Fabrícia Assis Resende Gonçalves
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E CIÊNCIAS DE MATERIAIS

ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E MICROESTRUTURAL DA SUPERLIGA
INCONEL 718 APÓS TRATAMENTO TÉRMICO DE DUPLO ENVELHECIMENTO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2015

1

FABRÍCIA ASSIS RESENDE GONÇALVES

TÍTULO:
ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E MICROESTRUTURAL DA SUPERLIGA INCONEL
718 APÓS TRATAMENTO TÉRMICO DE DUPLO ENVELHECIMENTO

Dissertação apresentada à Universidade Federal de São
Paulo como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Ciências
Área de concentração: Engenharia e Ciências de Materiais
Orientação: Profa. Dra. Danieli A. Pereira Reis

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2015

1

Assis Resende Gonçalves, Fabrícia.
Título : Estudo do comportamento mecânico e microestrutural da
superliga Inconel 718 após tratamento térmico de duplo envelhecimento. /
Fabrícia Assis Resende Gonçalves. – 2015.
109 f.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo,
Instituto de Ciência e Tecnologia, São Jose dos Campos, 2015.
Orientação: Profa. Dra. Danieli A. Pereira Reis.
1. Fluência. 2. Inconel 718. 3. Tratamento Térmico. 4. Duplo
a
Envelhecimento. I. Prof . Dra. Danieli A. Pereira Reis. II. Estudo do
comportamento mecânico e microestrutural da superliga Inconel 718 após
tratamento térmico de duplo envelhecimento.

1

FABRÍCIA ASSIS RESENDE GONÇALVES
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E MICROESTRUTURAL DA
SUPERLIGA INCONEL 718 APÓS TRATAMENTO TÉRMICO DE DUPLO
ENVELHECIMENTO.

Dissertação apresentada à Universidade Federal de São
Paulo como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Ciências
Área de concentração: Engenharia e Ciências de Materiais

Aprovação: ____/____/________

Profa. Dra. Danieli A. Pereira Reis
Universidade Federal de São Paulo

Prof. Dra. Maria Margareth da Silva
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Profa. Dra. Aline Capella de Oliveira
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA/CTE

Profa. Dra. Gisele Ferreira de Lima
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

2

Dedico este trabalho especialmente
ao meu grupo de estudos, PTCM
(Processing, Treatment and
Characterization of Materials). E ao meu
marido (Anderson), família e amigos que
são a base de minha vida e felicidade.

3

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus por ter me ajudado a conquistar esta grande etapa
da minha vida.

A minha orientadora Danieli Aparecida Pereira Reis, que sempre me ajudou,
tornando-se para mim um exemplo de profissional e pessoa a ser seguido.

Aos meus pais João Bosco e Eliane e ao meu marido Anderson pelo apoio
constante. E aos meus amigos da Pós-Graduação (Tarcila, Felipe, Karina, Abrão, Luiz
Alberto entre outros) pela amizade e companheirismo durante esses anos.

À UNIFESP pela oportunidade oferecida. E a todos os funcionários que de
alguma forma me ajudaram durante o trabalho.

Ao Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena
por todo o suporte dado ao trabalho.

Ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) pelos anos de aprendizado com o
programa de Iniciação Científica.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo
fomento de bolsa de mestrado (Demanda Social).

Ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e ao
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) por ter dado a oportunidade de
complementar meus estudos com o uso de equipamento de microscopia.

4

"A mente que se abre a uma nova idéia
jamais voltará ao seu tamanho original."
Albert Einstein

