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RESUMO 

0 lacenel 718 i uaa ««perils* » ease de Ri-Fe 

eaderecida por precipitação. Seas aplicações sãe variadas, 

parta ca deteraleados casos i feadaaeatal qao apresente 

elevada resistiacia à fadiga tiroict. ista pede scr 

ceasegelde através da trataaeatos teraoaecielcos adequados, 

que refleea o taaaane dos grass. 

Objetivando caracterizar o refiaa de iria do 

lacoael 718 por trataaeatas teraoaeciaicos, recorrea-se aa 

«so de uaa aetodoiogia que peraitisse acoapaanar s evolução 

alcroestrutarai, lea coao verificar a infiuincia das variá

veis do processamento. O trataaento teraoaeciaico realizado 

constou de deforaações ea teaperaturas interaediáriss. utili

zando precipitados incoerentes para controlar o refiaa de 

grão. 

Observou-se que o reflao de trio ocorre por 

recristaiizações estáticas, influenciadas per precipitadosr 

desde que as deforaaç5es nio ultrapassassea 60%. Para aalores 

deforaações o taaantio dos grãos aparenteaente tende a ua 

valor llalte próximo a 5 pa, independente da distribuição dos 

precipitados presentes no material. 
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CHAIN SIZE REFINEMENT OF IHCOREL 718 BY THERIfOffEHKANlCAL 

PROCESSINC 

ABSTRACT 

laceaei 718 is a Nl-Fe precipltatlea treated 

saperalioy. It «reseats 900* thermal fatigae properties «hen 

the material nas saia 11 grain sue. 

Tie aim of this wart is ta stedy the §raia size 

refflaeaient ay thermomechanical processing, through 

aascrvations af tie microstrastvrsi evalatloa and the 

laflaence ef soaie af tae process variables la the final grain 

sue. 

The reselts nave shown that this refinement 

ecerred ay static recrystai1ization. The presence of 

precipitates have influences' the final grain size If the 

deformations are below 60%. For greater deformations the 

grain size is independent of the precipitate distribution in 

the matrix and tends to a limit size of 5 ym. 
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1. MTRODUÇIO 

Seperllgas sio materiais desenvolvidos pira 

trabalhar em elevadae tempereturas, devendo apra*entsr 

elevede resistindo mecânico e esteouIdede superficial. 

Seu desenvolvimento ocorreu devido à necessldede 

de meter leis pere es turbines a 9«s utilizados ne aviação, 

principalmente epóo a segunda 9uerra mundial. Posteriormente 

pesserem e ser utilizadas em outros aplicações, como no 

Indústria petroquímica. Indústria nucleer, etc. 

0 Inconel 718 é ume superll9« endurecido por 

preciplteçSo de compostos mtermetàlicos ricos cm Nb, podendo 

ser utilizado em aplicações que nio ultrapessem temperetures 

da ordem de B50ac. Devido i sua composiçio química, várias 

fases precipitem em diferentes condições, permitindo que sues 

propriedades mecânicas possam ser controladas através de 

tretementos térmicos ou termomecânlcos. 

Oesde seu opareclmento por volta de 1960, o 

Inconel 718 tem sido amplamente pesquisado por apresentar 

características microestruturals baetante interessantes, 

aliado és suae excelentes propriedades mecânicas. A partir de 

1970, es pesquises ceminberem no sentido da melhorle de suas 

propriedades mecânicos através de tratamentos termomecânlcos, 

como conseqüência do interesse nos aplicações de alta 

responsabilidade, é o caso das peças das turbinas dos aviões, 

que sSo solicitados por esforços de origem térmico, limitando 

• vida útil do materiel. Este eeforços sâo conhecidos como 

fadigo térmica, e sio decorrentes dos variações de temperatu

re sofrida pelo material, causando deformações cíclicas que 
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provoca* o rompimento tfo material com UM baixo número do 

ciclos. 

Muitos estudos foram realizado» no sentido de 

memorar o desempenho do incoael 718 neste tipo de apllcaçio. 

Alguns trabalhos 11-3J demonstraram que quanto menor o 

tamanho doe 9rios do material, maior a sua resletSncia em 

relação a fadiga térmica, tendo-se então desenvolvido 

tratamentos termomecânlcos de refino de grão. Oe resultados 

obtidos foram multo bons, e comparativamente ao tratamento 

termomecãnlco convencionalmente utilizado, consegulu-se 

aumentar a vida em relação 4 fadiga de baixo ciclo (o que 

significa que o material deverá apresentar maior resistindo 

i fadiga térmica) de aproximadamente uma ordem de grandeza. 

analisando os aspectos metalúrgicos que envolvem 

o refino de grão de um metal, sabe-se que o uso de 

deformações e recristaiizações resulta em menores grãos desde 

que se controle e recrlstalização e o posterior crescimento 

dos grãos. -Ourante a recrlstalização deve-se procurar 

aumentar a taxa de nucleação de novos grSoc isentos de 

deformação, devendo-se evitar que os grãos recrlstalizados 

cresçam. 

0 aumento da taxa de nucleação durante a 

recrlstalização .pode ser conseguida através de maiores 

deformações, maiores temperaturas de recrlstalização ou ainda 

através de características do próprio material como menores 

tamanhos de grãos iniciais e a presença de precipitados 

distribuídos pela matriz. Para evitar que os grãos 

recrlstalizados cresçam, é necessário a presença de 

precipitados que ancorem os contornos de grãos. Assim, 
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tr«b«fliantfo-so eon eetas variáveis é possível controlar o 

rofino do srâo de qualquer «atonal metálico. 

Os tretaeieatos termomeclalces de refiao de frio 

do inconel 718 coanecldoe llmltam-se e descrever uma 

eequtacta adequada que resulta* em srios da ordem de S.O um, 

sendo difícil compreender as soas diversas etapas, tem como e 

Influindo dos variáveis do processamento. Cose isto seja 

possível, o desenvolvimento de tratamentos termomecánlcos 

seria otimizado, permitindo obter-se memores propriedades 

mecânicas. 

O objetivo deste treoelho á ervudsr o refino de 

grio do inconel 718, através de um tretamento termomecSnlco 

Planejado que permita visualizar as diversas etapas do 

refino, essim como veriflcer a influência das variáveis do 

processamento no tamanho de grío obtido. 



2. REVISI0 BIBMOCRIFICA 

4 

ft revlsie blbl leiréf lea eefecarA aiseas aepectos 

da aetalarsla física ia lacaaal 718, a fia de coabecer saaa 

características alcreeetraterals. 

O raflaa de flria através de preceeeaaeete 

restauração, as fuels aia laflaeaclaias par precipitada ia 

aasaadaa fasas. 

2.1. O lacaaal 71S . 

Existea vários tipee de saperlisas. aeaaa esaai 

ana classificação baseada aa eleaeate foraedor da aatriz. 

Assia, aa superiijas aia classificadas ea trie srupos 

principais: 

- * base de Ni 

- à base de Co 

--è base de Fe 

O lacenel 718 é aaa super I lea i base da Ill-Fa, 

aeade considerado ua sab-grape deatro das superlisas * base 

de Ni. Cerecterlza-se por eer endurecido por precipitação de 

coapostos internetélleoe, apresentendo eleveda resistência 

aeclnica até 650*0. Sua coaposicia qufalea ea peso é: 

NI : 60 - 55 * Al : 0,2 - 0,8 % 

Cr : 17 - 21 % C : 0,02 - 0,08 * 

rio : 2,8 - 3,3 % NP, SI, C« : aax. 0,4 % 

Nb : 4,75 - 5,6 % 8: aax. 0,008 % 

TI : 0,86 - 1,15 l S: aax. 0,015 % 

Fe : balanço 
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Caia • i«mato M Í M I C O preaeate aa u s a tan aa 

papal a ieseapeanar. Resaaiieaaate, ceaferaa C4 - 7 1 , sabe-se 

M a : 

* RI : taai casa ariaclaal faaçia faraar a aatriz aaetea-rtlca, 

peraitiaie a preeeaça aa aatraa eieaaatee qafailcaa aa 

. sai «cia sói lia para aaiaracar a aatriz, aióa ia 

- Fa : faraiaiar ia «atriz jaataaeate caa a RI a Cr. aaxilla 

aa eaiureciaento par seleçãa sói lia, saaia aaa 

presença f«aia*antal para a preciplteçSe ia caaipoataa 

aaiaracaiaras ia Matriz, alta ia ilalauir a casta aa 

reitçio is seper119.es a ease ia m 

- Cr : faraaier ia aatriz jantaaaata caa a Ri a a Fa, aamiia 

taabóa aa aaiaraciacata par aaiaçia sói lia, aanio 

paria faaiaaaatal para assegurar establlliada superfi

cial (raslsttacla a exldaçio a carresia è quente) 

- lia : prasaata basicamente para aaiaracar a aatriz per 

selaçio s6llia 

- Ra : faraaier ia compostos lataraatélIcas aaiuraceiaras ia 

aatriz, aiéa ia caasar aa carta eaiaraciaento por 

solução sói lia 

- TI : faraaior ia compostos lataraatélleoa eaaureceioree da 

aatriz, aléa ia causar ua carta endurecimento por 

solução sói Ida 

- Al : juntamente eoa o Cr, atua na resistSncia i oiildaçio, 

além de foraor compostos interaetélleoa endurecedores 

ia matriz. 

A presença ia vários elementos químicos nesta 

119a possibilitem a aparecimento ie várias fases durante a 

í 

http://seper119.es
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s«a elaboração, processamento ou uso. â tabela 2.1 mostra as 

fases que precipita* no inconel 718 e suas características 

H . 5. 7. 8. 9. 101 

Tabela 2.1 - Fases que precipitam no Inconel 718 e suas 

características. 

Símbolo 
ou Nome 

Yf 

r 
6 

Laves 

Carbo-
netos 

Nitretos 

carboni-
nitretos 

Composição 
Química 

NI,(AI.TI) 

NI,Nb 

Ni,Nb 

<Fe,Cr)2 
(TI.Nb) 

HC. HtC e 
H 23 C» 

TIN 

<C.N> Nb 

Estrutura 
Cristalina 

CFC ordenada-tipo Ll2 

tetragonal-tipo D0 M 

ortorrômbico-ti poCu3Ti 

hexagonal - tipo HgZn2 

-

-

-

Faixa de temp, 
presente <°C) 

? - 870 

550 - 915 

700 - 1020 

— 

-

todas as 
temperat. 

— 

Nitretos do tipo TIN foram observados em vários 

trabalhos C7, 10, 11). Observações metalogràfleas mostraram 

que o TIN possui cor alaranjada e formato cúbico. Sua 

formação ocorre durante a solidificação. não sofrendo 

qualquer alteração durante as etapas posteriores de 

processamento. A presença de uma fase de coloração um pouco 

mais clara que os nitretos indicaram a presença de 

carbonitretos do tipo (C.N)Nb (10). 

O aparecimento de nitretos e carbonitreto9 deve-

se è dificuldade da eliminação total do nitrogênio durante a 

elaboração da liga. A afinidade do nitrogênio pelo titânio 
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[15) favorece a formação do TIN, Impossibilitando sua 

eliminação. A fração volumétrica destes nltretos é pequena 

CIO! e, apesar de ser altamente estável, não foram encontra

das Informações que Indicassem qualquer efeito negativo 

atribuído aos nltretos durante o processamento ou uso do 

materlai. 

Carbonetos do tipo MC, M,C e M 2 3 C 6 podem 

precipitar durante a solidificação, processamento ou uso do 

material [7, 9, 101. Os carbonetos do tipo MC são os mais 

estáveis, sendo o "H" principalmente Nb e TI. Apresentam-se 

Ideomorfos e distribuídos pela matriz, possuindo coloração 

quase branca. Estudos realizados por Boesch e Canadá CIO) e 

Fox et ai (13) demonstraram que estes carbonetos possuem 

composição química entre <Nb 0 i,Tl M )C e (Nb09Tl0il )C e são 

dissolvidos completamente em temperaturas superiores a 

1250°C, Precipitam durante a solidificação, trabalho à quente 

ou em envelhecimentos isotérmlcos na faixa de 700«C a 800°c. 

Carbonetos do tipo M #C e M 2 3 C , podem precipitar 

durante a solidificação, em envelhecimentos em baixas tempe

raturas ou sob condições de temperatura e tensão combinadas, 

como no ensaio de fluSncia (13). Nestes carbonetos o "M" é 

predominantemente cr, precipitando preferencialmente nos 

contornos de grão devido à decomposição do carboneto MC 

conforme as reações: 

MC + Y > M 6C + Tf* C4) 

MC + • Y > M „ C 6 + Y' C4) 

A fase de Laves foi detectada por El sei stelnM*») 

nas regiões interdendrítlces do inconel 718 no estado bruto 

de fusão, e sua formação ocorre devido a alta concentração de 
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Nb nestas regiões, conforme demonstrada por De Vrles e Humau 

1153. t uma fase topo logicamente empacotatia de composição 

química média (Fe,Cr>2<Nb,TI), sendo responsável pela fragi

lização do material. Entretanto, este efeito pods ser 

eliminado por Intermédio de tratamentos térmicos de homoge

neização que dissolvem estas fases e restauram a dutilIdade 

da liga C1B). 

A fase Y', de estrutura CFC ordenada (tipo lla> 

conforme figura 2.1, tem composição química Nl3(Al,Ti) (7) e 

precipita de forma coerente com a matriz segundo a orientação 

crlstalográflea (lOOlT // (lOOlT* e <10o: Y // < 1 0 0 > Y ' C*. 

6, 7 ) . Apresenta morfoiogia esférica, sendo, estável até 

aproximadamente 870°C C81. 

A fase Y" possui estrutura cristalina tetragonal 

(tipo 0022> conforme figura 2.2 e composição química NisNb 

(6, 7, 8, 171. Precipita de forma coerente com a matriz 

segundo a orientaçio cristaiogréflea (100) Y // (100) Y" e 

I010J T // toioiy 17, 8, 9, 17]. Horfo*oglcamente apresenta-

se como discos finos, sendo estável até aproximadamente 915*C 

CB, 9]. é uma fase metaestável (7, 8) cuja precipltaçio se 

deve a duas condições favoráveis 14, 8 ) . A pequena diferença 

no parâmetro de rede entre este precipitado e matriz é uma 

delas, tornando baixa a energia de interface, o que facilita 

o processo de nucleaçio. A outra condição esta relacionada 

com a estabilidade eletrônica devido è concentração de 

elétrons de Valencia das camadas (s-t-p) por átomo do composto. 

