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RESUMO 
 

As propriedades mecânicas de ligas de titânio tipo β, obtidas pela adição de 
elementos não tóxicos, podem ser otimizadas através da aplicação de tratamentos 
térmicos de envelhecimento. Nesse trabalho, ligas Ti-10Mo com a adição de Sn 
foram preparadas em forno a arco, homogeneizadas, deformadas, solubilizadas, 
resfriadas em água e envelhecidas a 350 ̊C por períodos de 0,5 h até 20 h. A 
caracterização das amostras envolveu a análise da microestrutura por meio de 
microscopia ótica e difração de raios-X, determinação do módulo de elasticidade e 
microdureza Vickers. As análises revelaram que na condição resfriada em água a 
adição de Sn inibiu a precipitação da fase ω atérmica. Constatou-se também que a 
microdureza e o módulo de elasticidade das amostras variaram com a temperatura 
de envelhecimento e com o tempo de tratamento térmico.  
 
Palavras Chaves: Ligas de Titânio, Envelhecimento, Dureza Vickers, Módulo de 
Elasticidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O continuo aumento da expectativa de vida da população mundial associado à 

necessidade de melhoria na qualidade de vida tornam de considerável importância o 

desenvolvimento de novos materiais com características biocompativeis [1]. Em se 

tratando da substituição de tecidos duros, dentre os materiais metálicos mais 

utilizados para essa finalidade estão os aços inoxidáveis, as ligas Co-Cr-Mo e 

também algumas ligas de titânio, devido à alta resistência mecânica e a corrosão 

desses materiais e também longa vida em fadiga [2].   

 As ligas de titânio do tipo  β vêm sendo desenvolvidas porque apresentam 

alta biocompatibilidade, uma vez que são desenvolvidas com materiais que não 

causam reações alérgicas e processos inflamatórios tais como, Nb, Mo, Ta, Zr e Sn 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

4607

4607



[3]. A adição de Sn a ligas do sistema Ti-Mo esta associada a redução no módulo de 

elasticidade, devido a supressão da formação da fase ω, além disso, as 

propriedades mecânicas desses materiais podem ser otimizadas através de 

tratamentos térmicos de envelhecimento [4]. Dessa forma o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o efeito da adição de Sn na supressão da formação da fase ω em 

ligas resfriadas rapidamente e envelhecidas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Amostras da liga Ti-10Mo com a adição de 1,5, 3 e 6% em Peso de Sn foram 

obtidos através de fusão em forno a arco com atmosfera controlada de argônio. Tais 

amostras foram homogeneizadas (1.000ºC/24h) e laminadas a quente até 4 mm de 

altura. As barras foram seccionadas em cortadora Isomet 4000, solubilizadas 

(1.000ºC/1h) e resfriadas em água. Tais amostras, depois de retirada da camada de 

óxido foram encapsuladas em tubo de pirex e envelhecidas a 350ºC durante 0,5, 1, 

2, 4, 8, 12, 16 e 20 horas. Após o tempo total de envelhecimento todas as peças 

foram lixadas, polidas e atacadas com solução de 3% HF e 6% HNO3 em água. A 

dureza Vickers foi determinada utilizando carga de 1 kgf, que foi aplicada durante 15 

segundos e os resultados apresentados são médias de cinco medidas. O módulo de 

elasticidade das amostras foi determinado dinamicamente por ultra-som. As medidas 

de difração de raios-X foram feitas em um aparelho da marca Panalytical com 

detector ultra rápido PiXcel. Todas as medidas foram realizadas à temperatura 

ambiente, utilizando-se radiação Kα do Cu e operando sob 40 kV/30 mA.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
A figura 1 apresenta a microestrutura da liga Ti-10Mo obtida após tempera em 

água. Nessa condição foram identificados somente grãos da fase β através de 

microscopia ótica. As microestruturas das ligas Ti-10Mo-1,5Sn, Ti-10Mo-3Sn e Ti-

10Mo6Sn obtidas após tempera em água são similares a apresentada na figura 1. 

Tais resultados concordam com aqueles obtidos anteriormente por Ho e 

colaboradores (1999) [5]. 
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Figura 1. Microscopia ótica da liga Ti-10Mo obtida após tempera em água. 