5

RESUMO

Neste trabalho estudou-se o comportamento mecânico e microestrutural da
superliga Inconel 718 após tratamento térmico de duplo envelhecimento sob ensaio de
fluência, comparando-se assim, o resultado do tratamento térmico de duplo
envelhecimento com o material na condição como recebida pelo fornecedor
(homegenizada). Antes do tratamento térmico de duplo envelhecimento realizou-se a
solubilização (1095 °C durante 1 hora), e posteriormente o duplo envelhecimento (955
°C/1 h seguido por 720 °C/8 h + 620 °C/8 h). Objetivou-se, neste trabalho, o aumento
da resistência mecânica em fluência da superliga Inconel 718 via precipitação de fases
endurecedoras tais como a fase γ' (Ni3Al) e fase γ''(Ni3Nb), formadas durante o
envelhecimento da liga. Os ensaios de fluência foram realizados no modo de carga
constante e a temperatura constante (650 °C, 675 °C e 700 °C). A faixa de tensão
aplicada foi determinada por ensaio de tração a quente, variando de 300 MPa a 625
MPa, tanto os valores de temperatura quanto de tensão foram escolhidos para condições
mais severas dos seus valores de operação para sua principal aplicação (turbinas a gás).
Foram utilizadas as técnicas de caracterização de difração de raios X, microscopia
óptica, micoroscopia eletrônica de varredura e análise de dureza. Os resultados obtidos
indicaram que as amostras que sofreram o tratamento térmico de duplo envelhecimento
apresentaram maior resistência mecânica. As medidas de dureza da amostra duplo
envelhecida apresentou um aumento de 94,7 % em relação à amostra homogeneizada.
Comparado com a amostra homogeneizada, o ensaio de tração a quente apresentou
aumento de 17,1 % na tensão de escoamento à 650 °C para a liga duplo envelhecida, as
ligas tratadas com duplo envelhecimento também demonstraram aumento na resistência
a fluência. Para a temperatura de 700 °C e tensão de 510 MPa houve um aumento de
72,7% no tempo de vida em fluência do material e redução de 58,2% na elongação da
amostra duplo envelhecida, quando comparada com à homogeneizada. Foram
encontrados valores de expoente de tensão entre 4,7 a 5,6 para a liga homogeneizada, e
4,3 a 7,2 para a duplo envelhecida. Os valores de energia de ativação para fluência
encontrados foram de 234,3 kJ/mol a 285 kJ/mol. Esses parâmetros indicaram que o
mecanismo dominante de fluência foi o mecanismo de escalagem de discordâncias. A
evidência do ganho de resistência da superliga Inconel 718 foi comprovada pelo
aumento dos valores da dureza, pelo aumento de presença de precipitados constatados
por EDS, pelo aumento na tensão de escoamento e pelo ganho na resistência à fluência.
Dessa forma, conclui-se que o tratamento térmico de duplo envelhecimento favoreceu o
aumento da resistência mecânica da superliga Inconel 718, possivelmente devido a
precipitação de fases endurecedoras.
Palavras-chaves: Fluência;
envelhecimento.

Inconel

718;

tratamento

térmico;

duplo
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ABSTRACT

The aim of this work was the study of the double aging heat treatment on the
creep behavior of superalloy Inconel 718 comparing on the alloy without treatment
(homogenized). The heat treatment was double aging, following the steps of
solubilization (1095 °C during 1 hour) and double aging treatment (955 °C/1 h – 720
°C/8h + 620 °C/8 h). The objective of this work was increase the mechanical resistance
in creep of superalloy Inconel 718 by precipitation hardening phases, such as phases γ'
(Ni3Al) and γ’ (Ni3Nb) formed during the aging treatment. The creep tests were carried
out at constant load mode and constant temperature (650 °C, 675 °C and 700 °C). The
range of stress was determined by hot tensile test, ranging from 300 MPa to 625 MPa,
both the temperature values and stress were chosen for the most severe operating
conditions of its main application (gas turbines). The characterization techniques used
in this study were scanning electron microscopy (SEM) for analysis microstructural and
fractograpy; X-ray diffraction and Vickers hardness. The results indicate that the double
aging samples presented higher mechanical strength. The hardness measurements for
the double aging samples showed an increasing of 94.7% compared on the
homogenized samples. The hot tensile test increased 17.1% of yield stress at 650 °C for
double aging. The alloys treated with double aging also demonstrated increase on creep
resistance. At 700 °C and stress of 510 MPa occurred an increasing of 72.7% over the
creep lifetime of the material and reduction of 58.2% in elongation of the double aging
sample. Stress exponent values were from of 4.7 to 5.6 for the homogenized alloy and
4.3 to 7.2 for the double aging. The creep values for activation energy were of 234.3
kJ/mol to 285 kJ/mol. These parameters suggest that creep mechanism is the climb
dislocation mechanism. The results indicated that the samples that suffered double
aging heat treatment showed greater resistance to deformation, showing that double
aging treatment increased the superalloy mechanical strength.