Ambas condições citadas são preenchidas devido a presença de 

p* na liga, fundamental para a precipitação da fase Y" (*, 6, 

181. 
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Figura 2.2 - Estrutura 00 a a de Y"t4, 6, BJ. 
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A fase 6 tem composição química NlsNb e é está

vel em reiaçio A fase Y" (4, 1, 8, 8, 17, 19). Sua estrutura 

cristalina é ortorrômblca. conforme figura 2.3. Precipita de 

forma Incoerente segundo a orlentaçio (010)6 // (111) y 

e (100) í l i (1101 Y em formato de places e baotonetes no 

Interior dos grios ou livremente orientados ao longo dos 

contornos de grio em forma de bastonetes (5, 7, 10, 201. Sua 

contribuição para o endurecimento da matriz 6 pequena (10), 

sendo estivei até aproximadamente 1020°C (8, 2 0 ) . 

(_) Nb o - 5,n A 

Q Ni nopfanoíoio)) b. 4,251 A 

© Ni no plane (020) c*4,54iA 

Figura 2.3 - Estrutura ortorrômblca tipo Cu,TI de 6 (4,18) 

Até o final da década de 60 acreditava-se que o 

endurecimento do Inconel 718 era devido à predpltaçSo da 

fase Y' (10, 11). Porém, medidas realizadas por Paulonls et 
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oi (6) «trave» de microscópio eletrônica de transmissão 

demonstraram que a fase endurecedora do Inconel 718 6 Y" , uma 

vez que foram observadas maiores frações volumitricas desta 

fase em relaçio a fase Y' . Este resultado foi conflrm*áo por 

Klrman e Warrington [17] e por Ramaswemy et ai (91, que 

observaram frações volumétricas da fase Yn até 4 vezes 

maiores que a fase Y* . 

A figura 2.4 mostra o diagrama TTP (tempo, 

temperatura, preclpitaçio) do inconel 718, indicando as 

curvas de Início de precipitação das fases Y" e 6, obtidos a 

partir de envelhecimentos isotirmlcos t7, 8, 9, 10, ill. 

1000 

o 90° 

£ 800 

LU 

J 700 
ai 

600 

500 
0,1 1 10 100 

TEMPO, HORAS 

Figura 2.4 - Diagrama TTP do Inconel 718 (7). 

Na faixa de 700°C - 750«C, oe envelhecimentos 

resultam na precipitação coerente das fases VeVCpredomlnan-

temente Y"> distribuídas pela matriz. Nos contornos de grão e 

de macia precipitam pequenas quantidades de NbC e fase 6. 

"SOLUBILIZ^X^ 

iENVELH 
1 \ 

\ 

- i i 

6- INÍCIO 
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i • 
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Tempos maiores de envelhecimento resultam no crescimento 

das f8ses Y' e Y" (de 500 t a 750°C/20 horas para 3500 % a 

750 C/300 horas para a fase Y">. tendo a fase 6 crescido a 

partir dos contornos dos grãos com o formato de placas (9, 

201. 

A 800*C a fase Y" precipita heterogeamente, 

associada i dlscordinclaa, o que resulta num precipitado 

maior e menos distribuído pela matriz comparativamente ao 

envelhecimento realizado a 750°C. A fase S é observada nos 

contornos de grão; de macia e Intragranulermente. A nucleação 

da fase 6 no interior dos grãos está associada à falhas de 

empllhamento ao longo dos planos (112) da fase Y" , gerando 

localmente uma região que estruturalmente 6 a fase 6 . Esta 

região serve como núcleo da fase * , que cresce na forma de 

placas, às custas do empobrecimento da fase Y" C17, 2 0 ) . 

Na faixa de 850-C - 900°C a fase Y" ainda é 

observada, sendo cada vez maior a precipitação da fase 6. 

Tempos maiores que 500 horas resultam na completa 

transformação da fase Y" em 6 tio, 2 0 ) . A fase 6 aparece 

Intragranulermente e nos contornos de grão com morfologia de 

Placas e bastonetes C20). 

Acima de 927«c a fase Y" não é estivei e a fase 

{precipita diretamente da matriz, é observada nos contornos 

de grão e intragranulermente com morfologia de placas e 

bastonetes. Acima de 1020°C não se observa mais a presença da 

fase 6 , mesmo para tempos de envelhecimento de 2000 horas 

CIO). 

A figura 2.5 Ilustra a curva de dureza do 

inconel 718 em função da temperatura de envelhecimento para 
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tempo de 100 horas CIO). A maxima dureza ocorre a aproximada

mente 700«C. onde a precipitação das fasea Y* e Yn eSo male 

acentuadas. Temperaturas maiores resultam num crescente 

aumento da precipitação da faee 6 e, coneequentemeüta, a 

dureza cal progressivamente. Próximo a 915»C a fase Tf" não 4 

estável e a dureza apresenta uma queda mais acentuada. 

300 

250 

aS 
SÜ 200 

° í 
130 

tOO 700 tOO «00 1000 

TEMPERATURA 0£ EKVEUKCClMCKTO C O 

Figura 2.5 - Curva de dureza do inconel 718 conforme 

temperatura de envelhecimento CIO). 

No diagrama TTP (figura 2.4) esta Indicado o 

tratamento térmico convencional de envelhecimento do Inconel 

718 antes que este entre em serviço. A solubillzaçSo a 950°C 

por 1 hora leve a precipitação da fase 6 nos contornos de 

grão na forma de bastonetes 19, 19). Posterior envelhecimento 

a 720*C por 8 horas, resfriamento ao forno a 55°C por 

nora até 620'C, mantendo-se por mais 8 horas a esta tempera

tura resulta na precipitação das fases Y' e Y" no interior 

dos grioe. i rte tratamento térmico gera Y' e YM em quantida

des ótimas, obtendo-se elevada resistência mecânica e 

tenacidade, além de minimizar a subsequente transformação 
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para a fase 6 15). A precipitação da fase 6 noa contonos de 

grio 4 benéfica pois Impede seu movimento, contribuindo para 

manter resistência mecânica e dutllidado eai altas temperatu

ra» (19). 

En £8) Paulonls et ai discutiram a estabilidade 

das fases Y' e Y" após tratamento térmico convencional e 

subsequente envelhecimento a 850*C e 7B0-C por IDO horas e 

e 840*C e 870«C por IB horas. A tabela 2.2 mostre a variação 

do tamanho destas fases nas diversas condlçSes de 

envelhecimento. 

Tabela 2.2 - Crescimento das fases Y' e YN conforme 

envelhecimento C8). 

Tratamento térmico 
+ Envelhecimento 

Convenclonal-CV 

CV + 650 'C/100 horas 

CV • 760 'C/100 horas 

CV • 810 'C/16 horas 

CV • 870 'C/16 horas 

Y' - diâmetro da 
esfera <8> 

250 

300 

600 

750 

-

Yn- diâmetro do 
disco (fi) 

800 

725 

3000 

3500 

5500 

Nota-se que ambos os precipitados crescem duran

te os envelhecimentos, permanecendo o predomínio da fase 

Y" sobre Y'. A fase Y' nio foi observada no envelhecimento a 

870'C. Com maiores temperaturas de envelhecimento, ha um 

aumento na quantidade de fase 6 , acompanhada pela queda na 

fraçio volumatrlca da fase Y". Estes resultados mostram que 

a utilização do Inconel 718 está limitado a temperaturas 
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•ti 650»C, pois acima deeta hi uma crescente queda de sua 

reelstSncla mecânica. 

Variações na composição química ou deformações a 

frio antes dos tratamentos térmicos de precipitação do 

inconel 718 podem alterar sensivelmente a precipitação 

resultante. 

Em (21) Rlzzo e Buzzanell modificaram a composi

ção química do Inconel 718, variando os teores de Al, TI, Nb 

e SI. Comparativamente ao Inconel 718, observou-se que: 

- mais Nb favorece a formação das fases *" , 6 e Laves 

- menos Nb favorece a formação das fases T* e NbC 

- mais Al favorece a formação da fase de Laves 

- menos Al favorece a formação das fases T" e 6 

- mais TI favorece a formação das fases TM e 6 

- mais Si favorece a formação da fase de Laves e do M C 

-menos SI favorece a formação das fases T" e 6 e do NbC 

Destes elementos, o Nb foi o que apresentou o 

efeito mais acentuado nas propriedades mecânicas do inconel 

718. A figura 2.8 mostra a variação da resistência mecânica, 

dutllidada e energia de Impacto absorvida em função do teor 

de Nb presente na liga. Observa-se que ocorre um aumento da 

resistência mecânica is custas da diminuição da dutilidade, 

possivelmente relacionada com a precipitação mais acentuada 

da fase de Laves e fase 6. 

Cozar e Pineau (22) trabalharam com ligas seme

lhantes ao inconel 718, varlando-ee a relação (TI + Al/Nb) e 

o teor de rio. Observou-se que maiores relações de (Ti +Al/Nb) 

promoveram um acréscimo na precipitação da fase Y* . Quando 

esta relação se tornava maior que 1,0, ocorria a precipitação 
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Figura 2.6 - Efeito da varlaçSo do teor de Nb nae proprieda

des mecftnicae do Inconel 716 após eolublllzaçio 

a 950*C, seguido de envelhecimento a 660*C por 

1600 noras (81). 
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de uma fase de morfologla compacta na qual partículas cúbicas 

de Y' apareciam cobertas em suas faces por uma camada da fase 

V. 

Cremlsio et ai [23) realizaram tratamento firmi-

co convencionai no inconel 718 após solubllizaçio e 

deformações de 0% até 35% realizadas a 815°C. Observaram que 

o material Isento de deformação apresentou fase 6 nos 

contornos de grão, contornos de macia e associados aos 

carbonetos NbC. O material deformado apresentou precipitação 

semelhante ao Isento de deformação, ocorrendo também a 

precipitação da fase 6 no interior dos grãos, com heteroge-

neidades de distribuição, isto pode estar relacionado com 

mlcrossegregações localizadas devido à incompleta dissolução 

dos carbonetos NbC durante a solubliização. 

2.2 - Mecanismos de restauração - A Influância de segundas 

fases 

A deformação plástica dos metais em temperaturas 

homólogas inferiores a 0,5 é denominada deformação a frio. A 

energia gasta para executar esta deformação é em boa parte 

perdida na forma de calor, porém uma parcela desta energia é 

armazenada no metal sob a forma de energia de deformação. 

A energia armazenada no metal deve-se em parte a 

energia elástica de deformação (1/2 e Ea>, mas a maior 

parcela é creditada á criação de defeitos cristalinos tais 

como discordancies, vacâncias, átomos mterstlciais, falhas 

de empiihamento e macias. 

A criação de vacâncias e a multiplicação de 
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discordancies são os defeitos cristalinos responsáveis pela 

maior parcela da energia armazenada, sendo as discordancies 

responsáveis por aproximadamente 90% desta parcela. 

A quantidade de energia armazenada depende de 

vários fatores, tais como a pureza do material, a temperatura 

de deformação, o tamanho do grio Inicial, além da quantidade 

de deformação e do método utilizado para realiza-la. Quanto 

maior a deformação e menor a pureza do material, a temperatu

ra de deformação e o tamanho de grio inicial, maior será a 

energia armazenado. Os processos de deformação plástica tais 

como extrusão, lominação. forjamento, estiramento, afetam a 

energia armazenada pois o trabalho redundante varia para cada 

caso. 

Uma característica do material que afeta sua 

distribuição de discordancies durante a deformação a frio é 

sua energia de falha de empllhamento. Materials com alta 

energia de falha de empilhamento tendem a formar estruturas 

celulares (regiões com baixa densidade de discordancies 

cercadas por regiões de alta densidade de discordancies) 

durante a deformação a frio. uma vez que o deslizamento 

cruzado é facilitado. Para materiais de baixa energia de 

falha de empllhamento o deslizamento cruzado é dificultado, e 

a deformação ocorre pelo deslizamento planar, resultando num 

arranjo planar de alta energia. 

0 recozlmento dos materiais deformados a frio 

resulta na liberação da energia armazenado, que pode ser 

dividida em dois processos: recuperação e recrlstalização. 

A recuperação envolve os fenômenos cristalinos 

4ue ocorrem antes da nucleação de novos grãos Isentos de 
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deformação. Inicia-se então • recristeiização, que termine 

cem a eliminação total do material deformado. 
«. 

Os mecanismos que atuam durante a recuperação 

dependem da temperatura. Em baixas temperaturas ocorre a 

movimentação de defeitos puntuals (vacâncias e átomos Ir-ters-

tlclals), que se combinam ou migram para os contornos de grão 

e discordancies. Em temperaturas intermediárias ocorre a 

movimentação das discordancies através do rearranjo nas 

paredes dos subgrãos. aniquiiação de discordância» de sinais 

opostos e o crescimento dos subgrãos. Em temperaturas 

elevadas, quando a difusão é facilitada, ocorre a escaiogem 

das discordância», o coalescimento dos subgrãos e a poligoni-

zação. 

A recrlstalização caracteriza-se pela nucleação 

de novos grãos Isentos de deformação e que crescem às custos 

da eliminação das discordância» geradas durante a deformação 

a frio. A nucleação ocorre basicamente por dois mecanismos: 

Datrsvés da migração dos contornos de grão; 2) através do 

coalesclmento e migração de contemos de subgrãos até a 

formação de núcleos com contornos de alto Angulo, que podem 

migrar. 0 crescimento dos núcleos ocorre devido á diferença 

na densidade de discordancies entre as regiões adjacentes ao 

núcleo. 

Duas grandezas caracterizam a recrlstalização: 

- N : taxa de nucleação, representado pelo número de núcleos 

formados por tempo e por volume de material deformado 

* 6 : taxa de crescimento dos grãos recrlstalizados, repre

sentado pela variação do tamanho do núcleo pelo 

tempo. 
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Catas 9randazaa aie afetadas por fatores como a 

deformação sofrida pelo material, temperatura da recozlmento, 

tamanho de grão inicial a pureza do material C24, 25). 

Para Ilustrar a influlncla destoa fatores 

sobre H e 6 utilizou-se como exemplo o alumínio, a figura 2.7 

mostra a variação de ft. 6 e N/G durante recozlmento laotér-

mlco em função da deformação sofrida pelo alumínio. Quanto 

maior a deformação, maloree os valores de N, 6 a N/G. Acima 

de 10% de deformação a taxa de aumento de 6 diminui progres

sivamente, tendendo a um valor constante. 

