1

RAFAEL ROMALDUS FISCHER

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO POR EBSD E INDENTAÇÃO
INSTRUMENTADA DE SUPERFÍCIES APÓS TRATAMENTOS DE NITRETAÇÃO POR
PLASMA DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciência e Engenharia de
Materiais, da Universidade do Estado de Santa
Catarina, como requisito parcial à obtenção do
grau de Mestre em Ciência e Engenharia de
Materiais.
Orientador: Abel André Candido Recco

JOINVILLE
2017

2

Ficha catalográfica

3

Ficha de aprovação

4

RESUMO
FISCHER, Rafael R. Preparação e caracterização por EBSD e indentação
instrumentada de superfícies após tratamentos de nitretação por plasma do aço
inoxidável AISI 304. 2017. 62 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de
Materiais – Área: Metais) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pósgraduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Joinville, 2017.

Os aços inoxidáveis austeníticos são resistentes à corrosão, porém sua aplicação se
limita pelo baixo valor de dureza e pobre desempenho tribológico. O tratamento de
nitretação por plasma em baixas temperaturas (<400ºC) melhora essa deficiência através
da introdução de átomos de nitrogênio em solução sólida nos sítios intersticiais da célula
unitária cúbica de face centrada (CFC) da austenita. Este tratamento superficial possibilita
a formação de uma camada de austenita expandida com dureza e módulo de elasticidade
superior em relação ao material não tratado. Três amostras de aço inoxidável AISI 304
utilizadas neste trabalho passaram pelo tratamento de nitretação por plasma alternandose os ciclos de bombardeamento iônico. Para determinar orientação cristalográfica dos
grãos e caracterizar a anisotropia de dureza (H) e do módulo de elasticidade (E)
utilizaram-se as técnicas de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) e indentação
instrumentada (II), respectivamente. Neste estudo a preparação das superfícies das
amostras, após o tratamento de nitretação, foi executada através de polimento mecânico
com alumina e sílica coloidal com carga, tempo e remoção controladas, removendo-se 1,3
da espessura total da camada (7,0
), paralelismo entre as faces da amostra de
0,10°±0,05° e rugosidade intergranular de 25
. Isto possibilitou a obtenção dos mapas
de orientação cristalográfica - OIM via técnica de EBSD. A porcentagem de indexação
dos padrões de difração foi superior 65% nas três amostras nitretadas. Os grãos
orientados nas famílias de direções <001>, <101> e <111> foram selecionados a partir do
OIM, no interior destes grãos caracterizou-se H e E utilizando a técnica de II. Em todas as
amostras nitretadas a família de planos mais compactos {111} são os que apresentaram
maior valor de módulo de elasticidade e as famílias de planos menos compactos {001}
apresentaram o menor valor de módulo de elasticidade. A dureza apresentou o mesmo
comportamento. Em todas as amostras observou-se a presença de nitretos de cromo e
ferro na microestrutura da camada diminuindo a diferença de anisotropia de propriedade.
Palavras-chave: AISI 304, austenita expandida, EBSD, AFM e indentação instrumentada.

ABSTRACT
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FISCHER, Rafael R. Surface preparation and characterization by EBSD and
instrumented indentation after plasma nitriding treatments of AISI 304 stainless
steel. 2017. 62 p. Dissertation (Master’s Degree in Materials Science and Engineering –
Area: Metals) – University of the State of Santa Catarina. Post-graduate Program in
Materials Science and Engineering, Joinville, 2017.

Austenitic stainless steels are resistant to corrosion, but their application is limited by the
low hardness value and poor tribological performance. Low temperature (<400°C) plasma
nitriding treatment improves this deficiency through the introduction of solid solution
nitrogen atoms at the interstitial sites of the austenite cubic face unit (CFC) cell. This
surface treatment allows the formation of an expanded austenite layer with hardness and
higher modulus of elasticity in relation to the untreated material. Three samples of AISI
304 stainless steel used in this work were nitride by plasma treatment alternating the ion
bombardment cycles. The backscattered electron diffraction (EBSD) and instrumented
indentation (II) techniques, respectively, were used to determine crystallographic
orientation of the grains and characterize the anisotropy of hardness (H) and modulus of
elasticity (E). In this study the preparation of the sample’s surfaces, after the nitriding
treatment, was performed by mechanical polishing with alumina and colloidal silica with
controlled loading, time and removal, removing 1.3
of the total layer thickness (7,0
), parallelism between the faces of the sample of 0,10°±0,05° and intergranular
roughness of 25
. This made it possible to obtain the crystallographic orientation maps OIM using the EBSD technique. The percentage of indexation of the diffraction patterns
was up to 65% in the three nitrided samples. The grains oriented in the families of
directions <101>, <101> and <111> were selected from the OIM, inside these grains, H
and E were characterized using II technique. In all the nitrided samples the family of more
compact planes {111} are those with the highest modulus of elasticity and the families of
less compact planes {001} have the smallest modulus of elasticity. The hardness
presented the same behavior. In all samples the presence of chromium and iron nitrides in
the microstructure of the layer was observed, reducing the property anisotropy difference.

Key words: AISI 304, expanded austenite, EBSD, AFM and instrumented indentation.
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1

INTRODUÇÃO

O aço inoxidável foi uma revolução no século XX, pois com a adição de cromo
pode-se adicionar a característica de resistência à corrosão aos aços, além de manter a
conformabilidade e a boa soldabilidade. Porém, seu desempenho tribológico é baixo, o
que limita suas aplicações. Como solução, nas últimas décadas, vem se estudando
tratamentos termoquímicos de difusão de átomos de nitrogênio ou carbono, em solução
sólida, nos interstícios da rede cristalina do aço, resultando em uma camada superficial
com dureza em média seis vezes maior em relação ao material não tratado. Essa camada
é composta por uma fase metaestável conhecida como austenita expandida,
apresentando uma tensão residual interna que causa modificações na rede cristalina, e
aumento da rugosidade superficial (STINVILLE et al., 2010a; TEMPLIER et al., 2010).
A incorporação de nitrogênio atômico no aço inoxidável austenítico é fortemente
dependente das variáveis de processo, tais como o tipo de fonte (corrente contínua - DC
ou pulsada), concentração de N2 da atmosfera de tratamento, temperatura, tempo e
pressão. Todos esses parâmetros alteram a cinética de difusão do nitrogênio, a
espessura da camada de austenita expandida e a formação de nitretos de cromo e ferro.
As propriedades dos materiais como módulo de elasticidade, resistividade,
tenacidade, ductilidade, permeabilidade magnética, condutividade elétrica, expansão
térmica e resistência à cavitação, são bastante dependentes da textura cristalográfica
(GRAJALES, 2010).
Para criar um método para acessar as propriedades locais em metais com
tamanhos de grãos de 30 a 50

, é necessário conhecer a distribuição de orientação

cristalográfica da região de interesse e, através de indentação instrumentada, extrair
informação de dureza e módulo de elasticidade dos grãos. Porém, ambas as técnicas
necessitam inicialmente de uma rugosidade superficial de 10

para aumentar a

confiabilidade nos resultados. A necessidade de uma preparação superficial das amostras
nitretadas com o mínimo de remoção da camada de austenita expandida é o desafio de
vários pesquisadores que desenvolveram alguns métodos utilizando as técnicas: CMP
(polimento químico mecânico, do inglês: chemo-mechanical polishing) por TROMAS et al.
(2012), FIB (feixe de ions focados, do inglês: Focoused ion Beam) por WIRTH (2009) e
eletropolimento por CHEN et al. (2012). No presente trabalho utilizou-se técnica de
polimento mecânico com etapas de alumina e sílica coloidal, controlando a rugosidade e
camada removida via microscópio de força atômica, a fim de garantir rugosidade
suficiente para criação de um mapa de distribuição de orientação cristalográfica e
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execução da técnica de indentação instrumentada para medir os valores de dureza e
módulo de elasticidade.
1.1

OBJETIVO GERAL

As técnicas de indentação instrumentada e difração de elétrons retroespalhados
serão utilizadas com o propósito de correlacionar a dureza e o módulo de elasticidade
com a orientação cristalográfica das famílias de direções <001>, <101> e <111>. O
material estudado é o aço inoxidável austenítico AISI 304 nitretado por plasma de
corrente contínua na temperatura de 400°C.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral, se faz necessário o desdobramento do trabalho em
etapas, sendo que para cada uma, busca-se um objetivo específico:

1) Preparação da superfície das amostras após tratamento de nitretação por
plasma, através de polimento mecânico com controle da espessura da
camada removida utilizando a técnica de microscopia de força atômica
(AFM) e indentação instrumentada;
2) Obtenção do mapa de distribuição de orientação cristalográfica (OIM) via da
técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) em uma área prédeterminada;
3) Obtenção dos valores de dureza e de módulo de elasticidade pela técnica
de indentação instrumentada para a família de direções <001>, <101> e
<111> dentro de uma área pré-determinada;
4) Correlação entre a dureza e módulo de elasticidade com a orientação
cristalográfica dos grãos.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura contempla os seguintes temas: nitretação de aço inoxidável
austenítico (particularidades da camada de austenita expandida e influências de
parâmetros de processamento); a técnica de indentação instrumentada (que explora as
propriedades mecânicas locais); e a técnica de difração de elétrons retroespalhados –
EBSD (obtenção dos mapas de distribuição de orientação cristalográfica da superfície).

