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SUMARIO - Amostras de INCONEL 600 recristalizadas foram sub
metidas a diversas pré-deformações por tração uniaxial , e
posteriormente tratadas entre 55O°C e 790°C durante 3horas.
De cada par "pré-deformação X temperatura" foram determina
das ás correspondentes micro-durezas e caracterizada sua nú
croestrutura. Foram levantados diagramas "microdureza" con
tra "temperatura" para cada pré-deformação, objetivando de
terminar a atuação possível desta última no comportamento
mecânico e estrutural daquela superliga.

SUMMARY - INCONEL 600 samples were perfomed at thermal trea
tment between 550°C and 790°C during 3 hours after uniaxial
tension testing. At each pair "hardening-temperature" were
determined the microhardness and microstructure. With the
objective of to determine the infltsnce of the hardening up
to INCONEL's mechanical behavior, were plotted microhard
ness X temperature.
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Introdução

0 comportamento termonecânico dos materiais de aplica

ção industrial em regimes de alta temperatura, por sua cre£

cente importância em termos de segurança e custo, tem sido

alvo de estudos nos últimos trinta anos'1»2'. As superligas

à base de Níquel com adições de Cromo, Ferro, Cobalto e MoH

bdênio têm merecido prioritária recomendação nos casos em

que o grau de severidade daquela aplicação resulta maior e

mais complexo. Esta posição preferencial é conseqüência da

maior estabilidade dessas superligas comparativamente aos

aços austeníticos e ars aços ferríticos da família Cr-No na

quelas condições.

Contudo, são poucas as referências sobre o comportamen

to dás superligas de Níquel quanto aos efeitos da interação

termomecânica na citada estabilidade. Recente trabalho, op£

rado sobre o mesmo INCONEL 600 deste, concluiu sobre a op£

racionalidade de diversos mecanismos de recuperação e forta

lecimento entre 600°C e 1150°C sob tempos de 1 hora a 450 ho

ras'*'. Do citado trabalho é concluido que as caTacterístí

cas daquela operacionalidade em termos de comportamento mate

rial desfavorecem inúmeras aplicações industriais dependen

tes de uma taxa de deformação limitada. Naquela oportunidade

o material subirstido a diversos tratamentos isotérroicos par

tira de uma condição inicial de encruamento coerente com o

estado trefilado, o que constituia uma situação particular do

experimento.

No presente estudo o INCONEL 600 foi predeformado a áí

ferentes níveis de encruamento, e as amostras representai

vas de cada nível foram submetidas a similares condições pos

teriores de aquecimento e permanência a altas temperaturas ,

objetivando conhecer a natureza do comprometimento entre o

estado estrutural inicial e aquele que se estabelece por con

ta de mecanismos termicamente ativados.

Técnica Experimental

A composição química do material utilizado S apresenta

da na Tabela I, e sua forma inicial era do tipo barras com



llmn de diâmetro.
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TABELA I - COMPOSIÇÃO QUÍMICA (l Peso)

Material

INCONEL 600.

nominal |4|

INCONEL 600

deste estudo

C

0.08

0,07

Fe

8,0

3.55

Mn

0,5

0.63

Si

0.2

0.28

Ni

76,0

78,0

Cr

15,5

17,4

S

0,03

P

0,02

Suas características mecânicas no recebimento eram: Li

mite de escoamento a 0,21, 964MN/mz; Limite de ruptura, 1103

MN/m2; Elongação, 2,1! em 2Smm; Dureza, 38 Rockwell C. Estes

índices indicam que o material estava consideravelmente en

cruado .-.o estado de recebimento, tendo sido, provavelmente,

acabrA a frio por trefilação.

', »5se material foram usinados corpos de prova de tração

com ^ n de diâmetro na seção útil. Essas amostras foram en

tãc ; til metidas às diferentes condições de tratamento termome

cânl J» indicadas na Tabela II. As amostras permaneceram nas

dirr-ias temperaturas de tratamento durante 3 horas. Aquelas

ter «raturas estão sujeitas a um desvio de t 3°C em relação

ac valor nominal. 0 resfriamento posterior foi realizado ao

ar,

0 tratamento térmico inicial, 700°C por 3 horas, foi e±

tab'lecido de modo a tornar possível a obtenção da recrista

lií.tção completa do material nas condições de recebimento. As

estruturas do material como recebido e ao fim da primeira

etapa de tratamento são indicadas nas Figuras IA e IB. Os

níveis de encruamento foram obtidos tracionando os corpos de

prova em maquina Instron até diferentes valores de elongação.