0 diâmetro final dos grãos após o término da 

recristalização depende de G e N, cuja relação pode ser 

expressa pela seguinte equação: 

d * k ( G / N ) (2.1) 

sendo: d - diâmetro dos grãos após recristalização 

K - constante 

Maiores deformações implicam em menores valores 

para a relação G/N, resultando também em menores tamanhos de 

grão após a recristaiizaçlo. 

r* 

• o 

o 
e • 10 * ao 

tUMMCfa M 

Plgura 2.7 - Variação de A, G e A/G durante recristalização 

• 360*C do Al em função da deformação 124). 
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â dopendlncla de N e G com a temperatura de 

recrletatizaçio poda eer expressa através das equações: 

, -Qn/RT 
N * No a 

-Qg/RT 
6 « Go a 

(2.5) 

(2.3) 

sendo: No ,Go - constantes 

On - energia de atlvaçio para nucleação 

09 - energia de atlvaçio para crescimento do núcleo 

R - constante universal dos gases 

T - temperatura absoluta 

Estas equações mostram que quanto maior a tempe

ratura, maiores os valores de N e G. As energias de ativação 

On e 09 dependem do grau de deformação do material. Esta 

dependíncla i mostrada na figura 2.8 para o alumínio. Acima 

de 10% da deformação seus valores se aproximam e 

consequentemente o valor da relação G/N não devera variar. 

Assim, a temperatura de recristalização não deverá afetar de 

forma significativa'o diâmetro dos grãos após a recristaiiza-

çio, desde que a deformação sofrida pelo alumínio seja 

superior a 10%. 

í 

3s: 
•D «O K> 

• - KM. /**Uê-ATÇM 

Figura 2.8 - Energias de atlvaçio para nucieaçio(On) e crês 

mento(Qg) do AI em função da deformação C25). 
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O tamanho de 9r5o inical «Teca N e G, U M * vez 

que grãos menores armazenam «talor quantidade de deformação. 

Assim, quanto menores os grãos Iniciais maiores serio N e 6, 

resultando em menores tamanhos de grão após a recrlstaliza-

ção. 

A presença de Impurezas causa um aumento da 

energia armazenada durante a deformação, o que resulta em 

menores tamanhos de grãos após c recrlstalIzação. As 

impurezas acarretam também uma menor mobilidade Interfaclal, 

o que provoco um aumento da temperatura de recrlstalização. 

A etapa seguinte è recrlstalIzação ó denominada 

de crescimento de grão. A força motriz para o crescimento dos 

grãos é a diminuição da energia superficial a medida que os 

grãos crescem e diminuem a superfície total dos contornos. 

Neste processo, os grãos maiores consomem os menores através 

da migração dos contornos. 

Em C2BJ Gladman demonstrou que o crescimento dos 

9rãos depende da heterogeneldade dos tamanhos dos grãos, isto 

porque, a medida que alguns grãos crescem e aumentam sua 

superfície, outros decrescem e diminuem a superfície. A soma

tória da variação da superfície dos contornos de grão só será 

negativa caso haja uma relação entre o tamanho dos grãoe que 

crescem e que decrescem da ordem de 1,33 , considerando um 

modelo em que os grãos são tetracaidecaedros. 

A presença de precipitados durante a deformação 

* frio influem na recrlstalização e no crescimento dos grios. 

Cotter111 e Hould(27) mostraram que partículas indeformavels 

8 Incoerentes podem acelerar ou retardar a recrletalização 

de um material, comparativamente ao mesmo material isento de 
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qualquer precipitação, ft figura 2.9 Ilustra a varlaçKo do 

tempo para 50% de recrlstalIzação (to*), diâmetro após a 

recrlstalIzação (d), taxa aparente de nucleaçlo <N'- número 

de grãos por volume/ tempo para completa recrletaiizeçso) e 

taxa aparente de crescimento <G' - tamanho médio final dos 

grãos / tempo para completa recrlstalIzação) em função do 

espaçamento entre partículas i/úsm) e do tamanho das partícu

las. 
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figura 2.9 - variação de tOÍ, N', G' e ú em função do 

espaçamento entre partículas 4s(nit tamanho das 

partículas para a liga Al-Zr deformado 60% a 

frio e recozlda a 335°C. Tamanho das partí

culas (espessura dos precipitados - placas) : 

A - 2,2 a 2,4 um; o - 3,2 8 3,4 um; •- 7,6 um 

(27J. 



Dependendo da combinação entre tamanho das 

partículas e espaçamento entra partículas, a recrlstalizaçâo 

pode ser acelerada ou retardada. Oe um modo sarai, observa-se 

que: 

- partículas finas (menores que 1000 S) e pouco espaçadas 

entre si tendem a retardar a recrlstalização 

- partículas maiores (2 a 7 ym) e mais espaçadas entre si 

tendem a acelerar a recrlstalIzação 

- partículas grandes (maiores que 10 pm) e com grandes 

espaçamentos entre si tendem a se aproximar do comportamen

to do material isento de precipitação 

- para partículas de mesmo tamanho<2 a 4 vim), to.se d aumentam 

com o aumento do espaçamento entre partículas, enquanto N' 

diminui 

- 6' não demonstrou grandes variações. 

Segundo HumphreysC28] existe um tamanho de 

partícula mínimo necessário para que este possa atuar como 

sítio para a nucleação. Este tamanho depende da deformação do 

material, decrescendo conforme aumenta a deformação. Obser

vou-se que partículas de aproximadamente 1,0 um demonstraram 

ser capazes de acelerar a recrlstalIzaçâo no Al, Cu e Fe. 

Este comportamento deve-se a Iteração entre as 
t . ... . 

discordancies e as partículas Indeformávels durante a defor

mação. Partículas finas e pouco espaçadas entre si tendem a 

distribuir mais uniformemente as dlscordânclas, dificultando 

o aparecimento de núcleos. Partículas maiores e msls espaça

das entre si tendem a provocar uma região de alta deformação 

localizada na interface matriz - partícula, podendo nesta 

região nuclear um novo grão, resultando numa nucleação mais 

http://to.se
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acentuada [27, E B ] . 

Durante o crescimento dos grãos, as partículas 

atuam de forma a Impedir o movimento dos contornos de grão. 

lato ocorre devido à diminuição da energia de superfície a 

medida que os contornos caminham e formam uma interface 

matrlz-partícul a. que diminui a superfície dos contornos de 

grão. Zener C2S1 mostrou que partículas distribuídas pela 

matriz limitam o tamanho dos grãos, que tenderiam a um diâme

tro de equilíbrio em função do tamanho e da fração 

volumétrica destas partículas. Este diâmetro seria dado pela 

seguinte equação: 

D = 4 r / 3 Fv (2.4) 

ue cresceram até o 

sentes na matriz 

grãos 

tículas 

orado por Glatíman 

dos grãos seria 

, calculado através 

1 

(2.5) 

z 

ia 

maiores que r*, os 

sendo O - diâmetro médio dos grãos q 

equiiíbrio 

r - raio das partículas pre 

durante o crescimento dos 

Fv - fração volumétrica das par 

0 modelo de Zener foi melh 

C26), que demonstrou que o crescimento 

impedido por partículas de raio crítico r* 

da equação: 

r* 
Ro Fv f~3 2l 

ir U vj 
»«ndO: Ro - ralo médio dos grãos da matrl 

R - ralo do grão que cresce 

Fv - fração volumétrica da partícu 

Y = R / Ro 

Caso as partículas se tornem 
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contornos de grão poderão migrar pois um aumento no tamanho 

de grão que cresce tende a diminuir a superfície total dos 

contornos de grão. 

Os processos de restauração que ocorrem durante 

o recozlmento de um material deformado a frio são ditos 

estáticos. Recuperação e recrIstalIzação podem ocorrer duran

te a deformação, normalmente quando esta ó realizada em 

temperaturas homólogas superiores à 0,5. Neste caso os 

processos de restauração são denominados dinâmicos. 

De uma forma geral, os mecanismos atuantes nos 

processos de restauração dinâmicos são semelhantes aos 

atuantes nos processos estáticos. 

A recuperação dinâmica depende de mecanismos 

termicamente ativados como a escaiagem e o deslizamento 

cruzado, ocorrendo mais facilmente em materiais de alta ener

gia de falha de emplIhamento. 

A ~ recrIstalização dinâmica ocorre quando a 

deformação plástica ultrapassa um certo valor crítico, que 

depende das condições nas quais o material é deformado. Caso 

este valor crítico não seja alcançado, a recuperação dinâmica 

• o único mecanismo de restauração atuante. 

Enquanto que nos processos estáticos de restau

ração o efeito da taxa de deformação ( i ) é desprezível, nos 

Processos dinâmicos sua influência é acentuada. Maiores 

implicam em maior deformação crítica para a recristallzação. 

A Influência de i é relacionado com a temperatura através da 

equação de Zener-Hol I onon C30J: 

O/RT 
Z» ce <2.6) 
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sendo: Z - parâmetro de Zener-HolIonon 

0 - energia de ativação do mecanismo atuante 

R - constante universal dos gases 

T - temperatura absoluta durante a deformação 

0 valor de Z define as condições do trabalho 

i quente. Maiores valores de Z implicam em menores tamanhos 

<te subgrãos formados durante a deformação. Caso a deformado 

crítica para recnstai ização seja atingida, o tamanho do grão 

recristal izado dinamicamente depende de Z. Quanto maior o 

valor de Z .maior d tamanho dos grãos [30). 

A recristaiização dinâmica do inconel 718 foi 

observada por Camus et ai (31) quando este era deformado em 

temperaturas superiores a 950°C, em ensaios por torção à 

quente com taxas de deformação de 4 s e deformação equivalen

te superior a 1,2. Resultado semelhante foi encontrado por 

Guimarães e Jonas (32), que observaram recrlstalIzação 

dinâmica em temperaturas acima de 975 °C, com deformações 

verdadeiras de 0,4 e taxas de deformação entre lO^s^e lD4s"* 

2.3 - o Processamento Termomecinico do inconel 718 

Diversos tratamentos termomecânI cos foram 

desenvolvidos para melhorar algumas propriedades mecânicas do 

inconel 718. Em (3) Barker et ai compararam três tratamentos 

termomecânicos distintos, cujos esquemas são mostrados na 

tabela 2.3, 

As principais diferenças entre estes três 

tratamentos termomecânicos são a faixa de temperatura de 

deformação e a realização de ciclos de aquecimento que 



Tabela 2.2 - Esquema dos tratamentos termomecinlcos Padrio (PD), Alta resistência (AR) e 
Envelhecimento Direto (EO) do Inconel 718C31. 

TRATAMENTO 
TERMO-

MECÍNICO 

PADRIO 
<PD> 

ALTA RESIS 
TÉNGIA(AR) 

ENVELHOCI-
MENTO 01-
RETO <ED) 

CICLO OE 
AQUECI
MENTO 

-

-

95««C/10h 
41010 C/1h 

982*C/3.5h 

1«DEF0RMAÇIQ 

FAIXA OE 
TEMP.(»C> 

1093-
1085 

1065-
1037 

1023-
996 

1023-
998 

% DE 
DEFORM. 

-

-

50% OU 
MAIOR 

50% OU 
MAIOR 

CICLO OE 
REAOUECI 
MENTO 

-

-

980*C/1n 

980*0/ lh 

2«DEF0RMAÇI0 

FAIXA OE 
TEMP.(«O 

1085-
1037 

1037-
ABAIXO 

5S0LVUS 

996-
988 

998-
988 

%DE 
DEFORM. 

-

30 A 
50% 

50% OU 
MAIOR 

50% OU 
MAIOR 

CICLO OE 
ENVELHE. 
FINAL 

9B8*C/9h (WQ> 
718,C/9h (Fc à 
55 C/h) 621 «0/811 

968*C/2h (WQ) 
718'C/8h (Fc à 
55 C/h) 621»C/8h 

718#C/8h (Fc i 
55 'C/h) 821*C/Bh 

718«C/8h (Fc è 
55 «C/h) 821*C/8h 

TAMANHO DE 
GRXO FINAL 
(ASTM) 

4 
(90 um) 

8 
(20 pi») 

10 
(9 u»> 
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possivelmente causem acentueda precipitação da fase 6. As 

faixas de temperatura de deformação variaram desde temperatu

ras nas quais a recrlstalização dinâmica ocorria até aquelas 

em que não havia restauração do total material deformado. A3 

figuras 2.10 e 2.11 mostram as dlferençee nas propriedades 

mecânicas finais destes tris tratamentos termomecSnlcos. 

IOO 200 300 400 SOO 600 700 

TEMPERATURA,»C 

Figura 2.10 - Comparação do limite de resistência â tração do 

Inconel 718 submetido aos tratamentos 

termomecânicos PD, AR e EO 13). 

k>» io» »« io» 

M* OE CICLOS PARA FRATURA 

10» 

Fl9ura 2.11 - comparação da reeletãncio è fadiga de baixo 

clc*o do Inconel 71B submetido aos tratamentos 

termomecânicos PD, AR e ED (3). 



30 

Observa-se que o tratamento ED apresenta os 

Melhores resultados em relação ao l imite de resistência a 

tração, seguido dos tratamentos AR e PD. Este comportamento 

se repete em relação è fadiga de baixo c i c l o . Esta diferenças 

devem-se aos diferentes tamanhos de grãos obtidos ao f i n a l 

dos tratamentos termomecânlcos mencionados, onde menores 

tamanhos de grãos levaram aos melhores resultados. 

Outros tratamentos termomecânlcos do inconel 718 

resultaram no refino de grão, acarretando igualmente melho

rias em algumas propriedades mecânicas. Brown et ai I I ] 
•-- t m 

realizaram o tratamento termomecânlco denominado MINIGRAIN , 

que consistia das seguintes etapas.-

1 * etapa) extrusáo 4:1 a 1040°C 

2« etapa) tratamento térmico de precipitação: 900°C/8 horas 

3» etapa) extrusáo f inal 1.-1 a 900 °C 

1*etapa) tratamentos térmicos de recr is ta i i zação: 970°c / 1 

hora 

5»etape) envelhecimento f i n a l : 720°C / 8 horas, resfriamento 

ao forno a 55°C / hora até B20°C, mantendo-se por 

mais 8 horas. 

Este tratamento termomecânlco resultou em grãos 

da ordem de ASTH 12 a 13 (4 ,0 a 5,5 Mm). 

