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Resumo

Resumo
Existe uma necessidade crescente em melhorar as propriedades mecânicas de
peças fabricadas por Fusão Seletiva a Laser (FSL), nomeadamente de peças fabricadas na
liga de titânio Ti6Al4V. Assim pretende-se analisar não só o comportamento à fadiga destas
ligas, mas também o comportamento em fadiga sob corrosão, tendo em conta, que estas
peças têm aplicação nas áreas biomédica, aeronáutica e mecânica, onde muitas vezes estão
não só sujeitas apenas cargas cíclicas, como também a ambientes corrosivos.
Este estudo foi realizado utilizando provetes C(T), fabricados em Ti6Al4V
segundo a norma ASTM E647, onde foram realizados ensaios de propagação de fenda por
fadiga comparando materiais fabricados através de FSL sujeitos a tratamento Hot Isostatic
Pressing (HIP) com materiais sujeitos a Tratamento Térmico de Alívio de Tensões Residuais
(TTATR). Foram também realizados ensaios em provetes da mesma liga, fabricados através
de FSL com TTATR, estudando-se a propagação de fenda por fadiga sob corrosão em ar
livre e em vários ambientes corrosivos.
O tratamento HIP demonstra uma melhoria do comportamento mecânico na liga
Ti6Al4V em propagação de fenda em fadiga, relativamente a materiais sujeitos apenas a
tratamento térmico de alívio de tensões residuais. Pelo que isto, parece representar uma maisvalia na aplicação deste tratamento, devido às alterações microestuturais, presença de
tensões residuais, assim como diminuição de defeitos e aumento de compacidade.
Foi demonstrado através de curvas de fadiga, de micrografias e de gráficos de
densidade de corrente em função do potencial, que para os ambientes corrosivos usados,
existe um potencial de corrosão diferente para cada um, sendo que, quanto maior o teor em
NaCl na solução, maior o seu potencial de corrosão, logo, conclui-se que a solução salina
3,5% de NaCl é a mais corrosiva, sendo que a menos corrosiva é a solução de saliva artificial.
Estes resultados demonstram o impacto do potencial de corrosão aumenta a
velocidade propagação de fenda em corrosão sob fadiga, sem esquecer, que o tempo,
avaliado através da frequência cíclica de carga, também desempenha um papel importante
no fenómeno. Assim quanto mais tempo demorar o ensaio, maior será a taxa de corrosão,
logo mais rápida será a propagação de fenda no material.
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Abstract

Abstract
There has been a growing need to improve the mechanical properties of
components produced by Selective Laser Melting, namely those made of Ti6Al4V, a
titanium alloy. Thus, one is aiming at analyzing not only how the component behaves when
it is subjected to fatigue conditions, but also, when it is subjected to fatigue corrosion
conditions, bearing in mind that these components are applied to biomedical, aeronautic and
automotive industries, where most of the time, they are subjected to cyclic loads and
corrosive environments.
This study was carried out using C(T) specimens, made of Ti6Al4V, according
to the ASTM E647 norm. Experiments were carried out using this type of alloy, analyzing
its fatigue behavior, comparing HIP treated SLM specimens with stress relieved SLM
specimens. Several corrosive environments were used as well, in order to study the behavior
of stress relieved SLM specimens under such environments and in air.
The HIP treatment showed an improvement in mechanical properties in Ti6Al4V
specimens in relation to fatigue crack growing when compared to stress relieved specimens.
This seems to demonstrate that there are benefits in applying this kind of treatment to
components, due to microstructural changes, residual stresses, diminishing of defects and
increasing of compacity.
Fatigue curves, micrographies and current density vs. potential graphs showed
that the corrosive environments that were used have a different potential of corrosion. The
higher the potential of corrosion, the higher NaCl concentration, so, it was demonstrated that
on one hand the 3,5% NaCl saline solution is the most corrosive solution, and on the other
hand the artificial saliva is the least corrosive solution that has been tested.
These results show that the higher the corrosion potential, the higher the
corrosion fatigue crack growth velocity. The effect of time, or in other words, the cyclic load
frequency, seems to play an important role as well. So, the longer the experiment, the higher
the corrosion rate, and therefore the faster the crack grows.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
A Manufatura Aditiva (MA) é um processo de fabrico de componentes com
enorme potencial e em corrente desenvolvimento. O titânio e as suas ligas são um exemplo
de materiais, entre vários metais, que podem ser utilizados no fabrico de peças por MA. Os
investigadores têm procurado melhorar as propriedades mecânicas dos materiais produzidos
por esta técnica. No caso do titânio, a sua biocompatibilidade e a elevada razão
resistência/peso são fatores de eleição deste material para aplicações onde os componentes
estão sujeitos a fadiga e corrosão. A liga de titânio mais utilizada na indústria é a Ti6Al4V.
Esta possui as características do titânio e a adição de alumínio e vanádio conferem a esta liga
ductilidade e boa resistência mecânica. Além disso, apresenta uma boa soldabilidade e
maquinabilidade e um bom desempenho nos processos de MA, nomeadamente na Fusão
Seletiva a Laser.
O processo de FSL, é caracterizado pela produção de componentes camada a
camada através da fusão de pó. Esta técnica permite criar peças com elevada complexidade
geométrica, pelo que é muito utilizada na indústria atual. As características dos materiais
produzidos por FSL, podem ser melhoradas, utilizando várias técnicas, como o tratamento
térmico de alívio de tensões residuais e a técnica HIP após a sua manufatura. A técnica HIP
parece diminuir a porosidade e provocar um aumento da compacidade, enquanto a técnica
de tratamento térmico de alívio de tensões residuais diminui as tensões internas presentes no
componente, devido aos elevados gradientes de temperatura presentes no processo FSL.
Dado as características do titânio e do processo FSL, estes são muito utilizados
nas indústrias biomédica, aeronáutica, aeroespacial, automóvel, entre outras. Isto leva a que
haja um grande interesse no estudo, quer do comportamento à fadiga, quer do
comportamento à corrosão, mas também de ambos em simultâneo, analisando-se a forma
como esta liga fabricada por este processo se adapta a situações de cargas dinâmicas em
ambientes corrosivos.
Deste modo, este estudo propõe analisar o efeito do tratamento HIP na
propagação de fendas por fadiga da liga de titânio Ti6Al4V produzida por FSL, e o
comportamento da mesma em fadiga sob corrosão.
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Após esta introdução, será feita na Revisão Bibliográfica (capítulo II), uma
descrição do processo de MA, com referência às suas vantagens e desvantagens, com
especial incidência na FSL. A liga de titânio utilizada foi a Ti6Al4V, pelo que será explicado
detalhadamente as características do titânio e da liga. Será feita ainda referência ao
tratamento HIP usado nos provetes dos ensaios iniciais, detalhando todo o processo e
abordando as razões para a sua utilização. Serão detalhados não só os processos de fadiga e
corrosão, mas também a relação entre eles, e todos os fatores que influenciam a propagação
de fendas por fadiga sob corrosão. Por fim será referida a influência das tensões residuais.
No capítulo III, será abordado todo o processo experimental, começando nos
ensaios realizados com provetes fabricados por FSL com tratamento HIP, onde se avaliou a
influência deste tratamento, comparando-os com provetes sujeitos apenas a tratamento
TTATR, relativamente a propagação de fenda por fadiga, assim como, durezas e mudanças
microestruturais.
Seguidamente, utilizaram-se provetes manufaturados com FSL apenas com
tratamento TTATR para ensaios de propagação de fenda por fadiga. Ensaiaram-se a
diferentes frequências provetes em meio corrosivo. Os meios utilizados foram a solução
salina, a saliva artificial e a solução de Ringer. Os resultados foram posteriormente
comparados com os ensaios feitos em atmosfera laboratorial.
No capítulo IV será feito a análise e discussão de dados através dos resultados
obtidos nos ensaios metalográficos, de dureza e de propagação de fenda. Irá ser avaliada a
influência do processo HIP na propagação de fenda por fadiga. Por fim, será discutida a
influência da corrosão na propagação de fenda por fadiga, assim como o tempo e o potencial
de corrosão de cada um dos ambientes corrosivos.
No capítulo V, serão sumariadas as conclusões que se obtiveram com esta
dissertação.
´
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Introdução

1.1. Objetivos e tarefas
Pretende-se avaliar a utilidade desta liga de titânio produzida por FSL para
aplicações biomédicas, aeronáuticas, aeroespaciais e automóveis. As suas utilizações vão
desde próteses, implantes, peças para automóveis ou aeronaves, entre outros.
Um dos objetivos desta dissertação consistiu em analisar a propagação de fenda
por fadiga em provetes de titânio Ti6Al4V fabricada através do processo de FSL e tratados
com HIP, comparando gráficos da/dN-K, micrografias e durezas, para assim tirar
conclusões sobre os eventuais benefícios deste tratamento no melhoramento das
propriedades mecânicas de componentes.
Contudo o principal objetivo foi também avaliar a propagação de fenda por
fadiga sob corrosão nos mesmos provetes, mas apenas com tratamento TTATR, isto é, sem
tratamento HIP. Serão utilizados vários meios corrosivos, fazendo-se a comparação não só
entre eles, mas também com provetes ensaiados em atmosfera laboratorial. O potencial e o
tempo de corrosão são parâmetros a avaliar, assim como a metalografia, para perceber como
se comporta a fenda e de que modo o ambiente e a frequência afetam a taxa de propagação
desta.
Foram realizados vários ensaios de propagação de fenda por fadiga e fadiga sob
corrosão, ensaios metalográficos, de dureza, análise de tensões residuais e fractografia. Os
ensaios de fadiga sob corrosão foram realizados em vários ambientes corrosivos.
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Revisão Bibliográfica

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo será realizada uma revisão bibliográfica de forma a enquadrar o
leitor nos conceitos que serão necessários para a compreensão e análise de todo o trabalho
realizado nesta dissertação, começando no processo de fabrico e na liga utilizada, assim
como, os processos de melhoria das propriedades dos materiais utilizados e os conceitos
básicos de propagação de fenda por fadiga e de corrosão.

