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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SIMULAÇÕES EM THERMOCALC 

 

Em altas temperaturas ou em médias temperaturas por longo tempo, as 

superligas podem alcançar estados que se aproximam das condições de equilíbrio. O 

conhecimento da estabilidade de fases na temperatura de trabalho desses materiais 

torna-se bastante importante. Entretanto, quando os materiais possuem vários 

elementos, como é o caso das superligas, as informações baseadas simplesmente nos 

sistemas de ordem inferior não podem ser sempre aplicadas aos materiais reais. Com 

isso, o campo da simulação termodinâmica torna-se uma ferramenta promissora, pois 

através dele é possível fazer previsões no comportamento das fases em ligas 

multicomponentes, baseado em modelos para diagramas de fases binários e ternários 

(SAUNDERS; FAHRMANN; SMALL, 2000; SAUNDERS, 1996).   

Nos últimos anos a simulação termodinâmica via CALPHAD vem sendo 

aplicada em ligas industriais de diversos tipos. Embora simule condições de equilíbrio, 

o uso do Thermocalc gera informações importantes dos materiais com aplicação na 

engenharia (SAUNDERS; FAHRMANN; SMALL, 2000; SAUNDERS, 1996).  

As simulações da superliga MAR-M247 presentes nesta dissertação foram feitas 

através do software de cálculo termodinâmico Thermocalc, o qual é baseado no método 

CALPHAD (CALculation of PHAse Diagram). As simulações foram feitas utilizando-

se a composição mínima, nominal e máxima. Entretanto, na o houve alterações 

significativas nas simulações em função das diferentes composições. Então, para todas 

as simulações foi adotada a composição média da superliga MAR-M247 e utilizou-se o 

banco de dados específico para superligas de níquel. 

As simulações realizadas foram úteis para se definir as condições de tratamento 

térmico do material e para validação da base de dados específica de superligas de 

níquel. Foram feitas simulações do número de mols de fase em função da temperatura, 

da composição das fases e simulações utilizando o modelo de Scheil-Gulliver.  
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4.1.1 Número de mols de fase versus temperatura 

 

Na simulação do número de mols de fase em função da temperatura cada 

número presente nos gráficos corresponde a uma fase, de acordo com a Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Número correspondente a cada fase na simulação. 

Número - Fase Número - Fase 

1 - Líquido 6 - Boreto M3B2 

2 - Carbeto MC 7 - Carbeto M6C 

3 - Fase γ 8 - Carbeto M23C6 

4 - Boreto MB2  9 - Fase µ 

5 - Fase γ’ 10 - Fase σ 

 

A Figura 53 é uma simulação do número de mols de fase entre 1400 e 1200oC 

para a superliga MAR-M247. Desta região pode-se extrair informações importantes, tais 

como a temperatura solvus de γ’ (1222oC), temperatura solidus (1315oC), a temperatura 

liquidus (1380oC) e o surgimento da fase primária (carbeto MC). Essas informações 

foram importantes para a etapa de tratamento térmico de solubilização da superliga, 

uma vez que o objetivo era dissolver toda a fase γ’ na fase γ sem que ocorresse fusão 

incipiente, ou seja, a temperatura deveria ser maior do que a temperatura solvus de γ’ e 

menor que a temperatura de fusão incipiente. Através dessa simulação pôde-se observar 

também que a solubilização da superliga ocorre num campo constituído de γ + carbeto 

MC + boreto MB2. 
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Figura 53 - Simulação do número de mols de fase entre 1400 e 1200oC para a superliga 

MAR-M247. 1- Líquido; 2- Carbeto MC; 3- Fase γ; 4- Boreto MB2; 5- Fase γ’;             

6- Boreto M3B2; 7- Carbeto M6C; 8- Carbeto M23C6; 9- Fase µ; 10- Fase σ.  

 
A Figura 54 é uma simulação do número de mols de fase entre 1200 e 300oC 

para a superliga MAR-M247. Desta região pode-se observar que à medida que o 

resfriamento ocorre, a fração de γ’ aumenta e a fração de γ diminui, chegando a 

aproximadamente 72% de fase γ’ e 15% de fase γ na temperatura de 300oC. Pode-se 

observar também a formação de outras fases durante o resfriamento, porém em 

quantidades bem menores do que as fases γ e γ’. 

