é  dada por: 

 

6231
623

CCr

CCr

aa

a
K

⋅
=          (3.4) 

O sublinhado na equação 3.3 sugere que o Cr,C e o Cr2 3C6 estão todos 

presentes em solução sólida. Baseado em resultados obtidos por Benz, 

Elliot e Chipman (1974) no estudo do sistema Fe-Cr-C, é  poss ível 

demonstrar que os carbetos M2 3C6 podem ser considerados uma solução 

ideal.  Portanto, o termo de atividade do carbeto de cromo no equilíbrio 
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pode ser substituído por sua fração molar. A fração molar do Cr2 3C6 no 

M23C6 é  uma função do conteúdo de cromo na liga Fe-Cr-C que foi 

determinado para 1000°C por Benz, Elliot e Chipman (1974). Além disso, 

as atividades de cromo no sistema Fe-Cr-C estão disponíveis em estudos de 

Mazandarany e Pehkle (1973). Usando estas informações, a situação do 

sistema Fe-Cr-C está  representada na Figura 3.6.  Para atividades de carbono 

entre 0,1 e 0,03 nas interfaces óxido de cromo/zona livre de carbetos e  

zona livre de carbetos/interior da liga as atividades de cromo abaixo das 

quais os carbetos são dissolvidos aparecem indicados na Figura 3.6.  Quando 

os carbetos são dissolvidos, o cromo que é  l iberado move-se em direção a 

superfície externa para participar do crescimento da camada de óxido de 

cromo. O carbono liberado move-se para o interior da liga e ajuda no 

crescimento dos carbetos existentes ou na formação de novos. 

 

 

Figura 3.4– Representação dos perfis de concentração do carbono e do cromo ao longo da 
zona livre de carbetos (Ramanarayanan et al. 1998). 

 

3.3.3  Carburização Direta 

 

O processo de crescimento e de queda da camada de óxido de cromo e 

o crescimento da zona livre de carbetos progridem até  que a concentração 

de cromo na superf ície da liga não é  mais suficiente para formar um filme 

aC = 0,1 
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continuo de óxido na superfície.  Experiências indicam que para altas 

atividades de carbono e baixas atividades de oxigênio, como o caso aqui 

estudado, a concentração cr í tica é  de 10% em peso de cromo. Apesar de 

existirem variações conforme o sistema considerado, isto corresponde a uma 

espessura de 200µm da zona livre de carbetos. 

Quando o conteúdo de carbono desce abaixo deste nível cr ítico, o 

carbono está  l ivre para se difundir para o interior da liga, sem a 

interferência de nenhum filme de óxido. A zona livre de carbeto irá  

rapidamente se encher de carbetos novamente que terão um aspecto do tipo 

M7C3 em vista da baixa concentração de cromo nesta região. Este estágio 

está  indicado na Figura 3.5. A duração deste estágio é  muito rápida e 

dificilmente observada na prá t ica. Geralmente o sistema rapidamente passa 

para a próxima etapa na evolução da microestrutura.  

 

3.3.4 Oxidação interna 

 

Como discutido acima, no processo típico de piról ise com vapor para 

produção de etileno, enquanto que a atividade de carbono é  próxima da 

unidade, a atividade de oxigênio é  alta o suficiente para que, 

termodinamicamente, o óxido de cromo seja mais estável do que o carbeto. 

No terceiro estágio denominado “carburização direta” ,  a princípio tanto o 

carbono como o oxigênio pode penetrar no interior da liga causando um 

ataque direto. Cineticamente, a carburização ocorre primeira devido a 

difusidade muito superior do carbono em relação ao oxigênio. O seguinte 

cálculo pode ser utilizado para obter uma estimação grosseira da diferença 

entre a taxa de carburização e oxidação interna. A taxa de oxidação interna 

é  dada pela equação: 
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Na equação (3.5), N0 é  a solubilidade de saturação do oxigênio e D0 é  

a difusidade de oxigênio em um aço austen ít ico. NCr é  o conteúdo de cromo 

no interior da liga e ϑ  é  a razão entre oxigênio e metal no óxido 

precipitado. Uma equação similar pode ser escrita para descrever a taxa de 

carburização interna. 
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        (3.6) 

As equações devem ser tratadas como aproximações grosseiras desde 

que os carbetos são compostos por diversos metais apesar do cromo ser 

predominante. Usando valores de literatura para o NO e DO, a taxa de 

oxidação interna a 1000°C é  estimada em ∼ 7x10-6t -0 ,5 .  Um cálculo 

semelhante para a carburização interna leva a valores de 7x10-4t -0 ,5  o que é  

cerca de duas ordens de grandeza maior. 

Entretanto, atrás da linha de carburização, a linha de oxidação segue 

se movendo durante a etapa de oxidação interna .  Os carbetos ricos em 

cromo são convertidos em óxidos ricos em cromo. Este estágio está  

esquematicamente representado na Figura 3.5. A típica microestrutura 

aparece na Figura 3.7. Neste estágio ocorre uma severa degradação da 

microestrutura do material” .  
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Figura 3.5- Intensa degradação interna causada pela carburização e pela 
oxidação interna (Ramanarayanan et al. 1998). 

 

3.3.5 Outros fatores que influenciam o modelo de evolução 

microestrutural 

 

Em termos de longas vidas de serviço, o segundo estágio é  o mais 

cr ítico. Outros elementos de liga como o sil ício que geralmente estão 

presentes em aços austenít icos de alta temperatura também exercem um 

efeito na duração deste estágio. O óxido de sil ício tende a formar um filme 

cont ínuo ou não abaixo do óxido de cromo. Isto está  evidente na 

microestrutura da Figura 3.7. 

O modelo assume que a pressão parcial de oxigênio é  alta o suficiente 

para manter o óxido de cromo estável termodinamicamente, ao invés de seus 

carbetos Entretanto, devido a variações de processos, tanto na temperatura 

ou na composição qu ímica da carga do reator, o equil íbrio pode ser 

alterado. Quando isto ocorre, o óxido de cromo torna-se instável e pode ser 

convertido para uma fase de carbeto superficial.  A Figura 3.8 exemplifica 
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isto. Está  claro que a fase superficial que era inicialmente Cr2O3 foi quase 

que completamente transformada em carbetos ricos em cromo do tipo M7C3. 

 

Figura 3.6 - Conversão dos óxidos superficiais em carbetos (Ramanarayanan et 
al. 1998). 

 

Uma questão fundamental é  se, uma fase de carbetos, quando 

formada, forneceria algum tipo de proteção contra carburização. Relativo a 

esta questão foi realizado experimentos termogravimé tr icos em uma liga Ni-

30Cr, iniciando com uma oxidação em atmosfera de CO/CO2 a temperatura 

de 1000°C. A curva parabólica da Figura 3.9a indica o crescimento do 

óxido de cromo durante este período. O eixo y do gráfico indica o ganho de 

massa por unidade de área da liga. Após 40 horas de crescimento do óxido 

de cromo, a atmosfera do reator foi repentinamente trocada por uma mistura 

de CH4/H2 tendo uma atividade de carbono de 0,9. Isto resultou da 

conversão do óxido de cromo para um carbeto rico em cromo. A perda de 

peso indicada na termogravimetria resultou da substituição dos átomos de 

oxigênio na superfície por átomos de carbono, mais leves. O mínimo da 

curva indica a completa conversão do óxido em carbeto. Deste ponto em 
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diante, a taxa de carburização aumenta dramaticamente, como mostrado na 

parte da curva marcada como “carburização” .  Portanto os carbetos 

superficiais não fornecem significativa proteção contra carburização. A 

micrografia eletrônica de varredura da Figura 3.9 b é  uma seção transversal 

indicando o carbeto resultante da conversão do óxido. Regiões não cobertas 

por óxido também estão evidentes. Poros existentes nos carbetos são 

provavelmente resultantes do oxigênio liberado durante a decomposição do 

óxido, segundo a reação: 

7Cr2O3 + 6C = 2Cr2C3 + 21/2O2    (3.7) 

Como já  foi mencionando, estudos mostram que moléculas portadoras 

de átomos de enxofre,  como o sulfeto de hidrogênio, em n íveis inferiores ao 

qual se inicia a sulfetação do metal,  pode retardar a cinét ica da 

carburização. O enxofre retarda a carburização transferindo-se para a 

superfície da liga. Existe a dúvida de como enxofre influencia a 

transferência de carbono para uma superfície coberta de carbetos. A Figura 

6 responde isto parcialmente. Após a camada de óxido ter sido totalmente 

convertida e a carburização estar em andamento, H2S é  introduzido no 

sistema a uma concentração de 100ppm. Isto ocasionou uma dramá t ica 

redução na carburização como demonstrado pela diminuição da inclinação 

da curva termogravimé tr ica. Quando o H2S é  desligado, a carburização 

reassume rapidamente. Portanto o enxofre não tem efeito memória. O exato 

mecanismo das interações moleculares entre o enxofre com os carbetos 

superficiais em ambientes carburizantes necessita de estudos posteriores. 
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Figura 3.7- Efeito da conversão dos óxidos superficiais em carbetos na cinética da 
carburização (Ramanarayanan et al. 1998). 

 

3.4 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DA LIGA E DA 
MICROESTRUTURA NA CARBURIZAÇÃO 

 

Vários autores estudaram a influência de diferentes elementos de liga 

e microestruturas sobre a taxa de carburização de aços refratários. Michell , 

Young e Kleemann (1998) estudaram 9 aços austenít icos (Tabela 3.1) e 

testaram sua resistência a carburização em atmosferas com diferentes 

potenciais de oxigênio.  
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TABELA 3.1 - Composições dos aços utilizados nos experimentos de Michell, Young e 
Kleemann (1998). 

 

 
 

3.4.1 Carburização Em Ambiente Redutor 

 

Estas condições levam à  formação de uma camada muita fina de 

carbetos, principalmente do tipo M7C3, onde M é  predominantemente 

cromo, com pequenas quantidades de M3C2 no caso da liga F. 

Carbetos contendo molibdênio também foram encontrados no exame 

da liga C. Quase todos os danos de carburização foram internos e uma 

extensiva zona de precipitação de carbonetos foi observada. Um exemplo 

típico é  mostrado na Figura 3.10. Experimentos com ataques químicos 

mostraram que os precipitados consistem de M7C3 próximo à  superfície e 

M23C6 nas regiões mais profundas. Anál ise por difração de raios-X dos 

corpos de prova após desgaste superficial confirmou esta hipó tese. Próximo 

à  frente de carburização, a precipitação ao longo das bordas das dendritas 

foi evidente.  

LIGA 
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Figura 3.8 - Liga A carburizada a 1050°C durante 4 horas (Mitchell at al. 1998). 

 

Com a atividade de carbono igual à  unidade na superfície da liga, 

todos os três tipos de carbetos,  Cr3C2, Cr7C3 e Cr2 3C6 são previstos de se 

formarem na reação com o cromo puro. A situação se complica com a 

presença de outros elementos na solução, principalmente o ferro. É  sabido 

que com altas concentrações de ferro, camadas superficiais de (Cr, Fe)7C3 

entram em equilíbrio com o grafite e são o principal componente da camada 

superficial.  Entretanto, em baixas concentrações de Fe, um carbeto do tipo 

M7C3 rico em cromo se forma e entra em equil íbrio com o Cr3C2, formando 

uma dupla camada de carbonetos. A liga F foi a única a formar Cr3C2, em 

conseqüência de sua baixa razão Fe/Cr. Em ambos os casos, a atividade de 

carbono na interface entre a camada de  carbeto/liga foi controlada pelo 

equilíbrio entre os carbetos M7C3 e a liga abaixo. 