2.1. Manufatura por adição
A manufatura por adição tem vindo a substituir os métodos tradicionais de
manufatura, tais como a fundição, devido às muitas vantagens desta técnica. As principais
vantagens prendem-se com: Liberdade no design, relação custo e tempo eficaz, menos
desperdícios, entre outras. Contudo, os produtos de natureza metálica produzidos pela MA
apresentam diversos defeitos em termos e porosidade e rugosidade superficial. Apesar do
enorme potencial da MA, a fiabilidade e as propriedades mecânicas dos componentes
manufaturadas são um pré-requisito para a produção em série, existindo assim a necessidade
de uma investigação mais profunda na área. [1]
A MA é um processo de manufatura de componentes por adição de camadas de
material por fusão ou por compactação, para produzir objetos a partir de um modelo de dados
3D. Às vantagens oferecidas por estas técnica de produção do tipo camada por camada,
quando comparada com técnicas de manufatura convencionais já referidas, pode-se ainda
enunciar, a não necessidade de processos ou ferramentas específicas, como por exemplo, a
maquinação a alta velocidade, a soldadura e moldes. [2-3]
Existem várias técnicas de MA. Além da Fusão Seletiva a Laser pode-se referir,
o electron beam powder bed fusion (PBF), o laser PBF, o tungsten inert gas directed energy
deposition (DED) e o laser wire-feed. A Fusão Seletiva a Laser é um processo de MA, em
que camadas de pós são totalmente fundidas pela irradiação de um raio laser de alta
densidade energética. As componentes são feitas a partir de material fundido e
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resolidificado, enquanto os pós não derretidos, que permanecem no seu lugar, são usados
para suportar a estrutura. [1,3]
A FSL tem a vantagem de permitir desenvolver componentes tridimensionais
complexas. A FSL foi desenvolvida em 1987, pelo departamento de engenharia mecânica
da universidade do Texas, na cidade de Austin, para a conceção de protótipos feitos de
polímeros. A aplicação da FSL para o fabrico de peças usando pós metálicos já atingiu um
nível de maturação elevado e agora esta tecnologia tem sido usada para o fabrico de diversas
peças metálicas. No início do século XXI, começou a ser levada a cabo a investigação para
o fabrico de estruturas biomédicas porosas usando materiais biocompatíveis e com uma
resistência mecânica aceitável. Os critérios base para o desenvolvimento destes materiais
focavam-se nos seguintes aspetos: prevenção de citotoxicidade, capacidade de adesão,
fixação, proliferação, prevenção de reações inflamatórias, resposta imunitária e resistência
mecânica adequada. Os parâmetros do processo que mais influenciam a qualidade das
propriedades mecânicas das peças fabricadas são: A potência do laser, o espaçamento e
velocidade do scan, o rácio da mistura do pó e o tamanho e forma do grão. [3]
Na Figura 2.1 pode-se observar o esquema de funcionamento bem como as
componentes da máquina do processo FSL. Um sistema de alimentação, constituído por um
êmbolo, introduz o pó à superfície. Depois, este é depositado por um rolo, camada por
camada, numa segunda câmara, onde se encontra o objeto que se pretende fabricar. Nesta
segunda câmara um Laser, refletido através de um espelho, vai atuar nos pós, fundindo-os,
fabricando o objeto com a forma desejada.

Figura 2.1. Esquema representativo do processo FSL. [4]
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Revisão Bibliográfica

2.2. Titânio e as suas ligas
A história da descoberta do titânio remonta ao século XVIII, contudo as
primeiras ligas de titânio, tais como a liga Ti6Al4V, a mais conhecida atualmente, apenas
foram desenvolvidas no fim da década de 1940 nos Estados Unidos. As aplicações das ligas
de titânio são inúmeras, indo desde a indústria biomédica até à aeroespacial, no entanto, é
de referir que a resistência mecânica e a resistência à corrosão são as características que mais
se destacam, não por si só, mas porque o titânio tem uma densidade baixa quando comparado
com outros materiais. [5]
Tomando como base a tabela periódica, o titânio é classificado como um metal
leve não ferroso, e como todos os outros metais puros, este possui ligações metálicas entre
os átomos na estrutura cristalina, resultando em propriedades como: condutividade elétrica
e deformação plástica através de deslocamentos na rede cristalina, o que permite a inclusão
de átomos ou impurezas dentro da rede cristalina, resultando num endurecimento e numa
redução da ductilidade. O titânio tem uma densidade de 4,51 g/cm3, o que faz dele um metal
leve, com metade do peso específico do ferro e o dobro do peso específico do alumínio. [5].
Algumas das propriedades físicas do titânio  encontram-se na Tabela 2.1.
Tabela 2.1. Propriedades físicas do titânio α policristalino de elevada pureza (>99,9%) à temperatura de
25ºC. [5]

Propriedades

Magnitude

Unidades

Coeficiente de expansão
térmica

8,36

10−6 𝐾 −1

Condutividade térmica

14,99

W/m K

Capacidade térmica
específica

523

J/Kg K

Resistência elétrica

564,9

10−9 Ω 𝑚

Módulo de elasticidade

115

GPa

Módulo de elasticidade
transversal

44

GPa

Coeficiente de Poisson

0,33
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A estrutura cristalina do titânio puro é hexagonal a baixas temperaturas, sendo
que esta fase é denominada titânio-α, contudo a elevadas temperaturas, ocorre uma
transformação para uma fase denominada titânio-β, a qual possui uma estrutura cúbica de
corpo centrado. Para o titânio puro, esta transformação ocorre aproximadamente a 882ºC. A
deformação plástica e a taxa de difusão estão intimamente ligadas à estrutura cristalina do
titânio, sendo que é observado um comportamento anisotrópico quando este se encontra na
fase alfa. [5]
No caso das ligas de titânio, a sua classificação está relacionada com as fases
presentes na microestrutura. Além das já referidas fases  e , existe ainda uma coexistência
de ambas as fases  e , o que resulta numa nova classificação. A adição de elementos liga
ao titânio, tem como um dos objetivos, estabilizar a fase que se pretende obter. No caso da
fase , utiliza-se os elementos como o alumínio, o oxigénio e o nitrogénio. Para a fase beta,
utilizam-se elementos como o vanádio, o molibdénio e o nióbio. Na liga Ti6Al4V, os
elementos alumínio e vanádio, atuam cada um como estabilizador para cada uma das fases,
sendo que coexistem ambas as fases  e  na microestrutura da mesma. [5]
A fase  apresenta maior resistência mecânica devido a uma maior dureza
quando comparada com a fase , no entanto, a fase  apresenta uma maior ductilidade.
O arrefecimento rápido provoca uma mudança da fase  para a fase . A
estrutura da fase  tem forma de agulhas aciculares, também denominadas por martensite ,
já a fase  tem a forma de grãos colunares primários. [5]

2.3. Prensagem isostática a quente e tratamento térmico
de alívio de tensões residuais
Hot Isostatic Pressing (HIP), é o termo inglês que se refere ao processo de
Prensagem Isostática a Quente.

Este é um processo que aumenta a densidade de

componentes sinterizadas numa fornalha a elevada pressão (100-200 MPa) e a temperaturas
que vão dos 900ºC aos 1250ºC para os aços e as superligas, por exemplo. O gás que é
utilizado para aumentar a pressão atua de forma uniforme em todas as direções para
proporcionar propriedades isotrópicas e tentar atingir uma densidade de 100% nas peças. O
custo do HIP relativamente aos custos de energia e materiais decresceu cerca de 65% nas

8

2019

Revisão Bibliográfica

duas últimas décadas. É usado maioritariamente como um processo complementar a outros
processos metalúrgicos como a sinterização ou a moldação por injeção, ou mais importante
de referir, como as tecnologias de adição. Um vasto leque de peças pode ser processado
graças ao HIP, incluindo por exemplo, ferramentas de corte em aços rápidos ou brocas. A
classe de materiais mais comum de peças usadas neste processo são os metais, embora
também se possa usar em cerâmicos. [6]
Os parâmetros do HIP dependem dos materiais a usar. Assim, a temperatura, a
pressão do gás e o tempo do processo vão variar consoante o material. Depois da peça ser
colocada e fechada no reservatório HIP, retira-se o ar deste e injeta-se o gás inerte. Depois
aumenta-se a temperatura, o que provocará um aumento da pressão do gás utilizado. Após a
pressão calculada ser atingida, o aumento de pressão é feito através de expansão térmica do
gás. Após esta fase, a pressão e temperatura mantêm-se constantes durante um determinado
tempo desejado. Seguidamente ocorre um arrefecimento rápido, acompanhado por uma
descida de pressão. [6]
Algumas especificidades importantes relativas ao processo HIP são: a
temperatura escolhida deve ser inferior a 80% da temperatura da linha solidus, para evitar o
aparecimento de uma fase líquida. O gás usado é geralmente árgon, por se tratar de um gás
nobre e não reagir quimicamente, contudo outros gases podem ser usados. Sistemas HIP
mais modernos utilizam um mecanismo de arrefecimento rápido e uniforme. [6]
Uma unidade HIP, como se pode observar na Figura 2.2, é principalmente
constituída por um reservatório de pressão, um sistema de aquecimento e um sistema de gás
árgon, podendo ter variações relativamente à existência de uma moldura por questões de
segurança, sobretudo quando pressões maiores são usadas, podendo ter ainda diferentes
sistemas de aquecimento. [6]
Existem também um conjunto pós-operações como o tratamento térmico, a
maquinagem, acabamento, tratamento de superfície ou montagem. O controlo de qualidade
é feito consoante o tamanho e criticidade dos componentes. As inspeções mais comuns são
feitas através de teste com ultrassons e de teste com líquidos penetrantes. O teste com TAC
também pode ser feito para aplicações mais importantes. [6]
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Figura 2.2. Constituição de um recipiente HIP com peça no interior. Modificado de [7]

Por outro lado, o tratamento térmico de alívio de tensões residuais (TTATR),
tem como principal objetivo a eliminação total ou parcial das tensões internas no
componente, estas resultam de processos como a soldadura, a maquinagem ou processos de
manufatura como por exemplo a FSL. A existência de altos gradientes de temperatura ou do
encruamento do material são as causas principais para o surgimento destas. No caso de peças
de ligas de titânio, o TTATR é aplicado elevando a temperatura do componente entre 480 e
670ºC, durante um período de tempo estipulado, seguido de um arrefecimento lento ao ar
livre ou controlado.

