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Resumo 

O aço inoxidável ASTM A743-CA6NM é um aço 

amplamente utilizado em componentes de turbinas 

hidráulicas, devido à sua ótima soldabilidade e 

resistência à erosão por cavitação. A busca por 

melhorias na vida útil das turbinas através do 

desenvolvimento de revestimento e de processos que 

acarretem em uma maior resistência a cavitação tem 

gerado resultados positivos. 

Introdução  

O setor elétrico brasileiro é amplamente baseado na 

geração através das hidroelétricas. Um dos principais 

problemas encontrados é a cavitação dos componentes 

das turbinas. O mecanismo de transformação 

martensítica é crucial para obtenção de uma 

microestrutura resistente a cavitação. Para alcançar 

esta, requisitos fundamentais como baixa energia de 

falha de empilhamento (EFE), fase inicial austenítica 

(CFC) e a metaestabilidade da mesma são necessários. 

Dentre os aços inoxidáveis martensíticos, o aço CA6NM 

é o mais empregado na fabricação de turbinas, pois alia 

custo e resistência à cavitação. A fim de atender as 

características de resistência a cavitação, revestimentos 

a base de Níquel-Cobalto como CAVITEC® e a base de 

Níquel-Cromo como Inconel 625 mostraram boa 

eficiência. Visto que esses revestimentos possuem um 

elevado custo, técnicas que aprimorem suas 

propriedades e aumentem sua vida útil são importantes. 

Técnicas como a implantação iônica por imersão em 

plasma buscam melhorar os revestimentos, com uma 

melhoria na resistência ao desgaste e à corrosão.1,2,3 

Material e Métodos 

Os revestimentos CAVITEC® e Inconel 625 foram 

depositados por processo MIG (Metal Inert Gas) com 

cordões de solda com 3 passes sobrepostos em corpos 

de prova de aço ASTM A743-CA6NM. Realizou-se a 

preparação metalográfica com lixas de granulometria de 

80 a 1500 mesh, seguido de polimento com pasta 

diamantada de 1μm e ataque ácido com o reagente 

V2A-Beize modificado para revelação microestrutural. A 

caracterização foi feita em microscópio óptico. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 é apresentado em (a) a microestrutura do 

CAVITEC®, o qual possui uma estrutura austenítica com 

grãos alinhados na direção da soldagem. Já em (b) é 

apresentado a Zona de mistura entre o aço CA6NM e o 

revestimento CAVITEC®. É possível notar a presença 

de ferrita delta. A presença de ferrita delta não é 

desejável, logo é necessária uma maior taxa de 

resfriamento para que a ferrita delta se transforme em 

austeníta e posteriormente em martensíta. 

 
 Figura 1. Microestrutura do revestimento CAVITEC 

Conclusão  

Realizou-se extensa revisão de literatura, bem como 

notou-se a importância de estudos de revestimentos e 

métodos que visem aumentar a vida útil das pás de 

turbinas hidráulicas devido a cavitação, visto que este 

aumento afeta no preço final da produção. Por conta da 

Pandemia causada pelo vírus Covid-19, não foi possível 

concluir os trabalhos de nitretação das amostras, 

ensaios de cavitação e análise do desempenho em 

cavitação de aços revestidos com e sem nitretação a 

plasma devido ao fechamento das universidades. 
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