2.1

NITRETAÇÃO POR PLASMA DO AÇO INOX AUSTENÍTICO EM BAIXA
TEMPERATURA (<400°C)

Os aços inoxidáveis austeníticos (ASS) apresentam baixo valor de dureza. A
nitretação por plasma é um tratamento que incrementa significativamente o valor de
dureza. Este tratamento quando realizado em temperaturas próximas a 400°C não ocorre
perda considerável resistência à corrosão (TROMAS, 2012; STINVILLE, 2011a; ZHAO et
al., 2012; MANOVA et al., 2011; ZHANG e BELL, 1985).
A elevada concentração de nitrogênio atômico, em solução sólida na estrutura CFC
da austenita, através da nitretação por plasma, leva à formação de uma fase metastável
conhecida na literatura como “austenita expandida -

" ou “fase S”. A difusão de

nitrogênio causa a expansão do parâmetro de rede do reticulado CFC (10%) que resulta
no deslocamento dos picos de difração de raios X para valores menores de dois Theta.
As tensões internas, causadas pela concentração de nitrogênio, deformam
plasticamente os grãos e revelando na superfície das amostras linhas de deslizamento,
produzindo uma rugosidade em média de 50

. (MÄNDL, 2003; TROMAS et al., 2012;

SCHULTZ. 2013). Após a deformação plástica, parte da tensão interna é relaxada e o
restante se mantém como tensão de compressão residual com valores médios entre 1,4
GPa e 3,0 GPa (STINVILLE et al., 2010a).
A figura 1 apresenta a imagem de microscopia ótica da seção transversal do aço
inoxidável austenítico AISI 316 nitretados por plasma, onde é possível visualizar a
camada de austenita expandida e a microestrutura típica do aço inoxidável AISI 316.
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Figura 1 - Imagem de microscopia ótica da seção transversal aço inoxidável austenítico AISI 316 nitretada
por plasma, revelada com ataque eletrolítico de solução aquosa saturada de ácido oxálico

Fonte: Adaptado de Sun; Li; Beel (1999)

Schultz (2013) tratou amostras de aço inoxidável austenítico AISI 304 via plasma
com corrente contínua (DC) na temperatura de 400°C, pressão de 3,0 Torr
(aproximadamente 400 Pa), alternando as atmosferas de tratamento entre 25% N2 + 75%
H2 e bombardeamento com 25% Ar + 75% H2 durante um tempo total de tratamento 90
minutos, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Atmosferas de tratamento e espessuras das amostras de aço inoxidável AISI 304 nitretadas por
plasma DC

Amostra

Número de
repetições dos
tratamentos

Tempo de
nitretação
(min.)

Tempo de
bombardeament
o iônico (min.)

E1
E2
E3
E4

1
1
2
3

90
45
22,5
15

0
45
22,5
15

Espessura da
camada de
austenita
expandida (
9,4±1,0
4,7±0,4
5,8±0,5
5,6±0,5

Fonte: Schultz, 2013.

Schultz observou a presença de precipitados de

e

na camada de

austenita expandida utilizando a técnica de difração raios X, como mostra a figura 2.
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Figura 2 - Difratogramas de raios X das amostras E1, E2, E3, E4 e do aço AISI 304 não nitretado

Fonte: Adaptado de Schultz (2013)

Schultz (2013) também caracterizou a dureza e módulo de elasticidade, através de
um ensaio de indentação instrumentada (matrizes com 160 indentações) e comprovou
aumento desses valores na camada de austenita expandida (tabela 2) em relação ao
material não tratado (SCHULTZ; 2013).
Tabela 2 - Dureza e módulo de elasticidade média das amostras realizadas por Schultz (2013)

Amostra

Dureza

E1
E2
E3
E4

16,8  1,2 GPa
14,41,6 GPa
14,1  1,2 GPa
14,6  1,3 GPa

Módulo de
Elasticidade
238  16 GPa
222  16 GPa
221  14 GPa
211  14 GPa

Fonte: Adaptado de Schultz (2013)

As conclusões do trabalho de Schultz (2013) foram que o aumento no tempo de
bombardeamento iônico diminuiu a expansão do reticulado cristalino, a dureza e o módulo
de elasticidade da camada e a mudança entre as atmosferas de nitretação e o
bombardeamento iônico cria interfaces no interior da camada. A figura 3 exibe uma
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imagem de microscopia ótica da microestrutura da camada composta por várias interfaces
formadas durante o tratamento alternando-se a composição química da atmosfera de
tratamento. (SCHULTZ; 2013).
Figura 3 – Microscopia ótica da seção transversal do aço inoxidável AISI 304 nitretadas durante 20 horas
por plasma DC

Fonte: Adaptado de Schultz (2013)

2.1.1 Parâmetros de processamento da nitretação

Os parâmetros de processamento da nitretação, tais como a composição química
da atmosfera de nitretação, temperatura, tempo e pressão têm uma importância direta em
relação à difusão de nitrogênio em solução sólida na rede cristalina do CFC, cada
parâmetro tem particularidades e traz diferentes resultados conforme suas aplicações.

2.1.1.1 Atmosfera de nitretação

Em baixas temperaturas de nitretação a mudança de atmosfera de tratamento
(mais rica ou mais pobre de N2 comparada com H2) pode alterar o tipo e a concentração
de nitretos de ferro e cromo, como discutido por Tschiptschin e Pinedo (2010). Os autores
usaram duas concentrações diferentes de N2:H2 na atmosfera de tratamento (75:25 e
25:75) na temperatura de nitretação de 400ºC. Os pesquisadores observaram que para a
mistura gasosa mais rica em nitrogênio (75:25), predominam-se os nitretos de ferro
e

, sobre o

. Uma menor fração de nitrogênio, na mistura gasosa,

25:75, promove preferencialmente uma precipitação de nitreto de cromo
precipitação minoritária de nitretos de ferro (TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010).

e uma
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No estudo de Lepienski et al. (2008), para uma porcentagem maior de N2:H2
(60:40) observou-se uma precipitação maior de

e para uma porcentagem menor

de N2 na atmosfera (20:80), notou-se uma precipitação maior de

A

temperatura de tratamento foi de 400ºC. Para as atmosferas mais ricas em nitrogênio a
difusão acontece de forma mais acentuada, aumentando a espessura da camada
nitretada (PARASCANDOLA et al., 2000 apud LEPIENSKI et al., 2008).

2.1.1.2 Temperatura de nitretação

Para nitretações realizadas entre 325 à 350ºC há um aumento significativo (>4%)
na expansão do parâmetro de rede da austenita nos primeiros minutos de nitretação,
expandindo até próximo de 6% sem atingir o nível de saturação máxima, em uma camada
nitretada com pouco mais de 0,75

. Para nitretações à 400ºC apresenta-se uma curva

mais linear (entre expansão da rede cristalina e espessura da camada), e a temperaturas
acima de 500ºC apresentam-se camadas com quase o dobro de espessura, porém com
no máximo 2% de expansão da rede cristalina, isso se dá porque a altas temperaturas a
redução da tensão residual é um fator dominante, facilitando difusão e não expansão do
reticulado cristalino (MANOVA et al., 2013; Wu et al., 2014).
Para temperaturas de nitretação acima de 400ºC o cromo adquire maior
mobilidade, se difundindo com mais facilidade e ligando-se quimicamente com o
nitrogênio, decompondo a austenita expandida em nitreto de cromo e ferro, que é mais
estável, porém sem resistência a corrosão (ZHAO et al., 2012 e FOSSATI et al., 2006; LI,
2001).

2.1.1.3 Tempo

O tempo de nitretação tem uma grande importância no processo de difusão e
concentração do nitrogênio na rede cristalina da austenita; a espessura da camada
nitretada (austenita expandida), a concentração de nitrogênio e dureza aumentam
conforme o tempo de nitretação aumenta (FOSSATI et al., 2006; Wu et al., 2014).
A figura 4, adaptado de Wu et al (2014) exibe a concentração e profundidade de
difusão do nitrogênio conforme varia-se o tempo de nitretação de uma amostra AISI 316 á
temperatura de 440°C, é possível verificar que o decaimento de concentração de
nitrogênio é similar para todas curvas (não linear), porém iniciam a uma maior distância
da superfície.
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Figura 4 - Concentração e profundidade de difusão de nitrogênio variando com o tempo

Fonte: adaptado de Wu et al., 2014.

2.1.1.4 Pressão

Assim como os outros parâmetros, a pressão da câmera de nitretação também tem
um papel importante na cinética da difusão do nitrogênio na austenita. Para pressões
abaixo de 500 Pa, a difusão no nitrogênio acontece de forma mais eficaz, aumentando o
tamanho da camada e tensões residuais (causando linhas de deslizamento e inchamento
de grão), porém conforme a pressão é diminuída, a taxa de sputtering aumenta (visto que
em menores pressões aumenta-se o livre caminho médio dos átomos), resultando em um
aumento na rugosidade superficial (BORGIOLI et al, 2005).
A difusão acelerada do nitrogênio provoca, devido à baixa pressão (<500 Pa), a
formação de fases mais estáveis como nitreto de cromo e ferro, aumentando a dureza e
diminuindo a resistência à corrosão nesses pontos, além de aumentar as linhas de
deslizamento tanto na superfície como na seção da camada expandida (BORGIOLI et al,
2005).
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2.2

INDENTAÇÃO INSTRUMENTADA

O ensaio de indentação instrumentada é comumente utilizado para determinar as
propriedades mecânicas locais, uma vez que ele permite medir tanto a dureza e o módulo
de elasticidade. Quando o dispositivo de indentação está associado a uma mesa
coordenada X-Y motorizada, grandes matrizes regulares de indentação podem ser
realizadas, a fim de construir mapas de dureza ou de módulo de elasticidade. O que é
particularmente interessante para o estudo de materiais com propriedades mecânicas
heterogêneas (TROMAS et al., 2012).
A técnica consiste em penetrar uma ponta de diamante em um material,
registrando a carga e a profundidade de penetração simultaneamente. Com os dados
obtidos é possível construir o gráfico de carga em função do deslocamento como mostra
a figura 5. Utilizando o método de Oliver e Pharr é possível determinar os valores de
dureza e módulo de elasticidade da amostra, caracterizando o material quanto as suas
propriedades mecânicas (OLIVER; PHARR, 1992).
Figura 5 - Representação esquemática da curva da carga
grandeza S indica a rigidez de contato

versus profundidade de penetração . A

Fonte: Adaptado de Oliver; Pharr (1992)

A figura 6 representa o perfil da superfície sob e após a retirada do carregamento e
as definições de alguns termos comumente empregados em indentação instrumentada
(OLIVER; PHARR, 1992):
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- Carga aplicada;



- Profundidade de contato (distância no qual a ponta do indentador esteve
em contato direto com o material);



- Deslocamento da superfície no perímetro de contato;



- Profundidade residual deixada pela deformação plástica do penetrador,
apresentando o perfil de indentação na amostra;



- Profundidade máxima alcançada durante a penetração

.