Em todos os casos a ciné tica da reação foi parabólica e pode ser 

descrita pela expressão. 

X + X’=(2Kpt)1 /2       (3.8) 

Onde X é  a profundidade de carburização formada com o tempo e t , 

X ’  e Kp são constantes. Dados típicos mostrados na Figura 3.11 demonstram 
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a aplicabilidade desta expressão. Constantes obtidas a partir  da equação 

(3.8) aparecem na Tabela 3.2.. 

Figura 3.9  Cinética de carburização para a liga A  (Mitchell at al. 1998). 

 

TABELA 3.2 - Taxas de carburização em condições redutoras (Mitchell at al. 1998). 
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A ciné tica da equação é  parabó l ica porque ela é  controlada por 

difusão no estado só l ido. A taxa em que a zona de precipitação avança é  

determinada pela taxa com que os elementos formadores de precipitados 

chegam no fronte de precipitação. Devido ao fato do cromo se difundir mais 

lentamente, é  a rápida penetração do carbono por difusão através da matriz 

que controla a taxa de precipitação. 

Nestas condições, a constante da equação parabó l ica é  dada por: 

m

cc
p N

ND
k

ν
ε=          (3.9) 

onde Dc e Nc são coeficientes de difusão e solubilidade do carbono na 

matriz,  Nm é  a concentração na liga de elementos precipitadores de 

carbonetos, ν  é  a razão estequiomé tr ica do carbeto e ε  é  o “fator  

labirinto”que mensura o efeito bloqueador dos carbetos precipitados na 

difusão. A aplicabilidade desta equação na carburização da matriz 

austenít ica já  foi demonstrada e foi usada aqui na anál ise de vários 

elementos adicionada a liga. 

Calculando-se Nm, a concentração de cromo na liga precisa ser 

corrigida para a quantidade já  removida da matriz pela formação de 

carbetos primários interdendr íticos durante a fundição da liga. Isto foi feito 

usando a aproximação que o carbono foi precipitado como Cr23C6 puro. A 

contribuição adicional de Nm foi calculado com base na formação de NbC 

durante a carburização. As quantidades de Dc e  Nc foram calculadas com 

base que a matriz onde o carbono se difunde é  aproximadamente uma liga 

binária Fe-Ni. Em outras palavras, outros componentes de ligam foram 

considerados como que precipitados na forma de carbetos ou como 

componentes inertes. Neste caso, dados de solubilidade e coeficientes de 

difusão do carbono em ligas Ni-Fe podem ser aplicados diretamente. 
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3.4.2  Efeitos do silício 

 

A liga A é  um material de alta performance dispon ível 

comercialmente. Sua performance frente à  carburização em função da 

temperatura está  demonstrada na Figura 3.12. A mudança na carburização 

pela adição de silício pode ser notada pela comparação de dados da liga B. 

As ligas A e B tem a mesma composição geral, exceto pelo maior teor de 

silício,  e isto permite visualizar como o efeito do sil ício é  benéfico. 

 

Figura 3.10- Efeito do silício na cinética da carburização (Mitchell at al. 1998). 

 

A estabilidade do SiC é  menor do que a do Cr23C6 e do Cr7C3 e 

portanto nenhum SiC ira se formar nestas ligas ricas em cromo. Portanto, 

aumentando-se a quantidade de silício não haverá  alteração no fator Nm. 

Nas condições redutoras deste experimento nenhum SiO2 foi formado e, 

portanto qualquer efeito benéfico devido à  formação de uma camada 

protetora externa não pode ser esperado. O efeito do silício nas taxas de 

carburização em condições redutoras é  devido apenas a modificações na 

Liga A 
Liga B 
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solubilidade do carbono ou a sua difusidade. Estas modificações são 

devidas a interações termodinâmicas entre o silício e o carbono dissolvidos. 

O silício é  conhecido por reduzir ambos o Nc e Dc. Cálculos usando a 

equação (3.9) e a solubilidade do carbono e dados de difusidade, que estão 

dispon íveis para o carbono em ligas n íquel-ferro, indicam taxas semelhantes 

para as ligas A e B. Isto é  porque estes cálculos não levam em conta o 

efeito do silício. Roy et al.  (1980) tem examinado o efeito do sil ício ma 

difusão do carbono e sistemas Fe-C-Si.  Apesar destes dados não levarem em 

contam o efeito do silício, desde que ambas as ligas tem semelhantes 

frações em peso de n íquel e desde que a quantidade de níquel apenas afeta 

ligeiramente a difusividade do carbono nesta faixa de composição a 

comparação entre as difusividades de carbono no sistema Fe-Cr-Si para as 

duas concentrações de Si nos permite estimar os kp A razão de Dc (liga B): 

Dc  (liga A) foi estimada (com o aumento da temperatura) 0,81, 0,82 e 0,85. 

As medidas de kp foram respectivamente 0,59, 0,72 e 0,54 respectivamente. 

Claramente o efeito medido foi maior do que a difusidade pode ter causado. 

O maior efeito contribuidor foi a diminuição da solubilidade do carbono 

causado pelo sil ício. O efeito tem sido medido para ligas de ferro líquidas, 

onde a diminuição da solubilidade do carbono pelo silício é  significativa, 

mas nenhum dado direto aplicável para estas ligas esta dispon ível. 

 

3.4.3 Efeito do molibdênio 

 

A Figura 3.13 compara as Taxas de carburização das Ligas A e C. As 

ligas diferem na composição apenas na quantidade de molibdênio. Tem sido 

demonstrado que adições de molibdênio ao redor de 1% em peso não tem 

efeito na carburização. Evidentemente existe uma concentração mínima 

critica para que o molibdênio comece a fazer efeito. 
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Figura 3.11 -  Efeito do molibdênio na cinética da carburização (Mitchell at al. 1998). 

 

Os carbetos Mo3C e Cr7C3 são tem estabilidades semelhantes e podem 

coexistir se os metais possuem atividades semelhantes. De fato, carbetos do 

tipo (Mo2Fe)C, (CrFeMo)C e Cr7C3 foram todos identificados por difração 

de raios-X na superfície carburizada da liga C. É  poss ível usar a equação 

(3.9) para testar a possibilidade de que a precipitação de carbetos de MO 

reduzem a carburização. 

Com concentrações de 3% em peso de molibdênio, forma-se um 

carbeto de estequiometria Mo1 ,5C (uma media entre dois carbetos 

observados),  e’equivalente em consumo de carbono a concentração de 2,5% 

de cromo formando Cr7C3. O valor de Nm na liga C com base nisto é  

calculado para ser 13,6% maior do que na liga A. Levando em conta os 

efeitos da mudança de composição da liga em Dc, Nc e Nm, é  poss ível 

Liga A 
Liga B 
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predizer uma redução em kp da liga C em relação à  l iga A de 40% a 900°C, 

23% a 1050°C e 10% a 1150°C. As reduções medidas foram de 44% a 

900°C, 24%a 1050°C e 16% a 1150°C. Isto sugere que a equação (3.9) 

permite modelar o efeito do molibdênio. Além disso, ele também prediz 

corretamente o efeito da temperatura na eficácia deste elemento na redução 

da carburização. 

 

3.4.4 Efeitos dos elementos reativos 

 

Quando elementos reativos (Ti,Y, Ta, Hf, Nb, Zr) estão presentes na 

liga assim como o molibdênio existe um benefício adicional como o 

mostrado na Figura 15. A liga D que contem tanto o molibdênio como os 

elementos reativos tem a carburização semelhante a liga B de alto silício, 

sem as desvantagens das altas concentrações de sil ício.  Ambas as ligas D e 

G contém varias quantidades de elementos reativos assim como o cobalto na 

liga G. É  poss ível identificar dos os dados atuais o efeito individual de cada 

um dos elementos. Entretanto, o efeito coletivo deles pode ser discutido. 

 

Figura 3.12- . Efeito do molibdênio e do molibdênio com elementos reativos na 
carburização (Mitchell  at al .  1998). 

Liga A 
Liga B 
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Ligas C e D tem composições semelhantes, com exceção dos baixos 

n íveis de silício e nióbio e elevados níveis de elementos reativos da ultima. 

Como já  foi discutido, a baixa concentração de silício e nióbio da liga D 

deveria causar maiores taxas de carburização. A diminuição observada 

nestas taxas indica que mesmo pequenas concentrações dos elementos 

reativos têm um forte efeito benéfico na carburização. 

Todos os elementos reativos são fortes formadores de carbetos, e não 

costumam ficar em solução na austenita na zona de precipitação. Efeitos 

termodinâmicos de solução no Nc ou Dc podem ser negligenciados. 

Entretanto o valor de Nm para a liga D é  quase exatamente o mesmo para o 

da liga C. O efeito benéfico dos elementos reativos na carburização já  havia 

sido mencionado antes. Lewis (1968) mostrou que o ti tânio e o nióbio são 

benéficos em condições carburizantes, assim como Smith (1985) que 

descobriu que a taxa de carburização decresce quase que linearmente com o 

aumento na concentração de nióbio. Entretanto, a equação (3.9) tem se 

mostrado insatisfatória na modelagem dos efeitos dos elementos reativos, 

talvez devido a sua precipitação localizada. 

 

3.4.5 Efeitos do Alumínio 

 

A liga H é  a única liga que possui apreciáveis quantidades de 

alumínio (4,5%) Esta liga é  imune à  carburização nas condições presentes.  

Somente após o maior tempo de exposição a 1150°C, foi observado algum 

ataque, mesmo assim muito leve e descontinuo. 

A origem da superior performance desta liga não parece ser devido à  

estrutura ferr ít ica desta liga. Apesar da máxima solubilidade do carbono na 

ferrita ser muito menor do que na austenita,  a difusidade do carbono na 

ferrita é  superior do que na austenita em uma proporção semelhante, a 

900°C. Entretanto, a diferença de difusidade diminui com o aumento da 
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temperatura, sendo insignificante a 1150°C. Desde que esta liga é  esperada 

ser ferr ít ica em todas as temperaturas, sua performance não deveria ser 

muito diferente dos aços austen ít icos.  

O forte efeito do alumínio é  muito provavelmente devido à  formação 

de Al2O3 mesmo em pressões parciais muito baixas de O2. Nenhum 

enriquecimento superficial de alumínio ou oxigênio pode ser detectado por 

EDS. Entretanto um filme de alumina de alguns nanômetros não poderia ser 

detectado por estes mé todos. Trabalhos anteriores  (Schaas et al .  1978) 

mostraram que aços refratários contendo 1,6% de alumínio exibiram 

carburização localizada nas mesmas condições. Isto foi atribu ído à  falha na 

camada externa de alumina. 

Um simples liga Fe-Cr-Al não deveria ter boa resistência à  

carburização em condições de alta temperatura/tensões, onde sua baixa 

resistência à  fluência levaria a falha da camada de óxido e ao ingresso de 

carbono (Schaas et al .  1978). Entretanto, esta liga H é  l igada 

mecanicamente, e contem dispersões extremamente finas de partículas de 

ítria sub-micromé tricas. Espera-se que isto melhoraria grandemente sua 

resistência à  fluência. 

