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3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 PRODUÇÃO DOS ROTORES 

 

 Para a produção dos rotores, o autor desta dissertação passou cerca de 3 meses 

na empresa Açotécnica acompanhando todos os estágios de produção anteriormente 

descritos. 

A primeira etapa foi a produção dos lingotes da superliga MAR-M247 via forno 

de indução na Aciaria da Açotécnica em escala de 1 tonelada, utilizando-se as matérias-

primas comerciais comumente usadas pela empresa. Para a produção do material foram 

utilizados aproximadamente 72 kg da superliga MAR-M247, divididos em 6 cachos (12 

kg/cacho) com 6 rotores distribuídos simetricamente em cada cacho. Nesta etapa, após 

análise de vários tipos e geometrias de cachos, optou-se por usar um cacho simétrico 

para eliminar a variável de posicionamento dos rotores, uma vez que a microestrutura 

varia de acordo com a posição que o mesmo se encontra no cacho.  

Os rotores foram obtidos pela técnica de microfusão, variando-se as seguintes 

condições de processamento: temperatura de vazamento e isolamento do cacho. O 

objetivo era produzir peças isentas de defeitos e verificar se a microestrutura e as 

propriedades mecânicas em baixa e alta temperatura iriam variar significativamente com 

as diferentes condições de processamento.  

Os diferentes valores de temperatura de vazamento e os diferentes tipos de 

isolamento foram definidos ao longo do desenvolvimento do trabalho, levando-se em 

consideração também aspectos de custo e dificuldades operacionais. No que diz respeito 

à temperatura de vazamento do metal líquido, utilizou-se três temperaturas de 

vazamento: 1470oC, 1520oC e 1570oC. As temperaturas de vazamento do metal líquido 

no instante do vazamento foram medidas com o auxílio do pirômetro ótico e da lança de 

imersão no metal líquido, ambos situados no forno de vazamento a vácuo. A pressão na 

câmara de molde e na câmara de fusão no instante do vazamento também foi medida. A 

Tabela 3 mostra a numeração utilizada para cada condição de processamento, com a 

respectiva condição de isolamento e temperatura de vazamento. 
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Tabela 3 – Numeração de cada cacho e sua respectiva condição de processamento. 

Numeração dos 

cachos 

Descrição (temperatura de vazamento e condição de 

isolamento) 

5 1570oC e isolamento parcial 

6 1570oC e isolamento total 

7 1520oC e isolamento parcial  

8 1520oC e isolamento total 

9 1470oC e isolamento parcial 

10 1470oC e isolamento total 

 

Em cada temperatura de vazamento utilizaram-se dois tipos de isolamento do 

cacho cerâmico: o isolamento parcial (Figura 37 - a) e uma condição de isolamento total 

do cacho, onde este foi inteiramente revestido com mantas (Figura 37 - b). As Figuras 

37 - c e 37 - d mostram os cachos com o isolamento parcial e com isolamento total após 

serem preenchidos com o metal líquido.  
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(a) (b) 

 

 
 

 

 

(c) (d) 

Figura 37 - (a) e (c): Cacho com isolamento parcial; (b) e (d): Cacho com isolamento 

total.  

Os rotores obtidos foram cortados com disco de carbeto de silício para a retirada 

das haletas e posteriormente usinados até o formato de um cilindro (Figura 38). Um 

cilindro de cada condição de processamento (temperatura de vazamento e isolamento do 

cacho) foi separado para a caracterização microestrutural, medidas de dureza Vickers e 

análise térmica diferencial (DTA). Esses cilindros foram cortados transversalmente 
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(Figura 39) utilizando o processo de eletroerosão a fio para não causar aquecimento 

excessivo na região do corte e comprometer a estrutura bruta de fusão. Para a 

caracterização microestrutural foi dado enfoque às ultimas regiões do rotor a se 

solidificar, ou seja, o núcleo do rotor.  

 

Figura 38 - Cilindro antes do corte por eletroerosão a fio. 

 

Figura 39 - Cilindro depois do corte por eletroerosão a fio. 

 

Os outros cinco cilindros foram separados para os ensaios mecânicos de tração a 

25oC e a 760oC. Os corpos de prova foram usinados de acordo com as especificações 

comumente exigidas. Os cilindros foram inspecionados através de ensaios de líquido 

penetrante (análise de defeitos superficiais) e raios-X (análise de defeitos internos) na 

empresa Açotécnica (Jandira/SP). A Figura 40 mostra, no rotor, a posição de onde as 

amostras foram retiradas para as medidas desta dissertação. 