Figura 6 - Representação em seção transversal de uma indentação instrumentada, sobre e após a
aplicação de carga

Fonte: Adaptado de Oliver; Pharr (1992)

Os principais fatores que afetam a medida de dureza e do módulo de elasticidade
obtidos por indentação instrumentada, considerando o material a ser indentado e o
indentador são:


Variação Térmica,



Ponto Inicial de Contato,



Rigidez do Equipamento (Compliance),



Geometria do Penetrador,



Empilhamento e Afundamento Superficiais,



Efeito do Tamanho da Impressão,



Rugosidade Superficial,



Arredondamento e Limpeza da Ponta do Penetrador (FISCHER-CRIPPS,
2004).
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2.3

EBSD – DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS

Difração de elétrons retroespalhados, ou em inglês Electron Backscatter Diffraction
(EBSD), quando empregado como uma técnica de caracterização adicional a um
microscópio eletrônico de varredura (MEV), permite analisar na superfície de um mono ou
policristal as orientações de grãos individuais, textura local, tamanho de grão, tipo e
número de fases e desorientação entre dois ou mais grãos. Pode-se também estudar a
ocorrência de eventos como oxidação, fratura, precipitação, recristalização, mobilidade de
contornos de grão e difusão.
A primeira observação de um padrão de difração de modo retroespalhado foi
relatada em 1928 por Nishikawa e Kikuchi, os investigadores colocaram uma película de
gravação para capturar o padrão de transmissão, e, em seguida, colocaram um filme em
frente da amostra de modo a obter uma imagem a partir de elétrons retroespalhados. Por
esse motivo, EBSD também pode ser conhecido por Backscatter Kikuchi Diffraction
(BKD), Backscatter Electron Kikuchi Diffraction (BEKD), ou mais usualmente sobre a
imagem formada pela técnica de difração: Electron Backscatter Patterns (EBSP).
O sistema EBSD é a fonte de captação e análise dos elétrons retroespalhados,
porém a fonte emissora do feixe de elétrons vem do Microscópio de Varredura – MEV (do
inglês “Scanning Electron Microscopy” – SEM) e nos últimos anos tem sido aprimorada
com o uso da microscopia de alta resolução, Field Emission Gun Scanning Electron
Microscopy (FEGSEM), garantindo um aumento na resolução espacial e melhores
análises (SCHWARTZ et al., 2009).
Totalmente automatizado o EBSD tornou-se uma alternativa para o método de
difração de raios-X e o uso da Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), visto que
dimensões de fases entre 0,5 a 10

são muito grandes para serem estudadas

cristalograficamente por difração de elétrons em área selecionada no MET e são ainda
muito pequenas ou estão presentes em baixas frações volumétricas para serem
estudadas por métodos de difração de raios X (LIMA, 2005).
Além disso, o EBSD automatizado abriu novos horizontes na análise de textura
quantitativa por causa de sua alta resolução espacial, o seu acesso às correlações de
orientação, sua alta velocidade, e sua capacidade para representar a textura e a
distribuição dos contornos de grão através de um mapa de orientação bem definido
(SCHWARTZ et al., 2009).
O primeiro sistema de EBSD foi comercialmente lançado, em 1986, pela Link
Analytical, atual HKL/Oxford. Em 1993 a TexSEM Laboratory-TSL foi fundada, sendo
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adquirida pela EDAX em 1999. Estas duas companhias continuam hoje como as maiores
fabricantes mundiais do sistema de EBSD (FERREIRA, 2016).

2.3.1 Princípio de funcionamento do EBSD

Os padrões EBSD (conhecidos como EBSP) são gerados sobre uma tela coberta
com uma fina camada de fósforo, por difração retroespalhada de um feixe de elétrons
com alta energia que incide em uma amostra de material cristalino (figura 7).
Figura 7 - Esquema típico de geometria EBSD, apresentado à fonte, o elétron emitido, a peça a ser
analisada e a tela de fósforo

Fonte: Schwartz et al. (2009)

O aspecto característico de um padrão de retroespalhamento Kikuchi é o arranjo
regular de bandas brilhantes paralelas sobre um fundo escuro (conforme figura 8).
Quando essas bandas se interceptam geram um ponto brilhante que corresponde a um
eixo de zona.
O EBSP gerado é dependente dos parâmetros reticulares do cristal sobre o feixe
de elétrons, pelo comprimento de onda do feixe de elétrons, pela orientação do cristal no
espaço e pela proximidade do detector de EBSD em relação à amostra (FERREIRA, 2016).
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Figura 8 - Padrão de retroespalhamento Kikuchi de cádmio a 20 keV (câmera de vídeo analógica)

Fonte: Schwartz et al. (2009)

A trajetória dos elétrons difratados, para cada plano reticular (de difração), pode ser
medida quando o ângulo θ satisfazer a equação (1) de Bragg (SCHWARTZ et al., 2009):

(1)

Onde

é a ordem de reflexão,

é o comprimento de onda do feixe de elétrons

incidente, que dependente da tensão de aceleração do SEM,
(hkl) e

é a distância interplanar

é o ângulo de Bragg.
Uma vez que o feixe de elétrons incide sobre os planos de uma célula unitária da

amostra, satisfazendo a equação de Bragg, dá-se origem aos padrões de Kikuchi na tela
de fósforo (figura 9a). Os limites para as bandas desse padrão são duas linhas
hiperbólicas (ou cones), porém, próximo ao centro da imagem estas linhas hiperbólicas se
apresentam como retas devido ao seu grande ângulo de abertura e ficam conhecidas
como linhas de Kikuchi, embora mais longe do centro do padrão a forma hiperbólica ainda
pode ser vista (figura 9b). Quando várias ordens de difração são significativas, várias
bandas serão visíveis, sendo cada uma representativa de um plano de difração.
Quanto maior a quantidade de bandas a serem reconhecidas na amostra, melhor é
a confiabilidade da futura indexação, porém há um aumento considerável no tempo de
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escaneamento; geralmente os valores de banda variam entre 4 a 10 bandas (FERREIRA,
2016).
Figura 9 – (a) Princípio de formação de padrões de Kikuchi e (b) geração das linhas de Kikuchi a partir dos
cones formados pelos elétrons retroespalhados

Fonte: Grajales (2010)

O padrão de difração é comumente projetada em uma tela de fósforo transparente
(aproximadamente 5 cm de diâmetro), a cerca de 2 cm de distância da amostra. A tela,
preferencialmente, fica paralela com o feixe primário, mas pode ser rotacionada cerca de
20 graus a partir desse plano, em qualquer direção. O padrão tanto é visualizado através
de uma câmara de alta sensibilidade com capacidade de aproximadamente 1000 FPS
(quadros por segundo, do inglês “frames per second”) ou através de uma janela do lado
de fora da câmara de amostra, ou a tela de fósforo é colocada sobre um feixe de fibras
ópticas, que está diretamente acoplado ao sensor de câmera (SCHWARTZ et al., 2009).
A amostra deve ser posicionada em um ângulo de 70º em relação ao horizonte
para encurtar o percurso dos elétrons retroespalhados, diminuir a fração de elétrons
absorvidos pela própria amostra, e aumentar o volume de interação do feixe com a
amostra.
O sistema utiliza essa imagem do SEM como ponto de partida para a análise,
porém muitas vezes é necessário passar por um sistema de pré-processamento de sinal,
visando a redução de ruído, a subtração do fundo incoerente ("background") e o aumento
do contraste. A resolução espacial do EBSD pode ser melhorada, também, pela
diminuição da tensão do feixe de 20 kV, tipicamente até alguns kV, no entanto, o brilho do
feixe, a sensibilidade de tela de fósforo, e a intensidade do padrão, são igualmente
reduzidas (SCHWARTZ et al., 2009). Outros parâmetros do microscópio eletrônico podem
ser ajustados para a correta indexação das bandas de Kikuchi, como a corrente em

,
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tamanho do passo de varredura em

do feixe de elétrons, e a distância da amostra à

peça polar do MEV (distância de trabalho na ordem mm) (FERREIRA, 2016).
Figura 10 - Princípio de funcionamento do EBSD e posicionamento da amostra

Fonte: Grajales (2010)

2.3.2 Indexação

A indexação das bandas do padrão de Kikuchi é baseada na comparação da
medida de ângulos interplanares (que correspondem aos ângulos entre as bandas de
Kikuchi) e espaçamentos interplanares (largura da banda – distância entre as linhas de
Kikuchi); porém o software precisa “selecionar” as posições das bandas para analisá-las,
e para isso, é necessário uma transformação das coordenadas (x,y) dos padrões de
difração em posições das bandas de Kikuchi. Essa transformação é conhecida como
Hough transform (transformada de Hough) ou randon transform (transformações
randômicas) (SCHWARTZ et al., 2009).
A figura 11 demonstra em sequência como se encontram os picos de Hough (eixos
de interseção de planos) (a) (b) (c), como se aplica a transformação por uma equação
simplificada (d), e finalmente as posições conhecidas (ρ,θ) das bandas de Kikuchi (e)
(OXFORD INSTRUMENTS PLC, 2014).