Aubert ( 2 1 , através da deformação a tempera

tura ambiente do inconel 718 e de tratamentos térmicos 

•dequados conseguiu obter grãos da ordem de 5,0 pm. Seu 

tratamento termomecânlco constou das seguintes etapas: 

1« etapa) tratamento térmico de soiubl 11 zaçáo.- 1025°C, 

resfriamento ao ar 

2* etapa) tratamento térmico de precipitação: 730°C / 2 horas. 
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resfriamento ao ar 

3« etapa) deformação por estiramento a temperatura ambiente 

de 30% a 35% 

4« etapa) tratamento térmico de precipitação: 850»C /3 horas» 

resfriamento ao ar 

S« etapa) deformação por estiramento a temperatura ambiente 

de 30% a 35% 

B* etapa) tratamento térmico de recr i stalização: 950*c / 2 

horas 

7« etapa) envelhecimento final.- 720°C / 8 horas, resfriamento 

ao forno a 55*C / hora até 620 «C, mantendo-se por 

mais 8 horas. 

Os trabalhos de Brown et ai ti), Aubert C21 e 

Barker et ai [31 t3m em comum a obtenção de uma mlcroestru-

tura com grãos entre 4,0 a 10,0 um (AST» 10-13), realizsndo-

se a deformação do Inconel 718 após tratamentos térmicos de 

precipitação da fase 6. As propriedades mecânicas finais 

obtidas nestes trás trabalhos são bastante semelhantes, 

tendo-se observado as seguintes características em relação ao 

mesmo material de granulação mais grosseira (A5TM 5 a 6 ) : 

-maior tensão de escoamento e limite de resistSncla a tração 

em toda a faixa de temperatura (1 -3) 

" melhor comportamento em relação à fadiga de baixo ciclo [2, 

31 e de alto ciclo Cl] em toda a faixa de temperatura 

-pior desempenho em relação i fluSncla na temperatura 

limite de uso do material (650"C ) ti. 2 ) . 

Apesar do aumento dos níveis de tensão de escoa

mento e limite de resistência a tração, a principal vantagem 

dos tratamentos termomecânlcos apresentados é o melhor 



32 

comportamento do material em relação a fadiga de baixo ciclo. 

Este tipo de fadiga se caracteriza pela altas tensões 

cíclicas aplicadas ao material, resultando na sua falha com 

baixo número de ciclos. Isto ocorre normalmente quando as 

tensões sio de origem térmica, que são comuns em vasos de 

pressão e turbinas a vapor e a gás (33). 

Thompson e Bsckofen C34) demonstraram que 

alguns materiais metálicos podem apresentar maior vida em 

fadiga dependendo do tamanho dos grãos. Haterlais com alta 

energia de falha de empllhamento como o Al, no qual o 

deslizamento cruzado pode ocorrer facilmente formam durante 

o fadlgamento estruturas celulares que controlam o crescimen

to das trincas. Desta forma, não se observa nenhuma 

influSncla do tamanho de grão na vida em fadiga. Porém, para 

materiais de caixa enersla de falha de empllhamento como o 

latão e o Inconel 718, nos quais a ocorrência do deslizamento 

cruzado « difícil, a atuação dos contornos de grão torna-se 

fundamentai para controlar o crescimento das trincas, uma vez 

que a deformação ocorre por deslizamento planar. Neste caso 

há uma sensível melhora da vida em fadiga com menores 

tamanhos de grão. 

Assim, o tamanho dos grãos obtidos em (1-3) foi 

o responsável pelo melhor desempenho do material em relação á 

fadiga de alto e baixo ciclo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os trabalhos desenvolvidos podem ser separados 

em duas partes, a primeira parte foi a fabricação da liga, 

envolvendo a elaboração da 119a por fusão a vácuo, a lamlna-

çio do lingote e os tratamentos térmicos de solubllização. 

Estas etapas permitiram a obtenção do material necessário 

para o estudo proposto dentro das especificações técnicas 

conforme flSTH B670-80. A segunda parce foi o processamento 

termomecânlco de refino de grão realizado no inconel 718 

através de uma metrologia que permitisse obter grande número 

de informações e boa reprodutlbilidade, utilizando pouco 

material. Optou-se assim, pela realização dos tratamentos 

termomecânlcos sobre uma placa de aço carbono (placa mãe) que 

servia como suporte de pequenas amostras do inconel 718. 

3.1. Fabricação da Liga 

Devido -A alta responsabilidade das aplicações 

das superligas, a sua elaboração exige processos que possibi

litem um bom controle químico e reduzam o nível de impurezas 

Indesejáveis como ri, N, 0, S, P, Pb, Bi, Sb, As, Se, Ag, Cu, 

TI, e Te que prejudicam o comportamento mecânico e afetam a 

trabalnabilidade a quente C35). 

A fusão por Indução a vácuo(VIM) é o método mais 

utilizado para a elaboração das superligas pois permite um 

bom controle sobre a composição final do material. Os lingo

tes obtidos através da VIM podem ser refinados através dos 

processos VAR (Vaccum Are Remelting) e ESR (Eietroslag 
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Tabela 3.1 - Carga das corridas Al, BI, oc, Cl. CS a C3 para 

elaboração do inconel 718. 

Corrida — 

Mat.-prima 

Ni eletrol. 

Aço 1000 

Grafite 

Ferio 

Cr metalico 

FeNb 

Al comerc. 

FeTl 

NIMg 

CARGA TOTAL 

> A1 

(gr) 

2507.9 

522.4 

2.7 

238,9 

967,8 

307,3 

16,3 

180,0 

8.5 

4751,8 

BI 

(gr) 

2508.0 

499.0 

4.0 

. 239.0 

967,8 

298,0 

16,3 

220,0 

8.5 

4758.6 

B2 

(gr) 

2818.0 

580.0 

4.5 

268.5 

1087,4 

332.6 

18,3 

247,0 

9,6 

5345,0 

Cl 

(gr) 

3107,2 

589,4 

5.0 

298.9 

1171,7 

471,1 

5.0 

241,7 

10,0 

5900,0 

C2 

(gr) 

3107,2 

589.4 

5,0 

298.9 

1171,7 

471.1 

5.0 

241,7 

10.0 

5900,0 

C3 

(gr) 

3107.2 

624.0 

5,0 

299,0 

1171,7 

453,9 

7.0 

218,5 

15,0 

5901,2 

Remeltlng) que homogeneizam e melhoram a sua trabalhabilIdade 

a quente [36). ... 

A superllga inconel 718 utilizada neste trabalho 

foi elaborada através de fusão em forno de indução a 

vacuo, marca GCA/inductotherm. As matérias-primas utilizadas 

e as respectivas cargas das 6 corridas realizadas podem ser 

vistas na tabela 3.1 . 

As matérias-primas podem ser divididas em carga 

base e adições. A carga base consta de NI eletrolítlco, aço 

ABNT 1008 e grafite e são colocados no cadinho com o forno 

desligado. As adlc3es constam de Ferio, Cr metálico, FeNb, Al 

comercial, feTi e NIMg e sio adicionados após a fusão e 

desgaselfIcação da carga base através de um dispositivo de 
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adições do forno de Indução a vácuo. 

As cargas apresentadas na tabela 3.1 foram cal

culadas levando em conta o rendimento de fusão de cada 

elemento, obtido através da seguinte expressão: 

Nf = Xf / xi 

sendo: Nf - rendimento de fusão 

Xf - teor do elemento após a fusão 

XI - teor do elemento antes da fusão 

As perdas ocorridas durante a fusão se devem a 

perdas operacionais durante a adição, devido à volatllização 

e devido a formação de óxldos. 

0 calculo de carga é realizado flxando-se o 

valor de Xf e divldindo-o pelo rendimento de fusão, previa* 

mente determinado. Assim, XI - Xf / Nf . 

Os lingotes obtidos apresentaram pesos variando 

entre 1600 gramas e 5750 gramas, e as perdas foram da ordem 

de 5% da carga Inicial. 

Dos lingotes obtidos retiraram-se cavacos para a 

realização de analise- química. Os resultados são mostrados na 

tabela 3.2, para quatro laboratórios distintos. A princípio 

pretendia-se utilizar apenas os laboratórios A e B caso os 

resultados de ambos fossem semelhantes. Porém, determinados 

elementos químicos como ND, Fe, Cr e Mo apresentaram teores 

com diferenças significativas ja na análise do lingote da 

corrida Al. Este fato justificou a necessidade de novas 

analises químicas realizadas pelos laboratórios C e D, procu

rando definir a composição dos lingotes. 

Utilizando os resultados da tabela 3.2 e as 

cargas de cada corrida apresentada na tabela 3.1 podemos 
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Tabela 3.2 - Resultados da analise química do Inconei 718 

apresentados pelos laboratórios A. B. C e O 

conforme corrida. 

Elemento 
químico 

NI 

Cr 

Fe 

Nb 

Corrida 

Al 

BI 

B2 

Cl 

C3 

Al 

BI 

BS 

Cl 

C3 

Al 

BI 

02 

Cl 

C3 

Al 

BI 

82 

Cl 

C3 

Lab. A 
<* peso) 

51,42 

-

-

-

-

19,50 

-

-

-

19,29 

18,23 

-

-

-

17,72 

5,50 

-

-

í 

4,44 

Lab. B 
<% peso) 

53.88 

54.73 

54,90 

-

-

22,69 

22,54 

22,36 

-

-

15,07 

14,00 

13,78 

13.76 

-

3,98 

4,01 

4,08 

5,06 

-

Lab. C 
(% peso) 

54,93 

55.15 

54,22 

55,22 

55,48 

18,70 

18,50 

18,20 

16,70 

17,70 

16,90 

16,30 

17,50 

17.70 

16,60 

4,60 

4,60 

4,60 

5,40 

5,40 

Lab. 0 
(% peso) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,11 

-

-

5,64 

-



Tabela 3 .2 - continuação 

Elemento 
químico 

Ho 

TI 

Al 

C 

Corrida 

A1 

BI 

B2 

Cl 

C2 

A1 

B1 

B2 

Cl 

C3 

Al 

BI

BS 

Cl 

C3 

A1 

BI 
# 

B2 

Cl 

C3 

Lab. A 
(% peso) 

3,00 

-

-

-

3,53 

0,65 

-

-

1,07 

0,53 

-

_ 

-

-

0,010 

-

-

-

-

Lab. B 
(% peso) 

1,60 

1,85 

1,80 

-

-

0,80 

0,98 

1,04 

-

-

0,47 

0,64 

0,86 

-

-

0,024 

0,028 

0.029 

-

-

Lab. C 
<% peso) 

3,20 

3,20 

3,10 

3,00 

3,00 

0,62 

0,99 

1,11 

0,94 

0,95 

0,36 

0,72 

0,78 

0,52 

0,33 

0,018 

0,011 

0,015 

0,018 

0,022 

Lab. 0 
<% peso) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Tabela 3 . 2 - continuação 

Elemento 
químlco 

SI 

Hn 

S 

CU 

Corrida 

A1 

BI 

B2 

Cl 

C3 

Al 

B1 

B2 

C1 

C3 

A1 

BI 

BS 

C1 

C3 

A1 

BI 

BS 

Cl 

C3 

Lab. A 
C% peso) 

0,40 

-

-

-

0,62 

0,40 

-

-

-

0,09 

-

-

-

-

-

0,03 

-

-

-

0,12 

Lab. B 
(% peso) 

0,51 

0,58 

0,52 

-

-

0,50 

0,21 

0,16 

-

-

0,022 

'0,030 

0,030 

-

-

0,19 

0,32 

0,43 

-

-

Lab. C 
(% peso) 

0,32 

0,33 

0,32 

0,39 

0,41 

0,33 

0,18 

0,11 

0,09 

0,10 

0,024 

0,028 

0,038 

0,025 

0,028 

-

-

-

-

-

Lab. o 
(% peso) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* 
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calcular os rendimentos de fusão de cada elemento e estimar 

se os resultados são coerentes com e carga Iniciei. Assim, 

verificou-se que: 

- TI, Al, SI, C, Hn e S apresentaram resultados semelhantes e 

coerentes com a carga inicial 

- os teores de cr e Mo apresentados pelos laboratórios A e C 

são coerentes em relação a carga inicial 

- o teor de NI apresentado pelos laboratórios A, 0 e C são 

semelhantes e coerentes com a carga inicial, indicando 

pequena perda durante a fusão 

- o teor de Fe apresentado pelos laboratórios A, B e C são 

diferentes, sendo o resultado do laboratório A mais coeren

te em relação a carga inicial 

- o teor de Nb apresentado pelos laboratórios B, C e D são 

coerentes com a carga inicial, enquanto o resultado do 

laboratório A é incoerente pois indica rendimento de fusão 

de 150% e 80% para as corridas Al e C3 respectivamente. 

Estes resultados Indicam que os lingotes da 

série C (Cl, C2 e C3) estão com a composição dentro da faixa 

desejada. 

A figura 3.1 mostra a microestrutura do inconel 

718 no estado bruto de fusão. As regiões dendrfticas e Inter-

dendrítlcas são bem evidentes. Em aumentos maiores nota-se 

que a região Interdendrítlca ó composta por um precipitado 

envolto por uma região bastante segregada. Medidas através de 

microsâonda acoplada ao microscópio de varredura mostraram 

que as regiões lnterdendrítlcas são mais ricas em Nb e mais 

pobres cm cr e Ti. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Oe 
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Figura 3.1 - Mlcroestrutura do Incone: 718 no estado bruto de 

fusão. Ataque: HCI e H 2 0 a . 

Vrles e Mumau (15), que encontraram mais Nb, Al e No e menos 

Cr, Fe e TI nestas regiões. 0 trabalho de Padllha e Nogueira 

C163 mostra uma mlcroestrutura semelhante à observada na 

figura 3.1 . Estes autores mostraram que o precipitado encon

trado é uma fase intermetallea rica em Nb, Mo e Ti e pobre em 

Cr, Fe e Al. Muitos trabalhos 15, 7, 151 reportam esta fase 

IntermetálI ca como sendo a fase de Laves do tipo A 2B, cuja 

formação é facilitada pela alta concentração de Nb nesta 

região (15). 

Partículas de cantos retos e de cor alaranjada 

foram observadas nas microestruturas do material no estado 

bruto de fusão, características do TIN, que 6 altamente 

estável uma vez que sua formação ocorre em temperaturas 

bastante elevadas. A formação de carbonetos do tipo NbC e 

(Nb,Tl)C é provável mas de difícil visualização, pois sua 

geometria ideomorfa se confunde com a morfologia das regiões 

Interdendrítlcas. 