2.4. Corrosão em materiais metálicos
A corrosão é geralmente considerada como a degradação de um metal causada
pela ação de agentes corrosivos, contudo, pode-se considerar num sentido mais alargado,
como a degradação de um material através do contacto com o seu ambiente. Assim, a
corrosão pode incluir materiais não metálicos, como o cimento e os plásticos, e envolver
mecanismos como propagação de fenda em adição à degradação, isto é, perda de material.
[8]
A corrosão de metais é uma reação em que ocorre transferência de eletrões. Um
átomo sem carga de um metal perde um ou mais eletrões e torna-se num ião metálico. Num
solvente ionizante, o ião do metal vai inicialmente para a solução, mas uma reação

10

2019

Revisão Bibliográfica

secundária pode também ocorrer. Nessa reação o ião combina-se com outros iões presentes
no ambiente para formar uma espécie molecular insolúvel como o óxido de ferro ou o óxido
de alumínio. Numa oxidação a elevada temperatura o ião do metal torna-se parte da rede
cristalina do óxido formado. [8]
Uma outra definição de corrosão prende-se com a deterioração de materiais
devido a reações químicas com o ambiente. Trata-se, por assim dizer, de metalurgia extrativa
inversa e depende da temperatura e da concentração dos agentes presente no ambiente
corrosivo. Outros fatores como a presença de tensões e a erosão também influenciam a taxa
de corrosão. O custo anual devido à corrosão varia desde 1 a 5% do Produto Nacional Bruto
para qualquer país. O impacto da corrosão não se relaciona apenas com os custos, mas
também com perigos para a segurança de pessoas, podendo mesmo causar perda de vidas.
Assim, devem ser tomadas medidas apropriadas para controlar e prevenir a corrosão. [9]
A corrosão implica um ataque químico a um material, geralmente metálico,
devido à reação com o seu ambiente. A corrosão de metais ou ligas nas suas diferentes
formas pode ser dividida em três grupos principais: A corrosão húmida, a corrosão noutros
fluídos e a corrosão seca. [10]
A corrosão húmida refere-se à corrosão de metais ocorrendo em ambientes
húmidos ou aquosos. Este processo é quase sempre eletroquímico e ocorre quando duas ou
mais reações eletroquímicas ocorrem numa superfície metálica. Quando o metal é exposto a
um ambiente húmido ou aquoso corrosivo, a natureza metálica do metal altera-se para uma
forma não metálica, tornando-se numa espécie dissolvida ou num produto de corrosão
sólido. A energia do sistema é diminuída à medida que o metal se converte para uma forma
mais estável, neste caso, para um produto resultante da corrosão e não metálico. Este
processo eletroquímico pode ocorrer uniformemente ou não uniformemente ao longo da
superfície do metal, a qual é denominada de elétrodo, sendo que o líquido condutor de iões
é chamado de eletrólito. Um exemplo clássico deste processo é a oxidação do substrato do
aço, onde o metal de ferro é convertido numa forma não metálica chamada óxido de ferro.
[10]
A corrosão noutros fluídos refere-se à corrosão de metais e ligas em ambientes
não aquosos. A corrosão em sais fundidos como nitratos, carbonatos, sulfatos, hidróxidos e
óxidos, pode causar um ataque significativo na superfície das ligas metálicas através de
diversos mecanismos, como o pitting, devido ao ataque eletroquímico, transferência de
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massa devido a gradientes térmicos, reação dos constituintes dos sais fundidos com a liga
metálica e reações com impurezas presentes nos sais fundidos. [10]
A corrosão seca refere-se à corrosão afetando metais e ligas que estão expostos
ao ar ou outros gases agressivos. Para um número relativamente pequeno de metais, a
exposição a gases não desencadeia o fenómeno de corrosão, contudo, para a maioria, a
exposição a gases a elevada temperatura aumenta a taxa de corrosão resultando em falhas
devidas à corrosão. [10]
Após terem sido descritos os três principais tipos de corrosão, será agora
abordado as formas mais comuns de corrosão que podem ocorrer em ambientes húmidos ou
aquosos. Existem oito tipos de corrosão que podem ser identificados tendo por base a
aparência do metal ou liga corroída. Esses tipos são: a corrosão uniforme, a corrosão por
pitting, a corrosão por crevice, a corrosão galvânica, a corrosão-erosão, a corrosão
intergranular, a corrosão de desligamento e a corrosão por fenda afetada pelo ambiente,
sendo que nesta se destacam a corrosão sob tensão e a fadiga-corrosão. [10]
É importante ter em conta que as formas de corrosão anteriormente referidas não
ocorrem de maneira independente, sendo que normalmente existe uma sobreposição e uma
simultaneidade destas formas de corrosão. A corrosão pode ocorrer a nível macroscópico,
isto é, visível a olho nu, mas também a nível microscópico, ocorrendo em quantidades
diminutas e não visíveis a olho nu. No último caso, a análise dos efeitos causados pela
corrosão necessita de ampliação ótica antes que os danos sejam severos ao ponto de estes
serem visíveis a olho nu. Uma nota importante é o facto de a integridade estrutural ser
geralmente comprometida depois de os efeitos se tornarem visíveis a nível macroscópico.
[10]
Uma vez que os metais usados como biomateriais podem ficar expostos a
condições húmidas, quentes, salinas, ácidas e oxigenadas, a possibilidade de ocorrência de
tais reações deve ser levada em consideração. Seguidamente são explicados os tipos de
mecanismos de corrosão, métodos de controlo e os fatores que influenciam o que resulta da
corrosão. [11]
A corrosão por pitting, Figura 2.3, é uma forma localizada de corrosão em que
cavidades são produzidas no material, a corrosão por pitting é considerada uma forma de
corrosão mais perigosa que a corrosão uniforme, pois é mais difícil de detetar e prever, mas
também porque mais difícil conceber métodos de prevenção contra ela. Geralmente, as
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cavidades são cobertas por produtos de corrosão. Uma cavidade pequena e estreita com
pouca perda de material pode levar à falha de um sistema. A corrosão por pitting, a qual
geralmente é um denominador comum para todos os tipos de corrosão localizada, pode
assumir diferentes formas. Esta pode produzir cavidades cobertas ou não cobertas com uma
membrana semipermeável de produtos resultantes da corrosão. As cavidades podem ser
hemisféricas ou em forma de taça. A corrosão por pitting pode ser iniciada por: i) Dano
químico ou mecânico localizado da película de óxido protetora. ii) Dano localizado ou má
aplicação da camada protetora. iii) Presença de não uniformidades na estrutura metálica do
componente, como por exemplo, inclusões não-metálicas. [12]

Figura 2.3. Uma pós-examinação deve revelar o cátodo local, uma vez que ele permanece impermeável ao
ataque da corrosão. Modificado de [12]

A corrosão uniforme, Figura 2.4, é a forma de corrosão mais comum, atuando
uniformemente sobre uma superfície exposta de um metal sobre uma área alargada. Como
resultado a superfície metálica torna-se danificada e áspera. Contudo a corrosão uniforme é
menos perigosa que outras formas de corrosão, uma vez que a vida do equipamento ou da
estrutura pode ser estimada com precisão a partir de simples teste de corrosão, podendo
mesmo ser inspecionada visualmente. [13]
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Figura 2.4. Exemplo de corrosão uniforme. [14]

A corrosão por crevice é uma forma de corrosão localizada, geralmente
associada a uma solução estagnada num microambiente. Tal microambiente estagnado tende
a ocorrer em fendas ou intervalos, ocorrendo em junções de materiais. A corrosão por crevice
é causada por mudanças na química local dentro da fenda, devido a: i) Rarefação do inibidor
na fenda. ii) Rarefação do oxigénio na fenda. iii) Mudança para condições ácidas na fenda.
iv) Aparecimento de espécies agressivas de iões na fenda. [15]
A corrosão galvânica, Figura 2.5, refere-se à corrosão induzida quando dois
materiais dissimilares são emparelhados num eletrólito corrosivo. Esta ocorre quando dois,
ou mais metais dissimilares entram em contacto submergidos em água. Quando um par
galvânico se forma, um dos metais torna-se num ânodo e é corroído mais rapidamente do
que se não estivesse “emparelhado”, enquanto o outro metal, se torna num cátodo e é
corroído mais lentamente do que se não estivesse “emparelhado”. [16]

