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RESUMO

ANDRADE, Kauan. Avaliação da influência da temperatura de pré-aquecimento
aliado ao ensaio de Burner Rig em revestimentos de barreira térmica. 2017.
43 p. Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Engenharia - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017

Em todo o mundo, o uso de turbinas a gás para geração de energia vem crescendo
nos últimos anos. Hoje em dia, busca-se uma maior eficiência dessas máquinas, que
se destina principalmente à economia de combustível, e consequentemente menores
impactos ambientais. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de propriedades dos
revestimentos de barreira térmica, conhecido como TBC (thermal barrier coating) é
um elemento chave para aumentar a eficiência da turbina. Estes revestimentos
protegem e retardam a degradação de componentes de turbina de gás submetidos a
altas temperaturas, permitindo um aumento da temperatura de trabalho da turbina e
aumentando sua eficiência e vida útil.
A real capacidade dos TBC’s ainda está em desenvolvimento. Visando aumentar as
propriedades de proteção dos revestimentos de barreira térmica, são realizados
diferentes estudos relacionados com os mecanismos de degradação destes materiais.
Estes testes simulam as condições severas que ocorrem no ambiente das turbinas a
gás, com o objetivo de forçar os mecanismos de desgaste nos revestimentos
estudados.
Este trabalho utiliza equipamento do tipo Burner Rig na avaliação dos revestimentos
TBC. O objetivo deste ensaio é criar grandes diferenças de temperatura no Top Coat
(revestimento cerâmico) em espaços de tempo reduzidos, enquanto o topo do
revestimento é submetido a elevadas temperaturas a interface metal cerâmica
permanece em temperaturas bem inferiores. Esse gradiente de temperatura promove
tensões no revestimento promovendo a nucleação e o crescimento de trincas na
cerâmica.
Os resultados obtidos com estes ensaios foram capazes de mostrar a influência da
temperatura de pré-aquecimento na redução da porosidade do revestimento cerâmico
e evolução do crescimento de trincas com o passar dos ciclos térmicos. Com isso, é
possível minimizar os efeitos da degradação sofrida, aumentando o tempo de vida dos
revestimentos.
Palavras-chave: Revestimentos de barreira térmica; Turbinas; Aspersão Térmica;
Temperatura de pré-aquecimento;

ABSTRACT

ANDRADE, Kauan. Evaluation of the influence of the preheating temperature
combined with the Burner Rig test in Thermal Barrier Coatings. 2017. 43 p.
Work completion of Bachelor in Mechanical Engineering - Federal Technology
University - Parana. Ponta Grossa, 2017.

Around the world the use of gas turbines for energy generation has been growing in
recent years. Nowadays, the search for greater efficiency of these machines is carried
out, which is mainly aimed at fuel economy, and as a consequence lower
environmental impacts. The development and enhancement of thermal barrier
coatings properties, known as TBC (thermal barrier coating) is a key element in
increasing turbine efficiency. These coatings protect and retard the degradation of gas
turbine components at high temperatures, enabling increased turbine working
temperature, thereby increasing their efficiency and lifetime.
The real capacity of the TBC is still under development. In order to increase the
protection properties of thermal barrier coatings, different studies related to the
mechanisms of degradation of these materials are carried out. These tests simulate
the severe conditions which happens in the gas turbines environment, with the
objective of forcing the mechanisms of wear on the coatings studied.
This work uses the equipment Burner Rig in the evaluation of TBC coatings. The
purpose of this test is to create large temperature differences in the Top Coat (ceramic
coating) in reduced time spaces, while the top of the coating is exposed to high
temperatures the ceramic metal interface remains at temperatures well below. This
temperature gradient promotes stresses that generates nucleation and crack growth
in the ceramic.
The results obtained with these tests were able to show the differences that the
preheating temperatures provoke in the growth of cracks, alteration of morphology and
porosity of the thermal barrier coatings. With this, it is possible to minimize the effects
of the degradation suffered, increasing the lifetime of the coatings.
Keywords: Thermal barrier coatings; Turbines; Thermal spray; Preheating
temperature;

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Esquema da turbina a gás ........................................................................ 10
Figura 2 - Tecnologias que proporcionaram o aumento na temperatura de trabalho
das turbinas e seu ano de introdução. ...................................................................... 11
Figura 3 - Esquema construtivo do TBC e a função de cada subcamada. ............... 12
Figura 4 - Distribuição da temperatura em um elemento após aplicação do
revestimento TBC ...................................................................................................... 12
Figura 5 - Modelo sugerido na literatura para a formação de um revestimento
aspergido. .................................................................................................................. 14
Figura 6 - Fluxograma das principais técnicas de aspersão térmica a partir de suas
fontes de energia. ...................................................................................................... 15
Figura 7 - Esquemas das pistolas de HVOF. [a] combustível gasoso, com
alimentação dos pós axial ao fluxo dos gases de combustão. [b] combustível liquido,
com alimentação dos pós após expansão dos gases. .............................................. 16
Figura 8 - Esquema dos elementos básicos de uma pistola de APS. ....................... 18
Figura 9- Revestimentos cerâmicos (a) antes de ciclos térmicos e (b) após ciclos
térmicos, demonstrando o surgimento de trincas. .................................................... 20
Figura 10 – Equipamento de Burner Rig da Praxair Surface Technology, em
Indianapolis, EUA. ..................................................................................................... 22
Figura 11 - Equipamento de Burner Rig utilizado por Wu 2010. ............................... 23
Figura 12 – Amostras no torno antes da deposição. ................................................. 24
Figura 13 - Equipamento utilizado para o ensaio de Burner Rig. .............................. 26
Figura 14 - Estabelecimento do limiar de fases cerâmica e de poros (na cor verde),
utilizando software da Zeiss. ..................................................................................... 28
Figura 15 - Morfologia das amostras com 25°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos
(b) 2000 ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes ...................... 30
Figura 16 - Morfologia das amostras, 100°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos (b)
2000 ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes ........................... 32
Figura 17 - Morfologia das amostras com 320°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos
(b) 2000 ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes ...................... 33
Figura 18 - Gráfico da porosidade ao longo dos ciclos para as diferentes
temperaturas de pré-aquecimento ............................................................................ 34
Figura 19 - Gráfico da redução de porosidade com o passar dos ciclos. ................. 35
Figura 20 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 1000 ciclos, (a)
25°C (b)- 100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes. .................................................... 36
Figura 21 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 2000 ciclos, (a)
25°C (b) 100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes ...................................................... 37
Figura 22 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 4000 ciclos, (a)
25°C (b) 100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes ...................................................... 38
Figura 23 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 6000 ciclos, (a)
25°C (b) 100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes ...................................................... 39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Composição Inconel 718 .......................................................................... 24
Tabela 2 - Composição Bond Coat (Ni-323) e Top Coat (ZRO 236-1). ................... 25
Tabela 3 - Descrição dos parâmetros de deposição do revestimento Bond Coat
Ni343 por HVOF ........................................................................................................ 25
Tabela 4 - Parâmetros de deposição do Top Coat ZRO 236-1 por APS .................. 25
Tabela 5 – Tempos de aquecimento, resfriamento e movimentação das amostras
durante o ensaio ........................................................................................................ 27
Tabela 6 – Tempos de ensaio para diferentes ciclos ................................................ 27
Tabela 7 – Resultado da porosidade (medições no MEV-BSE) dos revestimentos
cerâmicos. ................................................................................................................. 34