27

Uma vez conhecidos os valores de (ρ,θ) para cada banda de Kikuchi, o software
compara automaticamente com uma tabela de ângulos teóricos dos planos difratores do
sistema cristalino em questão (deve-se selecionar no "software" a(s) fases(s) presente(s)
na amostra), e através de uma metodologia de votação, indexa-se as bandas mais
prováveis como índices de Miller (

). Os eixos de interseções dos planos (eixos de

zona) são representados na tela de fósforo por um ponto brilhante, e também são
indexados com as direções (OXFORD INSTRUMENTS PLC, 2014).
Figura 11 – Fluxograma de indexação das bandas de Kikuchi usando a transformações de Hough

Fonte: Adaptado de Oxford Instruments (2015)

A figura 12 mostra a indexação de bandas de Kikuchi rotuladas com os índices de
Miller do plano do cristal que o gerou (vermelho), e os eixos de interseções dos planos
indexados como direções do cristal ( círculo branco-eixo de zonas).
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Figura 12 – Representação das bandas de Kikuchi rotuladas com índices de Miller

Fonte: Adaptado de Oxford Instruments (2015)

Uma célula unitária de níquel sobreposta aos próprios padrões de difração já
indexados na figura 12, podem ser visualizados na figura 13; com o plano (220) em azul e
o plano (020) em amarelo.
Figura 13 - Esquema representativo de uma célula unitária de níquel sobreposta aos próprios padrões de
difração indexados

Fonte: Adaptado de Oxford Instruments (2015)

Na figura 14 pode-se verificar a correlação entre a largura da banda de Kikuchi
com a distância interplanar do plano correspondente. A distância interplanar para o plano
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(200) é maior que do plano (220), como a distância entre a amostra e tela de fósforo é
levada em consideração, a largura da banda de Kikuchi do plano (200) é menor que o
plano (220).
Figura 14 - Representação da largura d do plano e a largura da banda de Kikuchi

Fonte: Adaptado de Oxford Instruments (2015)

Os índices que garantem qualidade da aquisição e processamento dos dados de
EBSD são:


Percentagem de indexação indica a quantidade de pontos indexados do
mapa,



MAD (desvio médio angular do inglês - Mean Angular Deviation) indica o
desalinhamento do ângulo entre bandas coletado em relação e aos ângulos
teóricos na base de dados do software (conforme a estrutura cristalina).
Grandes valores de MAD a confiança na indexação diminui, podendo,
portanto, ser um bom indicador de tensão residual da rede ou densidade de
defeito, geralmente valores de MAD menores que 1.0 são desejados
(OXFORD INSTRUMENTS PLC, 2014).



Contraste de banda (BC) indica o fator de qualidade da imagem, através da
comparação entre a intensidade média das bandas de Kikuchi em relação à
intensidade total dentro da área de interesse, variando de 0 a 255. Quanto
menor o valor, menor a qualidade do ponto adquirido (FERREIRA, 2016).
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Os pontos não indexados aparecem como um pixel isolado no mapa de orientação.
Tais pontos podem ser reindexados (com ajuda do software HKL Tango da Oxford)
através de um procedimento matemático conhecido como “noise reduction” (redução de
ruído). Este procedimento compara o pixel não indexado com pontos indexados dos grãos
vizinhos, indexa o pixel vazio, aumentando-se, assim, o índice de confiança originalmente
obtido (GRAJALES, 2010; OXFORD INSTRUMENTS PLC, 2014).
O método mais conhecido para analisar e compreender os dados gerados pelo
ensaio EBSD é o mapa de distribuição de orientação cristalográfica OIM (Orientation
Imaging Microscopy) que apresenta através de um mapa cristalográfico a textura da
superfície analisada, sempre acompanhada da Figura de Pólo Inversa (do inglês IPF Inverse Pole Figures):
Figura 15 - (a) Mapa OIM de distribuição de orientação cristalográficas do aço inoxidável austenítico e (b)
triângulo de figura de pólo inversa - IPF

Fonte: Grajales (2010)

Esse triângulo IPF é muito utilizado na literatura para servir de legenda da
orientação cristalográfica para um mapa OIM (como apresentado na figura 15) através de
um espectro contínuo de cores, variando entre as direções principais do sistema cristalino
analisado (vértices do triângulo).
A orientação dos grãos representados pelas cores da figura de pólo inversa,
preferencialmente, é representada em relação à superfície da amostra (chamada de IPF
ND – normal da superfície. Portanto, como exemplo, um grão que encontra-se com a cor
vermelha no vértice 001 do IFP, está com a estrutura cúbica cristalina posicionada
paralelamente a superfície da amostra.
A identificação dos pólos do IPF pode ser avaliada como os planos das famílias
{001}, {101} e {111}, ou também, como as famílias das direções <001>, <101> e <111>.
Para os cristais com simetria cúbica as direções são ortogonais aos planos.
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3

3.1

MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

3.1.1 Microscopia de força atômica e indentação instrumentada

O equipamento de indentação instrumentado da marca CETR e modelo UMT02
está acoplado ao microscópio de força atômica da marca NanoSurface NANITE-B (figura
16). Este conjunto permite que o local da indentação seja encontrado pela ponta do
microscópio de força atômica através de uma mesa motorizada e coordenada X-Y
previamente calibrada.
O AFM na modalidade de contato foi utilizado para medir os valores de rugosidade
e para o controle da espessura da camada removida durante a etapa de preparação
mecânica da superfície após tratamento de nitretação por plasma. Para os cálculos de
dureza (H) e módulo de elasticidade (E), utilizados neste trabalho, seguiu-se a formulação
teórica estabelecida por Oliver; Pharr (1992). Os valores foram obtidos via software UTM
Data Viewer da CETR (versão 2.19).
Antes da realização das medidas de dureza e do módulo de elasticidade foi
realizada a calibração da rigidez mecânica e da função de área do indentador utilizandose uma amostra de quartzo fundido, fornecido pelo fabricante do equipamento. A
calibração do equipamento e do penetrador foi cuidadosamente executada através da
realização de testes de indentação em um material de módulo de Young conhecido (sílica
fundida). No entanto, as qualidades das informações obtidas no ensaio dependem de
diversos fatores que afetam diretamente a área de contato penetrador amostra,
mencionadas na seção 2.3 da revisão bibliográfica.
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Figura 16 – Apresentação do equipamento CETR: indentador, mesa motorizada X-Y e AFM

Indentador

AFM
Mesa motorizada X-Y

Fonte: Produção do próprio autor.

3.1.2 EBSD

Os mapas de distribuição de orientação cristalográfica dos grãos OIM foram
obtidos pela técnica de EBSD (Electron Backscattered Diffraction). O equipamento
consiste em uma câmera NordlysNano da marca Oxford acoplada ao microscópio de
emissão de campo (FEG) da marca Jeol JSM-6701F. O porta amostra utilizado no FEG
possui uma inclinação de 70º em relação a horizontal. A figura 17 (a) mostra uma imagem
do equipamento e (b) esquema do porta amostra utilizado na obtenção dos mapas de
EBSD.
Figura 17 – Apresentação do (a) FEG com EBSD acoplado e (b) porta amostra para análise de EBSD

(a)

Fonte: Produção do próprio autor.

(b)
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O software para aquisição dos dados de EBSD é o AZtec version 2.3 da Oxford
Instruments Nano Analysis e os softwares comerciais para pós processamento dos dados
de EBSD são o HKL Mambo e HKL Tango da Channel5 version 5.12.43.0.

3.1.3 Polimento mecânico

Para o processo de redução da rugosidade superficial, utilizou-se a técnica de
polimento mecânico da camada nitretada. Utilizou-se um equipamento de polimento da
marca Buehler (VIBROMET 2), com regulagem de intensidade da vibração e porta
amostras massa 0,410 kg. Os abrasivos utilizados foram a alumina 1,0
coloidal de 0,05

e a sílica

(Buehler). Antes do processo de polimento os corpos de prova

nitretados foram cortados em forma de um cubo com aresta de 10,0 mm e foram
embutidos a frio utilizando a resina “SamplKwick Liquid– Fast Cure Acrylic” da marca
Buehler. Na face oposta à superfície de interesse foi embutido juntamente com a amostra
um parafuso M2 sem cabeça e sextavado. Sua utilidade é facilitar o processo de remoção
do corpo de prova da resina e também alinhar os planos da superfície do corpo de prova
em relação ao plano da superfície da resina. Este último procedimento garante o melhor
contato entre a superfície da peça nitretada e o pano de polimento. Após a cura da resina,
suas arestas foram quebradas com lixa 200.
Uma amostra de aço inoxidável AISI 304 não nitretado (chamada de E0) também
passou pelo mesmo processo de polimento a título de comparação com as amostras
nitretadas.
O pano que foi utilizado com sílica coloidal foi limpo com água corrente, escova de
nylon e detergente neutro para garantir que nenhuma sílica aglomerada e seca estivesse
presa entre as fibras dos panos (aumentando o tamanho do grão e causando riscos na
amostra). Os porta amostras da politriz vibratória foram limpos da mesma maneira e
deixados sob o ultrassom durante 30 minutos.
Na figura 18 observa-se a amostra embutida e o detalhe do parafuso na parte de
trás do corpo de prova, indicado pela seta.
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Figura 18 – Apresentação da (a) amostra embutida na resina e (b) detalhe do parafuso para auxílio na
extração do corpo de prova da resina

(a)

(b)

