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RESUMO 
 

Devido às suas boas propriedades mecânicas como: alta resistência ao 

calor, boa tenacidade a baixas temperaturas e baixa fluência a temperaturas 

elevadas, os aços inoxidáveis austeníticos possuem grande aplicabilidade 

industrial.  

Considerados resistentes a meios corrosivos, os aços inoxidáveis 

austeníticos podem ser utilizados como revestimentos em aços mais baratos, na 

fabricação de vasos de pressão de reatores em uma refinaria de petróleo e em 

diversas aplicações que envolvam elevadas pressões de hidrogênio, podendo 

estar na forma gasosa ou em ambientes líquidos (soluções aquosas contendo 

cloretos, soluções contendo ácido sulfúrico, etc). A corrosão está ligada tanto à 

composição do petróleo, como às condições ambientais: meio marítimo, H2S 

úmido, gás naftênico, etc. Em operações de extração, produção e refino do 

petróleo, os prejuízos são enormes devido aos problemas causados pela 

corrosão.  

Uma maneira de tentar proteger os equipamentos da fragilização por 

hidrogênio são os tratamentos superficiais encontrados na indústria, que vão 

desde modificações das superfícies de componentes até à deposição de materiais 

mais nobres, para que aumentem a resistência do equipamento ao meio 

agressivo. Os revestimentos de alumínio representam uma possibilidade de atuar 

como proteção puramente passiva ou ativa, como por exemplo, na forma de 

intermetálicos. A presença de uma camada intermetálica FeAl na zona de ligação 

entre o alumínio e o aço inoxidável  austenítico é possível de ser obtida por 

tratamento térmico, e representa uma barreira protetora a mais contra a difusão do 

hidrogênio no aço inoxidável austenítico.  

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do hidrogênio nas propriedades 

mecânicas superficiais e a nucleação de trincas no aço inoxidável austenítico 304L 

revestido com alumínio e tratamentos térmicos posteriores.  

As amostras foram revestidas, tratadas termicamente, hidrogenadas e 

observadas através de microscopia eletrônica de varredura e força atômica.  
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A técnica utilizada para a verificação das propriedades mecânicas 

superficiais foi a nanoindentação.  

Para a verificação das fases presentes no material foi realizada a difração de 

raios-x.  

Não foram observadas trincas superficiais retardadas, assim como também 

não foram observadas transformações de fase no material. Podendo-se dizer que 

o revestimento atuou como barreira à fragilização por hidrogênio no aço inoxidável 

austenítico AISI 304L. 
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ABSTRACT 

Due to their good mechanical properties as: high temperature resistance, 

good fracture toughness at low temperatures and low fluency in raised 

temperatures, the austenitic stainless steel have great industrial applicability.  

Considered resistant in the corrosive ways, the austenitic stainless steel can 

be used as covering in cheaper steel, in the manufacture of pressure vessel of 

reactors in a oil refinery and in many applications that involve hydrogen high 

pressures, being able to be in the gaseous form or liquid environments (watery 

solutions contend chlorides or solutions contend sulfuric acid). The corrosion is 

connect with the composition of the oil, as to the ambient conditions: half maritime, 

humid H2S, naphthalene gas, etc. In operations of extraction, production and 

refining of the oil, the damages are enormous due to problems caused by the 

corrosion. 

 A way to try to protect the equipment of the embrittlement for hydrogen are 

the found superficial treatments in the industry, that go since modifications of the 

surfaces of components until the a deposition of nobler materials, that can increase 

the resistance of the equipment to the aggressive way. The aluminum coverings 

represent a possibility to act as passive or  active protection, for example, in the 

form intermetallic. The presence of a intermetallic layer FeAl in the zone of linking 

between aluminum and the austenitic stainless steel is possible of being gotten by 

thermal treatment, and represents a protective barrier against the diffusion of 

hydrogen in the austenitic stainless steel.  

The objective of this work is measure the effect of hydrogen in the superficial 

mechanical properties and the nucleation of the cracks in the austenitic stainless 

steel 304L coated with aluminum and posterior thermal treatments.  

The samples had been coated, heat treated, hydrogenated and observed 

through electronic microscopy of sweepings and atomic force.  

The technique used to verify the superficial mechanical properties was the 

nanoindentação.  

For the verification of the phases in the material the diffraction of rays-x was 

carried through.  
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They had not been observed surface checks delayed, as well as had also not 

been observed transformations of phase in the material. Being able itself to say 

that the covering acted as barrier to the embrittlement for hydrogen in austenitic 

stainless steel AISI 304L. 
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