 

3.4.6 Carburização em condições oxidantes 

 

Quando as quatro ligas (A-D) foram expostas atmosferas de 

vapor/hidrocarbonetos, verificou-se que a carburização interna foi 

retardada. Mas assim que a precipitação interna começou, a cinét ica do 

processo foi novamente parabó lica. Dados ciné t icos foram menos precisos 

nestes experimentos de longa duração devido ao envelhecimento da liga o 

que levou a uma extensiva precipitação secundária de carbetos, e a 

localização da fronte de carburização tornou-se de difícil  definição. 
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As taxas de carburização foram geralmente menores do que as 

observadas em ambientes puramente carburizantes. Este efeito, juntamente 

com o atraso no processo de carburização interna foi atribuído à   formação 

de uma substancial camada de óxido externa. Estas camadas são ricas em 

cromo e consistem em uma mistura de fases –  M7C3, M3C2, o espinél io (Mn, 

Fe)Cr2O4 e possivelmente Cr2O3. Em adição, uma região rica em Si foi 

encontrada na base destas camadas e foi identificada como SiO2. O carbeto 

M3C2 foi formado em todas as ligas exceto na liga C, onde a camada de 

carbeto contém óxido finamente disperso. Uma camada típica é  mostrada na 

Figura 3.15. 

 

Figura 3.13 -  Liga D após carburização a 900°C durante 289 horas (Mitchell 
at al .  1998). 

 

A segregação de ferro e manganês dentro dos espiné l ios deixa os 

carbetos ricos em cromo, o que estabiliza a fase Cr3C2. Esta fase é  

conhecida por ter um menor permeabilidade ao gás do que o M7C3, e o 

efeito de proteção desta camada é  presumidamente devido, em parte, à  

presença de Cr3C2. As fases de óxidos ricas em cromo tem uma solubilidade 

insignificante de carbono, o que impede o transporte deste. Entretanto, 
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devido ao fato destas fases estarem dispersas e não continuas,  o efeito de 

proteção não é  grande. Uma camada muito mais efetiva para barrar a 

entrada de carbono é  provida pela barreira de SiO2 quando esta é  cont ínua. 

Como pode ser visto na Figura 3.16, existe um conteúdo crítico de 

silício de 1,8% acima do qual uma excelente resistência à  carburização é  

ativada. Um resultado similar para outros aços refratários (que não contém 

elementos reativos) foi reportado previamente (Tomas et al. 1984). Isto foi 

concluído que é  devido à  formação de uma camada protetora de sílica.  O 

efeito de outras variações na qu ímica da liga e nas taxas de carburização 

nestas condições foram examinados e considerados de menor importância 

quando comparados com o efeito do sil ício.  

 

Figura 3.14 -   Efeitos do silício nas ligas A-D e de outras 4 ligas experimentais  em 
carburização com vapor a 1050°C (Mitchell at al. 1998). 

 

 
 
 

 

Conteúdo de Si / % em peso 



48 

 

3.5 JUSTIFICATIVAS PARA OS REVESTIMENTOS 
ENSAIADOS NESTE TRABALHO 

 
Além da utilização de inibidores, existem outras modificações 

superficiais que podem ser feitas em aços refratários afim aumentar sua 

resistência à  carburização. Os revestimentos e camadas testados neste 

trabalho podem ser resumidos em três grupos: difusão de elementos 

espec íficos para o interior do metal,  recobrimento com liga metál ica e 

recobrimento cerâmico. Várias das rotas de soluções apresentadas servem 

não apensas para o problema da carburização, mas também para situações 

envolvendo oxidação em altas temperaturas ou oxidação corrosão. Neste 

trabalho, foram testadas as possibilidades que aparecem em destaque no 

fluxograma. 

 

3.5.1 Camadas de difusão de alumínio 

 

Como já  foi citado acima, o alumínio como elemento de liga, mesmo 

em concentrações relativamente baixas, como 4%, em associação com o 

cromo, já  permite a formação de um filme de óxido protetor de Al2O3,  que é  

extremamente estável térmica e quimicamente, não é  permeável ao carbono, 

é  aderente e não é  reduzido na atmosfera carburizantes das serpentinas de 

fornos de piról ise e nem mesmos em atmosferas muito mais redutoras. 

Portanto, uma técnica que introduza este elemento na composição de aços 

refratários que trabalham em ambientes carburizantes sem prejudicar as 

propriedades termomecânicas do metal base seria muito interessante. Caso o 

alumínio fosse introduzido em apenas na camada superficial do metal base 

não haveria prejuízo significativo para as propriedades mecânicas deste. 

Uma técnica que permitira fazer isso seria o enriquecimento por difusão da 

superfície interna do tubo. 
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Existem muitas técnicas diferentes para a obtenção de camadas de 

difusão de alumínio: pack aluminization  (aluminização em caixa),  

deposição pelas diversas técnicas de chemical vapour deposition  (CVD) ou 

phisical vapour deposition  (PVD), por aplicação de revestimentos de 

alumínio por eletrólise de sais fundidos, por aplicação de suspensões de 

partículas de alumínio ou por aspersão térmica seguidas de aquecimento 

para fusão e difusão do revestimento. 

A deposição de revestimentos de alumínio por aspersão térmica 

seguida de fusão do revestimento para a obtenção de camadas de difusão já  

foi proposta pela literatura (Bayer et al.  2000). Segundo o trabalho de 

Bayer e Wynns, uma camada de alumínio pode ser aplicada por aspersão 

térmica por arame, arco-elétrico ou qualquer outra variação do processo na 

superfície de ligas de base ferro, níquel, cobalto ou titânio e a seguir 

realizar-se um processo de aquecimento controlado, sendo importante a 

realização de um patamar de temperatura de algumas horas logo acima da 

temperatura de fusão da liga de alumínio. Segundo os autores isto 

permitiria ao alumínio adquirir uma melhor molhabilidade ao metal base 

recobrindo melhor este e impediria que o alumínio escorresse da superfície 

da peça. Depois deste patamar a temperatura seria elevada até  a de difusão 

entre 900-1100°C, onde permaneceria por várias horas.  

Entretanto, é  sabido (Nicholls et  al .  2001) que enriquecimentos 

superficiais de alumínio apresentam um problema quando operam durante 

longos per íodos em altas temperaturas. Ocorre a difusão gradual do 

alumínio para o interior da liga metál ica, empobrecendo a superfície de 

alumínio até  o ponto em que este não é  mais capaz de formar um filme 

cont ínuo de alumina. A solução para isto seria o desenvolvimento de 

barreiras de difusão, aplicadas abaixo da camada rica em alumínio. Este 

seria o próximo passo no desenvolvimento de soluções contra carburização 

baseadas no uso de camadas de difusão de alumínio. 
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3.5.2 Enriquecimento com cobre 

 

O cobre é  utilizado, na forma de filmes eletrodepositados ou tintas 

com suspensões de part ículas do metal,  na industria de tratamentos 

térmicos, como um agente de mascaramento no processo de cementação. As 

camadas de proteção de cobre agiriam como uma barreira para a penetração 

do carbono nas regiões dos componentes metá l icos onde não se deseja o 

endurecimento do metal.  Este efeito de barreira de difusão do cobre, 

segundo Whitney, Thornton e Scott  (1982), seria devido à  baixíssima 

solubilidade do carbono no cobre (Figura 3.22) e isto seria uma propriedade 

periódica, comum aos outros elementos que compartilham com o cobre a 

mesma famí l ia da tabela periódica, que seriam a prata e também o ouro. Isto 

aconteceria porque estes elementos possuem o seu subnível eletrônico mais 

energét ico totalmente preenchido, no caso o 3d, 4d e 5d para o cobre, a 

prata e o ouro, respectivamente. 

 

Figura 3.15 -  Solubilidade do carbono em diferentes elementos (Whitley et al, 1982). 

 

Entretanto, uma camada de cobre puro não resistiria na elevada 

temperatura de trabalho no interior das serpentinas de craqueamento, muito 

próximo de seu ponto de fusão, e muito menos a atmosfera eventualmente 
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oxidante que ocorre durante as operações decoque .  Segundo o trabalho de 

Pons et al.  (1981) o efeito do cobre também persistiria quando este fosse 

um elemento de liga, reduzindo a solubilidade do carbono nesta liga. Como 

foi dito acima, segundo Rahmel, Grabke e Steinkush (1998), a taxa de 

penetração do carbono em uma liga é  igual à  raiz quadrada do produto da 

difusidade do carbono pela solubilidade do carbono no metal.  Desta forma, 

o cobre deveria reduzir a profundidade de carburização nas ligas metá licas 

em que fosse adicionado. 

 

3.5.3 Camadas de difusão de estanho 

 

No trabalho de Hagewiesche (2000) o autor cita a util ização de uma 

suspensão de partículas de estanho ou de seu óxido no recobrimento de 

superfícies internas de serpentinas de fornos de pirólise,  no intuito de 

diminuir a carburização e a formação de coque. A suspensão seria aplicada 

sem nem mesmo desmontar as serpentinas, mas sim fazendo passar através 

desta uma corrente de gás redutor,  como hidrogênio, que seria o portador 

dos compostos de estanho. Segundo o autor,  o estanho formaria compostos 

intermetál icos no interior da liga, mas não esclarece que compostos seriam 

estes. Apesar de não ter sido encontrado na literatura mais referências sobre 

esta util ização do estanho, achou-se vál ido tentar esta hipó tese tendo em 

vista ser extremante simples a aplicação do estanho na forma de óxido ou 

metal e também o tratamento térmico subseqüente. 
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3.5.4 Revestimentos de liga Ni-50Cr por aspersão térmica 

 

Apesar de ligas base n íquel contendo apenas cromo não oferecerem 

proteção em condições carburizantes extremas, como as que ocorrem 

durante o decoque  das serpentinas,  l igas com elevadas concentrações de 

cromo, como a Ni-50Cr, em condições em que ocorreria a transformação do 

Cr2O3 em carbetos de cromo estes formariam uma camada tão espessa que 

funcionaria como uma barreira de difusão para o carbono (Rahmel et al. 

1998). Na Figura 3.23 temos um gráfico que mostra o desempenho de várias 

ligas com diferentes concentrações de Ni e Cr, é  possível notar que tem um 

excelente desempenho, mesmo em temperaturas acima de 1050°C, onde 

ocorreria a desestabilização do óxido de cromo. 

 

Figura 3.16 -   Ensaio de carburização em caixa para várias ligas Ni-Cr (Rahmel et al. 
1998). 

 

Aumento a concentração 
de carbono após 200 
horas em carburização 
em caixa a 1mm de 
profundidade 

Temperatura °°°°C 

C
ar

bu
ri

za
çã

o 
∆∆ ∆∆ 

C
%

 



53 

 

 

3.5.5 Revestimentos cerâmicos por aspersão térmica 

 

Um mé todo para deter a penetração de carbono em ligas metá licas é  a 

aplicação de camadas cerâmicas inertes em sua superfície. Os materiais 

cerâmicos, especificamente óxidos estáveis como a Al2O3,  a TiO2 e o Cr2O3 

possuem uma permeabilidade ao carbono muito pequena, praticamente nula, 

quando livres de trincas e porosidades. As principais dificuldades técnicas 

seriam relativas à  adesão deste revestimento em uma superfície metál ica e a 

compatibilidade, em termos de expansão térmica, do material metál ica e do 

cerâmico. 

Os aços austenít icos possuem um coeficiente de expansão térmica 

muito elevado: a média da expansão térmica da liga HP-40Nb entre 21 e 

1090°C é  de 19,1 x 10- 6K-1(ASM Handbook, 1990). Os materiais cerâmicos 

mais estáveis e comercialmente dispon íveis para técnicas de deposição, 

como a alumina, que tem uma expansão entre 6,5 e 7,6 19,1 x 10-6K- 1,  

apresentam um coeficiente de expansão térmica relativamente baixos. O 

óxido de cromo, com uma expansão na ordem de 14x10-6K- 1,  é  uma exceção. 

Estas diferenças nos coeficientes causam fortes tensões nos revestimentos 

durante o ciclo térmico e isto pode ocasionar trincas e descolamento das 

camadas cerâmicas. 

