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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver e estudar materiais
avançados, especificamente as ligas de titânio, que, por serem leves e capazes de
suportar altas temperaturas com atrito ou oxidação, são muito utilizadas nos meios
industriais, espaciais e aeronáuticos. Através de tratamentos é possível alcançar
melhorias em suas propriedades, apresentando novas estruturas com características
superiores. Este trabalho relata a nanocaracterização de ligas de Ti-6Al-4V comerciais
e ligas de Ti-Si-B sinterizadas após o tratamento de superfície por implantação iônica
por imersão em plasma de altas temperaturas (3IPAT) através da inserção de
nitrogênio, com a finalidade de investigar a fadiga, além da dureza e propriedades de
desgaste. Os resultados mostram que a 3IPAT é um método eficaz para a melhoria das
propriedades mecânicas e tribológicas nas ligas de Ti-6Al-4V comercial, no entanto,
temperaturas mais elevadas são necessárias para produzir o mesmo ganho em ligas de
Ti-Si-B sinterizadas. Para a amostra de Ti-6Al-4V após 3IPAT, as experiências de
SIMS identificam uma camada rica em nitrogênio com uma espessura de cerca de 1 m.
As amostras não tratadas mostram um sinal de nitrogênio pouco visível abaixo do óxido
da superfície, indicando uma grande captação e retenção de nitrogênio durante o
processo de 3IPAT. Ambas as ligas tratadas com 3IPAT apresentaram maior dureza e
resistência ao desgaste, mas, surpreendentemente, menor resistência à fadiga.
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