A mlcroestrutura mostrada na figura 3.1 apresen

ta grios grosseiros com diferenças significativas de 
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concentração dos elementos constituintes da liga entre as 

regiões dendrfticas e interdendrítlcas. A eliminação destes 

gradientes de concentração podem ser realizados através de 

tratamentos termomecãnlcos adequados, que consistem de trata

mentos térmicos de homogeneização seguidos de I ami nação a 

quente. 

Os lingotes obtidos foram esmeril nados para 

retirar defeitos superficiais que poderiam propagar-se 

durante a laminação, homogeneizados em um forno BP de carbo

nato de silício e laminados no laminador marca FENN. A figura 

3.2 mostra os tratamentos térmicos de homogeneização 

(encharque) utilizados para os diferentes lingotes. 

0 tratamento térmico de homegenelzação adotado 

para as corridas Al, BI, B2 e Cl foi retirado do trabalho de 

Balancm et ai (371 e resultaram em pieces laminadas isentas 

de trincas para as corridas Al, BI e 82, enquanto que o 

lingote da corrida Cl apresentou trincas nas laterais durante 

a laminação. 

Para a lamlnação dos lingotes da corrida CS a 

C3 (de composição semelhante a Cl) realI2aram-se alguns 

ensaios prévios visando determinar qual seria o tratamento 

térmico de homogeneização adequado a fim de evitar o trinca-

mento observado no lingote da corrida Cl. Assim, pequenas 

amostras dos lingotes das corridas CS e C3 foram aquecidas a 

1150°C e 1190°C por tempos de 18, SO, 24 e 29 horas, seguido 

de lamlnação em um único passe de aproximadamente 40% de 

deformação. As amostras laminadas após o encharque de 16 

horas a 1150°C não apresentaram trincas, de forma que optou-

se por este tratamento térmico para a lamlnação dos lingotes. 
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Figura 3.2 - Tratamento térmico de homogeneização (encharque) 

para a lamlnação doa lingotes do inconel 718. 

A figura 3.3 mostra a mlcroestrutura obtida 

após o encharque a 1150°C / 16 horas antes da lamlnaçio. 

Observa-se que a estrutura dendrítlca desapareceu completa

mente, permanecendo apenas os grãos alongados decorrentes da 

solidificação do lingote. Cm ampliações maiores verlflca-se 

que as partículas de cantos retos, possslveimente TIN não se 

dissolveram. 

O tratamento térmico de homogeneização utilizado 

para a laminação dos lingotes das corridas C2 e C3 é 

semelhante ao utilizado por Pad ilha e Nogueira C16 3 e o 

abalxamento da temperatura de início de lamlnação foi baseado 

no trabalho de Bailey [383, que demonstrou o decréscimo da 

dutllidade do inconel 718 acima de 1100°C. 

Todos os lingotes foram laminados em seis etapas 

com reaquecimento intermediário. Cada etapa de lamlnação 

constou de dez passes, sendo que a cada passe promovia-se um 

fechamento de 0,12 mm na distância entre os cilindros. Os 
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tratamento térmico de homogeneização a 1150°C/ 

lá horas - lingote da corrida CS, seguido de 

resfriamento em água. Ataque: HCl e H 2 0 2 . 

reaqueclmentos intermediários foram fixados em aproximadamen

te 20 minutos, ftpós a terceira etapa tia laminação resfriou-se 

o lingote em água e suas bordas laterais foram esmerIlhadss 

para a retirada de defeitos superficiais. Terminada a lamina-

çio após a sexta etapa, os lingotes foram resfrl&dos em água. 

As placas resultantes da laminação apresentaram 

espessuras variando entre 15 e 16 mm, com deformação percen

tual de aproximadamente 80% da espessura dos lingotes. A 

figura 3.4 mostra a mlcroestrutura ao final da laminação. 

Observa-se que a'mlcroestrutura é composta de grãos recrlsta-

llzados, apesar de existirem regiões onde a racristaiizaçáo 

nio foi completa. Os novos grãos apresentam-se ligeiramente 

deformados e observa-se uma precipitação no sentido da 

laminação, provavelmente carbonetos do tipo NbC que se formam 

durante a laminação. 
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friado em água. Ataque: HCl e H 2 0 a . 

Todas as placas laminadas foram solubi11zadas a 

fim de eliminar o encruamento dos últimos passes de I ami nação 

e dissolver carbonetos e possíveis precipitados advindos da 

laminação. 

A escolha da temperatura e tempo do tratamento 

térmico de solubllização levou em conta diversos trabalhos 

C9, 10, 13), que realizaram solublIização em temperaturas 

entre 1080°C. - 1250°C, com tempos variando entre 1 a 4 

horas. Segundo Fox-et ai (133 temperaturas superiores a 

1250°C são necessárias para a completa dissolução dos carbo

netos NbC, sendo que, a esta temperatura observou-se a 

ocorrdncia de fusão incipiente nos contornos de grão. 

Baseado nestas Informações, optou-se por estabe

lecer para as placas laminadas um tratamento térmico que 

fornecesse uma matriz relativamente limpa e homogênea. Assim, 

cortaram-se pequenas amostras das placas laminadas das 

corridas C2 e C3 e reallzaram-se solubllizações a 1100°C e 

1150°C por 1 e 2 horas. Observou-se que os carbonetos 

formados durante a lamlnaçio diminuíam progressivamente para 
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temperaturas e tempos maiores de solublIlzação, enquanto que 

as partículas de cantos retos (provavelmente TIN) permane

ceram Inalteradas. 

A solublIIzaçio a 1150°C por 2 horas foi a 

escolhida para a continuidade do trabalho, cuja mlcrografla 

pode ser visualizada na figura 3.5 . Observa-se que os grãos 

cresceram e sua orientação devido a I ami nação desapareceu. 

Ampliações maiores mostram que as fases formadas durante a 

lamlnação praticamente desapareceram, restando apenas os 

prováveis T I N e uma fase em forma de pequenos bastonetes cuja 

Identificação não foi possível. Medidas de tamanho de grão 

através da lente comparadora mostraram que o tamanho de grão 

do material laminado era aproximadamente ASTM B a 7 e após a 

solublIIzaçâo a 1150°C / 2 horas passou para grãos ASTM 3 a 

4, evidenciando um crescimento significativo. 

. * -_ -v ; 

* . 

• ^ ' ^ l - — i 

Figura 3.5 - Mlcroestrutura do inconel 718 laminado e 

solubllizado a 1150°C / 2 horas, seguido de 

resfriamento em água. Ataque HCl e H a 0 3 . 

Tratamentos térmicos de precipitação foram 

realizadas em amostras das placas laminadas e sol ubl11zadas 



46 

visando determinar os ciclos de envelhec.':..::nto prévio • serem 

utilizados nos tratamentos termomecânlcos. 

Amostras das corridas Al, BI e CS foram envelhe

cidas for 24 horas nas temperaturas de 950°C, 900*C, 850°C 

e 800 °C. As figuras 3.6 a 3.9 mostram os resultados 

destes envelhecimentos. A corrida Al apresentou precipitação 

da fase ç em forma de hastonetes localizada apenas em 

contornos de grão nas temperaturas de 350 "C, 900 °C e 850°C e 

Intragranular a 800°C. A corrida Bi, apesar de possuir 

composição química, próxima à corrida A1, apresentou precipi

tação intragranular da fase 6 Já a partir de 950°C em forma 

de hastonetes e a 850°C observou-se a fase 6 com morfologla 

Wldmanstatten. A 800°c houve um escureclmento acentuado da 

amostra após o ataque químico, relacionado possivelmente com 

a precipitação da fase ?" . Para a corrida C2, a precipitação 

da fase ô em contornos de grão e Intragranular em forma de 

hastonetes « evidente a 950°c, e de morfologla mista com 

hastonetes e 5 Wldmanstatten a 900°C. A 850°c e 800°C 

observou-se novamente um escureclmento das amostras após o 

ataque químico, com precipitados 6 em contornos de grão. 

Devido às pequenas dimensões da fase Y"(-B00 %>, 

sua observação ao microscópio ótico não • possível. Sua 

presença pode ser evidenciada por microscopla eletrônica e 

qualitativamente através de ensaios mecânicos, como medidas 

de dureza. 

A figura 3.10 mostra as curvas de dureza 

correspondentes às mlcroestruturas das figuras 3.6 a 3.9 . As 

diferenças microestruturals resultam em diferentes durezas. A 

corrida A1 apresentou as menores durezas em toda a faixa de 
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Figuro 3.6 - mcroestruture do inconel 716 das corridas: 

A K a ) , 8 K b ) e C2(c) laminados e S O I U D I 11 zados a 

1160°C / 8 horas, seguido de envelhecimento a 

950°C / 24 horas. Ataque: MCI e H,0,. 
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Figura 3.7 - Mlcroestrutura do inconei 716 das corrida*: 

AK a ) , 8 K b ) e C2(c> laminados e soluM 11 zados a 

1150°C / 2 horas, seguido de envelhecimento a 

900°C / 24 horas. Ataque: HCi e H,0a. 
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Figura 3.8 - Mlcrocstrutura do Inconel 718 das corridas.-

A K t ) , 8 K b ) e CS(c) laminado» e solubilizados a 

1150°C / 2 horas, seguido de envelhecimento a 

650 °C / 24 noras. Ataque: HCI e H,0 3. 
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Figura 3.8 - Mlcroestrutura do Inconel 718 das corridas: 

A K a ) , BKD) e CS(c) laminados e solubl 112ados a 

UD0°C / S horas, seguido de envelhecimento a 

BOOT. / r>* t>ftr**. At»qti«- Hf.» e MaOa. 
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temperatura de envelhecimento devido à precipitação pouco 

acentuada e a corrida cs as maiores durezas, onde observa-se 

p-eclpitação acentuada da fase 6 a 950°C e 900°C. A 8 5 0 ° C e 

801 °C a diferença de dureza entre as corridas Al. BI e CE de

ve-se à precipitação da fase Y", provavelmente mais acentuada 

para a corrida CS. As maiores durezas das corridas B1 e CS 

são correspondentes às amostras que apresentaram o escureci-

mento após o ataque químico, confirmando a hipótese anterior. 

Comparando-se estes resultados com os obtidos 

por Brown et ai C D , Ramaswamy et ai (9), Boesch e Canadá 

(10) e Sundararaman et ai (SO), verlflcou-se que as microes-

truturas mais próximas às obtidas por estes autores foram as 

apresentadas pelo material da corrida CS. 
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Flçura 3.10 - Curva de dureza versus temperatura de envelheci 

mento do Inconel 718, corridas Al, B1 e CS,para 

tempo de SI horas, comparadas com dados de II-

teraturac10), para 100 noras de envelhecimento. 
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Considerando os resultados das análises químicas 

e as mlcroestruturas obtidas após os envelhecimentos, optou-

se pela utilização do Inconel 718 das corridas da série C (CS 

e C3) para a continuidade do trabalho. 

3.5. O Tratamento Termomecânlco de Refino de Grío do 

inconel 718 

A metodologia utilizada para o estudo do refino 

de grão por tratamentos termomecânicos foi a laminação de uma 

"Placa Mãe" de aço carbono na qual foram en^utidos pequenas 

amostras cilíndricas do inconel 718, reallzandOTse tratamen

tos térmicos de recristaiização após cada etapa de laminação. 

As amostras cilíndricas foram retiradas das 

placas do Inconel 718 laminadas e solubllizadas a 1150°C / 2 

horas, de acordo com o esquema mostrado na figura 3.11 . Suas 

dimensões foram previamente escolhidas para serem embutidas 

na placa mãe, possuindo diâmetro de 12,1 mm e altura de 

16,3 mm. 

Levando em conta resultados anteriores obtidos 

nos tratamentos térmicos de envelhecimento prévio para a 

corrida C2 (figuras 3.6 a 3.9), as amostras cilíndricas 

foram envelhecidas nas temperaturas de 950°C e 900°C a fim de 

obter mlcroestruturas com precipitados 6. Para verificar a 

Influência do tempo de envelhecimento, utilizou-se dois 

tempos para cada temperatura, resultando nos seguintes ciclos 

de envelhecimento: 

- 950°C / 8 horas - 950 °C / 24 horas 

- 900°C / 8 horas - 900°C / 24 horas 
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Figura 3.11 - Esquema de retirada das amostras cilíndricas 

das placas laminadas e solubiIizadas das 

corridas CS e C3. 

As placas mãe foram feitas a partir de chapas de 

aço carbono de B/8 de polegada cem o formato e dimensões 

mostrados na figura 3.12 . Elas apresentam 10 furos de 1S.2 

mm de diâmetro que alojam as amostras cilíndricas envelheci

das, ft alternância entre os furos foi planejada visando 

diminuir a carga no lamlnador, uma vez que «9 amostras do 

inconei 718 são mais duras que o aço carbono da placa mãe. 

Na parte posterior da placa mãe foi embutido um 

termopar de Cromel-Alumel recoberto com aço inox de 1,5 mm de 

diâmetro. O termopar foi acoplado a um re9latrador que 

fornecia a curva de temperatura da placa mãe <e supostamente 

das amostras) durante todo o tratamento termomecânico. O 

embutlmento das amostras foi falto de modo a preencher todo o 

espaço vazio deixado pelos furos, sendo facilitado pela 
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pequena folga de 0,1 mm entre o furo da placa mãe e o 

diâmetro dea emostras cilíndricas. 

Os tratamentos termomecfinlcos sobre a placa mãe 

foram realizados no mesmo conjunto utilizado para a laminaçSo 

dos lingotes (laminador marca FENN e forno BP>. 

HASTE 
SUPORTE 00 
TERMOfW* 

RB3STRAD0R TERMOPAR 

Figura 3.12 - Dimensões da placa mãe utilizada como suporte 

das amostras cilíndricas do inconei 718 e a. 

indicação do posicionamento do termopar 

(dimensões em m m ) . 

O ciclo completo do tratamento termomecânico 

realizado para o estudo do refino de grão do inconei 718 pode 

ser visto na figura 3.13. são seis etapas que serão 

comentadas a seguir: 

- ia etapa: Aquecimento da placa durante 30 minutos a 970°C 

- 2o etapa: 1 «laminação, com deformações de 10% a 75%, se-
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Figura 5.13 - Ciclo completo do tratamento termomecânlco de refino de grão do inconel 718 

realIzado. 
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guldo de resfriamento em água. Corta-se a 

Placa para retirar as duas primeiras amostras do 

inconei 718 para observação metalográflea 

- 3* etapa: RecrtstaiIzação Intermediária, com o retorno da 

placa ao forno por 1 hora a 370°C. Novo corte da 

placa para retirada de amostras para metalografla 

- 4* etapa: 2e lamlnaçâo, com deformações de 40% a 50%, se

guido de resfriamento em água. Novo corte da 

placa para retirada de amostras para metalografla 

- 5a etapa: RecrIstalização final, com o reaquecimento das 

amostras a 970°C por tempos de 10 minutos, 40 mi

nutos e 1 hora, seguido de resfriamento em água. 