A aplicação de revestimento cerâmica sobre aços austení ticos é  

facilmente realizável por técnicas de aspersão térmica a plasma. Os 

revestimentos obtidos apresentam uma boa adesão ao substrato e a técnica é  

amplamente conhecida e comercialmente usada. Um problema, porém, é  a 

porosidade relativamente elevada, entre 1 e 5%, que os revestimentos 

aplicados possuem, que pode permite a passagem de carbono para o metal 

do substrato. 
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3.5.6 Ligas Fe-Cr-Al 

Ligas base ferro com alum ínio como elemento de liga associado a um 

certo de teor de cromo possuem elevadíssima resistência à  oxidação, 

algumas chegando a possuírem temperaturas de trabalho na ordem de 

1400°C. Isto é  devido à  formação de uma camada de alumina em sua 

superfície, processo que é  auxiliado pela alta difusidade do alumínio na 

matriz ferrít ica. A mesma camada forneceria uma ó tima proteção à  

carburização, como foi dito acima. 

Entretanto, a alta difusidade da matriz ferrít ica causa também 

elevadas taxas de fluência destas ligas. Ligas da famí lia Fe-Cr-Al 

geralmente são utilizadas apenas como resistências elé tricas, onde os 

esforços mecânicos não são demasiados. A fluência elevada, além de causar 

deformações inaceitáveis nos componentes industriais,  causaria a 

penetração de carbono através das trincas e falhas causadas na camada de 

óxido protetor, originárias da deformação exagerada do metal base (Schnaas 

et al . ,1978). O recente desenvolvimento de ligas Fe-Cr-Al com adição de 

dispersóides cerâmicos, como o Y2O3, permitiu uma grande aumenta na 

resistência a fluência destas ligas e abriu a possibilidade da util ização deste 

material como componente estrutural em temperaturas elevadas. Além 

disso, os dispersóides auxiliam na aderência da camada de óxido protetor 

(Montealegre apud Pint et al .  1995). Existem várias referências na 

li teratura, como nos trabalhos de Martinz et al ,  (1998) e Mitchell et  al.  

(1998) sobre a elevada resistência a carburização destas ligas. Entretanto,  

uma simples liga Fe-Cr-Al também poderia ter util ização como revestimento 

protetor contra carburização, pois neste caso a solicitação estrutural ficaria 

a cargo de outro componente, o metal base, fabricado em alguma liga mais 

resistente mecanicamente.   
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
O fluxograma da Figura 4.1 é um resumo dos materiais e da metodologia seguida neste 

trabalho. Foram realizados ensaios de carburização comparativos entre e 3 classes de 

revestimentos, duas ligas metálicas monolíticas e a liga HP-40Nb sem revestimento . Os 

detalhes dos procedimentos utilizados para deposição e dos ensaios realizados são 

mostrados nos capítulos seguintes. 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.1 – Fluxograma mostrando os materiais, métodos de deposição metodologia dos 
ensaios realizados.
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4.1 Materiais 
 

Com o propósito de minimizar a carburização em aços refratários fundidos, 

foram testados vários tipos de revestimentos e camadas de difusão, podendo 

estes ser resumidos em três grupos: i) camada de difusão de elementos 

espec íficos para o interior do metal;  ii) recobrimento com liga metá lica e 

ii i)  recobrimento cerâmico. Além de revestimentos e camadas de difusão, 

um quarto tipo de material monolí tico foi testado em sua resistência à  

carburização: ligas do tipo Fe-Cr-Al. 

Como substrato para a deposição dos revestimentos foi utilizada a l iga HP-

40Nb, fornecida na forma de tubos, com diâmetro externo de 62 mm e 

interno de 48mm, foram fornecidos pela COPESUL S.A. para a realização 

dos experimentos. Estes tubos são fabricados por fundição centrífuga e sua 

composição típica (ASM Handbook. 1985) é  apresentada na Tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1 -   Composição típica das ligas HP-40Nb utilizados neste trabalho  

Elemento C Si Mn Ni Cr Mo Nb W Fe 

% peso 0,43 1,89 0,95 33,6 24,5 0,1 0,63 - Balanço 

Os tubos foram cortados em corpos-de-prova de tamanho adequado para 

cada processo de deposição e os revestimentos foram todos aplicados na 

superfície interna do tubo. 

As amostras foram submetidas a ensaios de carburização a uma temperatura 

de 1050°C em atmosfera de H2 com 8% de hexano (C6H14) em diferentes 

per íodos de tempos. Depois as amostras foram cortadas, preparadas 

metalograficamente e observadas em microscópio ó t ico e eletrônico. 
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4.1.1 Revestimentos desenvolvidos 

4.1.1.1   Camadas por difusão 

 

Foi realizado um enriquecimento superficial da liga HP-40Nb por meio de 

tratamentos de difusão, afim de modificar a composição superficial da liga. 

Os elementos difundidos para o interior da liga forma o alumínio, o estanho 

e o cobre. Os metais foram primeiramente depositados na superf ície interna 

dos corpos-de-prova por técnicas de aspersão térmica (alumínio),  

eletroquímica (cobre) e redução de óxidos (estanho). O passo seguinte foi o 

aquecimento até  a temperaturas entre 1000-1050°C, dependendo do 

elemento a ser difundido.  Esta temperatura foi então mantida por um 

per íodo de tempo a fim de que ocorresse a difusão dos metais para o 

interior da liga. A profundidade que alcançou a penetração dos elementos 

testados foi avaliada por microssonda EDS e por microscopia ótica. 

 

Processo de Aluminização .  O alumínio foi depositado por aspersão 

térmica, utilizando arame de alumínio 99,9% e uma pistola oxi-acetilênica 

da marca METCO, modelo PBZ-2. Foi aplicada uma camada de 

aproximadamente 300µm de espessura. Antes da aplicação da camada a 

superfície interna do metal foi jateada com alumina eletrofundida #120 (125 

µm) a fim de propiciar uma rugosidade necessária para aderência do 

revestimento de alumínio e também a limpeza superficial.  Foi utilizada uma 

pressão de 4 atm na pistola de jateamento. A amostra revestida foi então 

submetida ao tratamento de difusão, o qual foi realizado no forno tubular de 

quartzo util izando uma atmosfera de hidrogênio comercial,  cuja composição 

aparece na Tabela 4.2, com um fluxo de 1x10-5m3/s. A curva de 

aquecimento utilizada é  mostrada na Figura 4.2. 
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TABELA 4.2- Composição química do gás hidrogênio comercial utilizado neste trabalho. 

COMPONENTE CONCENTRAÇÃO 

H2 99,9% 

N2 500ppm (max)  

O2  100ppm (max)  

H2O 150ppm (max)  

 
Figura 4.2 -  Curva de tratamento térmico para a difusão do alumínio na liga HP-40Nb. 
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suspensão com água, na proporção de aproximadamente 60% em peso de 

óxido. Esta suspensão teve viscosidade suficiente para ser aplicada na sobre 

a amostra e formar um filme com aproximadamente 500µm. A amostra foi 

levada para estufa onde a água foi evaporada. A amostra com o 

revestimento foi colocada em um porta-amostras de alumina e levada ao 

forno de quartzo para o tratamento de redução e difusão. A amostra foi 

aquecida a 150 K/h até  1050°C e mantida nesta temperatura por 3 horas.  

Após o tratamento de difusão, a amostra foi jateada com esferas de vidro 

para remoção do excesso de estanho.  

 

Processo de cobreação.  Foram utilizadas 3 rotas diferentes para depositar o 

cobre sobre as amostras da liga HP-40Nb: i) por deposição eletroquímica; 

ii)  por deposição eletroless  e iii) por suspensão. Para as duas primeiras 

formas de deposição, a superfície das amostras foram preparadas com lixa 

de SiC grão 80 (180 µm) e depois desengraxadas com acetona. Na deposição 

eletroquímica, foi usada uma solução de CuSO4 e eletrodos de Cu puro. 

Entretanto, houve problemas de aderência do cobre sobre a liga HP 40Nb. 

Para a deposição eletroless  util izou-se uma solução com a composição 

mostrada na Tabela 4.3. A amostra foi deixada durante 12, 24 e 36 horas na 

solução. Entretanto, também não houve aderência do revestimento. 

TABELA 4.3 -  Composição química da solução para deposição de cobre eletroless. 

Componente Concentração 

CuSO4.5H2O 10g/l 

NaOH 10g/l 

EDTA (ácido 
etilenodiaminotetracé tico) 

20g/l  

Metanal 37% 7,5g/l  

 



60 

 

Mesmo com estes problemas, as amostras foram submetidas a um tratamento 

de difusão, ao serem colocadas em forno de quartzo dentro do porta-

amostras de alumina e submetidas a uma atmosfera de H2 comercial (Tabela 

4.2) durante 3 horas a 1050°C. 

Para o revestimento pelo processo de suspensão, foi utilizado cobre em pó  

#400 (35 ·µm) que foi misturado com água na proporção de 80% de metal.  A 

pasta obtida foi aplicada com uma espátula sobre a amostra e seca em estufa 

por 30 minutos a 110°C . A amostra foi então colocada no forno tubular de 

quartzo e submetida à  mesma curva das amostras revestidas com estanho.  

 

4.1.1.2  Revestimentos Cerâmicos 

 

Foram aplicados três tipos de revestimentos cerâmicos - Al2O3, Cr2O3 e 

Al2O3-13TiO2 -  todos por aspersão térmica a plasma. Os pós cerâmicos 

utilizados foram fornecidos pela METCO. A deposição dos revestimentos 

foi realizada com o uso de um equipamento de plasma spray  da marca 

STANLEY- MILLER, modelo SG100, utilizando como gás primário o 

argônio e como gás secundário o hél io.  A Figura 4.4, mostra um exemplo de 

aplicação de revestimento com este equipamento, sendo a pistola operada 

por braço robotizado. Nos revestimentos utilizados neste trabalho, a 

deposição foi manual.  Os parâmetros utilizados constam na Tabela 4.4. 

TABELA 4.4 -  Parâmetros praticados na aspersão térmica a plasma dos revestimentos 
cerâmicos. 

Parâmetro Valor 

Corrente 900 A 

Tensão 40V 

Pressão gás primário 0,34Mpa 

Pressão gás secundário 1,02Mpa 
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Taxa alimentação 10g/min 

 

As amostram a serem aspergidas foram preparadas com jateamento de ar 

comprimido usando como abrasivo alumina eletrofundida #120 (125 µm). A 

pressão de jateamento foi de 4 atmosferas. Após a aspersão, as amostras 

foram seccionadas para a realização dos testes de carburização. As 

espessuras dos revestimentos foram de aproximadamente 150 ±20µm. 

 

Figura 4.3  Técnica de aspersão a plasma, utilizada na obtenção dos revestimentos 
cerâmicos. 

 

4.1.1.3  Revestimento metá l ico por aspersão térmica 

 

Liga Ni-Cr .  Utilizou-se uma liga Ni-50%Cr como revestimento 

aplicada por plasma spray .  A deposição dos revestimentos foi realizada com 

o uso de um equipamento da marca STANLEY- MILLER, modelo SG100, 

util izando como gás primário o argônio e como gás secundário o hél io. Este 
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pó  metálico foi fornecido pela PRAXAIR INC, sob a denominação de 

1260F. Os parâmetros de deposição estão listados na Tabela 4.5. 

 

 

 TABELA 4.5-  Parâmetros praticados na aspersão térmica dos revestimentos da liga NiCr. 