Figura 2.5. Exemplo de galvânica. [16]
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A corrosão intergranular, Figura 2.6, traduz-se por um ataque químico nas
fronteiras de grão do metal, em oposição ao ataque químico na superfície do metal. Os metais
e as ligas, como outros materiais, têm microestruturas que podem ser descritas como grãos.
Os metais contêm diversos grãos, e estes são separados pelas denominadas fronteiras de
grão. A corrosão intergranular pode ser assim definida como um ataque ao longo das
fronteiras, ou perto destas, dos vários grãos que constituem o metal, ficando a maior parte
dos grãos não afetada por este fenómeno. [17]

Figura 2.6. Corrosão intergranular de um componente em Alumínio 7075-T6 de uma aeronave em que
ocorreu falha. As setas indicam os locais de corrosão. [18]

Existem alguns métodos de proteção contra a corrosão que são atualmente
usados, quer sejam a criação de uma barreira física ou o controlo deliberado da reação de
corrosão. Contudo, deve-se referir que infelizmente, em ambiente oral, são poucas as
possibilidades que se adequam. É de notar que uma vez iniciado o processo de corrosão, este
tende a auto perpetuar. [11]
Duas abordagens são possíveis, as quais são, o uso de metais ou ligas passivas
ou inertes. A passividade é obtida através de uma camada não reativa de óxido à superfície,
contudo esta não garante uma proteção total. A corrosão pode ocorrer em ambientes
altamente ácidos ou alcalinos. Assim sendo, metais passivos têm tido uma importância cada
vez maior no ramo da medicina dentária, especialmente o titânio. A corrosão sob tensão,
prende-se com a conjunção de condições potencialmente corrosivas com a aplicação de
tensões a materiais metálicos, quer sejam intermitentes ou continuas. As tensões aplicadas
tendem a impulsionar a força motriz por detrás da reação corrosiva. O principal fator na
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seleção e design de ligas para uso na medicina dentária é a resistência à corrosão. As decisões
corretas nos tratamentos a longo prazo apenas devem ser tomadas quando se consegue
compreender os mecanismos e os processos que ocorrem. [11]
Os gráficos de Isocorrosão são uma maneira simples de ilustrar o regime das
variáveis ambientais em que uma determinada taxa de corrosão pode existir. [19] A taxa de
corrosão está diretamente relacionada com o potencial de corrosão. Quanto maior for a
densidade de corrente numa área de um determinado material relativamente a uma solução
em contacto com este, menor é o potencial de corrosão e maior é a taxa de corrosão dessa
solução relativamente ao material. Sendo que a taxa de corrosão representa a perda de
material em função do tempo. [5,20]

2.4.1.

Corrosão no titânio e as suas ligas

Considerando as aplicações médicas do Ti e das suas ligas, pode-se afirmar que,
em condições normais de exposição ao fluido corporal humano, isto é, uma solução com
cerca de 0,9% de NaCl, o valor do pH é aproximadamente 7,4. Alterações no pH podem ser
causadas por, por exemplo, operações cirúrgicas. Nestas situações, o pH aumenta para 7,8
seguido de uma descida para 5,5. Após alguns dias, o valor normal de pH de 7,4 é
restabelecido. Neste meio, os materiais mais resistentes à corrosão são o titânio e as suas
ligas, o nióbio, o tântalo, seguido do vitálio e do aço inoxidável. [5]
Medições de queda de potencial de vários materiais para implantes em solução
de Hank demonstraram que o cp-Ti e o Ti6Al4V têm uma alta queda de potencial, de 2,4 e
2,0 V respetivamente. Isto traduz-se numa resistência à corrosão maior relativamente a
outros materiais. [5]
Como descrito em publicações prévias, o titânio e as suas ligas, pertencem ao
grupo de metais em que, quando em contacto com um fluido corporal, não são sujeitas a uma
queda de passividade. A passividade é a capacidade de um material formar uma película
protetora contra a corrosão, no caso do titânio e das suas ligas, este fenómeno ocorre mais
rapidamente. No entanto, em todos os materiais, a camada passiva pode ser mecanicamente
danificada, por exemplo, através do contacto metal-metal ou por instrumentos usados
durante a cirurgia. Assim, o tempo de repassivação da camada de óxido é muito importante,
no caso destes materiais. [5]
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Podemos concluir que o tempo de repassivação do titânio e a sua liga Ti6Al4V
é acelerado. De maneira a evitar o dano mecânico da camada passiva, é recomendável
utilizar-se uma camada mais dura, como por exemplo no TiN. A implantação de iões de TiN
no vitálio, resulta numa melhor resposta ao desgaste e à corrosão. Os implantes feitos a partir
de Ti e suas ligas podem ser mais facilmente tratados superficialmente com nitrogénio do
que outros materiais, e além do mais, oferecer uma melhor resistência à corrosão. [5]
Uma outra possibilidade de endurecer a superfície do Ti e suas ligas sem
diminuir a resistência à corrosão e a resistência à fadiga é através da oxidação térmica ou
anódica, combinada com um aumento do conteúdo de oxigénio na região superficial do
material. [5]
Relativamente à medicina dentária, os materiais mais usados são os aços
inoxidáveis. Contudo, quando comparado com o titânio, estes materiais são menos
resistentes às condições ambientais na cavidade oral. [5]

A liga de titânio Ti6Al4V tem a sua resistência à corrosão graças à formação de
um filme passivo, constituído maioritariamente por TiO2, mas também por Al2O3 e óxido
de vanádio. A taxa de corrosão nesta liga aumenta com o aumento da concentração de NaCl.
Para maiores concentrações de NaCl a dissolução da camada protetora de óxido ocorre mais
rapidamente através dos iões Na+ e Cl-. Nesta liga é possível observar mecanismos de
corrosão do tipo pitting e crevice geralmente envolvendo quatro passos. i) Formação da
camada protetora de óxido ii) Adsorção dos iões reativos libertados pela solução. iii)
Dissolução da camada protetora. iv) Ataque direto da superfície exposta do material em
contacto com a solução. [20].

Xu et al. [21] e Dai et al. [22] estudaram o efeito da solução de Ringer, uma
solução contendo diversos sais dissolvidos em água, na liga Ti6Al4V produzida por FSL.
De acordo com os seus resultados, as amostram apresentaram vasta resistência à corrosão,
formando células galvânicas microscópicas na fronteira entre as fases  e 
J.J. de Damborenea et al. [23], nesta publicação foi estudado o comportamento
à corrosão de pinos cirúrgicos fabricados por FSL, na liga Ti6Al4V, sendo que a solução
utilizada foi a solução salina fosfatada. Estes autores concluíram que a superfície dos pinos
ficou localmente coberta por óxido branco resultante do processo de corrosão devido à

João Rafael Furet Gil

17

Efeito ambiental e do HIP na propagação de fendas por fadiga em Ti6Al4V produzido por fabricação aditiva

existência de defeitos superficiais e internos devidos ao método de fabrico. Estes defeitos
provocaram a corrosão localizada por pitting e crevice.

2.5. Fadiga dos materiais
A fadiga é um fenómeno em que ocorre uma diminuição da resistência ou mesmo
a falha de um material devido a tensões que variam ao longo do tempo, as quais podem estar
acima ou abaixo do limite de elasticidade. É um fenómeno bastante comum em componentes
sujeitos a esforços, como por exemplo, componentes de automóveis, aviões, pás de turbinas,
molas, implantes biomédicos, entre outros. Estes são sujeitos a tensões que variam com o
temo na forma de tração, compressão, flexão, vibração, expansão térmica e contração e
outras solicitações. [24]
Estas tensões estão normalmente abaixo da tensão limite de elasticidade do
material, contudo, quando estas ocorrem um número suficiente de vezes, podem causar falha
por fadiga. Um número significativo de componentes que se encontram em sucatas de
automóveis, deve o seu fim de utilização ao fenómeno de fadiga. De referir ainda que a
possibilidade de falha por fadiga é a razão principal porque os componentes das aeronaves
têm uma vida finita. [24]
A falha por fadiga ocorre tipicamente em três estágios. Primeiro, ocorre a
iniciação ou nucleação de uma pequena fenda, tipicamente à superfície, e amiúde muito
depois de o carregamento se iniciar. Normalmente os locais de nucleação estão perto ou
mesmo à superfície, onde a tensão é máxima, e incluem defeitos superficiais como riscos,
entalhes ou cantos agudos, devido a má conceção ou manufatura, inclusões, fronteiras de
grão ou concentração de deslocações. [24]
Em seguida a fenda propaga-se gradualmente à medida que a carga atua
ciclicamente. Finalmente, ocorre uma fratura repentina do material, quando a secção
transversal restante do material é demasiado pequena para suportar a carga aplicada. [24]
Normalmente o estudo da fadiga inclui materiais metálicos e poliméricos, mas
também pode incluir compósitos. As falhas por fadiga são geralmente fáceis de identificar.
A superfície da fratura, particularmente perto da origem, é tipicamente suave. A superfície
torna-se mais rugosa à medida que a fenda inicial aumenta de tamanho podendo se tornar
fibrosa durante a propagação final da fenda. O exame quer macroscópico, quer
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microscópico, revela uma superfície de fratura com um padrão de beach mark e estrias. As
beach marks ou clamshell marks são normalmente formadas quando a carga é alterada
durante o serviço ou quando a carga é intermitente, permitindo que haja tempo para ocorrer
oxidação dentro da fenda. As estrias ocorrem a uma escala muito mais pequenas e mostram
a posição da ponta da fenda após cada ciclo. As beach marks sugerem sempre uma falha por
fadiga, mas a ausência destas, infelizmente, não exclui a possibilidade de ocorrência por
fadiga. [24]
A Figura 2.7 mostra uma superfície de fratura por fadiga. A baixa resolução o
padrão de beach mark identifica a fadiga como o mecanismo de fratura. As setas mostram a
direção da propagação da frente da fenda. A origem desta está na parte inferior da fotografia.