Keywords: Creep, Inconel 718, heat treatment, double aging.
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1 Introdução
O avanço da engenharia em áreas industriais que necessitam trabalhar sob regimes
mais severos, como em temperatura elevada e ambiente degradante, geram a
necessidade de materiais que possuem maior desempenho nestas condições de maior
severidade, apresentando características mecânicas que respondam bem, por exemplo,
ao fenômeno da fluência. Esse fenômeno pode ser definido pela deformação lenta e
contínua de um sólido em função do tempo sob tensão constante (EVANS, WILSHIRE,
1993). A fluência, embora possa ocorrer em qualquer temperatura acima da temperatura
absoluta, é favorecida em temperaturas maiores que 40% da temperatura de fusão do
material (0,4Tf), podendo ser definida como um fenômeno termo ativado (EVANS,
WILSHIRE, 1993).
O comportamento de ligas metálicas durante deformação em temperaturas
elevadas é complexo e varia com os parâmetros de processamento termomecânicos e
com as condições de trabalho (EVANS, WILSHIRE, 1993). Sob o aspecto aplicado à
engenharia, o fenômeno de fluência apresenta particular interesse para condições em
que possam ocorrer deformações apreciáveis, nos componentes que operam em altas
temperaturas, em espaços de tempo próximos da expectativa de vida útil do material
(MAJ et al, 2014; OLIVEIRA, 2010).
Materiais que suportem as condições de trabalho severas são de grande
importância, por exemplo, no projeto de turbina de avião, indústria de energia, nuclear e
petroquímica (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987). As superligas são um exemplo de
material desenvolvido para suportar tais exigências (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
As superligas são conhecidas há pouco mais de 80 anos e utilizadas
principalmente em aplicações aeroespaciais devido ao seu alto ponto de fusão quando
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comparadas com outras classes de materiais metálicos comerciais (SIMS, STOLOFF,
HAGEL, 1987). Apresenta alta resistência mecânica, boa resistência à fadiga e à
fluência, boa resistência à corrosão e capacidade de operar continuamente em elevadas
temperaturas homólogas (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
A superliga Inconel 718 é uma superliga endurecida por precipitação, contendo
elementos como alumínio, titânio ou nióbio que geram a precipitação de uma segunda
fase durante um tratamento térmico apropriado com objetivo de aumentar a resistência
mecânica (DAVIES, 1997). A Inconel 718, contendo de 5,3 a 5,5% de nióbio, forma a
espinha dorsal dos motores a jato, tanto comerciais, quanto militares (SIMS, STOLOFF,
HAGEL, 1987). Inicialmente desenvolvida como material de disco para turbofans de
aeronaves (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987), a liga 718 teve nos últimos anos seu uso
estendido a outras peças de motores, como parafusos e eixos de rotor (SIMS,
STOLOFF, HAGEL, 1987).
Na maioria das aplicações comerciais, a Inconel 718 pode ser utilizada nas
condições de homogeneizada ou endurecida por precipitação, dependendo de sua
aplição estrutural (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987). Porém, na condição endurecida
ela apresenta maior resistência mecânica. Um dos tratamentos térmicos utilizados para
esse fim é o duplo envelhecimento, este tratamento promove o endurecimento por
precipitar compostos intermetálicos formados pela associação do elemento níquel com o
elementos alumínio, titânio e nióbio. Essas fases, também são conhecidas como γ’
(gama linha) e γ’’ (gama duas linhas), sendo esta última a principal fase endurecedora
da liga 718 atuando como agente fundamental no mecanismo de bloqueio de
discordâncias e promovendo aumento na resistência mecânica da liga (COLLIER et al,
1988; RÉMY, 1979). Este tratamento térmico só é possível devido a capacidade da
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Inconel 718 em precipitar mais de uma fase endurecedora (SIMS, STOLOFF, HAGEL,
1987).
A precipitação, dessas fases secundárias, é induzida via tratamento térmico
conduzido nas temperaturas entre 600 – 1000 ° C. O sucesso da presença das fases
endurecedoras na matriz depende da dissolução total dos elementos constituintes dessas
fases (alumínio, titânio e nióbio) na matriz de níquel. Se, esses elementos estiverem
formando outra fase, ou combinados com outros elementos, eles não irão precipitar
corretamente, podendo comprometer o resultado do tratamento térmico. Para garantir o
melhor resultado da precipitação das fases secundária é necessário realizar inicialmente
o tratamento térmico de solubilização no material (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
Devido ao elevado custo de materiais como superligas, a aplicação de tratamentos
que melhoram a vida dos materiais atuando em sua integridade estrutural, diminuindo
custos com manutenção, maximizando o fator de segurança e estendendo sua a vida útil
são justificados.
Dessa forma, entender os mecanismos de precipitação de fases endurecedoras e
sua influência no fenômeno de fluência é de fundamental importância para obtenção de
melhorias na vida útil do material.
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2 Objetivos
2.1 Objetivo Geral
O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento mecânico e microestrutural
da superliga Inconel 718 após tratamento térmico de duplo envelhecimento sob ensaio
de fluência em comparação ao da liga homogenizada.