Parâmetro Valor 

Corrente 700 A 

Tensão 40V 

Pressão gás primário 0,34MPa 

Pressão gás secundário 1,02MPa 

Taxa alimentação 10g/min 

 

Foram seccionadas duas amostras revestidas a fim de realizar os 

testes de carburização. Uma delas teve a superfície do revestimento 

preparada com lixa de SiC #600 (20 µm) e a outra não foi alterada. Ambas 

receberam desengraxe com acetona e limpeza com ultrassom antes dos 

ensaios de carburização. 

 

 

 

 

 

4.1.1.4  Metais 

 

Além dos revestimentos foram testadas duas ligas metá l icas na forma 

de corpos monol íticos: uma Fe-Cr-Al trefilada, conhecida como Kanthal A-

1, fornecida pela KANTHAL e outra liga Fe-Cr-Al ODS, preparada por 
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metalurgia do pó ,  fabricada pela INCOLOY, o MA956. As composições 

qu ímicas dessas ligas são apresentadas respectivamente nas Tabela 4.7 e 

4.8. As amostras foram cortadas para exame metalográfico e receberam 

desengraxe com acetona e limpeza com ultra-som antes dos ensaios de 

carburização. 

TABELA 4.6-  Composição química da liga MA956, fornecida pela 
INCOLOY. 

Elemento Fe Cr Al Y2O3 Ti Ni C Co P Mn 

% em peso Balan

-ço 

18,5-

21,5 

3,75-

5,75 

0,30-

0,70 

0,20-

0,60 

0,50 

max, 

0,10 

max 

0,30 

max, 

0,02 

max 

0,30 

 

TABELA 4.7- Composição química da liga Kanthal A-1. 

 

 

 

4.2 Ensaios Realizados 

 
Foram testados 3 tipos de ensaios a fim de avaliar a resistência à  

carburização dos revestimentos ou das ligas testadas: i) cementação em 

caixa; ii) com atmosfera de hexano e água e iii)  atmosfera de hexano e 

hidrogênio, estes dois úl timos usando o forno de quartzo. 

 

4.2.1 Cementação em caixa 

 

Elemento Fe Cr Al 

% em 

peso 

balanço 22 5,8 
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Neste ensaio, as amostras de aço carbono ASTM 1020 e da liga HP-

40Nb foram colocadas no interior de um cadinho de grafite-argila, 

envolvidas com uma mistura de carvão vegetal e carbonato de bário. O 

cadinho foi coberto com uma camada de alumina compactada e vidro em pó .  

O conjunto foi submetido a uma temperatura de 1100°C durante 10 horas. 

Quando a temperatura ultrapassava os 900°C, o vidro em pó  fundia 

formando um selo sobre a camada de alumina, impedindo a oxidação do 

carvão e das amostras. 

Este ensaio é  út i l  no ranqueamento de ligas para propósitos de 

reatores de craqueamento, pois simula bem a atmosfera encontrada na 

prá tica. Reações semelhantes a que ocorre entre a camada de coque e as 

paredes internas das serpentinas ocorrem dentro da caixa de cementação: 

2CO ⇔C + CO2 

H2 + CO ⇔   H2O + C 

Nas condições de equil íbrio se estabelece uma atividade de carbono 

aC=1. No interior do cadinho de cemetação, a reação de Boudouard é  

responsável pela transferência de carbono entre os grânulos de carvão e o 

metal.  Uma vantagem deste mé todo é  que a câmara não precisa ser purgada 

do ar por gás inerte ou hidrogênio, sendo necessário inclusive que penetre 

um pouco de ar a fim de que se forme uma atmosfera de N2-CO-CO2 (0,345 

bar de CO). A adição de uma substância que libere CO2, como um 

carbonato, ajuda a reação. A presença de umidade também auxilia nas 

reações de transferência de carbono: 

C + H2O ⇔  CO + H2 

CO + H2 ⇔  H2O + C 

A Figura 4.4A apresenta a micrografia de uma amostra de aço ASTM 

1020 testada em ambiente carburizante da cementação em caixa durante 12 

horas a 1100°C. A Figura 4.4B mostra o comportamento do HP 40Nb sob a 

mesma atmosfera.  
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Figura 4.4- Amostra de aço 1020 (A) e liga HP-40Nb sem revestimento e (B) carburizadas 

pelo método da cementação em caixa. 

 

Percebe-se que a penetração de carbono foi significativamente menor 

na liga HP-40Nb do que no aço ASTM 1020. Segundo Grabke et al (1998), 

acima de 1050°C, como mostra o gráfico da Figura 4.5, no processo de 

cementação em caixa, a carburização cresce sensivelmente devido ao fato 

do óxido de cromo não ser mais estável, sendo ele todo convertido em 

carbetos, facilitando a difusão do carbono (maior difusividade do carbono 

no carbeto do que no óxido de cromo). A proteção contra carburização só  é  

poss ível nestas temperaturas através de camadas de SiO2, Al2O3 ou densas 

camadas de carbonetos.  

A B 
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Entretanto, a liga HP-40Nb mostrou-se extremamente resistente à  

carburização neste tipo de ensaio, provavelmente devido à  pressão parcial 

de oxigênio neste processo ainda ser alta o suficiente para oxidar o silício, 

que está  presente na liga HP-40Nb em uma quantidade apreciável, 1,89% 

(Tabela 4.1). O silício forma uma camada superficial de sílica que retarda 

enormemente o processo de carburização. Além disso, a maior concentração 

de carbetos primários na matriz do HP-40Nb, conjugada com a camada de 

carbetos de cromo formada na superfície, reduz a difusidade do carbono na 

matriz austenít ica, sem contar com a redução da difusão pela presença de Ni 

(e outros elementos de liga em menor quantidade). 

Figura 4.5- Equilíbrios termodinâmicos relevantes no processo de cementação em caixa 
(Grabke, 1998). 

 

Portanto, pela baixa penetração do carbono em ligas HP-40Nb no 

processo de cementação em caixa, aliado ao fato de não ser poss ível 

Variação do potencial de 
oxigênio durante aquecimento 
com aC=1 e pCO=constante como 
na carburização em caixa 
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controlar atmosfera do ensaio, os ensaios de cementação em caixa foram 

substituídos por ensaios realizados em forno de quartzo, conforme descrito 

a seguir.  

 

4.2.2 Carburização acelerada 

Foi montado um aparato para os ensaios de carburização acelerada 

consistindo de uma câmara de quartzo acoplada a um forno elétrico tubular 

e a um console para o controle dos reagentes das reações, o que inclui 

medidores, bombas peristálticas, evaporados, misturadores, condensadores e 

bomba de vácuo. Este aparato possibilita a realização dos ensaios de 

carburização, de tratamentos de difusão ou de qualquer outro experimento 

que necessite atmosfera controlada. A Figura 4.7 apresenta 

esquematicamente o aparato constru ído para simular a atmosfera dos 

ensaios de carburização acelerada, trazendo a Figura 4.6 uma fotografia do 

mesmo. 

 

Figura 4.6- Aparato montado para os ensaios de carburização acelerada. 
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Figura 4.7 -  Dispositivo de carburização: reservatório de reagentes líquidos, como água e 
hexano (A), bombas peristáliticas (B), evaporador (C), tubo de quartzo (D), fluxômetro (E), 
reservatório de reagentes gasosos, como hidrogênio e nitrogênio (F), forno elétrico (G) e 
amostras ensaiadas (H). 

 

 

Este sistema permite atingir temperaturas de até  1100°C em curtos 

per íodos de tempos e de até  1050°C por per íodos maiores. O tubo de 

quartzo tem aproximadamente 50mm de diâmetro externo e uma espessura 

de parede entre 2 e 2,5 mm. A câmara do forno é  fechada em uma das 

extremidades e na outra possui um flange em alumínio o qual permite a 

conexão para o controle de atmosfera do sistema. A vedação entre o flange 

de alumínio e o quartzo é  feita com o-rings  de viton ,  um polímero fluorado 

resistente a solventes orgânicos fortes e que suporta até  250°C de 

temperatura de trabalho. No componente de alumínio que fecha o tubo de 

quartzo, estão conectados os sistemas de entrada e saída de gases e o anel 

o-ring  de viton  que veda o flange de alumínio. O sistema é  preso por meio 

F 

B 

A 

C 

D 

E 

G 

H 
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de parafusos. O gás a ser injetado na câmara de quartzo entra por outro tubo 

de quartzo de diâmetro externo aproximado de 15mm e é  enviado até  a 

extremidade do tubo maior, de onde retorna para a saída. As amostras são 

colocadas dentro de barquinhas de material inerte, confeccionadas em 

alumina. A Figura 4.8 apresenta uma fotografia de um destes porta-amostras 

antes de um teste de carburização aceleração. 

 

Figura 4.8- Porta-amostras de alumina com corpos-de-prova para o ensaio de 
carburização acelerada .  

 

A temperatura do sistema é  controlada por um termopar colocado do 

lado de fora do tubo de quartzo encostado neste na região logo abaixo do 

porta-amostras. 

A fim de controlar a vazão e temperatura de gases e l íquidos que são 

injetados no sistema e permitir que este opere com segurança, foi montado 

um console de comando. Os gases, mais comumente o H2, O2, Ar e N2 são 

medidos por meio de um rotâmetro e sua pressão controlada por um 

manômetro. O console também abriga uma bomba de vácuo, geralmente 

usada para a purga do ar do sistema antes do in ício de um experimento. 

Líquidos, geralmente água deionizada e hexano, são bombeados por meio de 

microbombas peristá l icas. A vazão é  ajustada por meio da rotação das 

bombas e controlada por medição com provetas. As mangueiras utilizadas 

10 mm 
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nas bombas são de viton  a fim de não perderem suas propriedades 

mecânicas sob ação do hexano.  

Os reagentes líquidos precisam ser evaporados antes de serem 

injetados no sistema, a fim de assegurar a homogeneidade e a composição 

correta da atmosfera. Isto é  feito no evaporador. Este consiste em um 

recipiente de alumínio preenchido de um l íquido trocador de calor,  2 

serpentinas de cobre com 5 m e 10 m de comprimento, uma resistência 

elétrica e um termopar. A resistência elé trica aquece o l íquido, que pode ser 

ó leo de silicone, até  300°C, e transmite para as serpentinas de cobre, por 

meio de convecção, o calor necessário para transformar os reagentes 

líquidos em vapor superaquecido. A água é  injetada na serpentina mais 

longa, por seu maior calor específico, devido ao seu maior calor latente de 

evaporação e temperatura de ebulição. O hexano, com ponto de ebulição 

menor (68°C) e menores calores específicos e de ebulição, é  injetado na 

serpentina mais curta. A corrente elé trica enviada para a resistência é  

controlada por um relé  de estado sól ido. 

Durante os ensaio de carburização, os principais efluentes do 

processo são H2 e eteno, mas também são produzidas durante o 

craqueamento quantidades apreciáveis de hidrocarbonetos pesados líquidos, 

alguns deles aromá ticos com certo grau de toxidade. A fim de reduzir as 

emissões do sistema foi acoplado um condensador de cobre na saída do 

forno de quartzo. Os compostos com pontos de ebulição entre 150-90°C são 

condensados e conduzidos para um frasco de vidro. Os compostos mais 

voláteis são condensados em uma outra serpentina que é  resfriada até  -78°C 

por meio de CO2 sólido.Os gases restantes são liberados na atmosfera por 

meio de um sistema de exaustão. 

 

4.2.2.1  Atmosfera de ensaio 
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Atmosfera de hexano-água. Esta atmosfera reproduz a atmosfera no 

interior de um tubo de craqueamento de nafta. Para sua obtenção, utilizou-

se n-hexano com pureza de 99,9%(em peso), por sua similaridade em peso 

molecular com a nafta utilizada em fornos de craqueamento, facilidade de 

manuseio, disponibilidade e por serem bem conhecidas a termodinâmica e a 

cinética de sua decomposição em alta temperatura. A água foi injetada na 

vazão de 60 ml/hora e o hexano a 170 ml/hora. A 1050°C, o tempo de 

residência (tempo que a mistura permanece na zona de alta temperatura) da 

mistura de gases ao atingir as amostras era de 0,3 segundos, 

aproximadamente o mesmo ao final de uma serpentina industrial .   

