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4.5.3 Microdureza das amostras solubilizadas 

 

O valor da medida de microdureza da amostra no estado bruto de fusão foi de 

413HV, apresentando-se dentro da faixa de valores de dureza medidos nos rotores (350 

a 425HV) e bem próximo do valor de 408HV encontrado por (BHAUMIK et al., 2002). 

A Figura 75 mostra a curva de microdureza para as amostras tratadas termicamente à 

1210oC e 1250oC nos tempos de 5 a 1230 minutos.  

 

Figura 75 - Curva de microdureza para as amostras tratadas termicamente à 1210oC e 

1250oC em diferentes tempos de tratamento térmico. 

 
O comportamento das duas curvas é bastante parecido, indicando que a dureza 

não variou significativamente com os diferentes tratamentos térmicos realizados. Os 

dois primeiros pontos possuem valores praticamente iguais para ambas as temperaturas 

de tratamento.  

Todas as amostras submetidas ao tratamento térmico de solubilização 

apresentaram valores de microdureza maiores do que a amostra bruta de fusão, que foi 

de 413HV. Isso pode ser por causa da precipitação fina e uniforme da fase γ’ na matriz γ 

durante o resfriamento da temperatura de tratamento térmico para a temperatura 

ambiente, pois se sabe que a dureza das superligas está diretamente ligada não somente 

à fração volumétrica da fase γ’, mas também com a morfologia e distribuição dessa fase. 
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Foi possível aumentar a microdureza de 413HV da amostra bruta de fusão para 

445HV na amostra solubilizada a 1250oC por 310 minutos. Esse aumento pode estar 

relacionado com a dissolução das regiões eutéticas γ- γ’ nas amostras tratadas 

termicamente. A dissolução das regiões eutéticas γ- γ’ faz com que o Al e Ti que 

estavam presentes no eutético γ- γ’ formem a fase γ’ fina e uniformemente distribuída 

durante o resfriamento da temperatura de tratamento térmico para a temperatura 

ambiente, contribuindo para o aumento da microdureza das amostras tratadas.  

 

4.6 TRATAMENTOS TÉRMICOS DE ENVELHECIMENTO 

 

Todas as amostras envelhecidas foram previamente solubilizadas a 1250oC por 

310 minutos e resfriada ao ar. As temperaturas de envelhecimento foram escolhidas 

com base na temperatura que o rotor atinge quando está em serviço em um automóvel 

(entre 850 e 1000oC) e na simulação realizada em Thermocalc, mostrada na Figura 76.  

 

Figura 76 - 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. 

 

Fase γγγγ 

Fase γγγγ’ 
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De acordo com a simulação, diferentes frações molares da fase γ’ estão presentes 

no material para cada temperatura de tratamento de envelhecimento, como mostra a 

Tabela 10. Pode-se observar que à medida que a temperatura de tratamento térmico de 

envelhecimento aumenta a fração molar estável da fase γ’ diminui, uma vez que ocorre 

a dissolução desta fase na matriz γ. Pode-se prever também que as fases majoritárias 

presentes na temperatura de envelhecimento são as fases γ e γ’. Entretanto cabe ressaltar 

que estes valores são referentes ao material na condição de equilíbrio. 

 

Tabela 10 - Fração molar de γ’ nas temperaturas de tratamento de envelhecimento. 

Temperatura de tratamento de envelhecimento (oC) Fração molar de γ’ (%) 

980oC 55 

880oC 63 

 
As Figuras 77 e 78 mostram as micrografias da amostra M22 envelhecida à 

980oC por 310 minutos. Nota-se uma microestrutura bastante homogênea, com a 

presença de carbetos e da fase γ’ precipitada em grande quantidade e de maneira 

bastante uniforme em tamanho e distribuição. A análise via MEV/EDS mostrou que 

esses carbetos são basicamente de Hf (47,5 ± 2,8 % peso de Hf) e Ta (36,2 ± 3,2 % peso 

de Ta), estando de acordo com o trabalho de (HUANG; KOO, 2004) que mostrou que 

os carbetos ricos em Ta e Ti do material no estado bruto de fusão transformam-se em 

carbetos ricos em Hf e Ta no material tratado termicamente.  

 

Figura 77 - Micrografia da amostra M22 envelhecida à 980oC por 310 minutos. 