2.2 Objetivos Específicos
Este trabalho apresentou como objetivos específicos:
 Realizar ensaio de tração à quente para determinar a faixa de tensão a ser
aplicada no ensaio de fluência, considerando condições superiores a faixa
de temperatura de aplicação da Inconel 718 (entre 650 e 700 °C), em
turbinas a gás.
 Realizar modificação microestrutural e mecânica da liga homogeneizada a
partir da etapa de solubilização (1095 °C/1 h) e posterior

duplo

endurecimento por precipitação (955 °C/1 h seguido por 720 °C/8 h + 620
°C/8 h).
 Realizar ensaio de fluência na superliga Inconel 718 no modo de carga
constante e temperatura constante (650 °C, 675 °C e 700 °C).
 Caracterizar a microestrutura da superliga homogeneizada e após o
tratamento térmico de duplo envelhecimento, antes e após o ensaio de
fluência, pelas técnicas de difração de raios X (DRX); microscopia óptica
(MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de
energia dispersiva (EDS), dureza (microdureza Vickers).
 Determinar os parâmetros e os mecanismos de fluência atuantes na Inconel
718 sob as condições de temperatura, carga e tratamentos utilizados.
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3 Revisão bibliografica
3.1 O fenômeno da fluência
3.1.1 Características gerais
A fluência tem como definição a deformação lenta e contínua de caráter
permanente, nos sólidos, em função do tempo quando submetido à tensão ou carga
constante (EVANS, WILSHIRE, 1993). Embora esse fenômeno possa ocorrer em
qualquer temperatura, para condição de temperatura mais baixa, inferior a 30 % da
temperatura de fusão (0,3 Tf), é considerado insignificante. No entanto, para elevadas
temperaturas, ou seja, temperaturas superiores a 40 % da temperatura de fusão (0,4 Tf),
a fluência ganha significância, pois é nesta faixa que ela torna-se afetada pela difusão
(CAHN, HAASEN, 1983). Outra maneira de representar a relação de tempetarura é
através da temperatura homóloga (TH), expressa pela relação dada pela Equação 1
(ABE, KERN, VISWANATHAN, 2008). O fenômeno da fluência torna-se significante
para temperaturas superiores a 0,5 TH.

(1)