Os ensaios realizados nessas condições se mostraram extremamente lentos 

para apresentarem resultados observáveis em curtos per íodos de tempo. 

Devido à  alta pressão parcial de oxigênio existente dentro da câmara tanto o 

Cr2O3 quanto a SiO2 permaneceram estáveis nas temperaturas testadas. 

Nestas condições, que simulam a da planta, a carburização só 

ocorreria de maneira apreciável após o esgotamento do Cr superficial que 

deve ocorrer após longos períodos, na ordem de milhares de horas. Este 

tempo de reação poderia ser diminuído por ciclo térmico, que, à  semelhança 

do que ocorre na prá t ica, acelera a queda da camada de óxido protetor e 

aumenta a taxa de esgotamento do cromo superficial.  Alternativamente, os 

testes poderiam ser realizados em temperaturas acima de 1050°C, o não foi 

feito porque acarretaria em rápida degradação do tubo de quartzo do forno. 

Entretanto, ensaios realizados nesta atmosfera em temperaturas mais 

baixas, por exemplo, 800-900°C, são interessantes para observar a 

influência do material na taxa de crescimento do coque catal ít ico, mais 

predominante nesta faixa de temperatura. 

Atmosfera de hexano-hidrogênio .  Este atmosfera é  mais rigorosa em 

termos de pressão parcial de oxigênio. O hexano era injetado na vazão de 

170 ml/hora e o hidrogênio na vazão de 330 l/hora. Foram realizados 

ensaios entre 900-1050°C. A proporção volumé trica do hexano era de 
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aproximadamente 8%. O coeficiente da atividade de carbono estava entre 2 

e 3. O tempo de residência das amostras era de 0,1 segundos. 

Pelos resultados obtidos em pré-testes, foi escolhida esta atmosfera para os 

ensaios de carburização acelerada. Foram testados os vários tipos de 

revestimentos além de amostras de HP-40Nb não revestido com propósito 

de comparação. 

 

4.2.3 Procedimento do ensaio 

 
Escolhida a atmosfera de ensaio, elaborou-se um procedimento para 

os testes. A duração dos ensaios foi fixada em 31,5 horas, dividido em 3 

per íodos de 10, 11 e 10,5 horas, sendo realizado 1 por dia. As amostram 

foram colocadas no interior do tubo de quartzo, o ar foi purgado e 

substituído por uma atmosfera de hidrogênio, que, durante o aquecimento, 

circulava pela câmara de carburização em um fluxo de 50 l/hora. O taxa de 

aquecimento do forno era de 2000°C/hora. Alcançada a temperatura de 

1050°C, o experimento iniciava. Ao final de cada per íodo, desligava-se o 

aquecimento e as amostras resfriavam até  a temperatura ambiente, o 

resfriamento foi feito com uma taxa inicial de 1000°C/hora. Durante o 

resfriamento circulava um fluxo de hidrogênio de 50l/hora. Quando as 

amostras atingiam a temperatura ambiente, o aparato era aberto, as amostras 

eram inspecionadas visualmente a fim de avaliar a deposição de coque nas 

superfícies e em seguida limpas do coque depositado sobre elas usando-se 

uma escova macia, então era cortada uma pequena fatia da amostra, com no 

mínimo 2 mm de espessura, a fim de avaliar a carburização no material até  

aquele ponto do ensaio. O restante da amostra era limpa com acetona em 

ultra-som e colocada novamente no interior do aparato para o 

prosseguimento no ensaio. 
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4.3 Caracterização das amostras carburizadas 
 

As amostras foram preparadas conforme procedimentos metalográficos 

padrões de lixamento (gramaturas 180, 220, 320, 400, 600 e 800), 

polimento com solução de alumina (1 µm) e ataque químico seletivo com 

solução Murakami (10 g de K3Fe(CN)6, 10 g de NaOH, 100 ml de H2O) a 

fim de revelar os carbetos precipitados nas amostras. Tanto o lixamento 

como o polimento foram realizados em uma politriz automá tica (STRÜERS 

ABRAMIN), conforme parâmetros apresentados na Tabela 4.9. 

 

 

 

 

 

TABELA 4.8- . Parâmetros utilizados para o lixamento e polimento das amostras. 

Parâmetros Lixa 

180 

Lixa 

220 

Lixa 

320 

Lixa 

400 

Lixa 

600 

Lixa 

800 

Solução de 

alumina (1 

µµµµm) 

Velocidade 

(rpm) 

300 300 300 300 300 300 150 

Tempo (min) 2 2 2 2 2 2 4 

Força 25 N 25 N 25 N 25 N 25 N 25 N 25 N 

A caracterização microestrutural foi feita por microscopia óptica 

(OLYMPUS BX60M) e eletrônica de varredura (PHILIPS-XL20). Fizeram-

se também aná lises via microssonda EDS (EDAX DX-4). A avaliação da 

profundidade de carburização foi realizada por comparação com escalas.  

Foram avaliados pelo menos 5 pontos, de acordo com a norma ASTM G 79-

83 (Standard Pratice for Evaluation of Metals Exposed to Carburization 

Enviroments).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1  Liga HP-40Nb sem alteração superficial 
A amostra de HP-40Nb sem revestimento apresentou nos ensaios de 

carburização acelerada com atmosfera e hexano-hidrogênio uma extensa 

carburização, como é  poss ível observar nas micrografias da Figura 5.2.  

Medições das profundidades de carburização indicam que a ciné tica de 

carburização da amostra foi paraból ica com o tempo, como é  poss ível 

observar na Figura 5.1, onde os resultados das medições de profundidade de 

carburização foram plotados em função da raiz quadrada do tempo. É  

poss ível notar um desvio da linearidade do gráfico, o que corresponderia a 

um perfeito comportamento parabólico, entretanto existem vários fatores 

que trazem algum erro aos testes,  como o tempo de aquecimento e 

resfriamento das amostras, flutuações na composição da liga base, pequenas 

variações na composição da mistura carburizante.  Tais causas de erro são de 

difícil  eliminação do ensaio Este resultado e também as profundidades de  
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Figura 5.1 - Progresso da carburização com o tempo. Cinética parabólica da carburização. 
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Figura 5.2 - Evolução da camada carburizada ao longo do ensaio. Amostras A, B, C com 
10, 21 e 31,5 horas a 1050°C, respectivamente. 

A 

B 
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5.2 Camadas por difusão 

 
Estes revestimentos foram testados em exposições de 10,21 e 31,5 

horas a uma atmosfera carburizante, a uma temperatura de 1050°C em uma 

atmosfera de H2-8%Hexano 

 

5.2.1 Camada de difusão de alumínio 

 

A anál ise das micrografias óticas dos revestimentos após os 

procedimentos de difusão e limpeza do excesso de alumínio mostram uma 

espessura total de camada de aproximadamente 60µm (Figura 5.3).  A Figura 

5.4 apresenta uma micrografia de MEV do revestimento. Foi feita uma 

medição de composição por EDS ao longo da profundidade do revestimento 

(Figura 5.5). 

    

Figura 5.3 -  Micrografias ótica da camada de difusão do alumínio antes do 
ensaio de carburização. 

 

As micrografias ót icas e eletrônicas de varredura indicam a existencia 

4 fases presentes na camada de difusão. A matriz, de acordo com a 

li teratura (Fitzer, 1981), consiste de um composto intermetál ico, o NiAl-β 

nas regiões intermediárias da camada e o Ni2Al3-δ nas regiões de mais alta 
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concentração de alumínio próximo a superfície (Fitzer, 1981), tendo em 

vista a temperatura em que foi realizado o tratamento de difusão e a 

atividade de alumínio superficial durante a difusão. A maneira como as 

concentrações de Al e Ni seguem a mesma tendência, como é  poss ível 

visualizar nos perfis de composição da camada de difusão nas Figuras 5.17, 

5.18, 5.19 e 5.20, sugerem que estes dois elementos estão formando juntos 

um ou vários compostos. A razão das concentrações atômicas destes dois 

elementos também está  na faixa de estequiometria dos intermetálicos NiAl-

β e Ni2Al-δ3 .  A fase branca que é  visível nas Figuras 5.4 e 5.10 dispersa na 

camada de difusão na verdade trata-se de duas fases, uma delas sendo um 

carbeto rico em Cr e Fe. Na Figura 5.23 B, na qual a amostra foi submetida 

a ataque com agente Murakami, que seletivamente reage com os carbetos 

presentes na amostra, foram reveladas algumas part ículas brancas que não 

foram atacadas pelo agente Murakami, portando são constituinte de outro 

tipo que não carbetos. Estas partículas brancas, segundo a literatura (Fitzer 

et al ,  1981; Chie et al ,  1995 e Basuki et  al ,  1996) são a chamada fase α -Cr 

constituinte este tipo de camada de difusão. Aná lises de microssonda EDS 

realizadas nos precipitados irregulares e maiores, indicados pela letra “a”  

na Figura 5.4,  mostram estes sendo muito ricos em Fe, Cr e C e muito 

pouco Al, como mostra o espectro da Figura 5.7. Os precipitados menores, 

mais regulares e dispersos, indicados pela letra “b”  na Figura 5.4,  

mostraram um pouco menos de Al que a matriz e quantidades médias de Fe, 

Cr e Ni, o que se aproxima da composição da fase Cr-α  indicada na 

li teratura.  
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Figura 5.4 -  Micrografia eletrônica da camada de difusão de alumínio. 
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Figura 5.5 -  Perfil  de composição da camada de difusão antes do ensaio de 
carburização. 
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Figura 5.6 -  Espectro de microssonda EDS da matriz. 

Figura 5.7 - Espectro de microssonda EDS do precipitado “a” .  
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Figura 5.8 - Espectro de microssonda EDS do precipitado “b” .  

 

 

Figura 5.9 - Espectro de microssonda EDS na camada “c” .  
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Figura 5.10 - Exemplo de pontos utilizados para levantamento da composição. 

 

A camada que forma a interface entre a camada de difusão e a liga 

base possui uma composição diferente das fases citadas acima. Como 

mostra o espectro da Figura 5.9, esta camada possui altos teores de Fe, Cr e 

Si, aparecendo em cor clara nas micrografias óticas, mais nitidamente nas 

Figuras 5.3 e 5.16 B, e também é  vis ível na micrografia eletrônica da Figura 

5.10, indicada pela seta.  A literatura (ASM handbook vol. 2 ,  1995)  indica 

que ligas do tipo Fe-Ni-Cr podem precipitar a chamada fase σ,  com 

provável composição de 43Fe-43Cr-12Si, especialmente em ligas com 

conteúdo de sil ício elevado, como o HP-40Nb. Chien(1995), Basuki(1996) e 

Goward (1981) citam em seus trabalhos a presença desta fase em diversos 

tipos de camadas de difusão de alumínio em ligas ricas em n íquel,  estando 

esta fase sempre presente na interface revestimento/liga base e as vezes 
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associada com carbetos ou intermetálicos NiAl. Um ligeiro conteúdo de Ni 

e Al nesta camada indica a possibilidade da presença da fase NiAl. 

Nas Figuras 5.13 e 5.22 B, é  possível notar a precipitação de 

carbetos, revelados pelo agente Murakami, nas proximidades desta camada, 

mas muito poucos no interior desta, sendo que estes últ imos aparentam ser 

carbetos primários euté ticos do tipo M23C6, presentes antes da difusão da 

camada de alumínio. Esta camada sofreu alterações durante o ensaio de 

carburização aumentando de espessura e alterando sua composição. 