Novo corte da placa para retirada de amostras 

para metalografla 

- 6> etapa: Envelhecimento final, para a precipitação da fase 

endurecedora y". Tratamento térmico consistindo 

de aquecimento a 720°C / 8 noras, resfriamento 

ao ^forno a 55°C / nora até B20°C, mantendo-se* 

a esta temperatura por mais 8 horas. Resfriamento 

ao ar. 

Foram realizadas 5 lamlnações segundo o ciclo 

demonstrado na figura 3.13, procurando estabelecer diferentes 

condições no tratamento termomecânico proposto. A tabela 3.3 

apresenta as principais diferenças entre estas 5 lamlnações, 

as quais foram denominadas L P M (Lamlnaçâo Placa Mãe). 

Para as observações metalográfleas, as amostras 

foram cortadas longitudinalmente segundo a direção da laml

naçâo. A seguir foram embutidas, lixadas e polidas em alumina 

1,0 um e 0,3 ym, sendo atacadas qulmlcamente por imersão em 
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soluções compostas de HCI, HNO,, H,02 e H 20. 

As medidas de tamanho médio dos grãos foram 

realizados utilizando-se o método de Abraams. conforme ASTM 

E-11S. Este método é o mais Indicado para mtcroestruturas de 

grãos equlaxials, permitindo a obtenção do tamanho dos grãos 

com limite superior e Inferior dentro da faixa de 95% de 

confiabilidade dos resultados. 

Medidas de fração volumétrlca de segundas fases 

foram realizadas através do método ponto por ponto, com 

leituras acima de 2000 pontos. 

As medidas de fração volumétrlca e tamanho de 

grão foram feitas em um Banco MetalográfIco oiimpus, utili

zando a projeção na teia com ampliações reais de 1460 vezes. 
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Tabela 3.3 - Quadro comparativo entre as 5 

placa mãe (LPH) para o estudo 

termomecânlco do inconel 718. 

Ciclo de envelhec. 
prévio das amostras 

Altura Inicial das 
amostras (mm) 

Altura das amostras 
após Ia lamln.(mm) 

Deformação na 
1e lamin.(%) 

Temperat. inicial 
da 1 a lamin.(°C) 

Temperat. final 
da 1« lamin. (°C) 

Número de passes 
na ia lamin. 

Altura das amostras 
após 2e lamin.(mm) 

Oeformaçlo na 
2« lamin.(%) 

Temper, inicial 
da 2 « iamln.(°C) 

Temper, final 
da 2« lamin.(°C) 

Número de passes 
na 2a lamin. 

Deformação total(%) 

Taxa de deformação 
média (B~h 

LPMl 

950 «C/811 
950°G/24h 

16,3 

10,0 

38,7 

970 

880 

4 

5,0 

_ 50,0 

970 

855 

4 

89,3 

LPM2 
v 

LPM3 

v / 
900°C/8h 
900°C/24h 

18,3 

10,1 

38,0 

970 

890 

4 

4,8 

52,5 

970 

855 

4 

70,5 

entre 

18,3 

6,7 

58,9 

970 

844 

4 

4,0 

40,3 

970 

920 

2 

75,5 

5 a 10 

LPH4 

950 
950 

16,3 

6,9 

57,7 

970 

820 

6 

3,9 

43,5 

970 

920 

2 

76,1 

LPM5 

/ 
°C/8h 
°C/24I> 

16,3 

4.0 

75,5 

970 

750 

6 

-

-

-

-

-

75,5 

I ami nações de 

do tratamento 
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Apresenta-se a seguir a evolução mlcroestrutural 

do inconel 718 durante os tratamentos termomecânicos realiza

dos. Os tamanhos de grão medidos após cada etapa de 

recristaiIzação serão utilizados para analisar a influência 

das variáveis do tratamento termomecânlco no refino de grão 

do inconel 718. 

As mlcroestruturas resultantes dos ciclos de 

envelhecimento prévio a 900°C e 950°C por 8 horas e 24 horas 

são mostrados nas figuras 4.1 e 4.2. Duas 'Hferenças básicas 

são observadas: 

1 ) a 950°C a precipitação da fase Socorreu na forma de 

pequenos bastonetes tanto nos contornos de grão como 

intragranulsrmente, enquanto que a 900°C são observados 

precipitados menores e mais distribuídos, com 6 Widmanstatten 

para 24 horas de envelhecimento 

2 > a maior fração volumétrica da fase ó* observada nos 

envelhecimentos a 900°c para ambos os tempos, confirmada por 

medidas realizadas pelo método ponto por ponto mostrados na 

tabela 4.1. 

As variações mlcroèstruturals que ocorrem duran

te os tratamentos termomecânicos são mostrados nas figuras 

4.3 a 4.8 . As várias amostras com diferentes ml croestruturas 

resultantes dos ciclos de envelhecimento prévio não apresen

taram diferenças significativas ns evolução mlcroestrutural 

durante os tratamentos termomecânicos. Em todas as LPM's 

realizadas observa-se o encruamento das amostras, não sendo 

notada recriotaiização dinâmica. Os tratamentos térmicos de 
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• V / > ' 

p*v.--r .•••-• ^ ' w . — • ijZtt&j r > * ^-/r- ~ * r* 

950°C / B horas 950°C / 24 horas 

Figura 4.1 - Hicroestrutura do Inconel 716 laminado, solubl-

lizado a 1150°C / 2 horas e envelhecido a 950°C 

por 8 horas e 24 horas - material das corridas 

C2 e C3. Ataque: HCl e H 2 0 x . 

900 °C / 24 horas 

Figura 4.2 - Microestrutura do Inconel 7' laminado, solubi-

11 zatfo a 1150°C / 2 horas e envelhecido a 900°C 

por 8 horas e 21 horas - material das corridas 

C2 e C3. Ataque: HCl e H,0 2. 
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Tabela 4.1 - Fração volumétrica de fase 6 presente na matriz 

do Inconei 71B conforme ciclo de envelhecimento 

privio realizado -material das corridas cs e C3. 

Ciclo de envelheci
mento prévio 

950°C / B horas 

9 5 0 % / 24 horas 

900°C / 8 horas 

900°C / 24 horas 

Fv : fração volumétrlca 
da fase 6 (%) 

4.9 

7.0 

7.1 

B.1 

recrlstallzação levam ao refino sucessivo dos grãos, a;ém de 

modificar a morfologia da fase 6 . Para Ilustrar os resulta

dos são mostradas as mlcroestruturas das amostras que 

sofreram envelhecimento prévio a 900°C durante 24 horas. 

A figura 4.3 mostra a mlcroestrutura do inconei 

718 laminado, solubillzado e envelhecido a 900°C / 24 horas. 

A fase 6 está presente nos contornos de grão como pequenos 

bastonetes e intragranularmente observam-se bastonetes e 

6 Wldmãnstatten. 

Após a i * lamlnação os grãos mostram-se deforma

dos, como observado na figura 4.4 , não sendo notado indício 

de recrlstallzação, mesmo parcial. Os precipitados parecem 

manter a morfologia original, estando porém ligeiramente 

alinhados segundo a direção da lamlnação. 

A recrlstalização intermediária leva ao primeiro 

refino dos grãos, observado na figura 4.5 . Os grãos antigos 

aparecem subdivididos por novos grãos bem menores e a fase 6 

com morfologia Wldman9tatten desapareceu, permanecendo apenas 

os bastonetes. 
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A 2 « I ami nação deforma os novo» grãos recrlsta-

llzados, além de modificar a morfologia da fase 6 para 

precipitado esférico, ligeiramente alongado segundo a direção 

da laminação e distribuído uniformemente pela matriz, 

conforme mostrado na figura 4.6 . 

A recrlstaiIzação final resulta no tamanho de 

grão decorrente do tratamento termomecânlco completo. A 

figura 4.7 mostra a mlcroestrutura após esta etapa, onde 

observa-se os precipitados 6 esféricos e os pequenos grãos de 

contornos pouco visíveis. 

0 envelhecimento final, para a precipitação da 

fase T", permite que o ataque químico revele nitidamente os 

contornos de grão, como observado na figura 4.8 . Nota-se que 

a fase 6 localiza-se predominantemente nos contornos de grão 

e em menor grau no interior dos grãos. 

Em todas as LPM's realizadas, as amostras do 

inconel 71B apresentaram uma trinca localizada a mela altura 

dos cilindros. Esta trinca, observada após a 1a lamlnação, 

não' afetou a deformação imposta ao material uma vez que não 

houve o rompimento das amostras durante todo o tratamento 

termomecânlco. 

Para analisar a influência das variáveis do 

tratamento termomecânlco no refino de grão do inconel 718, 

foram realizadas medidas de tamanho de grão em três etapas 

distintas: 

- 1« medida: após o tratamento térmico de solubiIlzação a 

1150°C / 2 horas, como medida representativa do tamanho de 

grão inicial 

- 39 medida.- após a recri stal I zação intermediária, seguida de 
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Figura 4.3 - Microestrutura Inicial das amostras do Inconel 

718 envelhecidas a 900 "C/24 horas, antes da 1» 

laminaçãoíLPM 2 - is etapa). Ataque: HCl e H 2 0 2 . 

25>im . 
_..._. . „ ,• I 1 

Figura 4.4 - Mlcroestrutura do Inconel 718 após a la lamlna-

çâo, seguido de resfriamento em água <LPM 2 - 2 * 

etapa). Ataque: HCl, H a 0 a , HN0,e H a 0 . 
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Figura 4.5 - Hicroestrutura do Inconel 718 após o tratamento 

térmico de recristalizaçio intermediário a 

970 «C / 1 hora U P M 2 - 3 * etapa). Ataque: HCl. 

H a0 a , HN0 3 e H a0. 

Figura 4.8 - Hicroestrutura do inconel 718 após a 2» lemlna-

çio, seguido de resfriamento em água <LPH 2 - 4a 

etapa). Ataque: HCl, H aO a, rlNO, e H a0. 
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Figura 4.7 -

Igura 4.8 - HIcroestrutura do Inconel 718 após o ciclo de 

envelhecimento finei para precipitação da fase 

endurecedora Y" (LPM 2 - 8a etapa). Ataque : 

HCl, HNO, , »20a e H aO. 



66 

envelhecimento final, a fim de verificar a Influência da de

formação nas amostras com diferentes ciclos de envelhecimento 

prévio 

- 3° medida: após a recristalIzação e envelhecimento final, 

para verificar a Influência da deformação total, dos ciclos 

de envelhecimento prévio e do tempo de recrlstallzação final 

no resultado global do tratamento termomecânlco. 

0 Inconel 718 apresentou após a solubillzação a 

1150 °C / 2 horas um tamannho de grão com diâmetro nominal 

médio de 110 iim. 

Após a recristalização Intermediária os contor

nos de grão não são nítidos (figura 1.5), dificultando a 

medida de tamanho de grão. O envelhecimento final facilita a 

visualização dos contornos de grão sem acarretar o seu 

crescimento, uma vez que é realizado em temperaturas 

relativamente baixas. A tabela 1.2 mostra o diâmetro nominal 

médio após a recristalIzação Intermediária seguida de 

tratamento térmico de envelhecimento final, em função dos 

ciclos de envelhecimento prévio e da deformação. 

As figura 1.9 a 1.18 mostram as mlcroestruturas 

correspondentes às amostras cujos tamanhos de grão são mos

trados na tabela 1.2 . Observa-se que, apesar dos diferentes 

ciclos de envelhecimento prévio, as microestruturas resultan

tes após a recrIstalização intermediária são bastante 

semelhantes. A fase 6 apresenta-se em forma de bastonetes 

alinhados segundo a direção da lamlnação, e sua localização 

parece variar conforme o tamanho de grão das amostras. Para 

amostras com grãos maiores (amostras 1, 2, 3 e 1) a fase 5 é 

observada tanto nos contornos de grão como l ntragranularmen-
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Tabela 4.2 - Diâmetro nominal médio das amostras do Inconel 

716 após recrIstalização intermediária do trata

mento termomecânlco de refino de grão - LPM 1, 

LPM 2, LPM 3, LPM 4 e LPM 5. Medidas em ym. 

Ciclo de envelhec. 
prévlo 

950°C / 8 horas 

950°C / 24 horas 

900°C / 6 horas 

900°C / 24 horas 

Deformação percentual na I a lamlnação 

40 % 

8,3+0,80(1) 

8,7+0,65(2) 

8,6+0,95(3) 

8,3+0,62(4) 

60 % 

7,4+0,40(5) 

6,7+0,47(6) 

5,4+0,35(7) 

5,2+0,36(8) 

75 * 

5,3+0,21(9) 

4,9+0,27(10) 

-

-

* número entre ( ) Indica o número da amostra referido no 
texto 

te. Conforme os tamanhos de grão diminuem, nota-se que é cada 

vez maior a presença da fase 6 nos contornos de grão. A fase 

{com morfologla Widmanstatten não foi observada em nenhuma 

das amostras nas quais esta se fazia presente antes da ia 

lami nação. 

Os tamanhos de grão das amostras do inconel 718 

após ciclo completo de tratamento termomecânlco são mostrados 

na tabela 4.3, de acordo com o ciclo de envelhecimento 

prévio, a deformação total e o tempo de recrlstaiização 

final. Apesar das diferentes condições do tratamento termome

cânlco, as diversas amostras apresentaram diâmetros nominais 

médios bastante semelhantes. 

As figuras 4.19 a 4.26 Ilustram as mlcroestrutu-

ras após ciclo completo do tratamento termomecânlco com 

tempos de recristalIzação final de 1 hora. Observa-se que as 
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30 pm 

Figura 4.9 - Amostra 1 

Tg = 8,9 + 0,80 um 

Figura 4.10 - Amostra 2 

Tg = 8,7 + 0,65 um 

Figura 4.11 - Amostra 3 

Tg s 8,6 + 0,95 um 

Figura 4.12 - Amostra 4 

Tg = 8,3 t 0,62 pm 

(*) Tg - Tamanho de grão da amostra, representado pelo diâme

tro nominal médio 

<**> Ataque químico das amostras 1 a 4: HCl, MNO,, H 20 e Ma0,. 
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Figura 4.16 - Amostra 8 

T9 s 5 , 2 t 0 ,36 m 

a t r a , representado pelo fliãme-

9 5 a 8: HCI, HNO, , Ma0 e H 3 0 a . 



