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4.4 MACRODUREZA 
 

A Figura 63 mostra os valores de dureza das amostras em cada condição de 

processamento. Os valores médios obtidos não apresentaram grandes variações, 

apresentando-se entre 350 e 425 HV. Isso mostra que as condições de processamento 

não interferiram significativamente na microestrutura e, conseqüentemente, na dureza 

do material.  
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Figura 63 – Valores de dureza das amostras em diferentes condições de processamento. 

 

4.5 TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZAÇÃO 

 

As temperaturas de tratamento térmico foram escolhidas utilizando as 

simulações realizadas em Thermocalc, uma vez que um dos objetivos das simulação era 

definir as melhores condições de tratamento térmico para a superliga MAR-M247, além 

de validar o banco de dados de superligas de níquel.  

 

4.5.1 Solubilização a 1210oC 

 

Em 1210oC, de acordo com a simulação realizada no Thermocalc, não é possível 

solubilizar totalmente a fase γ’ na matriz γ, uma vez que essa temperatura é inferior à 
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temperatura solvus de γ’ (1222oC), ou seja, em 1210oC estariam presentes na 

microestrutura de equilíbrio as fases γ, γ’, carbetos e boretos, sendo que a fração molar 

de equilíbrio da fase γ’ seria um pouco menor do que 10%.  

A Figura 64 é referente à amostra M4 tratada termicamente à 1210oC por 77 

minutos. Pode-se observar a presença da estrutura dendrítica inicial e a dissolução 

parcial da região eutética γ/γ’. Ocorreu a mudança no tamanho e na morfologia dos 

carbetos, que agora apresentam-se mais arredondados e com tamanhos próximos de 

8µm, bem menores do que na estrutura bruta de fusão, que apresentava carbetos com 

alta razão de aspecto e com tamanhos de até 40µm. Os ciclos térmicos facilitam a 

decomposição dos carbetos primários MC, que se decompõem lentamente, produzindo 

carbono e este se difunde e inicia importantes reações, transformando-se em compostos 

químicos mais estáveis tais como carbetos do tipo M6C e M23C6 durante o resfriamento 

da temperatura de tratamento térmico para a temperatura ambiente. A reação que ocorre 

pode ser descrita como MC + γ → (M6C, M23C6) + γ’. Esses carbetos menores e de 

menor volume, distribuídos como partículas discretas, podem atuar como sítios para a 

nucleação de microvazios durante a deformação, entretanto sua forma e distribuição não 

é caminho preferencial para a propagação das trincas (HUANG; KOO, 2004).  

 

Figura 64 - Micrografia da amostra M4 tratada termicamente à 1210oC por 77 minutos. 

 

Os boretos, por serem pequenos e difíceis de serem identificados, não foram 

observados nas amostras desta dissertação. Com isso, para não causar dúvida, admitiu-

se que todas as partículas presentes são carbetos. Também não foi possível caracterizar 
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a fase γ’ presente no interior das dendritas devido à dificuldade de se obter imagens com 

aumentos que proporcionem boa definição desta região. Entretanto, sabe-se que essa 

fase está presente tanto na região dendrítica quanto na região interdendrítica.  

A região marcada com um círculo na Figura 64 está ampliada na Figura 65.  

Nesta figura é possível notar que a fase γ’ apresenta tamanho máximo de 5µm, 

podendo-se observar a presença de várias partículas com tamanhos inferiores a 2µm. 

Também observou-se claramente a formação de um filme de γ’ ao redor dos carbetos. 

Isso ocorre quando a superliga é tratada termicamente e os carbetos se degeneram e 

reprecipitam nos contornos de grão revestidos com uma camada da fase γ’, que é 

relativamente macia. Esse filme de γ’ previne o início da ruptura na interface do carbeto 

com a matriz, aumentando a elongação da superliga MAR-M247 (WEI et al., 2008). 

C  

Figura 65 - Ampliação de uma região da amostra M4 tratada termicamente à 1210oC por 

77 minutos. 

 

A Figura 66 é referente à amostra M5 tratada termicamente à 1210oC por 310 

minutos. Do mesmo modo da amostra M4, pode-se notar a presença da estrutura 

dendrítica e a notória diminuição de tamanho e arredondamento dos carbetos, não 

ultrapassando 5µm. Já para a fase γ’ é possível a observação de partículas de até 10µm, 

notando-se uma clara evidência de engrossamento das mesmas. Isso ocorre devido à 

segregação presente no material “as cast”, que faz com que as regiões dendríticas e 

interdendríticas apresentem composições muito diferentes, ou seja, é como se o material 

formasse duas ligas. Com isso, a fração de γ’ na região interdendrítica pode ser maior 
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do que na região dendrítica, fazendo com que esta fase cresça em tempos de tratamento 

mais curtos.  

 

Figura 66 - Micrografia da amostra M5 tratada termicamente à 1210oC por 310 minutos. 