Fase γ’ precipitada na matriz γ  

Carbeto 
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Figura 78 - Micrografia da amostra M22 envelhecida à 980oC por 310 minutos. 

 

As Figuras 79, 80 e 81 mostram as micrografias da amostra M26, envelhecida à 

880oC por 310 minutos. Nota-se, do mesmo modo que na amostra M22, a presença de 

carbetos fragmentados e grande quantidade da fase γ’ precipitada fina e uniformemente. 

A amostra M26 também apresentou carbetos ricos em Ta e Hf, semelhante à amostra 

M22. Os valores da medida de MEV/EDS para esses carbetos foram 55,4 ± 2,3% peso 

de Hf e 26,4 ± 3,8% peso de Ta.  

 

Figura 79 - Micrografia da amostra M26 envelhecida à 880oC por 310 minutos. 

Carbeto 

Fase γ’ 

Fase γ’ precipitada na matriz γ  

Carbeto 
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Figura 80 - Micrografia da amostra M26 envelhecida à 880oC por 310 minutos. 

 

Na Figura 81 pode-se observar uma microestrutura extremamente fina, pois a 

fase γ’ aparece em escala nanométrica nas micrografias. Os dados da literatura mostram 

que o tamanho da fase γ’ em amostras tratadas varia entre 0,01 a 0,2µm (LEE; LEE, 

1990). Isso torna a caracterização desses materiais bastante difícil apenas com o uso de 

MEV convencional. Com isso é necessário, para diferenciar o tamanho, a morfologia e a 

distribuição dos precipitados de γ’, a utilização de equipamentos de caracterização 

microestrutural de maior resolução como FEG (“Field Emission Gun”) ou MET 

(Microscopia Eletrônica de Transmissão).  

 

Figura 81 - Micrografia da amostra M26 envelhecida a 880oC por 310 minutos. 

Fase γ’  

Fase γ’  
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4.7 ENSAIOS DE TRAÇÃO 

 

Os corpos-de-prova foram retirados da parte central do rotor, que é a parte mais 

espessa da peça e a última região a solidificar (vide Figura 40). Com isso, acredita-se 

que esta área é a mais propensa a apresentar microporosidade, podendo afetar as 

propriedades mecânicas do material.  

 

4.7.1 Propriedade em tração convencional a 25oC 

 

 As propriedades das superligas de níquel são dependentes principalmente da 

fração volumétrica, da morfologia e do tamanho da fase γ’, do tamanho de grão e da 

distribuição dos carbetos, além do desajuste dos reticulados de γ’ e da matriz γ e da 

energia de defeito de empilhamento.  

A Tabela 11 mostra os valores da tensão de escoamento (σ0,2%) e do módulo de 

elasticidade (E) obtidos dos ensaios de tração a 25oC em cada condição de 

processamento da superliga MAR-M247. Para as condições de processamento 5, 6, 8 

foram realizadas duas medidas. Os valores de referência para a tensão de escoamento 

(σ0,2%) e de ruptura na temperatura ambiente estão próximos de 827MPa e 965 MPa, 

respectivamente (VIGNA SURIA, 2006). Já os valores do módulo de elasticidade estão 

na faixa entre 170 a 210 GPa, mostrados na Figura 22 – a.  

 

Tabela 11 - Valores das propriedades retiradas dos ensaios de tração em 25oC. 

Condição  

de processamento 

(σσσσ0,2%) 

 

MPa 

Módulo de 

elasticidade (E) 

GPa 

Tensão na 

ruptura 

MPa 

5 (1570oC e isolamento parcial) 811 e 824 175 e 198 824 e 909 

6 (1570oC e isolamento total) 803 e 809 188 e 178 825 e 829 

7 (1520oC e isolamento parcial) 805 172 929 

8 (1520oC e isolamento total) 826 e 800 202 e 170 844 e 860 

9 (1470oC e isolamento parcial) 813 178 842 

10 (1470oC e isolamento total) 835 208 870 
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Os resultados da tensão de escoamento e do módulo de elasticidade mostram boa 

concordância com os valores apresentados na literatura (VIGNA SURIA, 2006; 

KATTUS, 1999). Já os resultados da tensão na ruptura ficaram abaixo do valor de 965 

MPa proposto por (VIGNA SURIA, 2006). Pode-se observar também que as 

propriedades mecânicas, assim como os valores de dureza, não foram significativamente 

afetadas pelas condições de processamento.  