Figura 4.17 - Amostra 9 

Tg = 5,3 + O,El ym 

Fl9ura 4.18 - Amostra 10 

Tg • 4,9 > 0,27 um 

<*> Tg - Tamanho de grio da amostra, representado peto diâme

tro nominal médio 

(**) Ataque químico das amostras 9 e 10: HCI, MNO,, ri,0 e ri,0> 



TABELA 4.3 - Diâmetro nominal médio das amostras do Inconel 718 após ciclo completo de 
tratamento termomecãnlco de refino de grão - LPM 1, IPM 2, LPM 3 e LPM 4. 
Dimensões em pm. 

CICLO OE 
ENVELHEC. 
PRÉVIO 

900 'C/ 
8 noras 

900 »C/ 
24 horas 

950»C/ 
8 horas 

950 *C/ 
24 noras-

TEMPO DE 
RECRIST. 
FIN&L 

10 MINUTOS 

40 MINUTOS 

1 HORA 

10 MINUTOS 

40 MINUTOS 

1 HORA 

10 MINUTOS 

40 MINUTOS 

1 HORA 

10 MINUTOS 

10 MINUTOS 

1 HORA 

1§ DEFORMACIO: 40% 
29 DEFORMACIO: 50% 

LMP 1 

i 

5.3 i 0.21wm <11) 

5.3 ± 0.23ym <12) 

5.5 t 0.20um <13) 

5.5 1 0.24ym (14) 

5.2 i 0.21ym <15) 

6.2 ± 0.31ym (16) 

LMP2 

5.3 + 0.25W1 (17) 

4.8 ± 0.14pm (18) 

5.0 + 0.25vim (19) 

4.8 i 0.21ym (20) 

4.8 + 0.19pm (21) 

4.6 ± 0.20um (22) 

18 DEFORMACIO: 60% 
2a DEFORMAÇÃO: 40% 

LMP3 

4.9 ± 0.25 Mm (23) 

5.2 i 0.20 Mm <24) 

8.8 * 0.37Mm (25) 

5.3 i 0.32ym (28) 

5.1 + 0.30Mm (27) 

5.1 t 0.19Mm (28) 

LMP4 

5.4 t 0.20pm (29) 

5.8 + U.26pm (30) 

5.5 + O.IBym (31) 

5.2 ± 0.19pm (32) 

5.0 t 0-15pm (33) 

5.1 + 0.17utn (34) 

(*) Número entre parênteses ao lado do tamanho de grio Indica número de amostra a que se 
referira o texto. 
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Figura 4.19 - Amostra 13 

Tg = 5,3 + O.BS.ym 

Flgurs 4.20 - Amostra 16 

Tg = 6,2 ± 0,31 iim 

Figura 4.21 - Amostra 19 
4 

Tg s 5,0 f 0,25 pm 

<*) Tg - Tamanho de grão da amostra, representado pelo dlftme-

tro nominal médio 

(**> Ataque químico das amostras 13, 16, IS e E2-. HCI, HNO, , 

H20 e HiOt . 
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Figura 4.23 - Amostra 25 

Tg = B,B + 0,37 m 

Figura 4.24 - Amostra 28 

Tg = 5,1 + 0,19 m 

Figura 4.25 - Amostra 31 

Tg = 5,5 t 0,16 m 

Figura 4.26 - amostra 34 

Tg = 5,1 * 0,17 m 

(*) Tg - Tamanho de grão da amostra, representado pelo diâme

tro nominal médio 

(**) Ataque químico das amostras 25, 28, 31 e 34 : HCI, HNO,, 

H,0 í H,Oa. 
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diversas amostras apresentam tamanhos de gráos semelhantes e 

visualmente não • possível definir exatamente qual ou quais 

amostras possuem os menores grãos. A fase 6 apresenta-se 

esférica, ligeiramente alongada na direção da I ami nação, e 

sua localização é predominantemente nos contornos de grão. 

Apesar do tamanho de grão semelhante, as amostras apresentam 

diferentes frações volumétricas da fase 6. A tabela 4.4 

mostra a fração volumótrica da fase' 6 das amostras cuias 

microestruturas são mostradas nas figuras 4.19 a 4.86, 

comparando-as com ar Jração volumétrica inicial obtida através 

dos ciclos de envelhecimento prévio. 

Tabela 4.4 - Fração volumétrica da fase 6 das amostras com 

ciclo completo de tratamento termomecânico para 

tempo de recristalização de 1 hora comparadas 

com a fração volumétrica iniciai. 

Amostra 

13 

31 

IB 

31 

19 

25 

22 

28 

Fração-volumétr1 ca 
inicial <%) 

4,9 

4,9 

7,0 

7,0 

7.1 

7,1 

8,1 

8,1 

Fração volumétrica ao 
final do trat. term.(%) 

4,0 

4.7 

4,7 

5,7 

4,2 

4,3 

6,1 

6,5 
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5. OiSCUSSlO 

5.1 - Sobre • fabricação tia iiga 

As etapas de fabricação da liga inconel 718 

demonstraram que este material é de processamento bascante 

crítico. 

O processo de fusão por indução a vácuo mostrou-

se eficiente na elaboração desta liga. Os lingotes obtidos 

apresentaram-se isentos de bolhas e inclusões e a composição 

química variou proporcionalmente à carga de cada corrida. 

Os resultados da análise química mostraram que o 

material da série C (corridas C1, CS e C3) estavam dentro da 

composição química desejada, havendo porém duas ressalvas. Os 

teores de Nb e Si estão próximos ao limite superior (5,5% e 

0,4% respectivamente) e o teor de S ultrapassou o teor permi

tido. Os elevados teores de Nb e Si prejudicam a dutilidade 

da liga pois facilitam a precipitação de fases frágeis (211. 

0 S causa a fragilização dos contornos de grão (351 e a 

adição de NIMg visou neutralizar este efeito negativo (391. 

Menores teores de SI e s seriam obtidos através da utilização 

de matérias-primas mais puras. 

A variação na composição química dos lingotes 

foi responsável pelo comportamento diferenciado observado nas 

etapas posteriores à fusão a vácuo. 

A laminação a quente dos lingotes das corridas 

Al, 81 e B2 resultaram em placas laminadas isentas de trincas 

superficiais, sem maiores problemas. Os lingotes de sérte C, 

que possuíam teores de Nb no limite superior mostraram-se 

mais susceptíveis ao aparecimento de trincas durante a laml-
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nação. As mudanças no tratamento térmico de homogenlzação 

(encharque) e na temperatura de início de laminação dos 

lingotes CS e C3 em relação aos demais lingotes foram 

fundamentais para a obtenção das placas laminadas Isentas de 

trincas, demonstrando que o Inconei 718 é bastante sensível 

às condições de trabalho a quente. 

Nos tratamentos térmicos de precipitação (enve

lhecimento prévio) nota-se em termos microestruturals as 

diferenças entre as diversas corridas.' Como observado nas 

figuras 3.6 a 3.9 § mesmos ciclos de envelhecimento prévio 

resultaram em mlcroestruturas na qual a precipitação da fase 

6 apresenta-se diferenciada, Acredita-se que isto seja resul

tante da variação dos teores de Nb, TI, Al e Si na composição 

química dos lingotes, conforme demonstrado por Rizzo e 

Buzzanell (21) e Gozar e Plneau (22J. 

Além dá precipitação da fase 6 , a curva de 

dureza mostrada na figura 3.10 ilustra a diferença entre as 

diversas corridas devido à precipitação da fase V . Nas 

temperaturas de 850°c e 800°C, esta fase foi a principal 

responsável pela dureza da ordem de 400 HV encontrados. Os 

lingotes da série C foram os que apresentaram as durezas mais 

acentuadas, devido provavelmente, a maior precipitação da 

fase V . A Influência do Al e TI pode ser notada comparando-

se as durezas dos lingotes das séries A e B. Estes lingotes 

apresentam teores de Nb semelhantes, porém diferentes teores 

de Al e Ti, o que resultou em maiores durezas para os 

lingotes da série 0 em toda a faixa de temperatura de 

envelhecimento. 

A diferença de dureza entre o material utilizado 
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neste trabalho e os dados de Boesch e Canadá CIO) é creditada 

a dois fatores: 

- os envelhecimentos realizados por Boesch e Canadá foram de 

IDO horas, o que pode ter resultado na transformação mais 

acentuada da fase Y" em fase 6. quando comparado ao enve

lhecimento por 24 horas 

- a dureza mostrou-se dependente dos teores de Nb, TI, Al e 

SI, logo, dentro da faixa de composição química, diferenças 

significativas de dureza podem ocorrer em função da 

flutuação destes elementos. 

Para o material da série C, os diferentes ciclos 

de envelhecimento prévio resultaram na precipitação da fase 

6 com distribuição, forma e tamanho ligeiramente diferentes. 

Temperaturas menores de envelhecimento resultaram numa 

distribuição msi3 uniforme da fase 6, com partículas menores 

e com menor espaçamento entre si. Isto pode estar relacionado 

ao fato da precipitação da fase 6 abaixo de 915 °C ser 

precedida da precipitação da fase Y" (que ocorre mais homoge-

néamente pela matriz), enquanto que a 950°C esta precipitação 

ocorre diretamente da matriz (20). 

Alguns trabalhos (7, 9, 10 ) mostraram que a 

precipitação da fase 6 na faixa de 900°C - 950°C apresentava-

•:•? com morfologla de placas, enquanto que outros (20) 

encontraram uma mlcroestrutura mista de placas e bastonetes, 

que também foi observado neste trabalho (figuras 1.1 e 4.2). 

Como a presença de carbonetos do tipo NbC pode afetar & 

precipitação da fase 6 (23), é possível que diferentes 

tratamentos térmicos de solubilização resultem em microestru-

turas diferentes após o envelhecimento prévio, uma vez que 
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a dissolução dos carbonetos NbC varia de acordo com o 

tratamento térmico C13). 

A figura 5.1 Ilustra a microestrutura do inconel 

718, corrida ca, laminado e solublllzado a 1150°C / 1 hora, 

seguido de envelhecimento a 900°C / 24 horas. Observa-se 

que, comparativamente ao mesmo material solublllzado a 1150°C 

por 2 noras e Igualmente envelhecido (figura 4 . 2 ) , ocorre um 

aumento acentuado da fase 6 com morfologla de placas. Isto 

poderia explicar os diferentes resultados encontrados na 

literatura, que utilizaram diferentes tratamentos térmicos de 

solubiIização antes do envelhecimento. 

Figura 5.1 - Microestrutura do Inconel 718 laminado, solubl

llzado a 1150°C / 1 hora e envelhecido a 900°C / 

24 horas. Ataque: HCI e H 2 0 , . 

6.2 - Sobre o Tratamento Termomeclnico 

A metodologia utilizada para o estudo proposto 

foi satisfatória. A utilização da placa mãe com diversas 
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amostras embutidas permitiu obter grande número de informa

ções gastando pouco material, além da boa reprodutlblI Idade 

dos ensaios executados. 

As características do tratamento termomecânico 

realizado visaram, além de estudar a influência das variáveis 

do processo, obter uma visão global do refino de grão do 

Inconel 718. A realização de duas deformações nas amostras 

permitiu separar adequadamente os limites entre a Influência 

da deformação e da fase 6 no refino de 'grão. A análise dos 

resultados será feita no próximo item. 

A utilização de uma temperatura única para 

início de lamlnação e para os tratamentos térmicos de 

recristallzação simplificou operacionalmente a realização dos 

ensaios, pois não houve a necessidade de alteração da tempe

ratura do forno. A temperatura escolhida (970°C), visou 

compatibilizar os seguintes fatores: 

- a necessidade de utilizar as maiores temperaturas possíveis 

de início de lamlnação, uma vez que a placa mãe apresentava 

elevada queda de temperatura durante as lamlnaçôes, provocan

do crescente aumento da carga no I ami nador 

- a restrição quanto a utilização de temperaturas próximas ou 

superiores a 1020°C, que poderiam resultar na dissolução da 

fase 6 CIO, 20) 

- a escolha de uma temperatura de recristaiização que não 

resultasse na precipitação da fase Y" , que poderia retardar 

a recristaiIzação C27). 

As altas cargas sofridas peio laminador limita

ram a deformação por passe das amostras, e assim a I ami nação 

foi desdobrada em 1 a 6 passes. Como o tempo necessário para 
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posicionar manualmente 03 cilindros laminadores por passe foi 

de aproximadamente 5 segundos, a placa mãe apresentou quedas 

de temperatura de até 220°c durante a I ami nação. Quanto maior 

a deformação, maior foi a queda de temperatura da placa mãe. 

Este resultado deve ser considerado na análise da influência 

da deformação no refino de grão, pois temperaturas menores de 

deformação Implicam em maior quantidade de energia armazena

da. 

Conforme mostrado na tabela 3.3, as temperaturas 

das amostras variaram entre 970 X e 750°C. Sofreram ainda 

deformações variando entre 40% a 75%, com taxas de deformação 

média ( ê ) entre 5 s"1 a 10 s 1 . Nest&s condições de 

trabalho não foi observada a ocorrência de recristalização 

dinâmica em nennuma das amostras. Acredita-se que isto seja 

conseqüência da queda de temperatura das amostras durante a 

laminação, P O I S conforme Camus et ai (31) a ocorrência de 

recristalizsção dinâmica foi observada durante ensaios 

isotérmicos por torção a quente em temperaturas acima 

de 950°C, com taxa de deformação de 4 a e deformações equi

valentes maiores que 1-,2. 

A recristaiização intermediária de todas as 

amostras foi fixada em 1 hora a 970°C, pois acreditava-se 

que neste tempo a recrIstaiização seria completa. Isto 

realmente ocorreu, conforme demonstrado nas figuras 4.9 a 

4.18. Porém, ensaios compiementares visando determinar o 

tempo necessário para o término da recristalização demons

traram que esta ocorria rapidamente. A figura 5.2 mostra a 

microestrutura de uma amostra que sofreu envelhecimento 

prévio a 950 °C / 24 noras e deformação de 40% na 1* 

lamlnaçío, seguido de tratamento térmico de recristalização 
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a 970 "C / 2 minutos. Observa-se que parte da amostra 

encontra-se recristalIzada e após 5 minutos ela é total, 

conforme pode-se observar na figura 5.3 . 