Fonte: Produção do próprio autor

3.1.4 Material das amostras

O material a ser estudado neste trabalho é o aço inoxidável austenítico AISI 304
cuja composição química em peso está presente na tabela 3.
Tabela 3 - Composição química em peso do aço inoxidável AISI 304

C (%)

Si (%)

Mn (%)

P (%)

S (%)

Cr (%)

Ni (%)

Fe (%)

0,058

0,437

1,06

0,004

<0,002

18,10

8,10

bal

Fonte: Schultz, 2013

3.2

MÉTODOS

3.2.1 Condições de nitretação por plasma de corrente contínua das amostras

Foram utilizadas as amostras previamente nitretadas por Schultz (2013),
respeitando-se a nomenclatura utilizada pelo primeiro autor para identificar as amostras
que passaram por diferentes tratamentos de nitretação por plasma de corrente contínua.
Estas amostras foram tratadas com diâmetro de 30,0 mm e altura de 10,0 mm, em
quatro condições de nitretação diferentes denominadas de E1, E2, E3 e E4. Estas
amostras foram tratadas durante 90 minutos, pressão de 3,0 torr (aproximadamente 400
Pa), temperatura de 400°C, composição da atmosfera de tratamento de 25%
para o bombardeamento iônico e 25%

+ 75%

+ 75%

para a nitretação. Antes da realização

do tratamento de nitretação por plasma as amostras foram lixadas e polidas com alumina
de 1

.
A nomenclatura para estas amostras é apresentada na tabela 4, verifica-se que

todas as amostras respeitam o tempo de tratamento de 90 minutos, sendo a amostra E1
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nitretada por 90 minutos sem sofrer bombardeamento iônico, a amostra E2 sendo
nitretada por 45 minutos e bombardeada ionicamente pelos 45 minutos seguintes, e a
amostra E4 passando por 3 repetições de tratamento constituídas de 15 minutos de
nitretação e 15 minutos de bombardeamento iônico. A amostra E3, com duas repetições
de atmosferas de nitretação e duas atmosferas de bombardeamento iônico, não foi
caracterizada neste trabalho. A amostra denominada como E0, é uma amostra de aço
inoxidável AISI 304 solubilizado sem tratamento de nitretação por plasma.
Mais detalhes sobre a preparação, nitretação e a caracterização das amostras
podem ser obtidas em Schultz (2013).
Tabela 4 - Amostras caracterizadas neste trabalho. A Nomenclatura é a mesma utilizada por Shultz (2013)

Amostra

Número de
repetições dos
tratamentos

Tempo de
nitretação
(min.)

Tempo de
bombardeament
o iônico (min.)

E0
E1
E2
E4

0
1
1
3

0
90
45
15

0
0
45
15

Espessura da
camada de
austenita
expandida (
0
9,4±1,0
4,7±0,4
5,6±0,5

Fonte: Adaptado de Schultz, 2013

3.2.2 Preparação das amostras para EBSD e ensaios de indentação

Para caracterizar a superfície da amostra nitretada por EBSD e indentação é
necessário que a mesma esteja livre de defeitos superficiais e uma rugosidade superficial
(dentro do grão) menor que 10

(TROMAS et al. 2012), para isso as amostras

nitretadas e não nitretadas passaram por um processo mecânico de polimento. O cuidado
para diminuir a rugosidade nas amostras após nitretação foi redobrado, pois com a
espessura, em média de 6

, o controle da espessura da camada removida precisou ser

monitorada via AFM.
As amostras foram polidas utilizado o equipamento da BUEHLER VIBROMET 2.
Os polimentos foram feitos com alumina de 1

e sílica coloidal de 0,05

, ambos com

carga, tempo e intensidade controlada, conforme tabela 5.
Tabela 5 - Parâmetros de polimento das amostras

Tempo polimento
com alumina
(minutos)

Tempo polimento
com sílica
(minutos)

Massa do porta
amostra (gramas)

Intensidade da
vibração

45

2049

410

60%

Fonte: Produção do próprio autor
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3.2.2.1 Delimitação da área para obtenção dos mapas de EBSD e indentação
instrumentada

Para garantir que a posição e a área de estudo sejam sempre a mesma para o
ensaio de EBSD e indentação instrumentada foi delimitada uma região nas amostras.
Utilizou-se indentações Vickers separadas por 600

x 600

(com carga de 5,09N),

na forma de um P, garantindo que não haja ambiguidades na escolha da do sistema de
coordenada X-Y na matriz de indentação antes e após medidas de EBSD. Para
conhecimento da espessura da camada removida via polimento na preparação das
amostras, se criou um método de controle de espessura da camada removida que
consiste em realizar nove indentações (matriz 3x3) com 400 mN de carga usando um
penetrador Berkovich. Através do uso do microscópio ótico localizou-se as impressões
Vickers, com o microscópio ótico do AFM e posteriormente obtém-se as imagens das
impressões Berkovich e mede-se a profundidade residual das indentações em função do
tempo de polimento.
Figura 19 – (a) Microscopia eletrônica de varredura das cinco impressões Vickers de microdureza (setas
verdes) delimitando uma área especifica em forma de P. (b) Detalhe do canto inferior direito das nove
impressões Berkovich (seta vermelha) sem ataque metalográfico

Fonte: Produção do próprio autor

Para medir a profundidade residual das identações após realização de cada
processo de polimento, foram utilizadas as imagens de AFM e a ferramenta de cross
section (corte em seção) do software Nanosurf. A diferença entre a medida da
profundidade do vale da indentação; com base na linha média da superfície; antes do
processo de polimento e após a etapa de polimento corresponde a espessura da camada
removida. Para cada indentação, foram feitas 3 cross sections, uma para cada vértice da
impressão, conforme figura 20.

37
Figura 20 – (a) Imagem de AFM com a indicação das posições dos cross section. (b) Perfil do cross section
utilizada para a medida da profundidade residual da impressão

a)

b)

Fonte: Produção do próprio autor

3.2.3 EBSD

A orientação cristalográfica dos grãos dentro das regiões de 600 x 600

foi

avaliada por EBSD, utilizou-se um sistema Oxford EBSD - NordlysNano, acoplada em um
microscópio eletrônico de varredura (FEG-SEM) Jeol JSM-6701F FEG-SEM. A superfície
da amostra está inclinada 70° em relação a horizontal. O passo de varredura (scanning
step) na imagem foi de aproximadamente 2,5

. Os parâmetros operacionais no FEG-

SEM: tensão de aceleração de 25 kV, corrente de sonda de 20

e 15 mm de distância

de trabalho.
Cada padrão de difração de Kikuchi analisado foi uma média de 4 padrões
adquiridos. Foram utilizadas 10 bandas de difração em cada padrão de difração. A
velocidade de indexação foi de 21 padrões de difração por segundo.
Os dados gravados durante a realização do EBSD foram pós-processados através
dos programas comerciais HKL Tango. O pós-processamento dos dados de EBSD via
HKL Mambo permitiu a identificação e a localização dos grãos das famílias de direções
<001> vermelho, <101> verde, <111> azul. Esta etapa se faz necessária para a seleção
dos

grãos

de

interesse

que

serão

analisados

posteriormente

via

indentação

instrumentada.
A figura abaixo apresenta um exemplo do procedimento para seleção de um grão
com a família de direção <001> (figura 21 (a) até (c)) e posteriormente geração do mapa
de distribuição de orientação cristalográfica – OIM com os grãos vermelhos <001> em
destaque (figura 21 (d)).
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Figura 21 - Exemplo da seleção dos grãos da família de <001> via HKL Mambo da amostra E1 (a) IPF
completo (b) seleção dos grãos na família <001> com desvios angulares de +- 10° em relação à superfície
da amostra (c) grãos selecionados no IPF (d) grãos vermelhos da família <001> selecionados em destaque
no OIM

Fonte: Produção do próprio autor
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3.2.4 Indentação instrumentada nos grãos selecionados

Uma vez determinado o mapa de OIM na região de interesse em cada amostra,
localizaram-se estes grãos no conjunto ótico do AFM para posicionar o indentador
exatamente no grão de interesse, e essa atividade foi facilitada pela posição dos grãos
em relação a um ponto vermelho indicado na figura 22.
Figura 22 - Exemplo de localização dos grãos de interesse da amostra E1. Para este procedimento utilizouse o microscópio ótico acoplado ao AFM

Fonte: Produção do próprio autor

Para executar as indentações foi utilizada uma matriz 11x11 com as coordenadas
(X-Y) e uma matriz 1X121 com informações de carga. A matriz das coordenadas
espaciais cobre uma área de 3025

. A matriz com a informação da carga continha 121

elementos. Sendo que o primeiro elemento com carga de 5,0 mN, último com carga de
80,0 mN e os demais elementos foram de 15,0 mN, esse procedimento garante a
seqüência e a identificação de cada indentação após a realização das medidas.
No total realizou-se 12 ensaios de indentação, três matrizes para cada amostra
(uma para cada uma das direções <001>, <101> e <111>), totalizando 132 horas de
indentação (11 horas por matriz).
O espaçamento entre uma indentação e outra foi de 5,0

a fim de conseguir-se o

maior número possível de indentações dentro do mesmo grão e consequentemente uma
amostragem estatística maior. O espaçamento entre as indentações respeita a distância
entre uma indentação e sua subsequente, garantindo que uma indentação não interfira
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com a indentação vizinha (pela sua deformação plástica), segundo Zhang (2016) o valor
de espaçamento recomendado é de 20-30 vezes o valor máximo da profundidade para
indentações Vickers ou Berkovich. Nas medidas realizadas a profundidade máxima foi de
140

.
Após a realização dos ensaios de indentação obteve-se o mapa OIM do grão de

interesse. O objetivo foi de verificar quais das 121 indentações estão dentro do grão
selecionado. Para facilitar a seleção posterior das indentações e adquirir as informações
de dureza e módulo de elasticidade apenas no grão de interesse, cada indentação foi
numerada de 1 a 121 nas imagens de elétrons retroespalhados dos grãos. A ordem de
indentação dos elementos da matriz 11x11 das coordenadas e o mapa de OIM dos grãos
são mostrados na imagem da figura 23. Foram selecionadas as indentações que estão no
interior do grão, distantes de 5

de contornos de grãos e precipitados visíveis na

superfície.
Figura 23 - (a) Numeração das indentações do grão <101> da amostra E2 para posterior seleção das
informações e (b) mapa de distribuição de orientação cristalográfica OIM do grão de interesse

Fonte: Produção do próprio autor
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta os resultados alcançados no presente trabalho e as
discussões. Na seção 4.1 apresentam-se os resultados e discussões da etapa de
preparação e controle da camada removida, parte na qual dedicou-se mais tempo e
cuidado para avançar para a realização do EBSD (seção 4.2), seguido pela seção 4.3 que
discute os precipitados na camada de austenita expandida, e por fim, na seção 4.4 os
resultados da indentação instrumentada que traz os valores de dureza e módulo de
elasticidade para as orientações cristalográficas <001>, <101> e <111> das amostras
estudadas.