Fase primária  

Tsolidus= 1315oC 

Tliquidus= 1380oC 

Tsolvus de γγγγ’=1222oC 
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Figura 54 - Simulação do número de mols de fase entre 1200 e 300oC para a superliga 

MAR-M247. 1- Líquido; 2- Carbeto MC; 3- Fase γ; 4- Boreto MB2; 5- Fase γ’;             

6- Boreto M3B2; 7- Carbeto M6C; 8- Carbeto M23C6; 9- Fase µ; 10- Fase σ. 

 

4.1.2 Composição das fases 

 

Na simulação da composição das fases majoritárias (carbeto MC, fase γ e fase 

γ’) cada número presente nos gráficos da simulação corresponde a um elemento 

presente na superliga MAR-M247, de acordo com a Tabela 7. Para essas simulações foi 

adotada a faixa de temperatura em que as fases surgiam, baseadas na simulação anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Fase γγγγ' 

Fase γγγγ 
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Tabela 7 - Número correspondente a cada elemento na simulação. 

Número - Elemento Número - Elemento 

1 – Al 7 – Mo 

2 – B  8 – Ni 

3 – C 9 – Ta  

4 – Co 10 – Ti  

5 – Cr  11 – W  

6 – Hf  12 – Zr  

 

A Figura 55 mostra a composição (fração em peso) dos carbetos MC entre 1400 

e 1300oC para a superliga MAR-M247. Pode-se observar que os carbetos MC nesta 

superliga são compostos essencialmente de Hf, Ta e W. Este resultado está de acordo 

com (BENEDUCE et al., 1996), que mostra que em ligas que possuem Hf e Ta em sua 

composição, os carbetos MC são majoritariamente compostos por esses elementos. 

Cabe ressaltar que o carbono aparece em baixa quantidade na simulação, pois o eixo “y” 

representa a fração em peso, e o carbono é um elemento leve, por isso essa falsa 

impressão que ele não faz parte do carbeto MC.  

 

Figura 55 - Simulação da composição dos carbetos MC. 1- Al; 2- B; 3- C; 4- Co; 5- Cr; 

6- Hf; 7- Mo; 8- Ni; 9- Ta; 10- Ti; 11- W; 12- Zr.  

 

6- Hf 

9- Ta 11- W 
3- C 
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A Figura 56 mostra a composição (fração em peso) da fase γ entre 1400 e 

1300oC para a superliga MAR-M247. Pode-se observar que a fase γ é composta 

majoritariamente de Ni, com adições de alguns elementos em quantidades menores, tais 

como Al, Cr, Co e W. Esse resultado está de acordo com (KATTUS, 1999), que 

menciona a fase γ nesta superliga como sendo uma solução sólida rica em níquel 

endurecida pela adição de átomos de Co, Mo, W, Cr e Ta em distribuição aleatória.  

 

Figura 56 - Simulação da composição da fase γ. 1- Al; 2- B; 3- C; 4- Co; 5- Cr; 6- Hf;  

7- Mo; 8- Ni; 9- Ta; 10- Ti; 11- W; 12- Zr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Ni 

1- Al 4- Co 11- W 5- Cr 
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A Figura 57 mostra a composição (fração em peso) da fase γ’ entre 1300 e 

1200oC para a superliga MAR-M247. Pode-se observar que a fase γ’ é composta 

majoritariamente de Ni e Al, estando de acordo com (KATTUS, 1999) que diz que o 

intermetálico Ni3Al é majoritário na fase γ’ da superliga MAR-M247.  

 

Figura 57 - Simulação da composição da fase γ’. 1- Al; 2- B; 3- C; 4- Co; 5- Cr; 6- Hf; 

7- Mo; 8- Ni; 9- Ta; 10- Ti; 11- W; 12- Zr.  

 

4.1.3 Simulações utilizando o modelo de Scheil-Gulliver 

 

 O modelo de Scheil-Gulliver é um modelo de solidificação em condições fora do 

equilíbrio onde admite-se equilíbrio local da frente de solidificação apenas na interface 

sólido-líquido, ou seja, não existe difusão no sólido. A Tabela 8 mostra as fases 

presentes à medida que o material se solidifica.  

 

Tabela 8 - Fases que estão presentes conforme o material se solidifica. 