A presença do eutético γ−γ’ na microestrutura causa grande influência nas 

propriedades mecânicas da superliga MAR-M247 bruta de fusão a 25oC. No trabalho de 

(GASKO; JANOWSKI; PLETKA, 1988), a tensão de escoamento diminuiu de 

1110MPa na ausência de eutético γ−γ’ para aproximadamente 875MPa quando 11% em 

volume de eutético γ−γ’ estava presente na microestrutura da superliga MAR-M247. A 

alta fração volumétrica de eutético γ−γ’ presente fez com que a quantidade de fase γ’ 

disponível diminuísse, além de as regiões eutéticas γ−γ’ apresentarem maior tamanho de 

partícula de γ’, o que não contribui para o aumento da tensão de escoamento da 

superliga MAR-M247.  

 

4.7.2 Propriedade em tração convencional a 760oC 

 

Os aspectos mais importantes que ditam as propriedades em elevadas 

temperaturas das superligas são a fração volumétrica e a morfologia da fase γ’, a 

estabilidade de fases e a distribuição dos carbetos, esta última medida pela razão de 

aspecto dos mesmos. A resistência em elevadas temperaturas das superligas de níquel se 

deve a alta fração volumétrica dos precipitados de γ’. Mudanças na morfologia dos 

precipitados de γ’ são comuns quando as superligas estão sujeitas a esforços mecânicos 

em elevadas temperaturas (BHAUMIK et al., 2002; HUANG; KOO, 2004; NATHAL; 

MAIER; EBERT. 1982a).  

A Tabela 12 mostra os valores para a tensão de ruptura em cada condição de 

processamento da superliga MAR-M247. Os valores de referência para a tensão de 

escoamento (σ0,2%) e de ruptura em 760oC estão próximos de 738MPa e 786MPa, 

respectivamente. Pode-se observar que 7 ensaios ficaram acima e 4 ensaios ficaram 

abaixo do valor de 786MPa proposto.  
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Tabela 12 - Tensão de ruptura para cada condição de processamento do material. 

Condição de processamento Tensão na ruptura (MPa) 

5 (1570oC e isolamento parcial) 860, 849 e 787 

6 (1570oC e isolamento total) 796 e 686 

7 (1520oC e isolamento parcial) 759 

8 (1520oC e isolamento total) 909 e 799 

9 (1470oC e isolamento parcial) 737 e 694 

10 (1470oC e isolamento total) 852 

 
Não se espera grandes mudanças microestruturais do material durante os 

ensaios, pois o tempo que o material fica exposto em elevadas temperaturas é curto. 

Além disso, 4 ensaios a 760oC ficaram com valor da tensão na ruptura maior do que o 

valor mais baixo de 824MPa obtido no ensaio a 25oC. Isso mostra que a superliga 

MAR-M247 possui ótima estabilidade mecânica na temperatura do ensaio, podendo até 

aumentar sua resistência mecânica com o aumento da temperatura.   

Nos ensaios em 760oC não foi possível determinar a tensão de escoamento e a 

deformação na ruptura diretamente do gráfico, uma vez que a deformação registrada 

durante o ensaio se refere à deformação do conjunto máquina + corpo-de-prova. Para 

que as medidas fossem precisas, seria necessário o uso de um extensômetro acoplado à 

máquina para medir apenas a deformação do corpo-de-prova. 

Os carbetos desempenham um papel crucial nas propriedades em altas 

temperaturas da superliga MAR-M247. Geralmente, a superliga MAR-M247 no estado 

bruto de fusão apresenta uma variedade de carbetos grossos e “script-like” maiores que 

30µm (MA; CHAO; BOR, 1998). A análise de superfícies de fratura da superliga MAR-

M247 ensaiada em elevadas temperaturas mostrou que a fratura ocorre ao longo da 

interface entre o frágil carbeto MC na forma “script like” e a matriz, resultando na 

fragilidade e na baixa elongação da superliga em alta temperatura (WEI et al., 2008). Se 

os carbetos estão distribuídos nos contornos de grão na forma de pequenas partículas, os 

contornos de grão podem ser fixados para prevenir o deslizamento dos mesmos, 

aumentando a resistência dos contornos de grão em altas temperaturas. Entretanto, se os 

carbetos estão separados dos contornos de grão ou dentro do grão, o movimento dos 

contornos de grão não será restringido e a falha prematura irá ocorrer nos pontos triplos. 