 

 

 

Figura 40 - Posição da retirada das amostras nos rotores.  
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3.2 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

Todas as amostras utilizadas para a caracterização microestrutural seguiram a 

mesma rota de preparação metalográfica: embutimento a quente com resina fenólica, 

lixamento com lixas de carbeto de silício (SiC) de #220, #500, #800, #1200, polimento 

com pasta de diamante de 9µm, 6µm, 3µm, 1µm e 0.25µm, polimento final com OP-A 

0,01µm diluído 50% em volume em água destilada e ataque químico com glicerégia 

(1/6 HNO3, 2/6 HCl e 3/6 de glicerina). As amostras foram avaliadas via microscopia 

ótica e eletrônica de varredura (DEMAR – EEL/USP) utilizando elétrons 

retroespalhados e elétrons secundários.   

Foi necessário muito cuidado durante as etapas de lixamento e polimento com 

suspensão diamantada, pois em vários momentos era perceptível o arrancamento de 

alguns carbetos da matriz. O carbeto, por ser muito duro, riscava a matriz e dificultava o 

polimento. A solução encontrada foi fazer o polimento em suspensão diamantada o mais 

rápido possível. Com isso, a matriz se desgastava pouco e os carbetos ficavam menos 

expostos e menos sujeitos ao processo de arrancamento. 

 

 

Figura 41 - Foto de uma amostra embutida em resina fenólica durante o polimento final. 
 

As amostras foram caracterizadas com o auxílio do microscópio ótico Leica 

modelo DM IRM sob luz polarizada com câmera digital Samsung modelo SCC 131 

acoplada (Figura 42 - a) e do microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo LEO 

1450VP com EDS acoplado, no modo elétrons retroespalhados e elétrons secundários 

(Figura 42 - b), ambos localizados no Laboratório de Microscopia do (DEMAR/EEL-

USP).  
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(a) (b) 

Figura 42 - (a) Microscópio ótico Leica DM IRM e (b) Microscópio eletrônico de 

varredura LEO 1450VP com EDS acoplado. 

 

3.3 TRATAMENTO TÉRMICO 

  

Os tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento realizados nesta 

dissertação foram de caráter acadêmico, uma vez que os rotores da superliga MAR-

M247 não sofrem nenhum tipo de tratamento térmico antes de serem aplicados nos 

turbocompressores, ou seja, são aplicados na condição bruta de fusão (“as cast”). Esses 

materiais apenas são tratados termicamente quando sofrem HIP (prensagem isostática a 

quente).  

Os objetivos dos experimentos de tratamento térmico eram de definir uma 

condição ideal de tempo e temperatura para o tratamento de solubilização e 

envelhecimento da superliga MAR-M247, pois não existe uma condição padrão citada 

na literatura para o tratamento térmico deste material.  

 

3.3.1 Tratamento térmico de solubilização 

 

As amostras utilizadas para os tratamentos térmicos de solubilização foram 

encapsuladas em tubo de quartzo (Figura 43) em atmosfera inerte de argônio. Os 

tratamentos térmicos foram realizados em forno tubular cerâmico (Lindberg Blue) com 

elemento resistivo de dissiliceto de molibdênio (MoSi2). As amostras utilizadas para o 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento foram retiradas dos rotores da 

condição de processamento 5 (1570oC e isolamento parcial).  
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Figura 43 - Amostra da superliga MAR-M247 encapsulada em tubo de quartzo. 
 

Todas as temperaturas de tratamento térmico foram medidas com um termopar 

tipo K (Figura 44) na mesma posição em que se encontrava a amostra dentro do forno, 

de modo a assegurar que a amostra estivesse realmente na temperatura desejada. Esse 

procedimento tornou-se necessário, pois foi detectada uma diferença entre a temperatura 

medida pelo controlador do forno e a temperatura real onde se encontrava a amostra. 

Todas as amostras foram resfriadas ao ar ainda dentro das cápsulas de quartzo (Figura 

45). 

 
Figura 44 - Foto mostrando o termopar tipo K posicionado na região em que a amostra 

se encontrava dentro do forno durante o tratamento térmico. 

 

 
Figura 45 - Foto mostrando amostra retirada do forno em alta temperatura. 
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A Tabela 4 mostra a nomenclatura adotada para cada condição de tratamento 

térmico de solubilização (tempo e temperatura) utilizada neste trabalho. Os tempos de 

tratamento foram escolhidos com base em cálculos de difusão.  

 
Tabela 4 - Condições de tratamento térmico (tempo e temperatura) para as amostras 
solubilizadas. 
 