Figura 2.7. Superfície de fratura por fadiga a baixa resolução. Retirado de [25]

A Figura 2.8 representa uma superfície de fratura por fadiga, mas agora a baixa
resolução. Pode-se observar como se formaram, durante a fadiga, estrias com espaçamento
reduzido.

Figura 2.8. Superfície de fratura por fadiga a alta resolução. Retirado de [24]
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A Figura 2.9 trata-se de uma representação de uma fratura por fadiga à superfície
de um veio de aço, mostrando a região de iniciação, a propagação da fenda por fadiga com
beach marks e a rotura catastrófica quando o comprimento da fenda excede o valor crítico
da tensão aplicada.

Figura 2.9. Representação esquemática de uma fratura por fadiga à superfície de um veio de aço.
Modificado de [24]

Os componentes são muitas vezes sujeitos a combinações de tensões em que as
tensões de tração e de compressão não são iguais. O ciclo de carga é normalmente definido
pela razão de tensões R, Equação 2.1.
𝜎

𝑅 = 𝜎𝑚í𝑛 .

(2.1)

𝑚á𝑥

A amplitude de tensão é definida como metade da diferença entre a tensão
máxima e a tensão mínima, Equação 2.2. A tensão média representa a média entre a tensão
máxima e mínima, Equação 2.3.

𝜎𝑎 =

𝜎𝑚 =
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𝜎𝑚á𝑥 −𝜎𝑚í𝑛
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.

𝜎𝑚á𝑥 +𝜎𝑚í𝑛
2

.

(2.2)

(2.3)
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2.5.1.

Propagação de fenda por fadiga

A velocidade de propagação de fendas por fadiga é função de K e R. Deve-se
ainda considerar os efeitos do ambiente, a frequência cíclica, a temperatura, o modo de
carregamento e a existência de tratamento térmico. [26]
Em muitos casos, um componente pode não estar em risco de falha mesmo
quando a fenda está presente. Para estimar a quando a falha poderá ocorrer, torna-se
importante avaliar a taxa e propagação da fenda. [24]
O estudo da propagação de fenda por fadiga é realizado através da análise das
curvas da/dN-K, onde K é a gama o fator de intensidade de tensões, dado pela Equação
2.4. Sendo Y, o fator geométrico adimensional, que depende da geometria do componente,
da distribuição do carregamento, da posição e forma da fenda.  é a gama de tensões
aplicada e a a gama de comprimento da fenda.

𝛥𝐾 = 𝑌𝛥𝜎 √𝜋𝑎.

(2.4)

Por outro lado, a componente da/dN refere-se à velocidade de crescimento da
fenda, sendo a variação da fenda em função do número de ciclos.
Na Figura 2.10, é possível observar um exemplo de uma curva da/dN-K, onde
se distinguem claramente três regimes.
No Regime I, existe uma grande influência da microestrutura, da tensão média,
do ambiente, e do fecho de fenda induzido por rugosidade. Neste regime, é possível
encontrar o valor do limiar de fadiga, Klf. Sendo que o limiar de fadiga representa a gama
do limiar de intensidade de tensões abaixo do qual a fenda não se propaga. O regime II,
governado pela Lei de Paris, Equação 2.5, é influenciado pela combinação de certos
ambientes, tensão média e frequência, nele ocorre um crescimento das estrias. Neste regime
é possível dizer que existe um comportamento linear entre a velocidade de propagação e o
fator de intensidade de tensões, o que significa que a taxa de crescimento é constante. Já no
regime III, há pouca influência do ambiente, sendo que os fatores principais são: a
microestrutura, a tensão média e a espessura. A fenda propaga-se lentamente acima do limiar
de fadiga no regime I, passando a comportar-se segundo a Lei de Paris no regime II. No
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regime III a propagação é rápida e instável até ocorrer a rotura. Esta ocorre quando se atinge
o valor de Kc, isto é, a gama de intensidade de tensões crítica. [24]

Figura 2.10. Gráfico da/dN-K, com os três regimes de fadiga. Retirado de [24]

𝑑𝑎
𝑑𝑁

= 𝐶𝛥𝐾 𝑚 .

(2.5)

Sendo que C e m (~2-4) são constantes inerentes ao material. Grosso modo, a
acumulação de dano devido à deformação plástica cíclica na zona plástica da ponta da fenda
é responsável pelo mecanismo intrínseco de propagação de fendas por fadiga a níveis de K
inferiores a Kc. [24]

2.5.2.

Comportamento à fadiga de ligas de titânio sob corrosão

A fadiga sob corrosão é um fenómeno que ocorre quando os materiais reagem
com químicos corrosivos no ambiente envolvente, quando sujeitos a tensões dinâmicas ou
estáticas. Isto leva à formação de fendas e diminuição da resistência mecânica, facilitadas
pela ação do meio corrosivo conjugado com fenómenos como a fadiga. A propagação de
fenda pode ser amplificada pela presença do meio corrosivo em adição ao fenómeno de
fadiga que ocorre. Em materiais metálicos podem aparecer fendas profundas e finas devido
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à corrosão, mesmo que o metal como um todo não aparente ter sofrido um ataque uniforme
significativo. As tensões podem ser aplicadas externamente ou podem se tratar de tensões
residuais no próprio material. As falhas por corrosão sob tensão são geralmente identificadas
por inspeção microestrutural do metal. É comum observar-se ramificações extensas das
fendas ao longo das fronteiras de grão. A localização da iniciação da fenda pode ser
identificada pela presença de um produto de corrosão. [24]
A Figura 2.11 mostra as muitas fendas intergranulares formadas como resultado
do processo de corrosão sob fadiga.

Figura 2.11. Micrografia de um metal, perto da zona da fratura por fadiga sob corrosão [200X]. Retirado de
[27]

A liga Ti6Al4V fabricada através de manufatura aditiva é usada cada vez mais
em aplicações médicas e na indústria aeronáutica devido à sua elevada resistência mecânica,
baixo peso e resistência à corrosão. A maior parte destes componentes opera em condições
de carga cíclica, estando expostos a um ambiente potencialmente corrosivo, isto é, em
condições de corrosão sob fadiga. O desempenho de ligas fabricadas através de manufatura
aditiva é significativamente influenciado pelas porosidades, tensões residuais, as quais
podem ser reduzidas através da otimização dos parâmetros do processo, tratamentos
térmicos ou HIP. Estes parâmetros podem influenciar significativamente a propagação de
fendas em condições de corrosão sob fadiga, contudo, a compreensão deste assunto necessita
ainda de uma investigação mais profunda sobre o tema. Testes recentes sobre propagação de
fendas feitos em provetes de liga de titânio Ti6Al4V produzidos por FSL sujeitos a fadiga e
em ambientes corrosivos, demonstram um efeito de aceleração muito importante na
nucleação e propagação da fenda em fadiga quando sujeita a um ambiente corrosivo,
particularmente para elevadas concentrações de NaCl. [28]
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Zhao et al. [29], estudaram o comportamento à fadiga em amostras de liga de
titânio Ti6Al4V fabricadas através de FSL, demonstrando que a tensão limite de fadiga
diminui na presença de soluções salinas, no entanto, quando comparado com outras ligas, o
seu comportamento relativo à resistência à corrosão é melhor. [28]
Baragetti e Arcieri [30], concluíram que a velocidade de propagação da fenda é
maior para provetes da liga de Ti6Al4V ensaiados numa solução de NaCl 3,5%, quando
comparados com provetes ensaiados em óleo de parafina e ao ar livre. [29]
De uma forma geral e apesar dos poucos estudos encontrados, é possível dizer
que a liga Ti6Al4V apresenta um comportamento à fadiga, quer na iniciação quer na
propagação, menos resistente, quando submetido à fadiga num ambiente em solução salina,
quando comparado com testes realizados em atmosfera laboratorial.

2.5.3.

Efeito das tensões residuais no comportamento à fadiga

As tensões residuais são tensões internas existentes num componente mecânico,
mesmo em situações em que não existe nenhum carregamento externo. Estas têm natureza
elástica e podem-se sobrepor às tensões aplicadas, sendo que podem ter um efeito prejudicial
ou benéfico no comportamento do componente à fadiga. O seu estado pode ser alterado após
a aplicação de processos como soldadura, maquinagem, a existência de elevados gradientes
térmicos ou carregamentos mecânicos, podendo ser redistribuídas. As tensões residuais
modificam o ciclo de carregamento, agindo como tensão média e interagindo com o ciclo de
tensões médias aplicado, alterando assim a razão de tensão efetiva. Se estas tiverem sentido
contrária ao carregamento, podem aumentar a vida à fadiga do componente, pelo contrário,
ser tiverem o sentido do carregamento, podem ser prejudiciais, uma vez que aumentam a
magnitude das tensões totais a que o material fica sujeito.
Apesar de não terem sido encontrados estudos que apresentem conclusões sobre
da distribuição das tensões residuais em componentes da liga Ti6Al4V fabricados através de
FSL, é possível dizer que, as tensões residuais devem ter um papel importante no
comportamento à fadiga, dado que no processo FSL existem elevados gradientes de
temperatura, provocando o aparecimento destas nos componentes. [31]
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No entanto, Ramulu e Edwards [31] concluíram que, é necessário a aplicação de
tratamentos térmicos e de HIP, com o objetivo de reduzir as tensões residuais prejudiciais
geradas durante o processo de FSL.