4.1

RESULTADOS DA PREPARAÇÃO E CONTROLE DA ESPESSURA DA CAMADA
REMOVIDA

A figura 24 mostra a evolução do processo de polimento mecânico para a amostra
E1. Na parte superior da Figura 24 (a) mostra a imagem de AFM da superfície após o
tratamento de nitretação, observa-se principalmente a dilatação nos grãos localizados
preferencialmente nos seus contornos. A figura 24 (b) mostra a imagem de AFM da
superfície após o polimento com alumina de 1,0
após o polimento com sílica coloidal de 0,05

durante 45 minutos e a figura 24 (c)

durante 2490 minutos.
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Figura 24 – Imagens de AFM da superfície da amostra E1 na parte superior, na parte central o corte em
seção ao longo da linha mostra na imagem de AFM e na parte inferior o filtro da derivada dz/dx: (a) após
tratamento de nitretação por plasma, (b) após 45’ de polimento alumina, (c) após 2490’ de polimento sílica

(b)

(a)

(c)

Fonte: Produção do próprio autor

Nas imagens da seção transversal; parte central da figura 24; observa-se que a
diferença entre as alturas dos picos e dos vales sofrem uma redução de
aproximadamente uma ordem de grandeza, após a utilização de alumina durante 45
minutos. Isto mostra que o papel principal do polimento com a alumina foi acelerar a
redução da altura entre os picos mais altos e os vales mais profundos nas regiões
intergranulares. No entanto, a rugosidade e riscos dentro dos grãos individuais
permanecem (parte superior na figura 24 (b)) na etapa de polimento com alumina;
observar-se que o aspecto da superfície dentro dos grãos é principalmente controlado
pelo polimento com sílica coloidal, resultando em superfície mais polida dentro dos grãos
(parte superior da figura 24 (c)). Por mais que o polimento com sílica coloidal não consiga
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atenuar o relevo entre as colinas mais altas e os vales mais profundos da microestrutura,
o polimento com sílica coloidal é obrigatório, devido à sua capacidade de produzir
superfícies lisas dentro de grãos individuais (WILKINSON; BRITTON, 2012). Aplicando-se
o filtro de primeira derivada dz/dx nas imagens de AFM; mostradas na parte inferior da
figura 24; observa se que a área analisada em função do tempo é praticamente a mesma.
Isto mostra que o procedimento experimental adotado se mostrou bastante eficaz para o
monitoramento e controle do processo de polimento.
Na figura 25 mostra-se a redução da geometria da indentação Berkovich em
função do tempo e do tipo de abrasivo utilizado (a até d) e seus valores da profundidade
residual (e até h) para a amostra E2.
Figura 25 - Impressão Berkovich na amostra E2 (a) recém nitretada, (b) após polimento com alumina
durante 45’, (c) após polimento com sílica coloidal durante 1050’, (d) após polimento com sílica coloidal
durante 2490’ e as profundidades residuais das respectivas indentações (e até h)

Fonte: Produção do próprio autor

Na figura 25 é possível verificar, também, que não há nenhuma evidência
significativa de deformação plástica causada pelo processo de polimento com alumina e
sílica coloidal. Depois de analisar as profundidades de indentação residual nos vértices da
impressão da figura 25 (a) até (d), avaliou-se a inclinação máxima da superfície polida,
em relação à superfície como nitretada. Este valor foi de 0,10°±0,05°, isso possivelmente
está associado a homogeneidade na distribuição de carga sobre a amostra. A resolução
do processo de controle da profundidade residual ficou em aproximadamente 100
(considerando médias entre 2 indentações).
Os principais fatores que afetam a resolução do perfil de indentação residual foram
o caráter anisotrópico do perfil e a quebra da aresta da transição entre as áreas interna e
externa de cada impressão, como consequência do processo de polimento, assim, quanto
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maior a camada removida, maior a incerteza na espessura dessa camada removida;
porém, o método se mostrou com acurácia suficiente para garantir o controle das
camadas removidas na média de 1,3

. Este valor corresponde em média à 20 % do

valor total da espessura da camada de austenita expandida.
Os valores de rugosidade

e o valor da espessura da camada removida, para

cada amostra, são mostrados nos gráficos da figura 26.
Figura 26 - Valores de rugosidade Sa e espessura da camada removida de cada amostra em função do
tempo e do tipo de abrasivos utilizados

Espessura da camada
removida E1

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

(µm)

(nm)

Rugosidade Sa E1

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Espessura da camada
removida E2

(µm)

(nm)

Rugosidade Sa E2
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Fonte: Produção do próprio autor

Espessura da camada
removida E4

(µm)

(nm)

Rugosidade Sa E4
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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Nota-se que a rugosidade
se de 25

no processo de desbaste com a alumina aproximou-

e nos processos de polimento com sílica o valor se elevou, mais evidenciado

na amostra E1. Isto pode ser justificado pela presença de uma segunda fase dentro e nos
contornos de grãos. A sílica coloidal não tem abrasão suficiente para cisalhar os nitretos,
o que revela sua distribuição ao longo da área polida. Após 2490 minutos de utilização de
sílica coloidal a rugosidade

de uma área 70

intergranular) permaneceu em torno de 30

x 70

(incluindo rugosidade intra e

nas três amostras.

O procedimento para preparação de amostras apresentada neste trabalho é
considerado demorado. Isso envolve a caracterização via AFM, onde pequenas
indentações de referências devem ser localizadas para medir a profundidade residual das
impressões. No entanto, este procedimento de polimento permite:

4.2



Alta precisão na medida da espessura da camada removida,



Alto paralelismo entre as superfícies original e polida,



Baixa deformação plástica induzida pelo polimento.

RESULTADOS DE EBSD DA ÁREA SELECIONADA
No EBSD, a transformação de Hough é usada para facilitar a identificação das

bandas de difração nos padrões de difração de Kikuchi. A imagem digitalizada do padrão
de difração de Kikuchi é operada matematicamente através da transformação de Hough
(WILKINSON; BRITTON, 2012) e é obtida como uma imagem no espaço Hough, onde as
bandas de difração Kikuchi originais estão correlacionadas com regiões circulares de
intensidade máxima no espaço Hough. Como exemplo, na figura 27 observa-se os
padrões de difração, o espaço de Hough e a indexação das bandas de difração de
Kikuchi para as amostras E0 sem nitretação ((a) até (c)) e a E2 nitretada ((d) até (f)),
ambas as imagens foram adquiridas sob as mesmas condições de processamento
automatizado (21 padrões indexados por segundo) durante a varredura da área. Observase que padrões de difração de Kikuchi ficaram bem definidos nas amostras polidas, sendo
possível executar a transformação de Hough e gerar regiões bem definidas de bandas de
difração (pontos no espaço da Hough). Em geral, os padrões de difração de Kikuchi
observados e as transformações concomitantes do Hough, são suficientes para avaliar a
orientação local dos cristais nas amostras analisadas. No entanto, pode ser visto na figura
27 (inserções (b) e (e)) que a transformação Hough da amostra recozida apresentou
pontos com melhor definição das bandas de difração. Atribui-se a menor resolução,
observada no espaço de Hough para a amostra nitretada, aos estresses residuais
desencadeados pela deformação plástica, que são induzidos por rotações de rede. Os
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estresses residuais mencionados não podem ser associados aos estágios de polimento,
mas correlacionamos-os ao próprio processo de nitretação (STINVILLE et al., 2010b). De
acordo com TROMAS et al. (2012) a remoção de uma quantidade maior de camadas
(>5

) permite recuperar padrões EBSD mais confiáveis.