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

TBC

Thermal Barrier Coating (Revestimento de Barreira Térmica)

HVOF

High Velocity Oxi-Fuel (Aspersão Térmica por Chama de Alta Velocidade)

APS

Air Plasma Spray (Aspersão Térmica por Plasma ao Ar)

EBPVD

Physical Vapor Deposition by Electron Beam (Deposição Física de
Vapor por Feixe de Elétrons)

TGO

Thermally Grown Oxide (Óxido Termicamente Crescido)

TC

Top Coat (Revestimento Superior)

BC

Bond Coat (Revestimento de Adesão)

PTA

Plasma Transferd Arc (Aspersão Térmica por Plasma Transferido)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 7
1.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................... 8
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 8
2 REVISÃO DA LITERATURA................................................................................ 9
2.1 TURBINAS A GÁS ............................................................................................ 9
2.2 REVESTIMENTOS DE BARREIRA TÉRMICA ................................................. 10
2.3 PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA .......................................................... 13
2.3.1 Processo de alta velocidade (HVOF).............................................................. 15
2.3.2 Aspersão térmica plasma por arco não transferido - APS .............................. 17
2.4 MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE BARREIRA
TÉRMICA ................................................................................................................ 18
2.5 ENSAIOS DE CICLAGEM TÉRMICA ............................................................... 20
2.5.1 Ensaio Burner Rig ........................................................................................... 20
3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS ................................................................ 24
3.1 DEPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS ............................................................ 24
3.2 ENSAIO DE BURNER RIG ............................................................................... 26
3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS.................................................................... 27
3.4 DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE DOS REVESTIMENTOS...................... 28
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ......................................................................... 29
4.1 ANÁLISE DA MORFOLOGIA DOS REVESTIMENTOS ................................... 29
4.1.1 Morfologia das amostras com diferentes temperaturas de pré-aquecimento . 29
4.2 COMPARAÇÃO DA POROSIDADE NAS AMOSTRAS, FUNÇÃO DA
TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO ........................................................... 33
4.3 COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DE TRINCA NAS AMOSTRAS, FUNÇÃO
DA TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO ..................................................... 35
5 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 40
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 41

7

1 INTRODUÇÃO

Desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de geração e transmissão de energia
são constantes, devido ao crescente consumo de energia que o mundo requer. Uma
das tecnologias utilizada na produção de energia são as turbinas a gás. Nos últimos
20 anos esses sistemas apresentaram um grande aumento em sua eficiência de
trabalho, passando de 15% para cerca de 45%, tornando-se uma das maquinas
térmicas de maior eficiência atualmente. Porém, para conseguir esse aumento de
eficiência as temperaturas de trabalho da turbina aumentaram.
Esse aumento da temperatura de trabalho teve como consequência a criação
de um ambiente de trabalho extremamente agressivo nas turbinas, necessitando-se
assim de materiais com uma grande capacidade de trabalho e resistência a elevadas
temperaturas. Com o objetivo de atender as exigências de serviço, foi criado um
sistema de revestimento de materiais conhecido como revestimentos de barreira
térmica (TBC), para revestir as seções sujeitas a altas temperaturas nas turbinas,
como palhetas rotoras e extratoras.
TBC é um conjunto de revestimentos que busca o isolamento térmico e
aumento da resistência à oxidação de um componente através da deposição de uma
camada cerâmica e outra metálica. Além da isolação térmica, esses revestimentos
também proporcionam a proteção contra a corrosão e oxidação a quente do material
revestido. A camada cerâmica é chamada de Top Coat (Revestimento Superior) e a
camada de revestimento metálico chamado de Bond Coat. As propriedades buscadas
na cerâmica são baixa condutividade térmica, elevado ponto de fusão, pequena
diferença de coeficiente de dilatação térmica com o Bond Coat e substrato. O Bond
coat também contribui para o aumento da resistência a oxidação do conjunto.
Os revestimentos de barreira térmica podem ser aplicados utilizando Aspersão
Térmica por Plasma ao Ar (Air Plasma Spray – APS), Aspersão Térmica por Chama
de Alta Velocidade (High Velocity Oxi-Fuel – HVOF) e Deposição Física de Vapor por
Feixe de Elétrons (Physical Vapor Deposition by Electron Beam – EBPVD).
A temperatura de pré-aquecimento é uma das variáveis que influenciam a
morfologia do revestimento e sua resistência aos ciclos térmicos. Então é importante
estudar o seu impacto na eficiência dos revestimentos.
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1.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar a influência da temperatura de pré-aquecimento em revestimentos de
barreira térmica ao longo do ensaio de ciclagem térmica e sua contribuição para o
aumento da vida útil dos mesmos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar um estudo sobre mecanismos de desgaste em elevadas temperaturas
de revestimentos de barreira térmica e sobre os ensaios de ciclagem térmica para
análises desses mecanismos;

•

Realizar ensaios de Burner Rig e identificar as principais informações que os
resultados desses ensaios podem oferecer;

•

Realizar analises de porosidade da camada cerâmica e avaliar sua alteração ao
longo dos ciclos térmicos;

•

Realizar analises do crescimento de trinca no revestimento cerâmico das
amostras ao longo dos ciclos térmicos;
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 TURBINAS A GÁS