2.5.4.

Efeito do TTATR e do HIP na resistência à fadiga

O tratamento HIP é capaz de eliminar defeitos internos, assim como, alterar a
microesturura da liga Ti6Al4V, melhorando as propriedades mecânicas à fadiga, em
comparação com outros tratamentos térmicos como o tratamento TTATR.
Zhang et al. [32] compararam esta liga manufaturada por FSL com processos
convencionais. Estes autores concluíram que a aplicação do tratamento HIP em componentes
fabricados por FSL pode melhorar a ductilidade desta liga, assim como melhorar o seu
desempenho na propagação de fendas, podendo-a equiparar ao desempenho de peças
manufaturadas através de processos convencionais.
Wu et al. [33], aplicaram o processo HIP a componentes desta liga fabricados
por FSL, obtendo resultados que demonstraram, um decréscimo de 20% na dureza e 30% na
tensão de cedência. Estes decréscimos devem-se a alterações microestruturais,
transformações de fase e aquecimento acima da temperatura da mudança de fase.
Xuan e Nasrac [34], levaram a cabo a aplicação de um TTATR, a 800ºC e com
arrefecimento ao ar livre. Os resultados obtidos demonstraram um aumento das propriedades
de resistência à fadiga. Os mesmos autores fizeram também estudos com o tratamento HIP
a 920ºC, concluindo que a aplicação deste processo não conduziu a um melhoramento das
propriedades à fadiga tão elevado como o que aconteceu com o tratamento TTATR.
Yu et al. [35], demonstraram que a aplicação do HIP, quando realizado a 920ºC
e a uma pressão de 100MPa, conduz a um aumento de cerca de 12,5% na tensão limite de
fadiga.
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Nesta dissertação foram realizados ensaios mecânicos de propagação de fenda
por fadiga em provetes denominados como “Compact tension” (CT) de 6 mm de espessura.
Os provetes apresentaram a geometria adicada na Figura 3.1 escolhida através das
recomendações da norma ASTM E647, estes foram construídos através de MA utilizando o
processo FSL na direção vertical, ou seja, ao alto. O pó metálico escolhido foi produzido
através de uma liga de titânio Ti6Al4V, cuja composição química está apresentada na Tabela
3.1 (dados fornecidos pelo fabricante). Para a realização do processo de FSL recorreu-se a
um sistema de manufatura aditiva da marca 3D Systems, modelo The ProX DMP 320, cuja
máxima potência do laser é de 500 W. A densidade de energia usada foi de 57 J/mm3, a
espessura das camadas depositadas foi de 30 m.

Direção de produção e
carregamento

Figura 3.1. Geometria, direção de produção e carregamento para os provetes utilizados. Dimensões em
mm.
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Tabela 3.1. Composição química da liga de titânio Ti6Al4V, em fração mássica.

Al

V

5,50-6,50 3,50-4,50

Uma

vez

O

N

C

H

Fe

Y

Ti

<0,15

<0,04

<0,08

<0,012

<0,25

<0,005

Bal.

construídos

foram

tratados

os

provetes

termicamente

e

termomecanicamente, através dos tratamentos TTATR e HIP, respetivamente. Para o
TTATR, os provetes foram sujeitos a um aquecimento lento e controlado até 670ºC
mantendo essa temperatura durante 5 horas e finalmente arrefecendo os provetes ao ar livre
até à temperatura ambiente. Relativamente ao tratamento HIP, os provetes foram submetidos
a uma temperatura de 920ºC durante 2 horas no interior de uma câmara com atmosfera
pressurizada a 100MPa e posteriormente arrefecidos ao ar livre. Após estes processos, todos
os provetes foram submetidos a um processo de maquinação e polimento para a obter as
dimensões finais dos mesmos.

Foi retirado um provete de cada série para a realização de uma análise
metalográfica numa das faces dos provetes numa zona muito próxima ao entalhe. As
amostras foram preparadas seguindo as recomendações da norma ASTM E3 e
posteriormente atacadas quimicamente utilizando um reagente designado por Kroll’s cuja
composição foi de: 6% de ácido nítrico, 1% de ácido fluorídrico e a restante água destilada,
como é recomendado na norma ASTM E407. Após a preparação e o consequente ataque
químico das amostras, estas foram observadas e fotografadas usando um microscópico ótico
Leica DM4000 M LED.
Foram realizados testes de dureza Vickers (nos provetes atacados quimicamente)
com recurso a um durômetro Stuers Duramin 1 segundo a norma ASTM E384-11e1,
utilizando uma carga de 1 kg e uma distância entre indentações de 1 mm. As indentações
foram realizadas longitudinalmente ao entalhe dos provetes CT. Os ensaios metalográficos
e de dureza foram os realizados de modo a entender as mudanças microestruturais e de
dureza que logo afetam diretamente as propriedades mecânicas do material, após os
tratamentos térmicos.
Aproveitando uma das fases dos provetes anteriormente descritos, dado que a
outra fase foi utilizada para a realização de ensaios de durezas, foram medidas as tensões
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residuais através do método de difração de raios-x à superfície e em incrementos de
profundidade conseguidos através de polimento eletroquímico, isto para ambas as séries. A
área de radiação correspondeu a 4 mm2 e as medições foram feitas a 1 mm do entalhe na
direção transversal da propagação de fenda, que corresponde à direção do carregamento
aplicado nos ensaios de fadiga.
Os restantes provetes foram usados para a realização de ensaios de propagação
de fendas por fadiga, sendo que cada provete utilizado foi polido segundo a norma ASTM
E3 para uma visualização de fendas com excelente precisão. Dois provetes tratados por HIP
foram empregados na obtenção de uma curva completa de propagação de fenda ao ar livre,
englobando os três regimes de propagação. Enquanto os restantes provetes tratados por
TTATR foram utilizados em ensaios de propagação de fendas por fadiga em ambientes
corrosivos apenas para o regime II, correspondente a Lei de Paris.
Quer num caso quer noutro os ensaios foram realizados para uma razão de
tensões de R=0.05, sendo que os ensaios decorreram numa máquina elétrica INSTRON,
modelo ELECTROPLUS E10000 com uma capacidade de carga dinâmica máxima na ordem
dos 10 kN. O método utilizado para acompanhar a propagação das fendas foi o método ótico,
um dos métodos propostos na norma ASTM E647. O sistema ótico é composto por uma
luneta ótica Specwell M850-S com uma ampliação de 45 vezes e um micrómetro Mitutoyo
com precisão até à milésima de milímetro. Com este método é possível registrar o avanço
da fenda e o número de ciclos (determinados pelo software da máquina) entre intervalos de
0,2 mm que depois permitem o cálculo da velocidade de crescimento de fenda (da/dN)
segundo o método polinomial incremental de 5 pontos, também recomendado na mesma
norma. Por fim os valores foram colocados em gráficos da/dN vs ΔK.
No que diz respeito aos ensaios dos provetes tratados por HIP foi necessário
realizar dois tipos de ensaios diferentes, em primeiro lugar um ensaio de propagação a ΔP
contante a partir de ΔK=7 MPam1/2 sendo que o valor ΔK vai sofrendo um aumento gradual
com o aumento da fenda. Em segundo lugar um outro ensaio com ΔP decrescente, com
descidas de 10 % a cada 1 mm, a partir de ΔK=7 MPam1/2 que culminou com o valor de ΔK
para uma velocidade de propagação de fenda igual a 10-7 mm/ciclo, que corresponde ao valor
de limiar de fadiga segundo a norma ASTM E647.
Para os ensaios de propagação de fendas em ambientes corrosivos nos provetes tratados por
TTATR houve a necessidade de criar uma tina de corrosão que se adaptasse ao sistema de
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amarras existente, tal equipamento pode ser visto na Figura 3.2. Assim como é possível
observar o sistema ótico de medida de fenda e um dispositivo para medir a evolução do
potencial de corrosão conforme a fenda se propagava. Este sistema é composto por um
potencióstato A SP‐50 da marca BioLogic Science Instruments conectado a um elétrodo de
referência, um contra elétrodo e um elétrodo de trabalho. O elétrodo de trabalho faz passar
uma corrente entre ele e o contra elétrodo através do provete e o elétrodo de referência deteta
a mínima variação no potencial, permitindo assim medir o potencial de corrosão durante o
ensaio e antes do mesmo no período de estabilização. Os ensaios de propagação de fendas
por fadiga foram realizados de maneira crescente tal qual foi descrito anteriormente com ΔP
contante até a rutura e usando o mesmo procedimento.

Elétrodo de referência

Amarra superior

Contra elétrodo
Provete
Elétrodo de trabalho
Tina de corrosão

Amarra inferior
A SP‐50 Potencióstato

Sistema ótico

Figura 3.2. Sistema de medição de fenda e corrosão para os ensaios de propagação de fendas por fadiga em
ambiente corrosivo.

Para realizar os ensaios em ambiente corrosivo recorreu-se a três soluções
diferentes, as quais foram: saliva artificial, solução de ringer e uma solução salina 3,5%. As
composições químicas de cada solução estão apresentadas na Tabela 3.2. Estas soluções
foram selecionadas de modo a simular os fluidos corporais, dada a grande utilização de esta
liga de titânio na fabricação de implantes dentários e próteses. De modo a entender melhor
o efeito do tempo na propagação de fendas por fadiga nestes ambientes corrosivos foram
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testadas duas frequências de ensaios diferentes, 1 Hz e 10 Hz. Enquanto que para os ensaios
dos provetes tratados por HIP a frequência de ensaio foi sempre de 10 Hz.
Tabela 3.2. Composição química das soluções utilizadas nos ensaios de propagação de fendas por fadiga em
ambientes corrosivos. (Concentração em g/l).