Durante o teste de tração, a interface carbeto MC/matriz não pode ser acomodada por 

deslizamento, pois o carbeto não deforma. Com isso, muitas discordâncias empilham-se 
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ao redor dos carbetos. Quando a deformação na interface atinge certo valor, trincas 

aparecem na interface e se propagam continuamente, resultando numa baixa ductilidade 

da superliga MAR-M247 (WEI et al., 2008; HUANG; KOO, 2004).  

 

4.8 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 
 

A Figura 82 mostra as curvas de análise térmica diferencial (DTA) para a 

amostra no estado bruto de fusão e após tratamento térmico a 1250oC por 310 minutos e 

a Tabela 13 mostra as temperaturas de cada evento e o número do pico que está 

associado à curva de análise térmica diferencial. 
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Figura 82 - Curva de análise térmica diferencial (25 � 1500oC, 20oC/minuto) para a 

amostra no estado bruto de fusão e tratada termicamente a 1250oC por 310 minutos. 

  

 

 

 



 108 

Tabela 13 - Temperatura de cada evento da amostra no estado bruto de fusão e tratada 

termicamente a 1250oC por 310 minutos. 

Evento Número do 

pico 

T (oC) 

“As cast” 

T (oC) 

TT a 1250oC por 310 min 

Dissolução da fase γ’ 1 1225 1230 

Dissolução da região 

eutética γ/γ’ 

2 1340 ---- 

Início da fusão 3 1343 1341 

Dissolução dos carbetos 4 ---- 1402 

 

Na amostra no estado bruto de fusão (“as cast”) observa-se a presença de 3 

picos. O pico 1 em 1225oC se deve à dissolução da fase γ’, porém esse pico não é muito 

claro no sinal do DTA, uma vez que a fase γ’ se dissolve progressivamente ao longo da 

temperatura e não em uma temperatura fixa. O pico 2 em 1340oC está associado com a 

dissolução da região eutética γ/γ’, que está presente nas regiões interdendríticas da 

superliga no estado bruto de fusão. O pico 3 em 1343oC está associado principalmente 

ao início da fusão da superliga. O pico referente à dissolução dos carbetos não pôde ser 

registrado durante o aquecimento, uma vez que a fração volumétrica é pequena, fazendo 

com que o sinal térmico seja pequeno ou nem seja detectado, como foi o caso.  

Na amostra solubilizada em 1250oC por 310 minutos observa-se a presença de 3 

picos. O pico 1 em 1230oC se deve à dissolução da fase γ’, porém esse pico aparece com 

sinal ainda mais fraco do que na amostra no estado bruto de fusão. Isso de deve ao fato 

de que na amostra tratada termicamente em 1250oC por 310 minutos ocorreu a 

dissolução da fase γ’ na matriz γ, apresentando apenas a fase γ’ advinda do resfriamento 

da superliga da temperatura de tratamento para a temperatura ambiente. O pico 2 em 

1341oC é referente ao início da fusão da superliga. O pico 3 em 1402oC é referente à 

dissolução dos carbetos. O pico referente à reação eutética L � γ + γ’ não foi 

observado, mostrando que o tratamento térmico em 1250oC por 310 minutos foi 

eficiente para a dissolução das regiões eutéticas presentes no material.  

Cabe salientar que os picos tanto da amostra no estado bruto de fusão (1343oC) 

quanto da amostra tratada termicamente (1341oC) estão bem próximos do valor da 

temperatura de fusão para a superliga MAR-M247, que está na faixa de 1316 a 1343oC 

(KATTUS, 1999) e próximo do valor encontrado por (BOR; HSU; WEI, 2004), que 
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determinou o ponto de fusão da superliga na temperatura de 1327oC via análise térmica 

diferencial (DTA) e do valor de 1360oC encontrado na simulação via Thermocalc. O 

pico da dissolução de γ’ tanto da amostra “as cast” (1225oC) quanto da amostra tratada a 