Turbinas a gás são motores de combustão interna com ampla utilização nos
setores aeronáutico e de geração de energia. Têm como característica a alta
produtividade em relação a seu tamanho e peso. Soma-se a isso, capacidade de
utilizar diversos tipos de combustível, como por exemplo, gás natural, diesel, metano
e gases proveniente de biomassa (BOYCE, 2006).
Uma turbina a gás é composta por três principais componentes, como mostra
a Figura 1. O primeiro é o compressor de ar, com finalidade de sugar o ar atmosférico
para dentro do sistema e comprimi-lo em altas pressões. O segundo é a câmara de
combustão, local onde o combustível sofrerá a queima. O terceiro é o componente
chamado de turbina, local onde palhetas transformam a energia do ar comprimido em
elevadas temperaturas e a transformam em energia mecânica.
O funcionamento da turbina a gás ocorre a partir da captura do ar atmosférico
através do primeiro estágio do compressor e, a partir daí, através dos próximos
estágios de compressão ocorre o rápido aumento da pressão e temperatura, podendo
então passar para a câmara de combustão. Nesta câmara é injetado o combustível
ao ar que chega aquecido e pressurizado, formando a mistura que foi queimada.
Através da combustão ocorre a produção de gases a altas temperaturas, podendo
atingir temperaturas na faixa de 1400°C a 1500°C. Em seguida, esses gases quentes
se dirigem para a turbina, local que irá extrair a energia dos gases e transformá-la em
potência mecânica de rotação através de suas lâminas. Por último os gases são
liberados por um bocal de saída a uma temperatura de aproximadamente 550°C
(ESTRADA, 2007).
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Figura 1 - Esquema da turbina a gás

Fonte: Adaptado de AirPlane Flying Handbook (2004).

2.2 REVESTIMENTOS DE BARREIRA TÉRMICA

A busca pelo aumento da eficiência em turbinas a gás produziu diversas
inovações técnicas que possibilitaram o aumento da temperatura de trabalho nesses
equipamentos. Essas inovações ocorreram nos processos de fabricação como, por
exemplo, na produção de palhetas monocristalinas, materiais, com a utilização de
TBC (Thermal Barrier Coating), e projetos do equipamento, com a utilização de
sistemas de resfriamento. A Figura 2 apresenta a elevação da temperatura de trabalho
em turbinas a gás nos últimos 60 anos.
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Figura 2 - Tecnologias que proporcionaram o aumento na temperatura de trabalho das
turbinas e seu ano de introdução.

Fonte: Adaptado de SCHULZ (2000).

Os TBC´s são um sistema de materiais que consistem de uma proteção contra
oxidação e corrosão a quente de um componente, possibilitada através de uma
camada metálica, somada a um isolamento térmico proporcionado por uma camada
cerâmica depositada sobre esta última camada metálica. A camada cerâmica é
chamada de Top Coat e a camada de revestimento metálico chamado de Bond Coat.
O TBC permite que palhetas possam operar em ambientes com temperaturas mais
elevadas do que as suportadas pela liga base do componente.
Existem quatro constituintes básicos em uma TBC. O primeiro é o material de
base do componente, ou substrato, normalmente uma superliga de níquel ou cobalto.
Na sequência há uma camada chamada de Bond Coat, rica em alumínio, sobre a qual
se forma uma camada de óxido crescida termicamente (TGO – Thermally Grown
Oxide), constituída predominantemente de α-alumina, que dá resistência contra a
oxidação e corrosão a quente e melhora a aderência entre a camada de ligação e a
cerâmica. Por fim tem-se uma camada cerâmica, denominada camada superior (TC –
Top Coat), normalmente óxido de zircônio (ZrO2) estabilizado com óxido de ítrio
(Y2O3), sendo esta camada a principal responsável pelo isolamento térmico do
sistema (ALMEIDA, 2005). A Figura 3 apresenta um esquema deste sistema. O
isolamento térmica obtido com o TBC está representado na Figura 4.
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Figura 3 - Esquema construtivo do TBC e a função de cada subcamada.

Fonte: Adaptado de SCHULZ (2003).
Figura 4 - Distribuição da temperatura em um elemento após aplicação do
revestimento TBC

Fonte: adaptado de MOSKAL (2009).
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2.3 PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA

O processo de aspersão térmica é formado por um grupo de técnicas que
permitem depositar camadas de materiais metálicos ou não metálicos sobre uma
superfície previamente preparada, definida como substrato, com a intenção de
melhorar sua resistência ao desgaste e a corrosão (TAKIMI, 2004). Também tem sido
utilizada para revestir peças que necessitam de isolamento térmico e elétrico ou
compatibilidade biológica (PAREDES, 1999).
Nos processos de aspersão térmica o material de revestimento está
inicialmente na forma de pós, arames ou vareta. Esses materiais podem ser
alimentados em uma pistola de aspersão que possui uma fonte de calor, cuja origem
pode ser plasma, chama por combustão de gases, gases quentes e arco elétrico.
Estas fontes de calor fornecem a energia térmica para que o material a ser
depositado atinja o estado fundido ou de alta plasticidade. Uma parte da energia
cinética é proveniente do gás de transporte (ar comprimido ou um gás inerte). Os
gases do plasma ou da combustão, ar comprimido ou gás inerte, devido às altas
temperaturas atingidas, se expandem, acelerando as partículas do material fundido
e/ou semifundido contra a superfície do substrato.
Ao colidirem com a superfície sucessivamente devida a elevada energia cinética
e térmica, as partículas se deformam, arrefecem e se ancoram mecanicamente na
rugosidade da superfície do material base, bem como sobre as partículas previamente
depositadas (PAREDES, 1999). Essa sequência de eventos forma uma camada de
estrutura tipicamente lamelar, composta por partículas deformadas (panquecas),
contendo inclusões de óxidos, vazios e poros. A ligação entre as lamelas e o substrato
pode ser mecânica, metalúrgica, química, física ou uma combinação dessas formas
(LIMA, 2007). A Figura 5 apresenta um esquema da estrutura característica de
revestimentos aspergidos, com lamelas, poros e óxidos.
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Figura 5 - Modelo sugerido na literatura para a formação de um revestimento
aspergido.

Fonte: Adaptado de FST (2014).