                      Tempo 

Temperatura 

5min 20min 77min 310min 1230min 

1210ºC M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 

1250ºC M-10 M-13 M-14 M-15 M-16 

 

3.3.2 Tratamento térmico de envelhecimento 

 

Após a definição das condições ideais para o tratamento térmico de 

solubilização, as amostras foram submetidas a tratamentos térmicos de envelhecimento 

em diferentes condições de tempo e temperatura. A Tabela 5 mostra a nomenclatura 

adotada para cada condição de tratamento térmico de envelhecimento (tempo e 

temperatura) adotada neste trabalho. Todas as amostras envelhecidas foram 

solubilizadas a 1250oC por 310 minutos e os tratamentos térmicos de envelhecimento 

foram feitos no mesmo forno utilizado para os tratamentos térmicos de solubilização.  

 

Tabela 5 - Condições de tratamento térmico (tempo e temperatura) para as amostras 

envelhecidas. 

                               Tempo 

Temperatura 
5min 20min 77min 310min 

980ºC M-19 M-20 M-21 M-22 

880ºC M-23 M-24 M-25 M-26 

 

3.4 MEDIDAS DE DUREZA 

 

As amostras produzidas nas diferentes condições de processamento (temperatura 

de vazamento e condição de isolamento) foram submetidas a medidas de macrodureza 

(HV10) com tempo de carga de aproximadamente 30 segundos.  
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As amostras do tratamento térmico de solubilização foram submetidas a medidas 

de microdureza num microdurômetro Buehler modelo Micromet 2004 (Figura 46). A 

carga utilizada para a medição foi de 500gf e o tempo de carga foi 30 segundos. Foram 

realizadas 15 medidas em posições aleatórias de cada amostra.  

 
Figura 46 - Microdurômetro Buehler modelo Micromet 2004.  

 

3.5 ENSAIOS DE TRAÇÃO 

 

 Os corpos-de-prova utilizados para os ensaios de tração foram retirados da 

região central dos rotores e usinados de acordo com as dimensões mostradas na Figura 

47. A Figura 48 mostra uma foto do corpo-de-prova após a usinagem e pronto para ser 

ensaiado. As dimensões dos corpos-de-prova seguiram a “Norma BorgWarner Turbo 

Systems”. Os ensaios foram realizados com velocidade de deformação de 0,5mm/min. 

Todos os corpos-de-prova utilizados para os ensaios de tração foram retirados do 

material no estado bruto de fusão (“as cast”), ou seja, não sofreram nenhum tipo de 

tratamento térmico.  

 
Figura 47 - Dimensões (em mm) do corpo-de-prova para os ensaios de tração.  
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Figura 48 - Foto de um corpo-de-prova antes do ensaio. 

 
3.5.1 Ensaios a 25oC 

 

 Os ensaios de tração a 25oC foram realizados numa máquina universal de 

ensaios servo hidráulica MTS 810M com capacidade de 250kN (Figura 49). Foi 

utilizado um extensômetro modelo MTS 634 12F-21 para as medidas de deformação.  

 

Figura 49 - Máquina de tração MTS 810M. 

 

3.5.2 Ensaios a 760oC 

 

Os ensaios de tração a 760oC foram realizados numa máquina de ensaios EMIC 

modelo DL 10000 com capacidade de 100kN (Figura 50). A Figura 51 - a mostra um 

esquema detalhado do forno e a Figura 51 – b mostra o corpo-de-prova fixado em uma 
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das extremidades antes do ensaio de tração. A temperatura de 760oC foi escolhida com 

base em especificações de clientes para os ensaios de tração a quente desta superliga.  

 

 
Figura 50 - Máquina de tração a quente EMIC DL 10000. 

 
 

 
 
 

 
 

(a) (b) 
Figura 51 - (a): Foto do forno da máquina de tração a quente; (b): Foto do corpo-de-

prova no interior do forno antes do ensaio de tração a quente. 

 
 

 3.6 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 
  
 As amostras no estado bruto de fusão (“as cast”) e tratada termicamente a 

1250oC por 310 minutos foram selecionadas para a realização de experimentos de 

análise térmica diferencial (DTA). As medidas foram realizadas em um aparelho de 

análise térmica diferencial LABSYS DTA/DSC da “Setaram Instrumentation” (Figura 
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52). As amostras foram aquecidas de 25oC até 1500oC com taxa de aquecimento de 

20oC/minuto. A massa de cada amostra era próxima de 200mg e em formato cilíndrico e 

com dimensões pouco inferiores ao cadinho do aparelho. Isso foi feito com a finalidade 

de se obter um melhor sinal térmico.   
 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 52 - (a) Aparelho LABSYS de DTA/DSC e (b) porta-amostra do aparelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