1250oC por 310 minutos (1230oC) se aproxima bastante do valor da temperatura solvus 

de γ’ de 1222oC (Figura 53) obtida na simulação via Thermocalc.   
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5- CONCLUSÕES 

 

Basicamente, dois defeitos foram encontrados nas peças produzidas na empresa 

Açotécnica: não enchimento e trincas nas regiões mais finas das haletas. Através da 

análise visual dos rotores pôde-se observar que as condições de processamento 

(temperatura de vazamento e condição de isolamento do cacho cerâmico) que geraram 

maior número de peças sem defeitos visuais foram as condições onde o cacho estava 

totalmente isolado. De um total de 36 peças produzidas para esta dissertação, 10 ficaram 

boas no aspecto de defeitos visuais, sendo 4 produzidas em 1570oC e isolamento total, 4 

produzidas em 1520oC e isolamento total e 2 produzidas em 1470oC e isolamento total. 

Cabe salientar que foram produzidos 6 rotores em cada condição de processamento.  

Através dos resultados de macrodureza e caracterização microestrutural dos 

rotores no estado bruto de fusão observou-se que as microestruturas não foram 

significativamente afetadas em função das diferentes temperaturas de vazamento e 

isolamento do cacho cerâmico.  

O uso da simulação em Thermocalc permitiu, além do conhecimento e do 

aprendizado adquirido em um software de simulação, auxiliar na definição das 

condições ideais para a realização dos experimentos de tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento e proporcionar informações da superliga MAR-M247 

tais como as temperaturas solidus, liquidus e solvus de γ', simulações do número de 

mols e composição das fases em função da temperatura e simulações utilizando o 

modelo de Scheil-Gulliver.  

Em relação aos tratamentos térmicos de solubilização, a condição mais eficiente 

para a solubilização da fase γ’ na matriz γ foi em 1250oC por 310 minutos. Os 

tratamentos em 1210oC, em qualquer tempo de tratamento, não foram suficientes para a 

solubilização da fase γ’. Entretanto, nessa temperatura foi possível observar que a região 

eutética γ-γ’ foi dissolvida, além de mudanças na morfologia, tamanho e distribuição 

dos carbetos na matriz. Também foi observado um engrossamento das partículas da fase 

γ’ com a evolução dos tempos de tratamento para a temperatura de 1210oC.  

As medidas de microdureza das amostras solubilizadas não variaram 

significativamente em função dos tratamentos térmicos. Entretanto, todas as amostras 

submetidas ao tratamento térmico de solubilização apresentaram valores de microdureza 

maiores do que a amostra bruta de fusão. Foi possível aumentar a microdureza de 
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413HV da amostra bruta de fusão para 445HV na amostra solubilizada a 1250oC por 

310 minutos.  

Nos tratamentos de envelhecimento não foi possível observar detalhes 

importantes como morfologia, tamanho e distribuição dos precipitados da fase γ’ devido 

à microestrutura bastante fina presente no material e às restrições dos equipamentos de 

caracterização. Entretanto, fica nítida a presença da fase γ’ precipitada em grande 

quantidade e de maneira bastante uniforme em tamanho e distribuição nas amostras 

envelhecidas a 980 e 880oC por 310 minutos. 

Em relação aos ensaios de tração a temperatura ambiente (25oC), os valores do 

módulo de elasticidade e da tensão de escoamento ficaram dentro da faixa esperada. 

Entretanto, os valores da tensão na ruptura ficaram abaixo dos valores esperados. Nos 

ensaios de tração a 760oC, sete ensaios ficaram acima e quatro ensaios ficaram abaixo 

do valor de tensão na ruptura propostos para a superliga MAR-M247 na temperatura do 

ensaio. Em ambas as condições de ensaio (25 e 760oC) foi observado que as 

propriedades mecânicas não foram significativamente afetadas pelas condições de 

processamento.  

Os experimentos de análise térmica diferencial (DTA) puderam comprovar a 

dissolução da região eutética γ/γ’ na amostra solubilizada a 1250oC por 310 minutos. 

Além disso, tanto na amostra solubilizada quanto na amostra “as cast”, os valores das 

temperaturas de fusão e solvus da superliga MAR-M247 ficaram próximos aos valores 

esperados e das simulações.  
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