As modificaces microestruturals no decorrer dos 

tratamentos termomecânicos foram bastante acentuadas, confor

me demonstrado nas figuras 4.3 a 4.8 . A variação no tamanho 

dos grãos foi a principal delas, sendo acompanhada de mudan

ças na morfologia da fase 6. Antes da 1* laminação os grãos 

possuíam diâmetros da ordem de 110 pm e a fase 6 apresentava-

se como bastonetes e placas dentro e nos contornos de grão. 

Após a recristaiIzação final os grãos foram refinados para 

tamanhos da ordem de 5um, enquanto a fase 6 apresenta-se 

como um precipitado quase esférico e preferencialmente 

localizado nos contornos de grão. 

A mudança da morfologia da fase 6 também foi 

observada por Brown et ai [11. Possivelmente sua ocorrência 

deve-se à diminuição da energia de superfície através do 

coal escimento dos precipitados. As deformações facilitam esta 

modificação. pois mtroduzem defeitos cristalinos como 

dlscordâncias e vacâncias que facilitam a difusão. 



Figura 5.2 - Microestrutura do inconei 718 envelhecido a 

950*0/24 noras, laminado 40% e recnstaliza do a 

970°C / 2 minutos, seguido de resfriamento em 

água. Ataque: HCI, HNO,. H 20 e H 2 0 x . 

Figura 5.3 - Mlcroestrutura do inconei 718 envelhecido a 

950*c/24 horas, laminado 40% e recrIstol12ado a 

S70»C / 5 minutos, seguido de resfriamento em 

água. Ataque: H O , HNO,, H a0 e H aO t. 
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6.3 - Sobre os Resultados 

Os tamanhos de grão obtidos após o tratamento 

termomecânico mostraram um refino bastante acentuado. Grãos 

iniciais com diâmetro nominal médio de 110'ym foram refinados 

para 5 um com deformações da ordem de 50% a 75% . 

Após a 1* lami nação e recristall2ação interme

diária os tamanhos dos grãos variam entre 9,0 p m e 5.0 ym, 

com certa heterogeneidade entre diferentes regiões de uma 

mesma amostra. A variação nos tamanhos dos grãos mostraram 

dependência de variáveis do processamento termomecânico como 

a deformação e os ciclos prévios de envelhecimento. Os 

resultados mostrados na tabela 4.2 indicam que: 

- maiores deformações resultam em tamanhos de grãos menores 

para amostras com mesmo ciclo de envelhecimento prévio 

- para mesmo grau de deformação, os menores grãos estão 

associados às amostras cujos ciclos de envelhecimento 

prévio resultaram em mlcroestruturas com maiores frações 

vol.umétr i cas da fase 6 e com menor espaçamento entre si 

(figuras 4.1 e 4.2 e tabela 4.4). 

Estes resultados podem ser considerados coeren

tes com os dados da literatura. Maiores deformações sofridas 

pelo material (e cpnsequentemente maiores quedas de tempera

tura durante a lamlnação) resultam num maior acúmulo de 

energia armazenada, ocasionando aumento da taxa de nucleação 

na recr istalização. 

Anal Isando-se as amostras após a 1« lamlnação e 

recristalização por microscopia ótica, notou-se que algumas 

apresentavam pequenas regiões cujos tamanhos de grão ultra-
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passava* em multo a Média das deaiais regiões da aiesaia 

aaiostra. A figura 5.4 «ostra uaia destas regiões, onde 

observa-se una correlação entre a presença da fase 6 e o 

tananho de grão. Ha lores ampliações da região de transição 

entre grâcs na lores e menores mostram claramente que. com a 

presença da fase 6 os grãos * observados são menores. Estas 

mlcrograflas confirmam a influindo da fase 6 no refino de 

grão do inconel 718, que poderia atuar durante a recristaii-

zação aumentando a tana de nucleação a durante o crescimento 

dos grãos impedindo a migração dos contornos de grão. 

Não foi possível confirmar a influência da fase 

< no aumento da taxa de nucleação em relação ao mesmo mate

rial isento de precipitação, uma vez que não foram executadas 

medidas quantitativas para ambos os casos. Deve-se apenas 

relembrar que, conforme demonstrado anteriormente, 8 recrls-

taiização com a presença da fase Socorreu em tempos bastante 

curtos (figuras 5.2 e 5.3). 

Considerando o caso em que as partículas da fase 

6 estão presentes na' matriz antes da deformação, observa-se 

que aparentemente ocorre uma variação da taxa de nucleação 

(resultando em diferentes tamanhos de grãos recristaiIzados) 

a medida que ocorrem variações na fração volumetric» e no 

espaçamento entre estas partículas. Este comportamento foi 

observado nas amostras que sofreram apenas uma deformação de 

60% (amostras 5 a 8 ) . Conforme ocorre um aumento na fração 

voiumótnca da fase 6 e diminui o espaçamento entre as partí

culas, os grãos recristaiizados diminuem. Este resultado • 

coerente com os apresentados por Cotter 111 e Mould (271. 

NSo foram encontradas evidências que demonstras-
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^A 

i- lOOum 
>>rV; » 

(a) 

<D> 

Figura 5.4 - influência da presença da fase no refino de 

grio do fnconel 710. (a) - anipliaçio real de 

180 K ; (b) - ampliação real de 750x na região de 

transição, ataque: MCI, UNO,, M , 0 , e H,0. 
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sem • ocorrência do formação te núcleos junto às partículas 

da fase 6 durante a recristalIzação, porúm sua atuc;5o C O M O 

lalbidora do crescimento dos 9rãos pode ser constatada 

através da figura 5.5, onde observa-se um* fila de partí

culas da fase < (que estavam presentes num contorno de grão 

original) ancorando os contornos de grio. 

JT-

te*' V IO ui IO um 
I - — I 

Figura 5.5 - atuação da fase 6 no crescimento dos grãos do 

inconel 718. Ataque: HCl, MN0 3, H 2 0 2 e H 20. 

Considerando os tamanhos de grão obtidos após a 

1* laminação e recristalização intermediária, esperava-se que 

após a 2* laminação e recristalizsção final houvesse um novo 

refino de grão, influenciado peio refino anterior uma vez que 

grãos menores podem acumular maior quantidade de energia 

durante a deformação. 

Para algumas amostras a £• laminação resultou 

num novo refino, não tão acentuado quanto o primeiro. £ o ca

so das amostras de número 1 a 6 que possuíam diâmetro nominal 
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aid!o entre 8,9 pn • 6,7 ym antes da S»lamlnaçIo e que foram 

refinados para grãos variando entre 4,6 ym a 5,4 um. Porém 

as amostras 7 e 8, que possuíam diâmetros de 5,4 pin e 

5,2 ura respectivamente antes da 8*1 ami nação, praticamente não 

sofreram refino de grão. Estes resultados podem ser melhor 

visualizados através do esquema mostrado na figura 5.6. onde 

observa-se a variação do tamanho de grão do Inconel 718 no 

decorrer do tratamento termomecânlco realizado. 

Anallsando-se as amostras que sofreram duas 

lamlnações, nota-se que apesar das variáveis do processamento 

termomecânlco, os tamanhos de grão obtidos são bastante seme

lhantes. Levando em conta os resultados mostrados na tabela 

4.3, observa-se que: 

- para amostras com mesmos ciclos de envelhecimento prévio e 

tempos recristalização final, os tamanhos de grão foram 

pouco afetados pela deformação total 

- para amostras com mesmos ciclos de envelhecimento prévio e 

deformação total, os tamanhos de grão foram pouco afetados 

pelo tempo de recristalização final. 

0 esquema mostrado na figura 5.6 indica que 

aparentemente o refino de grão do inconel 718 tende a um 

valor limite próximo a 5,0 ym. Este mesmo tamanho de grão foi 

obtido nos tratamentos termomecânicos realizados por Brown et 

•l 11) e Aubert (21. Estes resultados podem ser entendidos 

anallsando-se os fenômenos que ocorrem durante a recrlstaii-

zaçSo e crescimento dos grãos. 

Como demonstrado anteriormente (figura 5.5), 

a faoefi inibe o crescimento dos gráo9 recristalizados. uma 

confirmação para este fato poderia ser feito através da 
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verificação da equação 2.5 apresentada por dadman I86J. que 

per»!te o cálculo do tamanho crítico de partículas que inibe» 

o crescimento dos §râos ca função da heteroqeneidade dos 

grãos recristalizados. fração vol«métrica das partículas e do 

tamanho médio dos grãos. 

apesar das partículas presentes na matriz do 

•ateríai estudado não apresentarem o forma exatamente esfé

rica, sua distribuição pela matriz i razoavelmente uniforme. 

Assim, o cálculo do tomanho crítico de partícula poderia 

auxiliar no esclarecimento dos resultados observados. Para 

aplicar a equação 2.5 deve-se adotar valores coerentes com as 

microestruturas observadas. Para flo (raio médio dos grãos) 

adotou-se 2.5 um. Para Y. sabe-se da literatura que seu 

valor varia entre Vê" e 2 para microestruturas resultantes de 

recristsiizaçãs sobre material deformado com presença de 

partículas. Realizou-se então o cálculo para ambos os 

valores. Para Fv deve-se utilizar o menor valor encontrado na 

tabela 4.4, a fim de calcular o menor tamanho de precipitado 

abaixo do qual o crescimento poderia ser evitado. Assim, para 

Fv utilizou-se o valor de 0,040 (4,0%). 

A substituição destes valores na equação 2.5 

resulta em partículas com raio crítico entre 0.38 e 2,2 um. 

Considerando que o raio das partículas da fase 6 nas diversas 

amostras estão entre 0,5 a 0,8 um, a Hipótese de que a fase 

6 foi capaz de manter o tamanho médio dos grãos em torno de 

5,0 u* • compatível com o modelo de Gladman (26). 

Após a 2« laminação e recristaiização final as 

diferentes amostras apresentaram partículas de raio variando 

entre 0,5 a 0,8 um , enquanto que as frações voiumétrícas 
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destas partículas variaram entre 4,0 % a 6,5 % . Estas 

diferenças deveriam refletir no tamanho dos grãos após o seu 

crescimento, conforme as equações apresentadas por Zener [293 

e Gladman [261. Isto não ocorreu, conforme os resultados 

anteriormente mostrados. 

Uma hipótese que auxiliaria na compreensão dos 

resultados obtidos seria que o tamanho de grão limite de 5,0 

um deve-se ao fato ter-se chegado a um valor limite na taxa 

de nucleação durante a recrIstallzação, que ocorre rapidamen

te, conforme demonstrado nas figuras 5.2 e 5.3 . Seguiria-se 

então o crescimento dos grãos pela migração de seus contonos, 

até o ancoramento destes contornos pelas partículas da fase 

6. Outro fator que poderia dificultar o crescimento dos grãos 

está relacionado com os tamanhos dos grãos, que quanto mais 

homogêneos resultam numa menor força motriz para este 

crescimento, conforme demonstrado por Gladman [ 2 6 ) . 

Informações de ordem prática podem ser extraídas 

da figura 5.B 7 Se grãos da ordem de 5,0 pm representam um 

tamanho limite possível de ser obtido por tratamentos termo-

mecânicos, então existem várias maneiras de chegar-se a este 

resultado. Real Izando-se apenas uma laminação, 1 0 % não 

seria suficiente para alcançar grãos com 5,0 \im de diâmetro. 

Porém com 60% de deformação esta possibilidade existe, desde 

que o envelhecimento prévio do material seja realizado a 

900 °C. Com duas I ami nações este tamanho de grão pode ser 

obtido com 70% de deformação, independente do envelhecimento 

prévio do materI ai . ' 
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6. CONCLUSÕES 

B.1) Quanto a fabricação da liga 

- O Inconel 718 é um material bastante sensível às variações 

<te composição química, afetando sua trabal habi l l dade à quen

te e suas características mlcroestruturals. 

8.2) Quanto ao método de pesquisa utilizado 

- o método utilizado permitiu acompanhar a evolução microes-

trutural durante o tratamento termomecân)co utilizando pouco 

material e com boa reprodutlbilidade dos ensaios. 

6.3) Quanto aos resultados 

- o tratamento termomecânico realizado foi efetivo no refino 

de grão do Inconel 718, reduzindo grãos de 110 pm para 5 um. 

- a presença da fase ô foi fundamental para o refino de grão,, 

dentro das condições utilizadas. 

- os ciclos de envelhecimento prévio resultaram em microes-

truturas com ligeiras diferenças na morfologia, tamanho, 

distribuição e fração volumétricé da fase 6. 

- estes ciclos de 'envelhecimento influíram no tamanho de grão 

cbtfdo quando as deformações realizadas foram de até 60% em 

um único passe. Quanto maior a fração volumétrica da fase 6 e 

menor o espaçamento entre partículas, menores grãos foram 

obtidos. 

- maiores deformações durante os tratamentos termomecânI cos 

conduzem a menores tamanhos de grãos. Para deformações 
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maiores ou Iguais a 70%, o tamanho de grão finai independe 

do ciclo de envelhecimento prévio e das trajetórias de 

deformação. 

- os tratamentos termomecânicos realizados evidenciam um 

limite no refino de grão, que para as condições tllizadas, 

estaria em torno de 5 \im. 

- a recristalização que ocorre durante os tratamentos termo-

mecânicos é estática e dentro das condições em que estas 

foram realizadas, esta ocorreu rapidamente. 
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7. SUGESTOOES PARA FUTUROS TRABALHOS 

1) Medidas de propriedades mecânicas 

Os resultados mostram que por diferentes 

tratamentos termomecânlcos chega-se a tamanhos de grãos da 

ordem de 5 um, com diferentes frações volumétricas da fase 6. 

Possivelmente esta diferença influi nas propriedades 

mecânicas. Assim, sugere-se um estudo da influência da 

quantidade desta fase nas propriedades de fadiga de baixo 

ciclo e de fIuência. 

2) Influência do processo de elaboração na dutilidade a 

quente do material 

Na etapa de fabricação da liga observou-se que o 

material apresentou baixa dutilidade à quente. Isto é 

influenciado por impurezas que permanecem retidos no material 

como conseqüência de sua elaboração. Sugere-se o estudo da 

Influência de variáveis da elaboração (pressão da câmara do 

forno e técnicas de desoxldação) na dutilidade à quente do 

material. 
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