Solução corrosiva

NaCl

K

Mg

Ca

SO₄²⁻

KCl

CaCl2.2H2O

KH2PO4

Na2HPO4.12H2O

KSCN

NaHCO3

C6H8O7

Saliva artificial (pH=6.5)

0,6

-

-

-

-

0,72

0,22

0,68

0,86

0,06

1,50

0,03

Solução de Ringer

6

-

-

-

-

0,4

0,2

-

-

-

-

-

Solução salina (pH=6.8)

30,2

0,39

1,3

0,42

2,7

-

-

-

-

-

-

-

Por último, as superfícies de fratura dos provetes utilizados nos ensaios de
propagação de fenda por fadiga em ambientes corrosivos, ensaiados a uma frequência de 1
Hz, foram analisadas e fotografadas por microscopia eletrónica de varrimento através de um
microscópio eletrónico Philips XL30. Foram escolhidos estes provetes devido aos mesmos
evidenciarem melhor o efeito da corrosão dos ambientes utilizado.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1. Análise Metalográfica
A Figura 4.1 mostra a análise metalográfica feita em provetes de Ti6Al4V,
manufaturados por FSL. A imagem A pertence ao provete com TTATR. A imagem B
pertence ao provete com tratamento HIP. Em ambas as imagens podem-se observar as duas
fases  e . A fase  tem uma tonalidade clara enquanto a fase  tem uma cor mais escura.
Na imagem B é possível observar o efeito do tratamento HIP no material.
Por comparação entre a imagem A e B é possível dizer que existe uma maior
proporção da fase  relativamente à fase  na imagem B. Alterando assim as propriedades
mecânicas dos provetes ensaiados. Pelo contrário na imagem A, existe uma distribuição mais
homogénea das fases  e , podendo-se dizer que existem numa proporção de 50% cada.
O tratamento HIP provoca uma transição da fase  para , devido à aplicação de
temperaturas superiores à temperatura de transição da liga utilizada (882ºC), o que conduz a
um aumento da fase  nos provetes tratados por HIP. Por outro lado, o TTATR não atinge
temperaturas elevadas o suficiente para esta mudança de fase ocorrer, pelo o que se pode
concluir que não houve alteração microestrutural.
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A

B

Figura 4.1. Imagens tiradas a partir da análise metalográfica de provetes com TTATR (A) e com tratamento
HIP (B).
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4.2. Análise de Durezas
Pode-se observar através da Figura 4.2 que os provetes tratados com HIP
apresentam uma menor dureza, o que conduz a uma maior ductilidade, quando comparados
com os provetes tratados com TTATR, na direção longitudinal, isto é, na direção de
propagação da fenda. A média dos valores da dureza no provete tratado com HIP é de
aproximadamente 350 HV, enquanto a média para provetes tratados com TTATR é de cerca
de 405 HV. O tratamento HIP, quando comparado com o TTATR, conduz a uma redução de
quase 14% na dureza do material. Como foi descrito no subcapítulo anterior, isto deve-se ao
facto de existir uma maior percentagem da fase . Esta tem menor dureza quando comparada
com a fase , daí os provetes tratados com HIP terem uma menor dureza.
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410

Dureza [HV]

390

370

350

330

HIP
TTATR

310
1

2
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5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nº da medição

Figura 4.2. Gráfico com durezas obtidas na direção longitudinal para provete com tratamento HIP e para
provete com TTATR.
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4.3. Propagação de fenda por fadiga (HIP vs TTATR)
A comparação dos resultados obtidos na propagação de fenda para ambos os
tratamentos, é possível ser consultada na Figura 4.3.
Como é possível perceber, o tratamento HIP provoca um aumento do Klf,
passando a ser 4,35, aumentando 42% em relação ao valor obtido para o provete TTATR.
De uma forma geral pode-se dizer que o HIP provoca um aumento das
propriedades mecânicas relativamente à propagação de fenda, dado que a curva HIP está
deslocada para o lado direito em relação à curva TTATR, o que significa que para o mesmo
valor de K, a velocidade de propagação é menor. Isto poderá ser devido a: Redução de
defeitos e densificação do material, e/ou tensões residuais provocadas pelo tratamento HIP,
e/ou aumento do fenómeno do fecho de fenda.
1E-02

da/dN [mm/ciclo]
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1E-05

1E-06

TATR [40]
1E-07
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8 10

ΔK[
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40
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√ ]

Figura 4.3. Comparação dos ensaios realizados a 10 Hz, entre provetes tratados com HIP e provetes
tratados com TTATR [40].
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Apesar de não ter sido estudado, nem o fenómeno do fecho de fenda, nem a
densificação do material, é importante comentar que o aumento da fase  conduz a um
aumento da ductilidade, pelo que a plasticidade na ponta da fenda também aumenta. Este
fenómeno leva a que possa existir um aumento do fecho de fenda por plasticidade,
diminuindo assim a velocidade de propagação. [36-39]
Acrescenta-se a isto, uma possível diminuição de defeitos por parte do
tratamento HIP, tal como descrito no Capítulo 2, o que pode conduzir a uma melhoria do
desempenho dos componentes à propagação de fenda. Também pode ocorrer uma mudança
benéfica do campo de tensões residuais, efeito que será abordado no Subcapítulo 4.3.1.
Na Tabela 4.1, é possível consultar os valores das constantes da Lei de Paris,
para os ensaios com provetes FSL+HIP
Tabela 4.1. Parâmetros da Lei de Paris para ensaio com provetes FSL+HIP.

Klf [MPa√𝒎]

C

m

R

4,35

1,007x10-8

3,293

0,983

4.3.1.

Análise do campo das tensões residuais

A análise da Figura 4.4 é feita através da comparação da existência de tensões
internas no material em função da sua profundidade na direção transversal.
De notar que a direção transversal é a mais importante uma vez que esta é a
direção de aplicação da carga, e como tal as tensões residuais poderão influenciar o
comportamento à fadiga do provete.
Tal como se pode observar na Figura 4.4, o tratamento TTATR faz com que as
tensões residuais sejam praticamente nulas, apenas sendo compressivas à superfície, na
ordem de -65MPa, isto significa que o tratamento térmico TTATR foi aplicado corretamente.
Por outro lado, o tratamento HIP, aumenta as tensões residuais à superfície,
sendo que estas são compressivas e bastante maiores do que as verificadas no TTATR (375MPa). Isto deve-se à deformação plástica induzida pelo HIP, a qual ocorre devido às
altas pressões à superfície usadas durante o tratamento.
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As tensões residuais têm maior influência no regime I de fadiga, uma vez que as
cargas são menores e a deformação plástica na ponta da fenda é diminuta, fazendo com que
tenham maior impacto, sobretudo à superfície. O que pode contrariar as tensões aplicadas
durante a propagação de fenda à fadiga provocando assim menores velocidades de
propagação verificadas na Figura 4.3. Isto não invalida que haja também algum efeito do
fenómeno de fecho de fenda induzido por rugosidade, sobretudo no regime I.
No regime II, onde governa a lei de Paris, o seu impacto é menor, pois existe
uma maior deformação plástica na ponta da fenda, assim, o impacto das tensões residuais é
menor.
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Figura 4.4. Distribuição das tensões residuais em profundidade na direção transversal e ambas as séries, com
indicação do desvio-padrão em cada ponto.

4.4. Propagação de fenda por fadiga sob corrosão
Os resultados obtidos nos ensaios de propagação de fenda por fadiga sob
corrosão estão compilados nas Figuras 4.5 e 4.6, sendo divididos em gráficos de ensaios
realizados a 10Hz e 1Hz, respetivamente. Tanto na Figura 4.5 como na Figura 4.6, pode-se
observar a influência do meio corrosivo na propagação de fenda. De uma maneira geral, o
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meio corrosivo acelera a propagação de fenda, sendo que por ordem crescente de influência,
tem-se a saliva artificial, a solução de Ringer e a solução salina 3,5%. As curvas de fadiga,
sob o efeito da corrosão, são deslocadas para a esquerda em relação ao teste realizado em ar
livre. A saliva artificial tem um comportamento parecido ao do ar livre, no entanto, as outras
soluções têm um efeito muito mais pronunciado. Este efeito vai aumentando consoante a
maior presença de NaCl, como é possível constatar na Tabela 3.2. Como dito no Capítulo 2,
os iões Na+ e Cl- vão influenciar o fenómeno de passivação, dissolvendo a camada protetora
e atacando a superfície de passagem da fenda, acelerando o fenómeno de propagação de
fenda em fadiga.
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Figura 4.5. Comparação dos ensaios das soluções corrosivas e ar, todos realizados a 10 Hz.
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Figura 4.6. Comparação dos ensaios das soluções corrosivas e todos realizados a 1 Hz e do ar a 10 Hz.

As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9, mostram a influência do tempo no fenómeno de
propagação de fenda em fadiga sob corrosão. Nas três figuras, é visível que, para frequências
baixas, neste caso para 1Hz, quando comparado com os ensaios a 10Hz, o efeito da corrosão
é mais acentuado, uma vez que os ensaios demoram mais tempo, e assim, há mais tempo
para o ambiente corrosivo atuar no material, retardando o fenómeno de repassivação e
acelerando a propagação da fenda, deslocando as curvas de fadiga para a esquerda. Este
efeito é maior nos gráficos da solução de Ringer e da solução salina 3,5%. No caso da saliva
artificial, a diferença não é tão grande.
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Figura 4.7. Comparação dos ensaios com solução salina (3,5%) a 1 e a 10 Hz e do ensaio em ar a 10 Hz.
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Figura 4.8. Comparação dos ensaios com Solução de Ringer a 1 e a 10 Hz e do ensaio em ar a 10 Hz.
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Figura 4.9. Comparação dos ensaios com Saliva Artificial a 1 e a 10 Hz e do ensaio em ar a 10 Hz.
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Nas Tabelas 4.2 e 4.3, estão resumidos os parâmetros da Lei de Paris, regime II
de fadiga, para os gráficos da/dN - K, realizados a 10Hz e 1Hz, respetivamente
Tabela 4.2. Parâmetros da Lei de Paris para ensaios em ambientes corrosivos a 10Hz e para o ar livre.