 

A região marcada com um círculo na Figura 66 está ampliada na Figura 67. 

Pode-se notar uma diminuição na quantidade de partículas com tamanhos inferiores a 

2µm, evidenciando a dissolução dessas partículas na matriz γ.  

 

Figura 67 - Ampliação de uma região da amostra M5 tratada à 1210oC por 310 minutos. 

 

A Figura 68 é referente a amostra M6 tratada termicamente à 1210oC por 1230 

minutos. Pode-se observar que mesmo em tempos de tratamento mais longos o material 
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ainda apresenta estrutura dendrítica, com a presença da fase γ’ e dos carbetos. Além 

disso, observa-se o engrossamento das partículas da fase γ’, que agora apresentam 

tamanhos de até 15µm.  

 

Figura 68 - Micrografia da amostra M6 tratada à 1210oC por 1230 minutos. 

 

A região marcada com um círculo na Figura 68 está ampliada na Figura 69. As 

partículas menores que 2µm quase não são mais observadas. Apesar do engrossamento 

das partículas maiores, pode-se observar que a fração volumétrica da fase γ’ de 

tamanhos menores é bem menor em relação aos tempos mais curtos.  

 

Figura 69 - Ampliação de uma região da amostra M6 tratada termicamente à 1210oC por 

1230 minutos. 
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4.5.2 Solubilização a 1250oC 

 

Em 1250oC, de acordo com a simulação realizada no Thermocalc, seria possível 

solubilizar totalmente a fase γ’ na matriz γ, uma vez que essa temperatura é superior à 

temperatura solvus de γ’ (1222oC), ou seja, em 1250oC estariam presentes na 

microestrutura de equilíbrio as fases γ, carbetos e boretos. Houve uma dificuldade de 

obter imagens com aumentos maiores pois a diferença de contraste, que é função da 

diferença de composição, era pequena. 

A Figura 70 mostra a amostra M14 tratada termicamente à 1250oC por 77 

minutos. A amostra tratada nestas condições ainda apresenta evidências da estrutura 

dendrítica. Também é bem nítida a mudança na morfologia dos carbetos que, do mesmo 

modo que nas amostras tratadas a 1210oC, se apresentam uniformemente distribuídos na 

matriz γ.  

 

Figura 70 - Micrografia da amostra M14 tratada termicamente à 1250oC por 77 minutos. 

 

A região marcada com um círculo na Figura 70 está ampliada na Figura 71. 

Diferentemente das amostras tratadas a 1210oC, não se observa a presença da fase γ’. 

Isso é um indicativo que ocorreu a dissolução completa da fase γ’. Entretanto, não 

ocorreu a homogeneização química do material por causa da elevada segregação 

presente na estrutura bruta de fusão, indicando que estas condições não foram 

suficientes para que a microestrutura do material alcançasse o equilíbrio. 
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Figura 71 - Ampliação de uma região da amostra M14 tratada à 1250oC por 77 minutos. 

 

 A Figura 72 é referente a amostra M15 tratada termicamente à 1250oC por 310 

minutos. Nesta condição de tratamento térmico observa-se pequenas evidências da 

estrutura dendrítica, podendo-se observar quase que a matriz γ homogênea ao longo do 

material. O tempo ainda não foi suficiente para ocorrer a homogeneização química, 

porém as evidências da segregação são menores quando comparada à amostra tratada 

termicamente a 1250oC por 77 minutos. O tempo necessário para a eliminação total da 

segregação seria bastante longo, uma vez que o material apresenta elevada segregação e 

elementos pesados que se difundem lentamente. Quanto aos carbetos, não se observa 

grandes mudanças com relação aos tamanhos e distribuição dos mesmos quando 

comparados com a amostra M14.  
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Figura 72 - Micrografia da amostra M15 tratada termicamente à 1250oC por 310 

minutos. 

 

A região marcada com um círculo na Figura 72 está ampliada na Figura 73. 

Adotou-se essa condição como padrão para o tratamento térmico de solubilização da 

superliga MAR-M247, pois a mesma possibilitou a solubilização completa do material e 

a segregação já não é quase percebida.  

 
Figura 73 - Ampliação de uma região da amostra M15 tratada termicamente à 1250oC 

por 310 minutos. 
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A Figura 74 mostra que a fase γ’ dissolvida a 1250oC reprecipita através de uma 

transformação no estado sólido durante o resfriamento da temperatura de tratamento 

térmico para a temperatura ambiente. Isso ocorre pois em alta temperatura o Al e o Ti 

são solúveis no Ni. Quando o material é resfriado, essa solubilidade diminui e ocorre a 

precipitação da fase γ’ bastante fina e muitas vezes difícil de ser identificada. Não se 

sabe qual a fração de γ’ reprecipitada durante o resfriamento. Na Figura 74, a fase γ’ 

aparece como pontos cinza escuro.    

 
Figura 74 – Fase γ’na amostra M15 tratada termicamente à 1250oC por 310 minutos. 
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