Existem diversas formas de classificação dos processos de aspersão térmica,
como, por exemplo, a partir da matéria-prima, na maioria dos casos pós ou arames,
porém alguns fabricantes apresentam técnicas que utilizam como consumíveis
varetas e cordões flexíveis (SULZER METCO, 2013). Outra forma de classificação é
pelo aquecimento, sendo por combustão ou eletricidade, e ainda pela forma de
aceleração das partículas, ar comprimido ou um gás inerte. Além disso, para um
mesmo processo pode haver algumas alterações, como por exemplo, alimentação
axial ou radial de pó, deposição em atmosfera normal ou sob vácuo, entre outros
(LIMA, 2007).
Em SUCHARSKI, 2012, é exemplificado um modelo de classificação dos
processos de aspersão térmica através da fonte de aquecimento. Nesse modelo, os
processos são divididos em três grupos: combustão, energia elétrica e indução
elétrica. A Figura 6 apresenta essa classificação.

15

Figura 6 - Fluxograma das principais técnicas de aspersão térmica a partir de suas fontes
de energia.

Fonte: Adaptado de SUCHARSKI (2012).

2.3.1 Processo de alta velocidade (HVOF)

As principais características do processo HVOF são revestimentos com maior
aderência e menores teores de óxidos e poros. Tais características se devem a maior
energia cinética das partículas e menor tempo de aspersão. Nestes sistemas o
combustível e o oxigênio se misturam antes de passar através de orifícios para a
câmara de combustão, resultando em uma combustão estável, limpa e uniforme. O
material de deposição na forma de pó é introduzido no bocal utilizando gás nitrogênio.
O pó é atomizado ao passar por uma câmara quente do tipo Venturi, onde além de
aquecido, o material é acelerado a elevadas velocidades. A alta pressão dentro da
câmara de combustão gera um jato de exaustão de alta velocidade. Os gases de
combustão fluem através de um bocal para fora da pistola a velocidades supersônicas
(TAKIMI, 2004).
O jato de transferência, que é composto pelo fluxo de nitrogênio somado a
propagação da chama, asperge as partículas a uma velocidade que pode atingir
1200 m/s. Em consequência dessa alta velocidade, as partículas são expostas
durante pouco tempo à chama, o que reduz a oxidação das partículas e
consequentemente faz com que os revestimentos possuam baixa quantidade de
óxidos. Outra característica que se destaca é a temperatura da chama relativamente
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baixa (máxima de 2800ºC, empregando combustível líquido), quando comparado a
outros processos, tal como o processo por plasma (TAKIMI, 2004).
O pequeno intervalo de tempo que as partículas entram em contato com a fonte
de calor não é suficiente para fundi-las (são apenas aquecidas), permitindo assim
aumento significativo de energia cinética, a qual é transformada no momento do
impacto contra o substrato. Como efeito temos que as partículas sofrem maior
deformação, comparados aos processos de menor velocidade de transferência, isso
gera menor porosidade o que resulta em maior aderência e coesão interlamelar
(TAKIMI, 2004).
A Figura 7 mostra esquematicamente duas pistolas de HVOF e suas
particularidades.
Figura 7 - Esquemas das pistolas de HVOF. [a] combustível gasoso, com alimentação dos
pós axial ao fluxo dos gases de combustão. [b] combustível liquido, com alimentação dos
pós após expansão dos gases.

Fonte: Adaptado de SUCHARSKI (2012).

Os revestimentos obtidos por HVOF apresentam maior qualidade em relação à
porosidade e aderência, baixos níveis de tensões residuais, maior eficiência de
deposição, menor sensibilidade a mudança de ângulo de aspersão e à menos
variáveis criticas no processo quando comparados aos processos convencionais de
aspersão, (TAKIMI, 2004). Entendem-se, neste caso, tensões residuais como as
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tensões entre panquecas, pois ao contrario do processo de deposição por soldagem,
o processo de aspersão não gera tensões residuais no substrato.

2.3.2 Aspersão térmica plasma por arco não transferido - APS

O processo APS é um dos processos dentro do grupo de processos definidos
como PS (plasma spray – aspersão térmica por plasma).
Esse grupo é considerado abrangente, pois a alta temperatura do plasma
permite a deposição de uma gama de materiais que incluem os refratários, e materiais
com baixo ponto de fusão. Estes processos utiliza uma mistura de gases que são
ionizados por uma corrente elétrica ao passarem entre dois eletrodos, um de
tungstênio e outro de cobre. Nesta condição é formado um arco plasma que atinge
elevada temperatura e alta velocidade. Essa elevada temperatura (superiores a
16000 ºC) é a principal característica dos processos a plasma (LIMA, 2007).
Revestimentos de alta qualidade são obtidos a partir de variações nesses
processos. Dos quais, pode-se destacar a utilização de câmaras de atmosfera
controlada, que apresentam em revestimentos de melhor qualidade, com maior
adesão, menor porosidade, maior dureza e mínima presença de óxidos entre outras
características. No entanto algumas desvantagens são destacadas, como a
necessidade de refrigeração do eletrodo de cobre e a complexidade do equipamento
(LIMA, 2007).
As técnicas de PS podem ser por arco não transferido (APS) e transferido
(PTA). Onde, no caso do APS, o arco é estabelecido e mantido entre o eletrodo e o
orifício constritor; no PTA, o arco atinge o substrato, que fecha o circuito elétrico,
possibilitando a capacidade de aquecimento e fusão superficial do substrato (LIMA,
2007).
Quando a deposição por plasma é realizada em atmosfera ambiente, o
processo é chamado de APS (LIMA, 2001). O processo APS é definido por um arco
elétrico “não transferido”, pois este arco é constringido entre um eletrodo de tungstênio
coaxialmente alinhado em um bocal de contrição. O objetivo da constrição é controlar
e aumentar a densidade de energia do fluxo de arco. A zona central do plasma é
constituída pelo gás inerte ionizado (em geral argônio, podendo ser também
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nitrogênio) envolvido por um ou mais gases inertes de proteção (argônio, hélio,
hidrogênio, nitrogênio ou mistura) (LIMA, 2007).
Na Figura 8 é apresentado um esquema genérico do processo de APS.
Figura 8 - Esquema dos elementos básicos de uma pistola de APS.

Fonte: Adaptado de SUCHARSKI (2012).