Número Fases 
1 Líquido 
2 Líquido + Carbeto MC 
3 Líquido + Carbeto MC + γ 
4 Líquido + Carbeto MC + γ + boreto MB2 
5 Líquido + Carbeto MC + γ + boreto MB2 + γ’ 

8- Ni 

1- Al 
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Na Figura 58, a curva colorida mostra a simulação da fração molar de sólido em 

função da temperatura utilizando o modelo de Scheil-Gulliver e a linha preta mostra a 

simulação em condições de equilíbrio. Sabe-se que os materiais solidificam-se em 

condições fora de equilíbrio. Para o material desta dissertação, um cacho com 6 rotores 

e 12kg de material solidifica-se em aproximadamente 4 segundos. Com esta simulação 

pode-se observar que se o modelo de Scheil-Gulliver fosse verdadeiro, o material 

apresentaria fase líquida até temperaturas próximas de 1100oC, o que realmente não 

acontece para este material, pois alguns tratamentos térmicos são feitos a 1200oC sem 

que ocorra fusão incipiente. Então, a curva real para a superliga MAR-M247 deve estar 

entre as duas curvas apresentadas na simulação da Figura 58.  

 

 

Figura 58 - Fração molar de sólido em função da temperatura. 1- Líquido; 2- Líquido + 

Carbeto MC; 3- Líquido + Carbeto MC + γ; 4- Líquido + Carbeto MC + γ + Boreto 

MB2; 5- Líquido + Carbeto MC + γ + Boreto MB2 + γ’.  

 

 

 

 

 

 

Não-equilíbrio (Scheil)  

Equilíbrio  
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4.2 ANÁLISE DE DEFEITOS DOS ROTORES PRODUZIDOS 

 

 Após a produção dos rotores nas condições de processamento anteriormente 

citadas, foi feita uma verificação nos mesmos a fim de se fazer uma avaliação dos 

defeitos encontrados. Basicamente, dois defeitos foram encontrados nas peças: não 

enchimento e trinca nas regiões mais finas das haletas. A Figura 59 mostra esses dois 

tipos de defeitos e a Tabela 9 mostra um balanço desses defeitos. Através dessa análise 

pôde-se observar que as condições onde se conseguiu obter o maior número de peças 

sem defeitos visuais foram as condições onde o cacho estava totalmente isolado (4 

peças boas para 1570oC e isolamento total; 4 peças boas para 1520oC e isolamento total; 

2 peças boas para 1470oC e isolamento total). Em alguns rotores foram observados os 

dois tipos de defeitos.   

 

 
 

 

 

(a) Não enchimento 
 

(b) Trinca 
 

Figura 59 - Defeitos de (a) não enchimento e (b) trincas nos rotores. 

 

Tabela 9 – Balanço das peças defeituosas na análise dos rotores produzidos. 

 

 

 

4.3 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DO MATERIAL DE PARTIDA 

 

 A microestrutura, e em conseqüência as propriedades de superligas fundidas, é 

determinada pela composição e pela cinética de solidificação. No caso de superligas de 

níquel, a temperatura de vazamento determina a morfologia dos carbetos primários e o 

tamanho de grão, enquanto o tempo de resfriamento determina o tamanho e a 

distribuição da fase γ’ primária e o espaçamento entre os braços das dendritas. A 

Não enchimento Trinca Peças boas 

21 14 10 
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morfologia da fase γ’ e dos carbetos secundários é determinada pela taxa de 

resfriamento pós-solidificação, porém elas podem ser modificadas através de um 

tratamento térmico subseqüente (ANTONY; RADAVICH, 1980).  

Sabe-se também que os fatores que determinam a taxa de solidificação dos 

fundidos (massa do fundido, espessura da parede do fundido, a temperatura de 

superaquecimento do metal e do molde, configuração, temperatura, qualidade e método 

de aquecimento do molde) têm forte influência na distribuição do tamanho e da forma 

dos grãos primários, na fração volumétrica, forma e distribuição de tamanho da fase γ’, 

na fração volumétrica e morfologia do eutético γ−γ’, na fração volumétrica, forma, 

distribuição de tamanho e não-homogeneidade dos carbetos primários MC. Esses são 

fatores estruturais que podem influenciar significativamente as propriedades mecânicas 

e físico-químicas das superligas (ROSKOSZ; STASZEWSKI; CWAJNA, 2006).  