Figura 27 - Padrões de difração de Kikuchi ((a) e (d)), transformada de Hough ((b) e (e)) e indexação dos
padrões ((c) e (f)) para uma amostra sem nitretação e para a amostra nitretada E2

Fonte: Produção do próprio autor

A taxa de sucesso de indexação nas amostras sem nitretação foi de 95,6%,
enquanto que para as amostras nitretadas variou entre 65% à 70% nas amostras
nitretadas; conforme pode ser observado na tabela 6 e, também, nas imagens sem pós
processamento da figura 28.
Além do percentual de pontos indexados, o MAD e o contraste de banda (BC)
também são apresentados na tabela 6.
Tabela 6 - Resumo dos resultados obtidos relacionados a qualidade EBSD

Amostra Indexação (%) MAD BC médio
E0
95,57
0,80
95,55
E1
69,94
0,82
46,40
E2
65,43
0,81
45,10
E4
67,74
0,80
42,51
Fonte: Produção do próprio autor
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Figura 28 - Mapa de distribuição de orientação cristalográfica OIM sobreposto à imagem de elétrons
retroespalhados das amostras (a) E0 (b) E1, (c) E2 e (d) E4

Fonte: Produção do próprio autor
Figura 29 - Figura de pólo inversa referentes aos mapas OIM mostrados na figura 28

Fonte: Produção do próprio autor
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Apesar de o MAD ser menor que 1.0 houve uma redução no percentual de pontos
indexados. Isto ocorre devido à presença de precipitados no interior da camada de
austenita expandida. Isto resulta em pontos não indexações dos padrões de difração de
Kikuchi pela falta de resolução na transformação de Hough. A figura 30 mostra a baixa
qualidade no padrão de difração de Kikuchi e sua respectiva transformação de Hough
obtidos em um ponto com a presença de precipitados na amostra E2.
Figura 30 – (a) Baixa qualidade no padrão de difração de Kikuchi e (b) sua respectiva transformada de
Hough, ambos obtidos sobre um precipitado na amostra E2

Fonte: Produção do próprio autor

A apresentação dos dados coletados, além do mapa OIM, pode ser apresentada,
também, por mapas de contraste de banda, contornos de grãos e de desorientação local.
A figura 31 apresenta as imagens destes parâmetros para a amostra E0 sem nitretação
((a) até (d)) e para a E2 nitretada ((e) até (h)):


O mapa de contraste de banda (BC) é um indicador de definição dos
padrões de difrações de Kikuchi (quanto maior o BC melhor) sendo possível
verificar na amostra E0 (BC = 95,6) que a imagem é menos escura e mais
definida que a amostra nitretada E2 (BC = 45,1).



O mapa de contornos de grão que exibem a distribuição e morfologia dos
grãos, pode-se verificar que a amostra E0 tem uma melhor resolução das
linhas que a amostra E2, porém, nesse caso é devido ao grande tamanho
de passo de varredura utilizado para executar o EBSD. É possível verificar e
classificar os contornos de grãos de baixa inclinação angular (sem CSL sítios de coincidência do inglês “coincidence site lattice”), contornos com
altos contornos angulares como os contornos CSL3 (Maclas com inclinação
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de 60° no eixo <111>) e outros CSL que variam a inclinação entre 21,79° até
61,93°.


O mapa de desorientação local é importante para avaliar o grau de tensão e
deformação na microestrutura, consegue-se verificar que os pontos mais
claros são, de fato, os locais com menores resoluções de BC e contornos de
grão.

Figura 31 – Comparativos entre os mapas de BC, contorno de grão e desorientação local para a amostra E0
((a) até (c)) e E2 ((e) até (h)

Fonte: Produção do próprio autor

Pelo tamanho de passo de varredura utilizado no EBSD e considerando as tensões
residuais que a camada possui, as informações de EBSD obtidas são suficientemente
confiáveis para posteriores análises de dureza e de módulo de elasticidade no grão com
orientação desejada. Entretanto, para resoluções maiores seria necessário remover ainda
mais das camadas nitretadas das amostras. Utilizando um procedimento de pósprocessamento via software nas imagens é possível reduzir pontos sem indexação na
imagem sem comprometer demasiadamente as informações e qualidade da imagem; a
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figura 32 apresenta os mesmos mapas apresentados na figura 28, porém foram
submetidos ao procedimento de pós-processamento via HKL.
Figura 32 – Mapa de distribuição de orientação cristalográfica OIM após processamento via HKL Tango das
amostras (a) E0 (b) E1, (c) E2 e (d) E4

Fonte: Produção do próprio autor

A figura 33 mostra os grãos selecionados para as famílias de direções <001>,
<101> e <111> para as amostras E0, E1, E2 e E4. Através desses mapas de OIM foi
possível selecionar o grão de interesse para a realização das matrizes de indentação.
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Figura 33 – Famílias de direções <001> Vermelho, <101> Verde, <111> Azul, selecionados pelo software
via HKL Mambo das amostras (a) E0 (b) E1, (c) E2 e (d) E4

(a)

(b)

(c)

(d)
Fonte: Produção do próprio autor

Na figura 33 observa-se uma maior quantidade de grãos orientados nas famílias de
direções <111> (azuis) e <001> (vermelhos) nas imagens EBSD em comparação a
amostra E0 (figura 33 (a)). A mudança da orientação nos planos cristalográficos dos
grãos em amostras de aço inoxidável AISI 316 nitretadas em pós-descarga foi discutida
por Stinville et al. (2010a e 2010b). Os autores observaram que durante o tratamento de
nitretação por plasma, a textura na direção ND é alterada, de modo que densidade de
grãos nas direções <001> e <111> são intensificadas, em contrapartida acontece o
desaparecimento progressivo da direção <101>. Nas amostras nitretadas por plasma de
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corrente contínua utilizadas neste trabalho observa-se o mesmo comportamento, como
mostram as imagens do mapa OIM da figura 33.

4.3

PRECIPITADOS DE

e

Nas três amostras nitretadas (E1, E2 e E4) observou-se a presença de precipitados
de

e

. Sua presença foi mais bem visualizada após o polimento utilizando a

sílica coloidal. A Figura 34 mostra as imagens de AFM e de elétrons retroespalhados da
superfície da amostra E1. Nota-se que os precipitados estão distribuídos nos contornos e
no interior dos grãos. Entretanto, para determinados grãos há uma quantidade mais
pronunciada destes precipitados, devido possivelmente a diferença na orientação
cristalográfica entre seus planos.
Figura 34 – (a) Representação em três dimensões da imagem de AFM da superfície da amostra E1 após
processo de polimento com sílica coloidal durante 2490 minutos; e (b) imagem de elétrons retroespalhados

(a)

(b)
Precipitados

Fonte: Produção do próprio autor

Os resultados de difração de raios-x, mostrados na revisão bibliográfica (figura 02)
confirmam a presença de precipitados

e

nas amostras nitretadas, o principal

fator que favorece a precipitação de nitretos é o tipo de fonte de alimentação utilizada. No
caso do presente trabalho, a fonte de tensão contínua, gera uma maior diferença de
temperatura entre a superfície da amostra e a posição do termopar. Toda a energia
térmica utilizada para aquecer e manter a temperatura ao longo do processo é
proveniente da fonte de tensão contínua que alimenta o plasma. Os trabalhos de
(LEPIENSKI et al. 2008, TSCHIPTSHIN; PINEDO, 2010 e BORGIOLI et al., 2005 também
utilizaram fonte DC para gerar o plasma e observaram a formação destes precipitados.
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Esta energia térmica é produzida pelas colisões dos íons com a superfície da amostra
(cátodo da descarga). Estes íons são acelerados pelo campo elétrico, existente na bainha
catódica, e adquirem alta energia cinética, o que gera um aquecimento maior da
superfície em relação ao centro da amostra. Além disto os íons energéticos removem
átomos da superfície da amostra (processo de sputtering), defeitos nas borda das
amostras e remoção de elétrons secundários da superfície (DONG, 2010).
A diferença de temperatura entre a superfície da amostra e a posição do termopar
pode ser amenizado com o uso de pressões mais elevadas (acima de 4 Torr,
aproximadamente 530 Pa), isto implica na diminuição do livre caminho médio dos íons.
Borgioli et al. (2005) estudou o tratamento de nitretação por plasma em temperaturas de
400oC do aço inoxidável AISI 316L utilizando uma fonte de tensão contínua e observou
reduções na presença de precipitados de nitretos de ferro e cromo nos tratamentos
realizados em pressões acima de 500 Pa.
No processo de pós-descarga (utilizado nos trabalhos de TEMPLIER et al., 2010,
TROMAS et al. 2012 e de STINVILLE 2010a et al.) a diferença entre a temperatura da
superfície e da posição do termopar pode ser desprezado, pois existe uma outra fonte de
energia térmica (resistências elétricas externas) para manter e aquecer a amostra durante
o tratamento. No processo de pós-descarga a energia das espécies que colidem com a
superfície da peça é uma ordem de grandeza menor em relação aos processos que usam
fonte de tensão contínua (STINVILLE et al., 2010a).

4.4 RESULTADOS DE DUREZA E MÓDULO DE ELASTICIDADE DOS GRÃOS
ORIENTADOS NAS FAMÍLIAS DE DIREÇÕES <001>, <101> e <111>

A figura 35 (a) mostra a imagem de elétrons retroespalhados da amostra E2 em um
grão da família de planos {101} após a realização das indentações. A figura 35 (b) e (c)
mostram as curvas de carregamento e os valores de dureza e módulo de elasticidade das
impressões 22, 23, 27 e 44 em função da profundidade de contato. A importância da
exclusão dos resultados obtidos via indentação; que se encontravam sobre ou próximas
de contornos de grãos, ou sobre precipitados visíveis; justifica-se pelo exemplo abaixo,
onde as indentações enumeradas 22, 23, e 44 do grão <101> da amostra E2 ficaram
justamente sobre um contorno de grão contendo precipitados de nitretos de ferro e/ou
cromo. Os valores de dureza e de módulo destes nitretos são maiores que os valores
médio destas propriedades medidas no interior do grão, representado pela indentação 27.
Portanto, as impressões que foram realizadas sobre os contornos de grãos e precipitados
não foram utilizadas para o cálculo do valor médio de dureza e do módulo de elasticidade.
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Outro aspecto que não foi levado em conta neste trabalho é a disposição entre os vértices
do penetrador e orientação da célula unitária no plano da amostra.
Figura 35 – (a) Imagem de elétrons retroespalhados para a amostra E2 sobre uma grão da família de
direção <101>. (b) Curva de carga vs profundidade de contato e (c) valores de dureza e de módulo de
elasticidade vs profundidade de contato

(a)

(b)

(c)

Fonte: Produção do próprio autor

Para as amostras E1, E2 e E4 utilizou-se pelo menos 30 indentações para o
cálculo das médias. As tabelas 7 e 8 mostram os valores médios de dureza, de módulo de
elasticidade e a quantidade de indentações realizadas em cada grão selecionada para as
amostras E0, E1, E2 e E4.