2.4 MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE BARREIRA
TÉRMICA

Uma das funções dos revestimentos de barreira térmica é reduzir a
degradação que ocorre no material base. Entretanto, ao longo do tempo com a
exposição ao ambiente degradante a maioria dos revestimentos passa a sofrer
degradações. Fato que afeta a sua eficiência, e deixa o material base exposto as
degradações. Para os TBC’s, os mecanismos de degradação relacionados a altas
temperaturas mais relevantes são: trincas por fadiga termomecânica, oxidação a alta
temperatura e desplacamento (BOSE, 2007).
A degradação através de trincas por fadiga termomecânica é proveniente da
nucleação e propagação de trincas devido a tensões residuais vindas da
incompatibilidade entre os coeficientes de expansão térmica do substrato e
revestimento e também de tensões externas (BOSE, 2007).
Já a oxidação a alta temperatura ocorre pois há reações químicas as quais
produzem óxidos dos elementos constituintes. Certos óxidos, como o de alumínio,
apresentam baixa taxa de crescimento e resultam na proteção do substrato. O
desplacamento é caracterizada pela perda do óxido protetor na interface entre
revestimento e óxido (BOSE, 2007).
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Para os TBC´s, são divididos em quatros grupos os principais meios de falha
(BOSE, 2007):
•

Falhas prematuras: são falhas que estão relacionadas a problemas durante o
processo de deposição. Podem ser provenientes de parâmetros de deposição
incorretamente regulados ou superfícies sujas. Como consequência, há uma
baixa aderência do revestimento, ocasionando a falha.

•

Degradação induzida por ciclos térmicos: esse tipo de falha é considerado o mais
importante nas falhas de turbinas a gás. Na sua grande maioria, essas
degradações são originadas por duas principais formas. A primeira são as tensões
mecânicas no revestimento cerâmico induzido pelos ciclos térmicos existentes no
funcionamento de uma turbina, e a segunda é a oxidação da bond coat e o
consequentemente crescimento da TGO.

•

Degradações derivadas do processo de erosão: nesse caso, a falha é derivada
dos impactos que o revestimento cerâmico sofre de pequenas partículas que
entram nas turbinas, ou proveniente de outras partes do equipamento.

•

Deposição de materiais corrosivos: esse tipo de falha ocorre através da deposição
de materiais sobre o revestimento cerâmico durante o tempo de trabalho da
turbina. Esses materiais, como por exemplo, o enxofre, podem entrar através do
ar ou do combustível, e com o tempo, se acumulam sobre os componentes da
turbina, podendo gerar corrosão neles.
As principais falhas nos revestimentos cerâmicos, derivadas dos ciclos

térmicos, ocasionam a “separação” do revestimento cerâmico do restante do sistema,
através de trincas na base desses revestimentos. Essas falhas seguem a seguinte
sequência:
• Nucleação das trincas, que ocorre com menos de 25% da vida da TBC;
• Crescimento e união de trincas vizinhas;
• Surgimento de grandes trincas próxima a interface da cerâmica com a bond coat
através da junção de outras menores;
• Falha do revestimento cerâmico, através do desplacamento do mesmo;
A Figura 9 apresenta uma comparação entre TBC (a) antes de ciclos térmicos
e (b) após ciclos térmicos. Nela pode-se observar a formação de tricas próximas a
bond coat.
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Figura 9- Revestimentos cerâmicos (a) antes de ciclos térmicos e (b) após ciclos térmicos,
demonstrando o surgimento de trincas.

Fonte: Adaptado de BOSE (2007).

As principais causas desses tipos de falhas são as tensões residuais na TGO,
imperfeiçoes na interface metal/cerâmica, desplacamento de alumínio através da
oxidação da bond coat e do crescimento da TGO, tensões resultantes pela diferença
nos coeficientes de expansão térmica dos materiais e pela ação de tensões
mecânicas externas.

2.5 ENSAIOS DE CICLAGEM TÉRMICA

Para avaliar as propriedades dos TBC’s e materiais que os compõem são
realizados alguns ensaios, os quais buscam replicar as condições que esses
revestimentos passam quando as palhetas de turbinas estão em pleno funcionamento.
Dentre os ensaios que simulam essas condições pode-se destacar alguns, dentre eles
os ensaios de oxidação cíclica e especialmente de Burner Rig. Estes ensaios buscam
replicar as condições de trabalho das palhetas a fim de estudar mecanismos de falhas
por ciclos térmicos e tensões mecânicas.
2.5.1 Ensaio Burner Rig

Os ensaios realizados com equipamentos de Burner Rig têm como a
característica principal a exposição dos corpos de prova a ciclos térmicos de
aquecimento e resfriamento. O aquecimento é ocasionado devido a exposição dos
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materiais a uma chama, que pode utilizar como combustíveis butano, propano,
oxiacetileno entre outros. O resfriamento é gerado pela insuflação de ar comprimido
sobre os corpos de prova. O resultado final gerado por esses ensaios é a falha da
amostra e o tempo decorrido de ensaio até ela, sendo que essa falha é caracterizada
pelo desplacamento de 10 a 15% da área revestida (BOSE, 2007).
O equipamento de Burner Rig é capaz de realizar diferentes tipos de ensaios
de degradação, dependendo da construção do equipamento e das condições de
ensaio. Dentre os ensaios existentes pode-se citar os ensaios de choque térmico e
oxidação-corrosão. Entretanto não existe atualmente norma que dite um padrão para
os ensaios de Burner Rig, com isso as pesquisas utilizam formas diferentes na
composição dos ciclos de seus ensaios.
A principal função dos ensaios de Burner Rig voltado ao choque térmico é
criar grandes diferenças de temperatura no top coat (revestimento cerâmico) em
espaços de tempo reduzidos, enquanto o topo do revestimento é submetido a
elevadas temperaturas a interface metal cerâmica permanece em temperaturas bem
inferiores. Esse gradiente de temperatura promove tensões no revestimento, devido
as diferenças de coeficientes de dilatação entre o top coat e o bond coat, promovendo
a nucleação e o crescimento de trincas na cerâmica (Koolloos 2000).
Os ensaios de choque térmico, utilizados por Koolloos 2000, são compostos
por ciclos curtos de 28 segundos de aquecimento, seguido por 28 segundos de
resfriamento, atingindo temperaturas superiores a 1850°C durante aquecimento e
cerca de 1000°C durante o resfriamento.
Os ensaios de choque térmico estudados na Praxair Surface Technology, em
Indianapolis, EUA, segundo Bolcavage 2004, são compostos por ciclos de 20
segundos de aquecimento, seguidos por 20 segundos de resfriamento forçado sob
nitrogênio liquido e mais 40 segundos em temperatura ambiente. Nessas condições
de ensaio na superfície da cerâmica a temperatura varia entre 1400°C, no final do
aquecimento, e 200°C no final do tempo em temperatura ambiente. Pode-se observar
o equipamento utilizado por Bolcavage na Figura 10.
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Figura 10 – Equipamento de Burner Rig da Praxair Surface Technology, em
Indianapolis, EUA.