Na primeira análise dos núcleos dos rotores via microscopia ótica o objetivo era 

verificar a macroestrutura do material, pois era esperado que as variações nas condições 

de processamento (temperatura de vazamento e condição de isolamento) causariam 

alterações na macro/microestrutura do material. Entretanto, após a análise das 

micrografias, concluiu-se que as macroestruturas não variaram significativamente em 

função das condições de processamento.  

A Figura 60 mostra a macroestrutura da superliga MAR-M247 no estado bruto 

de fusão (Tvazamento = 1570oC e isolamento parcial).  Pode-se observar uma 

macroestrutura dendrítica, com carbetos e poços de eutéticos nas regiões 

interdendríticas.  

 

Figura 60 - MAR-M247 no estado bruto de fusão, obtida via microscopia ótica com 

aumento de 50x.    
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A descrição da microestrutura de partida é essencial para a análise e discussão 

das mudanças microestruturais referentes aos tratamentos térmicos realizados neste 

trabalho. A superliga MAR-M247 apresenta, em seu estado bruto de fusão, uma 

microestrutura dendrítica (Figura 61) composta pelas fases γ’ e γ, não sendo possível 

visualizar a fase γ’ dentro das dendritas e na região interdendrítica devido ao pequeno 

aumento (500X).  

 

Figura 61 - Micrografia da superliga MAR-M247 no estado bruto de fusão obtida via 

MEV no modo elétrons retroespalhados. 

 

Entretanto, sabe-se que a fase γ aparece mais clara do que a fase γ’. Isso se deve 

aos elementos que estão envolvidos em cada uma dessas fases. Embora o Ni seja o 

elemento comum entre as fases γ e γ’, na fase γ temos a presença de elementos mais 

pesados tais como W, Co Mo e Cr, o que aumenta o sinal capturado pelo detector de 

elétrons retroespalhados do MEV, fazendo com que a imagem fique mais clara. Já na 

fase γ’ temos majoritariamente Al e Ti ligados ao Ni. Como o Al e o Ti são elementos 

mais leves o sinal captado pelo detector de elétrons retroespalhados do MEV é mais 

baixo, fazendo com que a imagem gerada seja mais escura. Em vista disso, pode-se 

dizer que a fase γ’ é majoritária na região interdendrítica e a fase γ é majoritária no 

interior das dendritas. Essa interpretação está de acordo com o trabalho de (ZEISLER-

MASHL; PLETKA, 1992) que analisou o perfil de segregação na superliga MAR-

M247. Os elementos Hf, Ta, Ti e Al segregam para o líquido durante a solidificação, 

Carbetos 

Região dendrítica 

Região interdendrítica 
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por isso são encontrados em quantidades menores no centro das dendritas e aumentam 

conforme se desloca para a região interdendrítica. Contrariamente, W e Co segregam 

para o sólido γ, por isso a quantidade desses elementos é maior no centro das dendritas e 

diminui conforme se desloca para a região interdendrítica. Os elementos Mo, Cr e Ni 

não segregam preferencialmente nem para a fase sólida γ nem para o líquido durante a 

solidificação (ZEISLER-MASHL; PLETKA, 1992). 

Além disso, carbetos MC, boretos e regiões eutéticas γ-γ’ estão presentes 

preferencialmente na região interdendrítica do material no estado bruto de fusão. Os 

carbetos MC aparecem isolados, grandes em tamanho (até 40µm e com alta razão de 

aspecto) e heterogeneamente distribuídos no material bruto. Esses carbetos primários 

MC, quando na forma “script like”, são responsáveis pela diminuição da ductilidade 

devido à sua alta fragilidade, pois podem atuar como sítios de nucleação e propagação 

de trincas. Os carbetos MC são os primeiros a se formar na estrutura “as cast”, porém 

eles são empurrados pela frente de solidificação para a região interdendrítica (última 

região a solidificar). Já os boretos, por estarem presentes em quantidades muito 

pequenas, são difíceis de serem observados. 

Com um aumento de 3000X (Figura 62) é possível observar os poços (ou ilhas) 

de eutético γ-γ’ e as placas grosseiras de γ’ advindas da reação peritética L+γ � γ’ e 

precipitadas em regiões próximas as do eutético γ-γ’ na região interdendrítica.  

 

Figura 62 - Micrografia da superliga MAR-M247 no estado bruto de fusão obtida via 

MEV no modo elétrons retroespalhados. 

Placas de γ’ advindas da 
reação peritética L + γ � γ’ 

Eutético γ/γ’ 




