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Resumo - Neste trabalho foi estudada a resistência ao desgaste abrasivo de camadas nitretadas de diferentes 

espessuras produzidas em aço inoxidável AISI 316. Foram realizados tratamentos termoquímicos de nitretação a 

plasma usando misturas gasosas de N2 e H2 na proporção 3:1, a temperatura de 420°C, por tempos variáveis de 

1, 2, 4, 6 e 10 horas. A resistência ao desgaste abrasivo do aço nitretado foi caracterizada por ensaio de 

microabrasão e a espessura das camadas determinada por microscopia eletrônica de varredura. A resistência à 

corrosão foi determinada pela curva de polarização.  Verificou-se que em todas as condições foram produzidas 

camadas nitretadas constituídas de fase S, com espessuras variando de 1 a 8 μm. Ocorreu um aumento crescente 

da resistência ao desgaste até 6h de tratamento. Para tempos acima de 6 h observou-se que a resistência ao 

desgaste e corrosão tende a cair.  
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INTRODUÇÃO 

 

O aço inoxidável austenítico AISI 316L apresenta aceitável resistência à corrosão, 

biocompatibilidade com o organismo humano e valores adequados de resistência mecânica 

conforme o processamento. De uma forma geral, estes aços são utilizados em aplicações onde 

os valores de rigidez, tensão de escoamento, além da boa resistência à corrosão são 

necessários. 

O aumento da resistência ao desgaste, sem prejuízo a resistência à corrosão, pode ser obtido 

pelo aumento da dureza superficial dos componentes mediante técnicas de tratamentos 

superficiais e recobrimentos. Mediante tais tratamentos é possível produzir componentes com 

alta dureza superficial e de núcleo tenaz
(1)

. 

O uso de temperaturas de nitretação abaixo de 450°C torna possível a obtenção de uma 

camada nitretada com dureza chegando a 1500 HV e, o que é mais importante, mantém a 

resistência à corrosão do aço inoxidável. Nessas condições obtém-se uma camada constituída 

por uma fase denominada na literatura fase S ou austenita expandida (γN). Ela é uma solução 

sólida metaestável supersaturada em nitrogênio e apresenta estrutura triclínica
(2)

. O seu 

reticulado se encontra expandido em relação a austenita que não contém nitrogênio. O 

intersticial N introduz grandes tensões residuais de compressão associadas a defeitos de falhas 

de empilhamento, o que promove o endurecimento sem que ocorra uma perda de resistência à 

corrosão
(3)

. 
 

METODOLOGIA 

 

- Preparação e análise química da amostra: O aço inoxidável AISI 316L foi adquirido na 

forma de barras cilíndricas com 32 mm de diâmetro e no estado solubilizado, com a 

composição química apresentada na tabela 1. As amostras foram cortadas e retificadas na 



 

 

forma de discos obtendo uma espessura final de, aproximadamente, 4,0 mm e em seguida as 

amostras foram preparadas.  
 
Tabela 1 – Composição química do aço inoxidável austenítico AISI 316 (% em peso). 

 
 

- Tratamento termoquímico de nitretação a plasma: O tratamento termoquímico de 

nitretação foi realizada em um reator de nitretação a plasma pulsado da marca Thor NP SDS. 

 

Figura 1- Equipamento de Nitretação a plasma utilizado neste trabalho. 

As amostras foram tratadas em uma atmosfera de nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2) fixados 

em 75%N2 e 25%H2, respectivamente. A temperatura de nitretação fixada em 420°C, com 

tempo variáveis de 1, 2, 4, 6 e 10 horas.  

 

- Ensaio de desgaste microabrasivo: Para os testes de desgaste microabrasivo foi utilizado 

um equipamento de microabrasão do tipo “esfera livre”, da marca CSM Instruments. 

Pertencente ao laboratório de Engenharia de Superfícies do IFES. O coeficiente de desgaste 

(K) foi calculado usando a equação de Archard
(i)

: 

 

Onde V representa o volume desgastado,  é o diâmetro da esfera de ensaio, L é a distância 

deslizada, FN é a força normal aplicada (neste tipo de ensaio é ajustada pelo peso da esfera e a 

inclinação da amostra) e “b” representa o diâmetro da calota de desgaste. 

A esfera utilizada no ensaio possui um diâmetro de 25,4 mm. O abrasivo usado foi uma lama 

SiC de concentração de 0,75 g/cm
3
 com uma vazão de uma gota a cada três segundos. A carga 

aplicada foi de 0,27N.  

 

Figura 2 - Esquema do equipamento de ensaio de desgaste microabrasivo por esfera livre (a) e 

vista de uma cratera de desgaste com diâmetro “b” (4) (b). 