Nas micrografias eletrônicas das Figuras 5.4 e 5.10, a espessura desta 

camada interfacial é  de 5±2µm. Estas micrografias foram feitas antes do 

início dos ensaios de carburização. Na Figura 5.13, a microscopia eletrônica 

foi feita após 21 horas de ensaio de carburização e a espessura da camada, 

indicada pela seta, é  de 15-20µm. A mudança na composição é  perceptível 

também no perfil  de composição realizado antes dos ensaios de 

carburização, mostrado na Figura 5.5. Ao longo do ensaio ocorreu também 

uma crescente precipitação de carbetos. Na seqüência de micrografias das 

Figuras 5.22 e 5.23, é  visível o aumento na quantidade e tamanho dos 

carbetos, tanto no interior da camada de difusão tanto como no metal base. 

Nas proximidades destes carbetos, a propósito, foram encontradas algumas 

descontinuidades, geralmente na interface da camada de difusão/metal base. 

Estas descontinuidades, segundo Rairden (1978), são lacunas de Kirkendal,  

originárias de uma diferença de difusidade entre o níquel e o alumínio no 

interior dos carbetos ricos em cromo. O n íquel se difundiria mais 

rapidamente nestes carbetos, enquanto que estes últ imos funcionariam como 

uma barreira de difusão para o alumínio. Esta difusão assimé trica causaria a 

formação de vacâncias que coalesceriam em grande quantidade, formando 

estas lacunas.   

Ainda segundo Rairden, a presença destas lacunas, em associação 

com a fase frágil α -Cr, pode causar a fragilização do revestimento, a ponto 

de ocorrer trincas paralelas à  superfície que ocasionariam a queda da 
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camada de difusão (Figura 5.11).  Rairden propõe em seu trabalho a adição 

de cobalto à  l iga a fim de minimizar o surgimento destas lacunas.  De fato, 

essa falha de adesão da camada de difusão foi constatada em um ponto 

próximo à  extremidade da amostra revestida,  de onde se originou uma 

fissura que se propagou através destas lacunas, mas não chegou a causar o 

desprendimento da camada de difusão (Figura 5.12). 

 

Figura 5.11 -  Falha de revestimento de difusão causado por lacunas de 
Kirkendal e fase Cr-α  (Rairden, 1978). 

 

Figura 5.12 - Falha adesiva na base da camada de difusão de alumínio. 
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 Durante o ensaio de carburização ocorreram modificações na 

estrutura dos revestimentos. O principal efeito observado foi a diminuição 

na concentração de alumínio superficial e uma migração deste para o 

interior da liga. A espessura do revestimento total não aumentou 

perceptivelmente. A Figura 5.16 mostra uma seqüência de micrografias 

ó ticas correspondentes ao revestimento de alumínio com 10, 21 e 31,5 horas 

de carburização. 

É  possível notar,  principalmente ao se comparar com as micrografias 

do aço sem revestimentos (Figura 5.2) como a camada de difusão de 

alumínio reduziu significativamente a difusão de carbono para o interior da 

liga. Para ilustrar melhor este efeito, na micrografia da Figura 5.21 é  

mostrado um canto do corpo-de-prova onde apenas um dos lados recebeu o 

revestimento de alumínio. As Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 mostram como 

foi a variação da composição da camada de difusão ao longo do ensaio de 

carburização. Em alguns pontos o perfil  da composição variou devido à  

presença de algum precipitado ou porosidade. As Figuras 5.17 e 5.18 são 

ambas o perfil  de composição de uma amostra submetida a 10 horas de 

carburização. Entretanto, na Figura 5.18 a linha de medição cruzou um 

carbeto rico em cromo, semelhante ao mostrado na Figura 5.4 pela letra “a” .  

 

 Figura 5.13 -  Camada de difusão de alumínio após 21 horas de ensaio de 
carburização. 
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Figura 5.14 – Camada de difusão de alumínio após 31,5 horas de ensaio de carburização. A 
seta indica um ponto onde ocorreu maior precipitação de carbetos na camada de difusão. 

 

A 

B 

C 
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Figura 5.15 - Camada de difusão de alumínio após 31,5 horas de ensaio de 
carburização. A seta indica um ponto onde ocorreu maior precipitação de 
carbetos na camada de difusão. 

 

Em alguns pontos, onde a camada de difusão estava mais fina, foi 

detectado um aumento na precipitação de carbetos no interior da camada de 

difusão. Nas micrografias ó t icas das Figuras 5.15 e 5.16 B, estão 

assinalados por uma seta alguns destes pontos. Talvez, por ter uma 

espessura menor, a concentração de alumínio naquela região seja menor e o 

filme protetor de Al2O3 seja menos espesso e leve mais tempo para se 

reconstituir após uma falha causada pelo ciclo térmico, por exemplo. A 

falta temporária do filme protetor permitiria a passagem de algum carbono 

para o interior da camada. Entretanto, este foi o único sinal de carburização 

detectado no revestimento. 
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Figura 5.16 - Perfis de composição dos revestimentos com 10 horas de 
ensaio.  
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Figura 5.17 - Perfis de composição dos revestimentos com 10 horas de ensaio. 
Presença de um carbeto de cromo na interface. 
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Figura 5.18 - Perfis de composição dos revestimentos com 21 horas de ensaio. 
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Figura 5.19 - Perfis de composição dos revestimentos com 31,5 horas de 
ensaio. 
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Figura 5.20  - Canto de um corpo-de-prova parcialmente revestido, O 
revestimento de Al se localiza na superfície indicada pela letra “A” .  A 
superfície não revestida apresentou intensa carburização.  

Figura 5.21 - Evolução da precipitação de carbetos no revestimento ao longo 
do ensaio. Amostra após 10 (A) e 21 horas (B) de ensaio. 

A 

B 

A 
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Figura 5.22 - Amostras após 31,5 horas de ensaio com aumento de 200 (A) e 
500 vezes (B). 

A 

B 
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5.2.2  Camada de difusão de estanho. 

A Figura 5.24 mostra micrografias de amostras submetidas a um 

tratamento de difusão de estanho e que foram carburizadas por 10, 21 e. 

31,5 horas. 

5.26Figura 5.23 - Amostras com camada de difusão de estanhos. Micrografias feitas após 
10 (A), 21 (B) e 31,5 horas (C) de ensaio de carburização. 

A

B

C
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  Houve pequena carburização no metal base, provando que uma 

camada de difusão de estanho com espessura de aproximadamente 40-50 µm 

diminui a difusidade de carbono através da liga. Aná l ise com microssonda 

EDS da estrutura do revestimento revelou a presença de camadas de 

compostos ricos com Ni e estanho, provavelmente um intermetálico. A 

Figura 5.26 mostra uma micrografia eletrônica da camada de difusão de 

estanho. 

 

 

Figura 5.24 - .  Camadas de difusão de estanho após 21 (acima) e 31,5 horas 
(abaixo) de ensaio de carburização. 
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Figura 5.25 - .  Camada de difusão de estanho, após 10 horas de ensaio. 
Detalhe da interface revestimento/coque. 

A 

B 

C 

D 

E 

Coque 
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Figura 5.26 - Espectro de microssonda EDS da partícula “A”  na Figura 5.56.  

 

Figura 5.27 -   Espectro de microssonda EDS do ponto “B”  na Figura 5.26. 
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Figura 5.28 - Espectro de microssonda EDS do ponto “C”  na Figura 5.26. 

 

Figura 5.29 - Espectro de microssonda EDS do ponto “D”  na Figura 5.26. 
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Figura 5.30 -   Espectro de microssonda EDS da partícula “E”  na Figura 5.26. 

 

Nos pontos “A” ,  “B”  e “D”  na Figura 5.26, a microssonda revelou 

altas e semelhantes concentrações de Ni e Sn e concentrações muito baixas 

de Fe e Cr. Portanto, os pontos citados acima se tratam da mesma fase, que 

aparece em uma cor clara nas micrografias ót icas e eletrônicas. Segundo a 

li teratura (Kim, 1999) o Ni e o Sn formam diferentes intermetá licos, como é  

poss ível constatar no diagrama de fases binário do Ni e Sn na Figura 5.32. 

Ainda segundo Kim, um dos intermetá licos de maior estabilidade seria o 

Ni3Sn4. A estequiometria deste intermetá lico está  próxima da razão atômica 

do Sn e do Ni encontradas nos pontos “A” ,  “B”  e “D” ,  levando a crer que o 

Ni3Sn4 seja o composto predominante nesta fase. 
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Figura 5.31 - .  Diagrama de fase Ni-Sn (Kim, 1999). 

Entretanto, o tratamento com difusão de estanho apresentou uma 

caracter ística inesperada. A Figura 5.33 mostra o porta-amostra de alumina 

carregado com corpos-de-prova com diferentes revestimentos, entre eles o 

de estanho. A seta indica a localização da amostra com a camada de 

estanho. É  poss ível notar a enorme formação de coque catalít ico na forma 

de filamentos causado pelo revestimento com estanho. Esta Figura 

corresponde a um tratamento de 10 horas de carburização. Na Figura 5.34, 

são mostradas as amostras após 21 e 31,5 horas de carburização. Setas 

continuam indicando a posição da amostra com estanho. A quantidade de 

coque gerado diminui gradativamente após cada interrupção do ensaio, 

apesar das condições de testes continuarem as mesmas, Isto provavelmente 

se deve a eliminação das partículas catalít icas durante a limpeza do coque 

da superfície das amostras. Porém, mesmos após duas limpezas, a 
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quantidade de coque formado ainda está  muito acima do geralmente 

produzido pela l iga HP-40Nb sem revestimento e nestas condições. 

O exame microscópico do coque produzido sobre a amostra revestida 

com estanho indicou a presença de várias partículas semelhantes à  part ícula 

“A”  da Figura 5.26, com a mesma composição segundo análise com 

microssonda EDS. Provavelmente,  o Ni3Sn4 seja o agente catal ítico da 

decomposição dos hidrocarbonetos da mistura carburizante em coque. Já  foi 

citado na li teratura(25 ),  o efeito catalí tico do Ni3Sn4 em reações de síntese 

orgânica.  

 

 

Figura 5.32 -  Diversas amostras após ensaio de carburização de 10 horas. A 
amostra com estanho é  indicada pela seta. 
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Figura 5.33 - Diversas amostras após ensaio de carburização de 21 (acima) e 
31,5 (abaixo) horas de ensaio de carburização. A amostra com estanho 
aparece indicada pela seta. 

Outro problema das amostras com camadas de difusão de estanho 

aparece na Figuras 5.35. Estas cavidades no metal surgiram logo após o 

tratamento de difusão do estanho. As cavidades formaram-se pela ação do 

estanho líquido sobre o metal que corroeu este de maneira localizada. 

Nestes pontos ocorreu maior avanço da carburização. 

 

10mm 
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Figura 5.34 - Cavidades que surgiram nas amostras com estanho. 

 

5.2.3  Camada de difusão de cobre 

 

O tratamento de difusão com cobre sobre a amostra de HP-40Nb 

mostrou-se ineficiente, tanto o realizado com cobre depositado por meio 

eletroquímico, por eletroless  ou mesmo por suspensão de partículas de 

cobre. A anál ise com microssonda EDS (Figura 5.36) realizada a 2 

micrômetros abaixo da superf ície do corpo-de-prova revelou uma 

concentração de no máximo 2,8% de cobre. Mesmo assim, foram realizados 

os testes de carburização e neste não foi revelado nenhum efeito retardante 

da carburização causado pelo cobre. A espessura de carburização na 

amostra com 31,5 horas de teste (Figura 5.37) mostrou ser a mesma da 

amostra de HP-40Nb sem revestimento. 
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Figura 5.35 - Espectro de microssonda EDS da superfície da amostra com 
camada de difusão de cobre. 