Soluções

C

m

R

TTATR (Ar livre)

3,085x10-8

3,011

0,991

TTATR (Solução
Salina 3,5%)

4,91x10-7

2,345

0,995

TTATR (Saliva
Artificial)

2,98x10-8

3,176

0,995

TTATR (Solução de
Ringer)

2,96x10-7

2,471

0,992

Tabela 4.3. Parâmetros da Lei de Paris para ensaios em ambientes corrosivos a 1Hz e para o ar livre.

Soluções

C

m

R

TTATR (Ar livre)

3,085x10-8

3,011

0,991

TTATR (Solução
Salina 3,5%)

4,896x10-7

2,457

0,995

TTATR (Saliva
Artificial)

7,516x10-8

2,845

0,998

2,379x10-7

2,727

0,996

TTATR
(Solução de Ringer)
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4.4.1.

Potencial de corrosão

Na Figura 4.10, é possível observar a evolução do potencial do elétrodo de
trabalho em função da densidade de corrente. Tal como se concluiu anteriormente, na análise
dos gráficos da/dN - K, é possível afirmar que as soluções têm um poder de corrosão
diferente, sendo que, tal como anteriormente se verificou, e por ordem crescente de
capacidade de corrosão, tem-se, a saliva artificial, a solução de Ringer e a solução salina 3%
NaCl.
Inicialmente, na região catódica, a qual está à esquerda do ponto com menor
densidade de corrente, observa-se uma queda da densidade de corrente acompanhada por
uma queda do potencial de corrosão do elétrodo de trabalho.
De seguida atinge-se o ponto mais baixo, que corresponde ao potencial de
corrosão de cada solução. De notar que a solução com menor potencial de corrosão é aquela
que é menos corrosiva, confirmando assim, a ordem já referida de capacidade de corrosão
das soluções. Comparando os valores do potencial de corrosão para cada solução, obteve-se
para a saliva artificial um valor de densidade de corrente 5,64x10-6 A/cm2 e de potencial de
-0,31 V. Para a solução de Ringer, uma densidade de corrente de 3,16x10-9 A/cm2 e de
potencial de -0,49 V. Por último para a solução salina, 3,73x10-9 A/cm2 e -0,51 V, para a
densidade de corrente e potencial de corrosão, respetivamente.
Seguidamente a densidade de corrente aumenta, entrando-se assim na região
anódica. Ao analisar o comportamento do potencial do elétrodo de trabalho em função da
densidade de corrente, pode-se verificar que ocorre um aumento da densidade de corrente
que tende a estabilizar para valores de potencial positivos e maiores. Esta zona corresponde
ao fenómeno de repassivação. Logo para valores de densidade de corrente maiores, mais
demorada será o fenómeno de repassivação, e como tal, maior será a capacidade de corrosão,
para uma dada solução. Mais uma vez, a Figura 4.10, confirma o potencial de corrosão
anteriormente atribuído a cada solução.
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Figura 4.10. Potencial do elétrodo de trabalho em função da densidade de corrente para as três soluções
usadas.

Analisando todos os dados anteriores é possível afirmar que a velocidade de
propagação de fenda por fadiga sob corrosão tende a aumentar quanto maior for a densidade
de corrente de corrosão, causando uma menor capacidade de repassivação, ou seja,
regeneração da camada protetora, e por sua vez, maior potencial de corrosão, que neste caso
se traduz pelo aumento do teor em NaCl no meio corrosivo.

4.5. Análise fractográfica
A Figura 4.11, diz respeito ao provete ensaiado a 1Hz em solução salina 3,5%.
São visíveis ao longo de toda a superfície de propagação da fenda, diversas marcas
características de fenómenos associados à corrosão. As setas a vermelho indicam os locais
afetados pela corrosão por pitting. A azul pode-se observar marcas referentes à corrosão por
crevice.
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As marcas de corrosão por crevice, aparecem geralmente em redor das zonas
onde ocorreu pitting, tendo a forma de aglomerados quase-esféricos, com uma cor
geralmente clara. Já as marcas de pitting, tratam-se de depressões na superfície, tendo uma
cor escura.
A Figura 4.12, pertence ao provete ensaiado a 1Hz em saliva artificial. Devido a
esta solução ser a menos corrosiva, é de notar que as marcas deixadas na superfície da fenda
por fenómenos como a corrosão por pitting ou a corrosão por crevice são pouco visíveis.
Podendo-se apenas a observar (seta azul), o que parece ser um aglomerado característico do
fenómeno da corrosão por crevice.

Figura 4.11. Análise fractográfica do provete ensaiado em solução salina 3%.
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Figura 4.12. Análise fractográfica do provete ensaiado em saliva artificial.

Estes resultados coincidem com o que foi previamente obtido com a análise das
curvas da/dN - K, mostrando então que de facto, existe uma aceleração da propagação de
fenda por fadiga em ambientes corrosivos, provocada por fenómenos associados à corrosão
como o pitting e o crevice. Estes fenómenos têm uma expressão maior na solução com maior
teor de NaCl.
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5. CONCLUSÕES
Nesta dissertação utilizou-se provetes da liga de titânio Ti6Al4V, produzida por
Fusão Seletiva a Laser, realizando-se ensaios de fadiga, onde foi estudado o fenómeno de
propagação de fenda em provetes tratados com HIP comparando-os com provetes com
TTATR. Foi ainda feito o estudo do efeito de ambientes corrosivos, como, a solução salina
3,5% NaCl, a saliva artificial e a solução de Ringer em provetes testados em fadiga sob
corrosão, analisando de que modo a corrosão afetou a propagação de fenda, estudando-se o
efeito na velocidade de propagação de fenda, o potencial de corrosão, o fator de intensidade
de tensões, a frequência cíclica de carga e a superfície de fratura. Assim foi possível concluir
que:
A microestrutura dos provetes demonstra existir uma maior homogeneidade das
fases  e  nos provetes TTATR, quando comparados com provetes HIP. Nestes é possível
distinguir claramente a fase , clara, da fase , escura. Assim pode-se concluir que existe
uma maior percentagem da fase  nos provetes HIP, o que provocando um amaciamento dos
provetes.
A análise de durezas na direção longitudinal revela que o tratamento HIP
provoca um amaciamento dos provetes com este tratamento, este amaciamento deve-se a
uma maior percentagem da fase , mais macia, em relação à fase . Este amaciamento tem
impacto no comportamento à fadiga, aumentando a vida dos provetes.
O tratamento HIP tem uma influência benéfica no comportamento dos provetes
utilizados em propagação de fenda por fadiga, devido a: presença de tensões residuais
compressivas e à superfície, alteração da microestrutura devido à transformação da fase 
para a fase , a qual apresenta propriedades mecânicas distintas, diminuição dos defeitos e
aumento de compacidade.
A análise dos gráficos das tensões residuais em função da profundidade
demonstra a presença de tensões compressivas superficiais e transversais à propagação de
fenda elevadas, as quais demonstram ter um efeito benéfico na vida à fadiga de provetes
tratados com HIP.
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Os meios corrosivos utilizados têm um potencial de corrosão diferente. Sendo
que este potencial aumenta com o aumento do teor em NaCl, assim o meio mais corrosivo é
a solução salina 3,5% e o menos corrosivo a saliva artificial. Isto pode ser concluído através
das curvas de propagação de fenda por fadiga, uma vez que, quanto mais corrosivo o
ambiente maior a velocidade de propagação da fenda, deslocando assim as curvas de
propagação para a esquerda, quando comparadas com os ensaios realizados em ar livre.
A análise das curvas de densidade de corrente-potencial de corrosão, pode-se
observar que existe um ponto específico onde a densidade de corrente atinge o seu valor
mais baixo, correspondendo a um valor que se denomina por potencial de corrosão e também
que existe um patamar correspondente ao fenómeno de repassivação, onde se conclui que
quanto maior a densidade de corrente, mais tempo demora a restituição da camada protetora
e assim mais corrosivo o ambiente. Este fenómeno também apresenta um aumento quanto
maior for o teor de NaCl, o que como visto anteriormente acelera a propagação de fenda.
Através da análise da superfície de fratura, conseguiu-se observar a existência
de fenómenos característicos de corrosão, como o pitting ou o crevice, que podem ser
observados na superfície de fratura.

5.1. Sugestões de trabalhos futuros
Como dito no Capítulo 4, o aumento da ductilidade derivado à aplicação do
tratamento HIP, poderá ter uma influência importante no fecho de fenda induzido por
plasticidade, pelo que seria importante analisar este efeito futuramente.
Poderão ser também utilizados outros meios corrosivos, como ambientes
sulfurosos, simulando as condições a que os componentes estão sujeitos, como na indústria
aeronáutica.
A utilização de outros métodos de proteção contra a corrosão como a
implantação de nitrogénio superficialmente, pode também ser alvo de estudo.
Pode-se também considerar o estudo futuro do HIP em ensaios de fadiga sob
corrosão.
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