55
Tabela 7 - Dureza média e desvio padrão para a família de direções <001>, <101>, <111> das amostras e a
quantidade de indentações selecionadas dentro do respectivo grão

Amostra
<001>
Quant.
<101>
Quant.
<111>
Quant.
3,1
±0,2
GPa
18
3,4
±0,1
GPa
24
3,6
±0,2
GPa
37
E0
14,4 ±0,4 GPa
33
14,4 ±0,3 GPa
32
14,8 ±0,3 GPa
50
E1
13,1 ±0,4 GPa
60
13,0 ±0,3 GPa
36
12,4 ±0,4 GPa
66
E2
13,8
±0,3
GPa
45
13,9
±0,3
GPa
40
14,8
±0,3
GPa
60
E4
Fonte: Produção do próprio autor
Tabela 8 - Módulo de elasticidade médio e desvio padrão para a família de direções <001>, <101>, <111>
das amostras

Amostra
E0
E1
E2
E4

<001>

201 ±26 GPa
217 ±6 GPa
217 ±6 GPa
214 ±7 GPa
Fonte: Produção do próprio autor

Quant.

<101>

Quant.

<111>

Quant.

18
33
60
45

211 ±26 GPa
237 ±7 GPa
244 ±8 GPa
239 ±8 GPa

24
32
36
40

217 ±27 GPa
248 ±10 GPa
246 ±10 GPa
245 ±7 GPa

37
50
66
60

Schultz (2013) realizou medidas de dureza e módulo de elasticidades nas mesmas
amostras, utilizando uma carga de 50 mN. Entretanto, a superfície das amostras não foi
submetida a nenhum preparo antes das medidas de indentação instrumentada. Os
resultados obtidos por Schultz (2013) são mostrados na tabela 2 na revisão bibliográfica.
Comparando os resultados obtidos por Schultz (2013) observa-se que os valores de
dureza e do módulo de elasticidade são maiores em relação aos dados mostrados na
tabela 7 e 8. Essa redução está associada à remoção de aproximadamente 1,3

da

camada da austenita expandida. Isto reduz o teor de nitrogênio atômico no volume
indentado o que altera a dureza e o módulo de elasticidade, como discutido por
(STINVILLE et al., 2011a; TROMAS, 2012).
A seleção dos grãos com orientações cristalográficas nas famílias de direções
<001>, <101> e <111>, redução da rugosidade no interior dos grãos pelo processo de
polimento com sílica coloidal e a seleção de indentações sobre precipitados proporcionou
desvios padrões menores em relação aos obtidos por Schultz (2013).
A amostra E0, sem nitretação, apresentou uma anisotropia de 14% em relação aos
valores de dureza (H) e 7% nos valores de módulo de elasticidade (E). Os maiores
valores de dureza e do módulo de elasticidade foram obtidos para as famílias de direções
<111>, que para cristais com simetria cúbica, implica nas famílias de planos {111}
orientados paralelamente a superfície da amostra e os menores valores de H e E para os
planos {001}. Este é o comportamento típico de um material cristalino que apresenta uma
estrutura cúbica de face centrada. Resultados semelhantes de H e E foram obtidos para o
aço inoxidável AISI 316 sem tratamento por (Stinville et al., 2015; Tromas et al. 2012;
TEMPLIER et al. , 2010).
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A amostra E1, conforme tabela 7 e 8, apresentou o maior valor de H e E entre as 4
amostras analisadas neste trabalho (um aumento de 80% na dureza e pouco mais de
10% no módulo de elasticidade em relação a amostra E0 – não nitretada). A amostra E1
tem a menor anisotropia na dureza e no módulo de elasticidade nas três famílias de
planos selecionadas neste trabalho, 3% de diferença para a dureza e 13% para o módulo
de elasticidade.
A amostra E2 apresentou menores valores de dureza em relação à amostra E1
(12% menor) e praticamente o mesmo módulo de elasticidade, atribui-se esta diferença
ao perfil de distribuição de nitrogênio atômico no interior da camada na amostra E2, isto
foi modificado, possivelmente, pelo ciclo de bombardeamento utilizando uma atmosfera
de Ar + H2 durante os 45 minutos finais do tratamento por plasma, apresentando inclusive
uma camada com metade da espessura que a amostra E1 (que teve o dobro de tempo de
nitretação). Stinville et al. (2011a) e Tromas et al. (2012) apresentaram em seus trabalhos
que o perfil de concentração de nitrogênio atômico altera a dureza e o módulo
elasticidade.
A amostra E4 (tratada com ciclos alterados de nitretação e bombardeamento iônico
(interrompidos a cada 15 minutos) apresentou valores de dureza e módulo de Young
muito próximos aos valores da amostra E1, porém com uma maior diferença na
anisotropia entre as direções das famílias de direções <001>, <101> e <111>, pouco mais
de 7%. Essa semelhança com a amostra E1 atribui-se pelo fato da alteração entre as
atmosferas de N2+H2 e com Ar e H2 ao longo do processo. Esta mudança nas atmosferas
de tratamento modifica a distribuição de N atômico no interior da camada de austenita
expandida. Uma provável explicação para os valores de E<hk> e H<hk> nas famílias de
direções investigadas neste trabalho das amostras E1, E2 e E4 é o teor de N atômico na
profundidade de 1,3

abaixo da superfície. Entretanto, neste trabalho não foi obtido o

perfil de concentração de N atômico em função da profundidade. Outra hipótese é a
formação de uma multicamada de austenita expandida composta por três monocamadas.
Como observado por Schultz (2013), em seu trabalho o aço inoxidável AISI 304 foi
submetido a 10 ciclos alternados entre atmosfera com N2+H2 e Ar+H2 (mostrada na figura
3 da revisão bibliográfica). As modificações entre as atmosferas de tratamento foram
alternadas com período de 1 hora com tempo total de 20 horas. Isto gerou uma camada
com dez interfaces como mostra a figura 3, mostrado na revisão bibliográfica. O aumento
de interfaces contribui para aumentar a dureza, pois atuam como barreira para as
discordâncias.
Os valores extremos de
direções <001> e <111> e a razão

em um cristal cúbico correspondem às famílias de
/

na maioria dos metais CFC apresenta
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/

> 1. Nas camadas nitretadas a razão

/

é notavelmente menor que 1. O

mesmo comportamento ocorre para a dureza. Tais modificações estão associadas com a
presença dos átomos de nitrogênio em solução sólida nos locais intersticiais, modificando
as ligações químicas, e induzindo tensões residuais que causam rotação da rede
cristalina, dilatação do grão e bandas de deslizamento (STINVILLE et al., 2011a).
Entretanto, esta tendência não foi observada para as amostras E1, E2 e E4. Nos
resultados mostrados neste trabalho observou-se que o módulo de elasticidade do plano
mais compacto é maior que o módulo de elasticidade do plano menos compacto. A
dureza apresentou o mesmo comportamento para as amostras E1 e E4, com exceção da
amostra E2. Atribui-se este comportamento a presença e a distribuição dos precipitados
no interior da camada e o perfil de distribuição de nitrogênio atômico no interior da
camada de austenita expandida.
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5

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Medida do perfil de concentração de nitrogênio atômico nas amostras estudadas
neste trabalho e a realização de microscopia eletrônica de transmissão para
determinação da estrutura, forma e tamanho dos precipitados no interior da camada.
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6

CONCLUSÃO

O método de preparação da superfície via polimento mecânico das amostras
nitretadas por plasma se mostrou adequado. A etapa de polimento com alumina (10% vol.
de alumina e 90% vol. de água destilada) é mais eficaz em remover as regiões com
grandes picos (principalmente nos contornos de grão); enquanto a etapa de polimento
com sílica coloidal (10% vol. e 90 % vol. de água destilada) é mais adequada para
remover e suavizar imperfeições de material dentro do grão. O procedimento
experimental adotado que utiliza a medição da impressão residual das indentações
Berkovich possibilita acompanhar e controlar o processo de remoção da camada de
austenita expandida. A incerteza nas medidas da profundidade residual da camada
removida é de 100

, o que possibilita a remoção de 1,3

, que resulta na redução em

médias de 20% da espessura da camada de austenita expandida em relação a espessura
sem polimento. Com esta redução de 20% atingiram-se condições adequadas para a
obtenção do mapas OIM das amostras nitretadas via técnica EBSD. Após o processo de
polimento, alcançaram-se porcentagens de indexações superiores a 65% para as
amostras nitretadas e valores de MAD abaixo de 1.0. Estes valores são adequados para
garantir a visualização dos contornos de grão e a correta seleção da família de planos
{001}, {101} e {111}.
Os resultados da técnica de indentação instrumentada aliada a seleção das
impressões Berkovich dentro do grão com a família de planos conhecidas previamente,
resultam em valores de desvio padrão menores para a H e E que as conseguidas por
técnicas de indentação instrumentada sem preparo prévio da superfície e/ou conhecida a
família de planos do grão indentado.
Nas amostras E1, E2 e E4 a família de planos mais compactos são as que
apresentam maior valor de módulo de elasticidade comparado com as famílias de planos
menos compactos, que apresentam o menor valor de módulo de elasticidade. A dureza
apresentou o mesmo comportamento para as amostras E1 e E4, com exceção da
amostra E2. Em todas as amostras observou-se a presença de nitretos de cromo e ferro
na microestrutura da camada.
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