 

Elementos  Cr Ni Mo Cu Nb Mn Si C N P S 
% em peso  17,9 11,5 2,0 0,18 0,05 1,5 0,3 0,02 - 0,02 0,01 

(1) 



 

 

- Análise da microestrutura: Foi utilizada microscopia eletrônica de varredura para 

determinar a espessura da camada e microscopia óptica para a análise da microestrutura da 

camada nitretada.  

 

- Ensaio de corrosão: Determinação do potencial de pite da amostra do aço inoxidável 

austenítico AISI 316 na condição solubilizada, imersa em solução de 3,5%  NaCl conforme a 

norma ASTM G5 (1994). O ensaio foi realizado em um potenciostato-galvanostato Ivium 

acoplado a um microcomputador para aquisição e levantamento de dados no laboratório de 

corrosão do IFES. A curva de polarização e os valores de resistência a Corrosão e ao Pite 

foram obtidos a partir do gráfico E x log I com a varredura do potencial de 1,0 mV/s a partir 

de um valor catódico pré-estabelecido igual a -500 mV(ECS).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 3 mostra as camadas nitretadas a plasma (420ºC, 75%N2 e 25%H2), variando 

tempo de nitretação. Observa-se uma camada de austenita expandida (γN) fina, homogênea e 

contínua. 

 
(a)                                                             (b)                                                           (c) 

Figura 3 - Microestrutura das camadas nitretadas de (a) 1 hora; (b) 4 horas e (c) 10 horas. 

 

Observa-se que com o aumento do tempo de nitretação tem-se o aumento da espessura da 

camada. 

A Figura 4 (a) mostra o coeficiente de desgaste microabrasivo em função do tempo de 

nitretação. 

Utilizando as mesmas condições de nitretação e variando o tempo, percebe-se que com o 

aumento do tempo de tratamento até certo ponto promove uma melhoria crescente na 

resistência ao desgaste microabrasivo do material (diminuição no coeficiente de desgaste). A 

máxima resistência ao desgaste é obtida quando o tratamento é realizado com tempo de 6 

horas. Acréscimos no tempo de nitretação acima de 6 horas tendem a diminuir a resistência ao 

desgaste conforme se vê.  

Na Figura 4 (b) mostra as curvas de polarização para o aço austenítico AISI 316 sem 

nitretação e para todas as condições de nitretação em solução de NaCl 3,5%, pode-se notar 

que para a amostra não nitretada e as amostras nitretadas até 6 horas os potenciais de corrosão 

e pite encontram-se na mesma faixa, porém para nitretação de 10 horas houve uma 

diminuição considerável dos potenciais de corrosão e pite. 



 

 

 
                                        (a)                                                                                             (b) 
Figura 2 – (a) Coeficiente de desgaste microabrasivo em função do tempo de nitretação das camadas nitretadas obtidas a 420°C, com 75%N2 

e 25%H2; (b) Curvas de polarização para o aço austenítico, numa solução de NaCl 3,5%   

 

Com isso tem-se uma relação entre a espessura da camada nitretada com a resistência ao 

desgaste e à corrosão. Com o aumento da espessura da camada nitretada tem-se o aumento da 

resistência ao desgaste sem prejudicar a resistência à corrosão do material. No entanto, para 

uso de tempos maiores de nitretação houve um decréscimo na resistência ao desgaste e à 

corrosão. 

 

CONCLUSÃO 

O aço AISI 316 nitretado na temperatura de 420°C apresenta a máxima resistência ao 

desgaste abrasivo quando nitretado por tempos em torno de 6 h. 

Nessa condição é gerada uma camada nitretada de espessura com cerca de 5,5 µm constituída 

por austenita expandida (γN).   

O coeficiente de desgaste da condição otimizada está em torno de 0,69 x10
-12

m
2
/N. 

A resistência à corrosão se mantém para tempos de nitretação de até 6 horas, porém para 

tempos maiores há diminuição da resistência à corrosão. 

 

Agradecimentos 

A autora Caroline Croce Pimenta agradece à FAPES pelo aporte financeiro. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 - CHENG, Z.; LI, C.X.; DONG, H.; BELL, T. Low temperature plasma nitrocarburizing of 

AISI 316 austenitic stainless steel. Surface & Coatings Technology.. p.1-6. 2004. 
 

2 - PINEDO, C.E., TSCHIPTSCHIN, A.P. On the formation of expanded austenite during 

plasma nitriding of an AISI 316L austenitic stainless steel Surface and Coatings Technology. 

V. 201, N. 7, p. 4215-4218, 2006. 

 

3 - BORGIOLI, F., FOSSATI, A., GALVANETTO, E., BACCI, T. Glow-discharge nitriding 

of AISI 316L austenitic stainless steel: influence of treatment temperature. Surface and 

Coatings Technology, v. 200, p. 2474-2480, 2005. 

 

4 - KELLY. D.A; HUTCHINGS, I.M. A new method for measurement of particle abrasivity. 

Wear, v. 250, pp. 76-80, 2001.  

                                                           

 