 

Através da difração de raios-X foi possível identificar também picos 

correspondentes à fase ω somente para a liga Ti-10Mo. Para as demais 

composições foram identificados somente picos da fase β.  A tabela 1 apresenta os 

valores de módulo de elasticidade, microdureza Vickers e também as fases 

presentes para as quatro composições estudadas após resfriamento rápido.  

 

Tabela 1. Valores de módulo de elasticidade, microdureza Vickers e fases presentes 

após resfriamento rápido. 

Liga Microdureza (HV) Módulo de 
Elasticidade (GPa) 

Fases Presentes 

Ti-10Mo 341,5±12 112±1 β e ω 
Ti-10Mo-1,5Sn 301,5±11 113±3 β 
Ti-10Mo-3Sn 291,5±6 104±5 β 
Ti-10Mo-6Sn 288±2 89±2 β 

 

 
A figura 2 apresenta as microestruturas obtidas através de microscopia ótica 

após 20 horas de envelhecimento a 350 ̊C. Nessa condição foi possível observar 

agulhas da fase α crescendo a partir dos contornos de grão da fase β nas 

micrografias das ligas Ti-10Mo e Ti-10Mo-1,5Sn. Esse tipo de morfologia da fase α 

já foi observado anteriormente para ligas do sistema Ti-Mo [6]. As microestruturas 

das ligas Ti-10Mo contendo 3 e 6% de Sn após tratamento térmico a 350ºC durante 

20 horas não apresentaram alterações visíveis por meio de microscopia ótica, uma 

vez que são observados somente grãos da fase β. 
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Figura 2. Microscopia ótica da liga (a) Ti-10Mo e (b) Ti10-Mo-1,5Sn envelhecidas a 

350ºC durante 20 h. 

 

A liga Ti-10Mo ao ser envelhecida durante 0,5 h / 350ºC (tabela 2) apresentou 

grande aumento na microdureza Vickers e módulo de elasticidade, associados, em 

um primeiro momento, à transformação β→ω, comportamento observado 

anteriormente para ligas do sistema Ti-Mo [7]. Essa fase causa drásticas mudanças 

nas propriedades físicas e mecânicas das ligas de titânio e é esperada em 

temperaturas abaixo de 425ºC [8]. A partir de 1 hora de tratamento térmico à fase α 

(2θ=40,17o/plano (1 0 1)) foi identificada para a liga Ti-10Mo através de difração de 

raios-X. Entretanto, o mesmo pico não foi observado para 2 e 4 horas de 

envelhecimento, possivelmente por um problema de orientação cristalográfica da 

amostra. Tal liga, após 20 horas de envelhecimento, apresentou dureza Vickers de 

507±6 HV e módulo de elasticidade de 139±4 GPa associados à transformação β→ω 

+ α. 

 

Tabela 2. Variações de microdureza Vickers, módulo de elasticidade e precipitação 

de fases durante envelhecimento da liga Ti-10Mo. 

Tempo de 
Envelhecimento 

Microdureza 
Vickers (HV 

Módulo de 
Elasticidade (GPa)

Fases Presentes 

0,5h 429±17 130,5±2,5 β e ω 
1h 455±10 134,5±1,5 β e ω 
2h 472±16 133±3 β e ω 
4h 481±6 135,5±1 β e ω 
8h 495±8 136±1 β, α e ω 

12h 505±9 137±1,5 β, α e ω 
16h 507,5±8,5 142±1,5 β, α e ω 
20h 507±6 139±4 β, α e ω 

 

(b)(a) 
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A liga Ti-10Mo-1,5Sn também apresentou considerável variação de dureza e 

módulo de elasticidade, apresentados na tabela 3. Os resultados obtidos através de 

difração de raios-X indicam que a adição de 1,5% de Sn não foi suficiente para inibir 

a precipitação da fase ω durante envelhecimento a 350ºC. Ao contrário da liga Ti-

10Mo, foi identificado um pico correspondente à fase α em 2θ=40,17 ̊, 

correspondente ao plano (1 0 1) após 0,5 horas de envelhecimento. Dessa forma o 

aumento de dureza e módulo de elasticidade dessa liga está associado à 

precipitação das fases α e ω.  

A adição de 1,5% de Sn deveria retardar a precipitação da fase α na matriz de 

fase β, tal resultado não foi observado, o que leva a crer que a precipitação da fase 

α pode ter ocorrido após 30 minutos de envelhecimento da liga Ti-10Mo, porém, isso 

não foi observado devido a problemas relacionados a orientação cristalográfica, 

devido ao tipo de amostra utilizada. Em termos de influência das fases ω e α na 

dureza, é importante salientar que a fase metaestável ω apresenta papel importante 

no endurecimento de ligas Ti-Mo [9].  