 

 

 

 

Figura 5.36 - Amostra com camada de difusão de cobre, 31,5 horas de ensaio 
de carburização. 
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5.3 Revestimentos metálicos 
5.3.1 Revestimentos com NiCr 

 As amostras revestidas por aspersão térmica a plasma com 

a liga Ni-50Cr não apresentaram carburização significativa e também não 

mostraram ação catalítica na formação de coque. Não houve diferença 

significativa entre o revestimento rugoso (como aspergido) e o lixado 

(acabamento com lixa grão  800). Não foi detectada perda significativa de 

espessura em ambos os revestimentos. A Figura 5.39 mostra uma seqüência 

de micrografias da evolução do revestimento ao longo do ensaio de 

carburização de 31,5 horas.  

O revestimento permitiu a carburização em pontos isolados, como é  

mostrado na Figura 5.40. Neste casou ocorreu passagem de carbono ou 

moléculas portadoras de carbono através de porosidades passantes no 

revestimento. As porosidades são inerentes ao processo de aspersão térmica, 

como é  poss ível visualizar no detalhe do revestimento mostrado na Figura 

5.38. Entretanto, neste caso, o excesso de porosidades pontual mostrado na 

Figura 5.40, associada a menor espessura do revestimento neste ponto, 

permitiu a carburização do metal base. 

 

Figura 5.37 - .  Detalhe da interface metal/revestimento. 
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Figura 5.38 - .  Amostras com revestimento de Ni-50Cr. Após 10 (A), 21 (B) e 
31,5 horas (C) de ensaio de carburização. 

A 

B 

C 
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Figura 5.39 - .  Porosidades e pouca espessura do revestimento aplicado por 
aspersão térmica: permeabilidade ao carbono na região indicada pela seta.  

5.4 Revestimentos cerâmicos 

 
O revestimento de óxido de cromo foi capaz de deter o processo de 

carburização apenas nas primeiras 21 horas de ensaio. Na Figura 5.48, é  

poss ível ver a seqüência de micrografia da evolução do revestimento e do 

substrato ao longo do ensaio de carburização. Devido provavelmente ao 

ciclo térmico e a redução do óxido, ocorreu uma perda de espessura do 

revestimento ao longo do ensaio, como é  poss ível constatar na Figura 5.47.  

O revestimento, que antes do ensaio (Figura 5.46 A) possuía entre 50 e 80 

µm passou para 10 a 20µm após 21 horas de ensaio e ao final das 31,5 horas 

de testes havia se desprendido totalmente. No revestimento que foi 

submetido a 31,5 horas de carburização, não foi poss ível localizar nenhum 

resquício de óxido de cromo sobre a superfície da amostra. 

A amostra revestida com alumina, entretanto, foi capaz de proteger o 

metal base da carburização de todo o ensaio. A Figura 5.49 mostra a 

evolução do revestimento ao longo do teste.  Na Figura 5.51 é  notável a 

diferença de penetração de carbono entre a face revestida e a exposta  

diretamente. Porém também houve perda de espessura e falhas localizadas 

do revestimento (Figura 5.52 e 5.53). 
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Figura 5.40 - .  Revestimentos cerâmicos antes dos ensaios de carburização. 
Amostras de alumina (a);  cromia (b) e alumina-titânia (c).  

A 

B 

C 
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O revestimento de alumina-13% titânia, assim como o de óxido de 

cromo, não resistiu até  o final do ensaio, falhando entre as 21 e 31,5 horas 

de teste. Também foi observada perda de espessura nos revestimentos. A 

Figura 5.50 mostra a evolução da carburização ao longo do ensaio e a 

Figura 5.54 um detalhe do revestimento após 21 horas de teste. 

A partir destes resultados, é  possível dizer que os revestimentos 

aplicados por aspersão térmica falhariam como proteção contra 

carburização. Apesar do revestimento de alumina ter resistido ao ensaio de 

31,5 horas, ocorreu considerável perda de espessura, o que leva a crer que, 

em ensaios mais longos, todo o resto do revestimento se desprenderia.  

Mesmo neste curto per íodo de tempo, o melhor revestimento (alumina) já  

apresentou pontos de falha e penetração de carbono. 

Os revestimentos cerâmicos aplicados por aspersão térmica a plasma 

apresentam três problemas, intr ínsecos a este t ipo de material, muito 

graves: porosidade relativamente elevada, fragilidade e adesão pobre ao 

substrato. Em condições de ciclo térmico e fluência do metal do substrato,  

em algum momento ocorreria a falha do revestimento. 
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Figura 5.41 – Revestimento de óxido de cromo ao longo do ensaio de 
carburização. Amostra com 10 (A), 21(B) e 31,5 horas (C) de ensaio. 
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B 
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Figura 5.42 – Revestimento de óxido de cromo com 10 (A) e 21 horas (B) de ensaio de 
carburização. 

A 

B 
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Figura 5.43 - Revestimento de óxido de alumínio ao longo do ensaio de 
carburização. Amostra  com 10 (A), 21 (B) e 31,5 horas de carburização. 

                

A 

B 

C 
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Figura 5.44 -  Revestimento de óxido de alumínio-13 % óxido de titânio ao longo do 

ensaio de carburização. Amostra com 10 (A), 21 (B) e 31,5 horas de carburização. 

A 

B 

C 
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Figura 5.45 - Amostra com revestimento de óxido de alumínio após 30 horas 
de ensaio. A face indicada pela seta não estava revestida. 

 

 

Figura 5.46 - .  Detalhes dos revestimentos de Al2O3 após 21 (superior) e 31,5 
horas de carburização (embaixo).  
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Figura 5.47 - Falha no revestimento de alumina causado por uma 
irregularidade no metal base. Amostra carburizada durante 21 horas. 

 

 

 

Figura 5.48 -  Detalhe do revestimento de Al2O3-13TiO2 após 21 horas de 
carburização. 

 

5.5 Ligas Fe-Cr-Al 

 
As ligas base Fe-Cr-Al não apresentaram nenhuma alteração em sua 

microestutura ou na superfície, mesmo após as 31,5 horas de ensaio. 
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Também não houve indício de formação de coque catal í tico na superfície 

das amostras. Ataque com agente Murakami não revelou a presença de 

carbetos. As Figuras 5.55 e 5.56 mostram as micrografias da liga 

KANTHAL A-1 e INCOLOY MA596, respectivamente. Os precipitados 

encontrados na liga KANTHAL A-1 são alumin ídios de ferro, e estavam 

presentes antes mesmo do ensaio de carburização ter in ício. 

O excelente desempenho destes materiais certamente está  associado a 

formação de uma camada protetora de Al2O3-α  na superfície.  

 

Figura 5.49 - Amostra Kanthal A-1 após 31,5 horas de ensaio, 

 

Figura 5.50 -  Amostra Incoloy MA596 após 31,5 horas de ensaio.  
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6 CONCLUSÕES 
 

Em relação ao desenvolvimento dos revestimentos e tendo em vista os 

resultados obtidos na caracterização destes, é  possível concluir:  

•  As camadas de difusão de alumínio foram facilmente produzidas 

sobre ligas HP-40Nb através da técnica de fusão de revestimentos 

aspergidos termicamente. O procedimento de difusão e a atmosfera de 

hidrogênio utilizada neste procedimento também se mostraram 

adequadas.  O revestimento impediu a carburização do material base e 

não ocorreu formação de anormal de coque sobre a superfície 

revestida. Entretanto, detectou-se problemas de difusão de alumínio 

em direção ao interior da liga durante os ensaios de carburização. 

•  As camadas de difusão de estanho foram produzidas com sucesso 

através da aplicação do SnO2 em suspensão na superfície da amostra 

seguida de redução com hidrogênio em altas temperaturas. A camada 

de difusão de estanho deteve  a difusão de carbono no metal base mas 

causou uma formação anormal de coque na superfície revestida, 

tornando inviável a aplicação deste revestimento na prá t ica. 

•  Não foi possível avaliar corretamente o desempenho da camada de 

difusão de cobre devido a ineficiência do tratamento de difusão. É  

poss ível concluir que o cobre em quantidades de 2-3% em peso na 

liga não afeta os mecanismos de difusão na liga HP-40Nb. 

•  Os revestimentos do composto intermetá l ico Ni-5Al por aspersão 

térmica e pré-oxidados não detiveram a carburização no metal base e 

causaram uma deposição anormal de coque na superfície revestida. 

•  Os revestimentos de Ni-50Cr foram facilmente depositados por 

aspersão térmica a plasma e detiveram a carburização no metal base 

durante o per íodo dos ensaio e não causou deposição anormal de 

coque na superfície revestida. 
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•  Dos 3 revestimentos cerâmicos testados apenas o de alumina deteve a 

carburização durante os ensaios, porém ocorreu uma redução 

considerável de sua espessura durante os testes de carburização, 

indicando que provavelmente eles viriam a falhar em ensaios mais 

prolongados. 

•  Ambas as ligas Fe-Cr-Al não sofreram nenhum sinal de carburização 

durante os testes, indicando que elas poderiam ser utilizadas como 

revestimentos protetores contra carburização. 

 

Em relação as técnicas de avaliação de materiais em ambientes 

carburizantes é  possível afirmar: 

•  O ensaio em atmosfera de hidrogênio-hexano se mostrou adequado 

para avaliar a carburização de materiais em relação ao aço HP-

40Nb pois foi capaz de causar um profunda, uniforme e regular 

difusão de carbono neste material. O avanço da zona de 

precipitação de carbetos causada pela carburização, no aço HP-

40Nb, obedeceu a uma ciné t ica paraból ica, como prevista a 

li teratura. 

•  O mé todo de avaliação da carburização por preparação 

metalográfica simples e observação em microscópio ó t ico 

mostrou-se adequado para os materiais testados. 
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

A fim de permitir  uma melhor avaliação dos materiais desenvolvidos, 

o ensaio de carburização em atmosfera hidrogênio-hexano poderia ser 

complementado com ensaio de longa duração (1000 horas ou mais) de 

carburização em caixa, a fim de avaliar fenômenos de interdifusão em 

revestimentos aplicados sobre a liga HP-40Nb. Este tipo de ensaio seria 

fundamental para testar o funcionamento em longo prazo de camadas de 

difusão, como a de alumínio. Outro ensaio de grande importância para 

caracterizar todos os tipos de revestimentos seria o de fluência em 

atmosfera carburizante. Ensaios de erosão em alta temperatura também 

seriam de grande valia. 

Em relação aos revestimentos e materiais,  um próximo passo poderia 

ser o teste de ligas Fe-Cr-Al, com dispersóides e sem, na forma de 

revestimentos em ligas refratárias de aplicação em fornos de pirólise.  

Poderiam também ser desenvolvidas barreiras de difusão nos revestimentos 

com alumínio, a fim de impedir o empobrecimento superficial deste 

elemento no revestimento. A liga Ni-50Cr pode ser aplicada com diferentes 

equipamentos de aspersão térmica, como por exemplo, uma pistola de 

aspersão com extensão para diâmetros internos, o que permitiria a aplicação 

em tubos de piró l ise de grande comprimento. Por fim, seria interessante  

realizar ensaios com outras ligas intermetál icas, como os Fe-40Al, que 

poderiam apresentar ó t imas performances em ambientes carburizantes, 

devido ao seu elevado conteúdo de alumínio. 
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