O maior nível de encruamento corresponde a 211 de deformação

que ê uma situação imediatamente anterior à manifestação sen

sível de estricção.

Após o tratamento termomecânico fora» realizadas dez me

dições de microdureza Vickers com carga 300g em cada amostra

e feita observação metalográfica. As alterações do comporta
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Código

000

00

0

A

B

C

D

E

F

TABELA 11 - TRATAMENTOS TERMOMECANICOS

Trataaento
Isotánáoo Inicial

Encruaaento

aaostra no estado da

700°C

por

3 horas

a

b

c
d

a

f

l l è

3» de

6» de

10» de

15» de

21» de

l i da

3t de

6» de

10» de

15» de

214 de

daforaaçio

daforaaçio

deforaaçio

deforaaçio

deforaaçio

daforaaçio

deformação

deforaaçio

deforaaçio

daforaaçio

deformação

deformação

Trataaento
Isotérmico posterior

recebimento

S horas de
permanência

1 - S50°C
2 - 590°C
3 - 630°C
4 - 670°C
S - 710°C

3 horas de
permanência

1 - 5S0°C
2 - 590°C

3 - 630°C
4 - 670°C

em

6 -
7 -
S -
9 -

10 -

em

S -
6 -

7 -

Assin. por exaaplo, a aaostra D3 recebeu como trataaanto:
700°C/3horas • lOt deformação * 6J0°C/3hora*

75O°C
790°C
840°C
B90°C
940°C

710°C
750°C

»40°C

Hguna. 1
(A) meUt/úeU como wzibído, condição 000, tamanho de. Qiao
ttvrn na dixe.çao longitudinal t t vm na diiição tfianòvtA
tal; (B) mattMal Mcxiitalizado, condição 00, QKÜOA equi
axieii com tamanho dz g/ião 7ym.
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mento mecânico das amostras após os diferentes tratamentos
foram caracterizadas pela variação das durezas médias. A
significância dessas variações de dureza foi verificada pelo
método estatístico de Student'*'.

Discussão

Os aspectos gerais da variação da dureza com a tempera
tura de tratamento e o grau de encruamento da amostra podem
ser observados na Figura 2.

Hgufia 2
Rítacíonaminto genal tntiz a. míc\oduKzza, Víckztu, nZvtt it
pKzdiioimação e *e»ipe*<Uu;ui do íAatamenro <£/im-tco
[tttnpo de. enchftAcamenío tie 3 ftc*<u) pa*a o IWCOWEL 60Í.
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Estabelecida uma comparação entre as durezas da cond£
çío "0" (encruada apôs tratamento isotérmico inicial) e da
condição "1" de 550°C, conforme a Tabela III, nota-se que os
valores da primeira condição superam os desta última até de
formações da ordem de 61. Isto sugere que o tratamento te
nha propiciado predomínio de mecanismos de envelhecimento do
material. Para deformações iguais ou superiores a 101 o qua
dro se inverte, aparentemente devido ao predomínio de um me
canismo de recuperação de defeitos.

TABELA III - MICRODUREZAS DAS CONDIÇÕES "0" e "1"

Deformações

lt

31

61

101

ISt

211

Condição "0"

a

b

c

d

e

f

226,2 HV

213,0

252,8

283,3

291,8

308,5

Condição "1"

A

B

C

D

E

F

246,6 HV

242,8

256,0

282,8

289,8

308,4

Para qualquer nível de deformação, excetuando o caso
acima, as durezas diminuem com o aumento da temperatura. A
redução da dureza numa primeira etapa pode ser atribuída â
recuperação de defeitos da estrutura cristalina. Numa segun
da etapa ela se acentua e seus valores tendem a um mínimo.

A variação da estrutura do material ao longo da isoter
na de 710°C, esta já indicada na Figura 2, é* apresentada na
Figura 3. Observa-se que a alteração sensível de estrutura
para esse nível de temperatura ocorre apenas entre as defor
nações de 15 e 211, e coincide com a queda brusca de dureza
do material. Esses dois efeitos caracterizan um processo de
recristalização. A dureza tende a um valor mínimo, quer con
siderando isoternas quer linhas de isodeformação.

A elevação da dureza a partir desse mínimo pode ser at ri
buida â instabilidade estrutural do material nos níveis de
temperatura consideradas neste experimento.
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figu.ua 3

V
J

•>• F

do IMC0NEL 600 pa/m diizxtntli
dt txataminto tlimico a 716°C duAante $ ho no*.