Fonte: Adaptado de Bolcavage (2004).

Koolloos 2000, apresenta um segundo ciclo térmico em suas publicações,
chamada de ciclagem térmica, no qual os ciclos possuem uma maior duração. Nesse
caso o período de aquecimento se estende durante uma hora, seguido por um tempo
de resfriamento de 1 minuto. Nessas condições a temperatura da superfície varia
entre 1900°C e 770°C. Wu 2010, também apresenta ciclos de Burner Rig com uma
maior duração, onde o tempo sob chama é de 10 minutos, alcançando temperaturas
próximas a 1800°C, e um tempo de resfriamento de 2 minutos.
As características apresentadas pelos ensaios de ciclos longos são diferentes
as de ciclos curtos. Uma exposição de maior tempo em uma mesma condição de
aquecimento ou resfriamento não promove uma fadiga térmica com a mesma
intensidade da condição de rápido aquecimento e resfriamento. Entretanto, a
exposição prolongada a uma temperatura elevada promove uma maior oxidação da
Bond Coat, a qual gera um maior crescimento da TGO nesses ensaios. Em
decorrência disso, a falha do revestimento cerâmico não ocorre apenas pelas tensões
geradas na cerâmica, mas por uma combinação dessas tensões com as provenientes
do crescimento da TGO. Pode-se observar o equipamento utilizado por Wu na Figura
11.
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Figura 11 - Equipamento de Burner Rig utilizado por Wu 2010.

Fonte: Adaptado de WU (2010).
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

3.1 DEPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS

A primeira deposição realizada no substrato foi a do revestimento do tipo Bond
Coat, seguido da deposição de revestimento cerâmico, Top Coat. O material presente
no substrato é a liga Inconel 718, à base de Níquel, composição presente na Tabela
1. Os processos utilizados foram: aspersão HVOF para depositar o revestimento do
tipo Bond Coat e Plasma APS para deposição do revestimento Top Coat. As
deposições foram executadas de forma automatizada, utilizando o auxílio de um torno
para controlar a espessura de deposição dos revestimentos, Figura 12.
Tabela 1 - Composição Inconel 718

Item

%

Ni + Co
Cr
Fe
Mo
Nb + Ta
Ti
Cu

52%
19%
18%
3%
5%
0,9%
0,3%

Figura 12 – Amostras no torno antes da deposição.

Fonte: Autoria própria

As deposições dos revestimentos nas amostras foram realizadas em parceria
com a empresa Revesteel Metalização situada na cidade Pinhais no estado do
Paraná. Os equipamentos utilizados foram do tipo HVOF, marca Sulzer Metco modelo
Diamond Jet 2700 e plasma APS Sulzer Metco 9MB.
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Para o Bond Coat foi depositada a liga Ni-323 e no Top Coat a cerâmica ZRO
236-1, ambas composições estão na Tabela 2. Os parâmetros de deposição utilizados
durante o processo de revestimento metálico são apresentados na Tabela 3 para o
Bond Coat (Ni343) e Tabela 4 para o Top Coat (ZRO 236-1).
Tabela 2 - Composição Bond Coat (Ni-323) e Top Coat (ZRO 236-1).

Item

Composição

Ni-343
ZRO 236-1

Ni, Cr, Al, Y
ZrO2 7Y2O3 1,7HfO2

Tabela 3 - Descrição dos parâmetros de deposição do revestimento Bond
Coat Ni343 por HVOF

Item
Tipo de Pistola
Pressão de Oxigênio - bar (psi)
Fluxo de Oxigênio - SCFH
Pressão de Propileno - bar (psi)
Fluxo de Propileno - SCFH
Razão de combustível
Pressão de ar - bar (psi)
Vazão de ar - NLPM
Pressão Gás de Arraste N2 - bar
Distância de Spray (mm)
Taxa de Alimentação (g/min)
Velocidade da Pistola (mm/s)
Distância entre passes (mm)

DJ 2700
10,3 (150)
36
6,2 (90)
36
1
7,2 (105)
384
150
200
40
300
2,5

Tabela 4 - Parâmetros de deposição do Top Coat ZRO 236-1 por APS

Item
Gás de Plasma
Tipo de Pistola
Bico
Porta de Pó (Powder Port)
Pressão de Gás Primário (psi)
Pressão de Gás Secundário (psi)
Fluxo Primário (l/min)
Fluxo Secundário (l/min)
Potência (kW)
Corrente (A)
Tensão (V)
Distância de Spray (mm)
Taxa de Alimentação (g/min)
Velocidade da Pistola (mm/s)
Distância entre passes (mm)
Fluxo de Gás de Arraste (l/min)

Ar/H2
9MB
GH/732A
#2
100
80
80
36
42
700
80
100
40
300
2,5
20
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Para realizar a deposição do revestimento cerâmico foram utilizadas as
temperaturas de pré-aquecimento de 25, 100, 320°C. Essas temperaturas foram
alcançadas na superfície das amostras através da utilização de um maçarico
oxiacetileno para aquecer as amostras. Foram utilizados termopares na superfície das
mesmas a fim de ter uma medição em tempo real e garantir a correta temperatura de
pré-aquecimento.
Foram produzidas amostras com dimensões de aproximadamente 10 mm de
espessura e 25,4 mm de diâmetro para utilização nos ensaios.