 

Tabela 3. Variações de microdureza Vickers, módulo de elasticidade e precipitação 

de fases durante envelhecimento da liga Ti-10Mo-1,5Sn. 

Tempo de 
Envelhecimento 

Microdureza 
Vickers (HV 

Módulo de 
Elasticidade (GPa)

Fases Presentes 

0,5h 432±12 129±6 β, α e ω 
1h 435,5±10,5 133±3 β, α e ω 
2h 446±13 138±2 β, α e ω 
4h 456±12 135±3 β, α e ω 
8h 457±9 136±4 β, α e ω 

12h 487,5±6,5 138±2 β, α e ω 
16h 485±14 140±6 β, α e ω 
20h 494±9 141,5±3 β, α e ω 

 

 
As tabelas 4 e 5 apresentam as alterações de dureza e módulo de elasticidade 

observadas para as ligas Ti-10Mo-3Sn e Ti-10Mo-6S. Tais alterações são atribuídas 

somente à precipitação da fase ω, identificada após 0,5 h de tratamento para ambas 

as composições, uma vez que não foram identificados picos correspondentes à fase 

α através das análises via difração de raios-X. 
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Tabela 4. Variações de microdureza Vickers, módulo de elasticidade e precipitação 

de fases durante envelhecimento da liga Ti-10Mo-3Sn. 

Tempo de 
Envelhecimento 

Microdureza 
Vickers (HV 

Módulo de 
Elasticidade (GPa)

Fases Presentes 

0,5h 394±9 119±3 β e ω 
1h 411±14,5 123±3 β, α e ω 
2h 445±16 121,5±2,5 β e ω 
4h 455±7 125±2 β, α e ω 
8h 467±10 128±2,5 β, α e ω 

12h 481±11 129,5±1,5 β, α e ω 
16h 468,5±10 129±1,5 β, α e ω 
20h 475±10 128±2,5 β, α e ω 

 

 

Tabela 5. Variações de microdureza Vickers, módulo de elasticidade e precipitação 

de fases durante envelhecimento da liga Ti-10Mo-6Sn. 

Tempo de 
Envelhecimento 

Microdureza 
Vickers (HV 

Módulo de 
Elasticidade (GPa)

Fases Presentes 

0,5h 365±8 85±2,5 β, α e ω 
1h 377±13 115±6 β, α e ω 
2h 390±9 117,5±4,5 β, α e ω 
4h 394±9 121,5±5 β, α e ω 
8h 440,5±12,5 122±2,5 β, α e ω 

12h 441±15 125±1 β, α e ω 
16h 464±9 129±1,5 β, α e ω 
20h 458±16 130±6 β, α e ω 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos até o momento permitem concluir que: (a) O 

procedimento experimental empregado na preparação de ligas Ti-Mo-Sn utilizando 

fusão através de arco voltaico foi eficiente, permitindo obter amostras com 

homogeneidade química elevada e com composição próxima aos valores 

planejados; (b) A adição de 1,5, 3 e 6% em peso de Sn não foi suficiente para inibir 

completamente a precipitação da fase ω nas ligas Ti-10Mo após envelhecimento a 

350ºC e (c) A adição de Sn retarda a precipitação da fase α durante envelhecimento 

a 350ºC; o que pode estar relacionado à supressão parcial da precipitação da fase 

ω, que pode atuar como agente nucleador da fase α. 
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EFFECT OF SN ADITION ON  PHASES STABILITY  AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF AGED TI-10MO ALLOY . 

 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays there is considerable effort in order to develop new titanium alloys using 
non-toxic elements such as Mo and Sn. This work deals with the alloys Ti-Mo-Sn. 
The samples were melted, homogenized and hot swaged. Afterwards they were 
solubilized and water quenched. The alloys were also aged at several temperatures 
Characterization involved determination of Young’s modulus, hardness, X-ray 
diffraction and optical microscopy. The X-ray diffraction indicated the presence of 
athermal and isothermal ω phase for Ti-10Mo alloy. One also evidenced that the 
Vickers hardness varies with the temperature and the time of aging heat treatment. 
 
Keywords: titanium alloys; ageing treatment; biomaterial. 
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