Entre 530°C e 980°C precipitam carbonetos de Crowo na
matriz; abaixo de 760°C predomina o tipo N23C6 e além dessa
temperatura o tipo Cr7C3 '*'•

Já se dissera na "Introdução" que a influência das modi,
ficações estruturais produzidas por tratamentos isotermicos
sobre as propriedade mecânicas dessa liga haviam sido recen
temente discutidas. Observou-se, tal como no presente experi
mento, uma tendência ao fortalecimento do material a partir
do estado recristalizado para temperaturas da ordem de 700-
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800 C e tempos de encharcaaento inferior a 15 horas'*'. A fí
gura 4 mostra a variação da microdureza Vickers con a tempe

ratura de tratamento isotérmi
co para tempo de tratamento de
3, 15, SO e 250 horas. Embora
a elevação de dureza observada
no ensaio de 3 horas seja rela
tivraente pequena ela é signi
ficativa estatisticamente para
um nível de confiança de 951.

Este fortalecimento é pro
vavelmente resultado de um pro
cesso de envelhecimento prop_i
ciado pelas reações de dissolu
ção e precipitação dos carbon£
tos de Cromo que ocorrem nesta
faixa de temperatura. Consid£
rando, na Figura 4, que tempos

VaUação da mícioduteza de encharque superiores a 15
Vicktu em iunção da timpiia horas conduzem a um amolecimen
tuxa pana oi timpoi dt 3, 15, t0 atribuido ao super envelhe
SOzlSOhoAoA de tKatamtnto^. c i » e n t 0 da Ü g » é possível es

perar que o mesmo efeito ocor
ra nos presentes tratamentos para deformações superiores a
61 e temperaturas além de 900°C.

A Figura 5, relativa ao plano temperatura versus defor
inação, distingue três regiões de diferentes condições de re
cristalização para tempos de encharcamento de três horas. Tais
regiões estão separadas por duas curvas ajustadas por equa
ções do tipo 6 - k.e11 aos valores de 6 (temperatura) e e (de
formação) experimentais. A curva mais ã esquerda, ajustada
a partir de pares (0,e) experimentais onde não houve ocorrên
cia de recristalização, teve uma correlação de 99,71. A cur
va mais ã direita, ajustada para pares (0,c) correspondentes
a recristalização observada, assumiu uma correlação de igual
nível. Os critérios estabelecidos para delimitar as regiões
foram a variação de dureza e o crescimento de grão.

Pelo fundamento das curvas, na região I o material se
encontra plenamente recristalizado e sujeito a fortalecimen
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to secundário produzido por evolução de carbonetos e, even
tualmente, a um amolecinento provocado por superenvelheciaen
to '»!.

Tigu/ia 5
faixa de. in.czhtt.za da tKamiçao "encrua
do -tecxUtaUzado" pata o ÍNCONEL 600 ,
como ^uncao da ttmpe.KaAu.ia e do nZvtt dt
pKidtioKmação.

Em algum lugar contido na região II o material se recris
taliza, o que caracteriza tal região como uma faixa de in
certeza na transição fenomenológíca "encruado-recristalizado".
Contudo, as equações ajustadas 0 • 570.e" ' (fronteira das
regiões I e II), e e • 589.e" ' (fronteira das regiões III
e II), tanto gráfica quanto numericamente, não chegam a se
distanciar muito, o que dá ã citada faixa, pela baixa incer
teza resultante, um caráter de nítida mudança no prevaleci
mento dos efeitos dos mecanismos atuantes.

Na região 111 o material se. apresenta encruado , tendo
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sofrido moderado amolecinento pela recuperação de defeitos
estruturais.

Conclusões

0 comportamento mecânico da amostra de INCONEL 600 pr£
deformada por tração, e subseqüentemente submetida a trata
mento isotérmico com 3 horas de duração entre 550°C e 940°C,
depende fundamentalmente do nível e da predeformaçâo e da
temperatura 6 daquele tratamento. O material estará completa
mente recristalizado se e > 570*°'lk e não terã experimenta
do recristalização para 6 < 589~°'10 , sendo 6 a temperatura
em °C e e a predeformaçâo relativa em tração.

Antes de serem atingidas condições para recristalização,
os tratamentos térmicos reduzem certa parcela da dureza por
simples efeito de recuperação. Após a plena recristalização
surge uma certa tendência ao fortalecimento da liga provavejl
mente por efeito do envelhecimento.
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