3.2 ENSAIO DE BURNER RIG

Os ensaios de Burner Rig foram realizados no Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento (LACTEC), no laboratório REVSOLDA, situado no Laboratório de
Emissões Veiculares (LEME), em Curitiba-PR. O equipamento do ensaio é composto
por três queimadores, os quais produzem chama à base de propano e oxigênio, e três
resfriadores que insuflam ar comprimido sobre as amostras. O equipamento pode ser
visualizado na Figura 13 a seguir.
Figura 13 - Equipamento utilizado para o ensaio de Burner Rig.

Fonte: Autoria própria

O controle da movimentação das amostras e dos ciclos foi realizado por um
software desenvolvido em LABVIEW do LACTEC. Durante o ensaio o equipamento
realiza a medição da temperatura na base da amostra (Tbase), através de termopares
tipo K e na superfície da amostra (Tsup), através de um sensor ótico infravermelho.
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A condição selecionada para a realização do ensaio Burner Rig foi a de
choques térmicos, ou seja, ciclos de aquecimento e resfriamento mais curtos. O ciclo
foi composto por períodos de 30 segundos de aquecimento e 30 segundos de
resfriamento. Entre esses períodos, é necessário um tempo de movimentação das
amostras entre os queimadores e resfriadores de 8 segundos de movimentação para
cada transição, totalizando ciclos de 68 segundos, Tabela 5. Nessas condições, o
equipamento aquece as amostras a temperatura superior próxima aos 1200°C, e
temperatura de resfriamento de 500°C. Foram aplicados três tempos totais de ensaio
nas amostras, primeiramente as amostras foram submetidas a ensaios de 1000 ciclos
(10,55 horas), 2000 ciclos (21,11 horas), em seguida ensaios de 4000 ciclos (42,22
horas) e por fim 6000 ciclos (63,30 horas), Tabela 6.
Tabela 5 – Tempos de aquecimento, resfriamento e movimentação
das amostras durante o ensaio

Item

Tempo (s)

Aquecimento
Resfriamento
Movimentação de amostras
Total

30
30
8
68

Tabela 6 – Tempos de ensaio para diferentes ciclos

Ciclos

Tempo (horas)

1000
2000
4000
6000

10,55
21,11
42,22
63,30

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

A preparação metalográfica foi realizada a partir da retirada de uma fatia
transversal e longitudinal das amostras, utilizando uma cortadeira de precisão da
marca Buehler ISOMET 4000 utilizando disco abrasivo. Após o corte, as amostras
foram então embutidas em resina epóxi de cura a frio para garantir uma melhor
estabilidade dimensional e não promover a ruptura do revestimento cerâmico, para
posterior lixamento com disco de diamante de 50 µm (Buehler, Apex DGD Purple 8”)
e disco de diamante de 8 µm (Buehler, Apex DGD Blue 8”). Posteriormente a etapa
de lixamento realizou-se polimento com suspensões de diamante 3 e 0,25 μm, e sílica
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coloidal 0,04 μm, ambos os processos de lixamento e polimento utilizaram uma Politriz
automática Buehler Vector.
3.4 DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE DOS REVESTIMENTOS

A análise de porosidade dos revestimentos cerâmicos foi realizada a partir de
imagens obtidas com Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) da marca TESCAN
modelo VEGA 3 a partir das técnicas SE – Secondary Electron e BSE – Backscattering
Electron. Foi utilizado o microscópio ótico da Zeiss A1.m, para medição da porosidade,
através de software próprio da marca.
Para avaliar a porosidade através das imagens, foi realizado o tratamento das
imagens, com alteração para tons de cinza e controle de contraste. Em seguida foi
estabelecido o limiar das fases cerâmica e de poros, com a área verde representando
a leitura da porcentagem dos poros, e a área restante, a porcentagem da fase
cerâmica, e com isso, foi possível calcular a porcentagem das fases medidas, com a
ferramenta análise de fases (Phase Analysis), o qual fornece uma relação entre as
áreas medidas, Figura 14.
Figura 14 - Estabelecimento do limiar de fases cerâmica e de poros (na cor verde),
utilizando software da Zeiss.

Poros

Fonte: Autoria própria

29

As medições de porosidade foram realizadas utilizando imagens do
revestimento cerâmico com aumento de 1000 vezes. Foram realizadas as medições
nas regiões as quais sofreram menor desplacamento devido provavelmente processo
de preparação das amostras.
Este desplacamento durante a preparação ocorre devido a maior concentração
de trincas provenientes da evolução dos ciclos térmicos as quais fragilizam o
revestimento cerâmico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 ANÁLISE DA MORFOLOGIA DOS REVESTIMENTOS

4.1.1 Morfologia das amostras com diferentes temperaturas de pré-aquecimento

Na Figura 15 pode-se visualizar a morfologia das amostras com préaquecimento de 25°C. Com o passar dos 1000 ciclos até 6000 do ensaio as amostras
desse parâmetro apresentaram densificação do revestimento para o Top Coat e uma
sensível alteração na morfologia dos óxidos e difusão entre as lamelas do
revestimento Bond Coat. Essas alterações de morfologia já foram estudadas
anteriormente (PADTURE, GELL e JORDAN; 2002; WU, et al; 2010), onde os pós do
revestimento cerâmico quando exposto à elevada temperatura sofrem sinterização,
coalescendo as partículas não fundidas e as lamelas.
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Figura 15 - Morfologia das amostras com 25°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos (b)
2000 ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes

Poros
Trincas iniciais

(b)

(a)

Trinca transvesal

(c)

(d)
Fonte: Autoria própria.

Pequenas trincas próximas a bond coat, que, segundo BOSE, 2007, podem
surgir nos primeiros 25% de tempo de vida do revestimento cerâmico, são
identificadas. A Figura 15 (a) destaca trincas horizontais que surgiram próximas a
bond coat. Essas pequenas trincas horizontais têm comprimentos entre 50 e 150 µm.
A amostra com 6000 ciclos, Figura 15 (d), não apresentou perdas relevantes
de espessura no top coat. Entretanto, nessa amostra pode-se identificar facilmente
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uma grande trinca transversal, Figura 15 (d), a qual indica uma maior probabilidade
de falha do revestimento.
As amostras com pré-aquecimento de 100°C e 320°C apresentaram as
mesmas alterações das características morfológicas que a amostra de 25°C, com o
passar dos ciclos do Burner Rig. A morfologia dessas amostras pode ser visualizada
nas Figura 16 e Figura 17 a seguir.
Na Figura 16 (a) nota-se inclusões de elementos abrasivos entre o substrato
e o Bond Coat. Essas inclusões podem ser encontradas em todas amostras, e são
provenientes da fase de preparação da superfície do substrato utilizada para melhorar
sua aderência ao bond coat.
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Figura 16 - Morfologia das amostras, 100°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos (b) 2000
ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes

Inclusão

(a)

(b)

(c)

(d)
Fonte: Autoria própria

Ao comparar a amostra de 1000 ciclos, Figura 17 (a), e a de 6000 ciclos,
Figura 17 (d), pode-se notar visivelmente o aumento da quantidade de óxidos no bond
coat relacionado ao aumento dos ciclos.

33

Figura 17 - Morfologia das amostras com 320°C de pré aquecimento, (a) 1000 ciclos (b)
2000 ciclos (c) 4000 ciclos e (d) 6000 ciclos. Aumento 300 vezes

(b)

(a)

Óxidos

(c)

(d)
Fonte: Autoria própria.

4.2 COMPARAÇÃO DA POROSIDADE NAS
TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO

AMOSTRAS,

FUNÇÃO

DA

A medição da porosidade foi feita com as amostras de 0, 1000, 2000, 4000 e
6000 ciclos através da análise de fotos obtidas no MEV com um aumento de 1000
vezes. Os resultados obtidos são visualizados na Tabela 7 e Figura 18.
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A utilização de diferentes temperaturas de pré-aquecimento promoveu uma
redução significativa na porosidade inicial do revestimento depositado com 320 °C,
tabela 7.
Tabela 7 – Resultado da porosidade (medições no MEV-BSE) dos revestimentos
cerâmicos.

Ciclos

25°

100°

320°

0

24,10%

23,15%

16,96%

1000

5,94%

4,77%

5,89%

2000

4,28%

3,39%

3,64%

4000

2,90%

3,17%

3,10%

6000

2,57%

2,05%

2,14%

Figura 18 - Gráfico da porosidade ao longo dos ciclos para as diferentes temperaturas de préaquecimento
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Fonte: Autoria própria

Como já relatado anteriormente na análise de morfologia, com o aumento dos
ciclos houve a densificação do revestimento para todas as amostras, o que reduziu a
porosidade presente no Top Coat.
O principal impacto da alteração do pré-aquecimentos das amostras foi
quanto a porosidade inicial. Houve uma pequena variação dentre os préaquecimentos de 25°C e 100°C, com 24,10% e 23,15% respectivamente. Já a amostra
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de 100°C gerou a menor porosidade inicial, 16,96%. A amostra de 25°C apresentou
maior porosidade final, com 2,57%, entretanto não ocorreu uma diferença significativa
para os outros pré-aquecimentos. Pode-se visualizar na Figura 19 o comportamento
da porosidade com o passar dos ciclos do ensaio de Burner Rig.
Figura 19 - Gráfico da redução de porosidade com o passar dos ciclos.
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Fonte: Autoria própria.

4.3 COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DE TRINCA NAS AMOSTRAS, FUNÇÃO
DA TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO

A análise do crescimento de trinca foi feita com as amostras de 1000, 2000,
4000 e 6000 ciclos através da avaliação das imagens obtidas com microscópio
eletrônico de varredura com aumento de 1000 vezes.
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Figura 20 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 1000 ciclos, (a) 25°C
(b)- 100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes.

Fonte: Autoria própria.

Nas amostras com 2000 ciclos pode-se notar o aumento do tamanho das
trincas, principalmente na amostra de 25ºC, Figura 21 (a), ao comparar com as outras
temperaturas de pré-aquecimento.
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Figura 21 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 2000 ciclos, (a) 25°C (b)
100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes

Trinca mencionada

Fonte: Autoria própria.

38

Figura 22 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 4000 ciclos, (a) 25°C (b)
100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes

Trinca mencionada

Fonte: Autoria própria.

Com relação as amostras pode-se observar que para quantidades elevadas
de ciclos, 4000, Figura 22, e 6000, as trincas cresceram mais na amostra de 25°C se
comparadas com as amostras pré-aquecidas a 100°C e 320°C. Esse fato pode ser
muito bem observado no destaque da

Figura 23 (a), onde a amostra de 25°C

apresenta uma trinca de 150 µm de comprimento, muito maior se comparada com as
outras amostras, o que demostra sinais da falha completa desta amostra. Segundo
BOSE, 2007 essas trincas acontecem devido a diferença de expansão térmica entre
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o substrato de metal (Inconel 718) e do revestimento cerâmico (YSZ). Com essa
diferença e o passar dos ciclos térmicos as tensões internas acumulam e começam a
nuclear e expandir as trincas.
Figura 23 – Trincas no revestimento top coat das amostras com 6000 ciclos, (a) 25°C (b)
100°C (c) 320°C. Aumento 1000 vezes

Trinca mencionada

Fonte: Autoria própria.
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5 CONCLUSÃO

Nos revestimentos de barreira térmica a realização de estudos sobre as
características morfológicas e mecanismos de desgastes dos mesmos, aliado a
realização de ensaios que promovem a degradação desses materiais, permitiu
conhecer, observar e debater as principais variações nas características que
influenciam na vida útil dos revestimentos de barreira térmica submetidos a ciclos
térmicos.
Utilizando o ensaio de Burner Rig nas amostras foi comprovado que os
principais mecanismos que levam a falha da TBC são resultado de tensões
provocadas por diferentes esforços ocorridos no TBC, e que o desplacamento dessa
camada é gerada pela evolução no crescimento das trincas no revestimento cerâmico.
Os ensaios realizados confirmam tais estudos, demonstrando que o
revestimento cerâmico tende a falhar em TBC´s através da nucleação e crescimento
de trincas próximas a interface com a TGO.
As tensões que provocam esse fenômeno são originadas por diferentes
mecanismos, tais como as diferenças de coeficientes de expansão térmica, a
sinterização sofrida pelo revestimento cerâmico (visualizado através das mudanças
de porosidade).
Na comparação da função da temperatura de pré-aquecimento a amostra com
maior temperatura apresentou menor porosidade inicial do revestimento cerâmico e
menor evolução do crescimento de trinca com o passar dos ciclos térmicos fato que
demostrou ganhos na vida útil dos revestimentos de barreira térmica depositados com
temperatura de pré-aquecimento de 100°C e 320°C.
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