Onde:
TH representa a temperatura homóloga, em K;
Ts representa a temperatura de operação/trabalho, em K;
Tf representa a temperatura de fusão do metal ou liga, em K.
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Fluência é normalmente considerado um fenômeno indesejável, podendo ser um
fator de limitação na vida útil do material, e observado em todas as classes de materiais
(EVANS, WILSHIRE, 1993).
Relatado por Andrade (ANDRADE, 1910), desde 1910 em seus estudos sobre o
comportamento da deformação ao longo do tempo em fios de chumbo e estanho, a
fluência só ganhou importância técnica após o aparecimento de problemas industriais
com relação a crescente exigência das condições de operação em usinas de energia,
instalações químicas e na indústria aeroespacial (ES-SOUNI, 2001; NABARRO, DE
VILLIERS, 1995).
Hoje, estudos são realizados para obter materiais que se comportem melhor às
novas exigências de uso, e sobre o fenômeno com ensaio experimental associado a
métodos matemáticos e computacionais que conduzam ao melhor entendimento do
fenômeno da fluência (REIS et al, 2005; BARBOZA, 2001).
O ensaio de fluência é regido pela norma ASTM E139 (ASTM E139-11). Este
ensaio consiste em submeter um corpo de prova à tensão ou carga constante, ou sob
deformação constante variando-se a tensão aplicada, sob determinada temperatura
também constante. As medidas de deformação são coletadas e plotadas em função do
tempo.
Existem basicamente três tipos de ensaios, ensaio de fluência propriamente dito,
ensaio de ruptura por fluência e o ensaio de relaxação. O ensaio de fluência, consiste em
aplicar uma determinada carga constante ao material, a uma dada temperatura também
constante, e avaliar a deformação que ocorre durante a realização do ensaio. A duração
deste ensaio é muito variável, e depende das caracteriscas do material ensaiado. Porém,
são considerados ensaios longos, podendo exceder a 1.000 horas. É comum, nesta
modalidade, que o tempo esperado de ensaio seja o mesmo para a vida útil do produto.
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Às vezes, quando não é possivel esperar muito tempo, utilizam-se extrapolações. O
ensaio de ruptura por fluência é semelhante ao anterior, só que neste caso, os corpos de
prova são sempre levados até a ruptura. Para isso, utilizam-se cargas maiores e,
portanto, são obtidas maiores velocidades de fluência. Dessa forma, essa modalidade de
ensaio fornece informações sobre a tensão que o material suporta em determinada
temperatura até sua ruptura. O ensaio de relaxação, difere-se das outras modalidades por
manter a deformação constante, por meio da redução da tensão aplicada ao material. O
resultado é a queda da tensão ao longo do tempo, mantendo-se assim, a velocidade de
deformação constante, num dado valor. A principal desvantagem está nas exigências do
equipamento, cujo sistema de medição de força deve permitir medições precisas de
pequenas variações de carga ao longo do tempo. (EVANS, WILSHIRE, 1993).
Normalmente, a temperatura dos ensaios de fluência são superiores a 0,4Tf, para
que a difusão seja um fator significante (MEYERS, CHAWLA, 1982). É comum o uso
de ensaios a carga constante, uma vez que a seção do corpo de prova diminui durante o
ensaio dificultando a manutenção da tensão constante (PADILHA, 1997). Evans e
Wilshire afirmam que essas duas modalidades (tensão e carga constate) de aplicação de
tração não promovem diferenças significativas para materiais com baixa ductilidade,
mas que para materiais muito dúcteis a escolha da modalidade pode alterar o resultado
obtido, pois o aumento de valores de deformação geram grandes aumentos na tensão
(EVANS, WILSHIRE, 1993).
As curvas características do ensaio de fluência dependem da temperatura e tensão
que o material analisado é submetido. A Figura 1 compara o comportamento da
deformação do material ao longo do tempo para os casos de baixa e alta temperatura
(EVANS, WILSHIRE, 1993).
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Figura 1. Curva de fluência para as condições de altas e baixas temperaturas. Adaptado
de (EVANS, WILSHIRE, 1993).

A partir do ensaio obtém-se curvas das quais retiram-se parâmetros importantes
como o tempo de fluência primária (tp), taxa de fluência secundária ( ), tempo de
fratura (tf) e a deformação até a fratura (εf) do material. A Figura 2 apresenta uma curva
de fluência para condição de alta temperatura dividida em três estágios, sendo ε0 o valor
de deformação incial promovido pela carga atuante (EVANS, WILSHIRE, 1993).

tp

ts

Figura 2. Curva com aspecto típico de fluência em alta temperatura e suas regiões.
(BARBOZA, 2001).
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Na Figura 2 observamos uma típica divisão dos estágios de fluência. O primeiro
estágio é caracterizado por taxas de deformação decrescentes com o tempo. Isso pode
ser explicado através do encruamento do material, resultando em um ganho de
resistência mecânica, provocado pelo bloqueio do movimento das discordâncias,
gerando assim, uma diminuição da velocidade de deformação por fluência. A
desaceleração da deformação neste estágio ocorre até que seu valor fique constante,
caracterizando o início do segundo estágio da curva (ES-SOUNI, 2001).
Na região secundária, conhecida por estágio secundário ou estacionário, a taxa de
deformação apresenta-se constante e não dependente do tempo devido ao equilíbrio
entre dois processos concorrentes, encruamento e recuperação (EVANS, WILSHIRE,
1993). Do ponto de vista prático, essa é a região mais importante, responsável por
fornecer os parâmetros de engenharia, para selecionar um material quando se deseja
trabalhar, com este, a longo prazo. A permanência desse equilíbrio não é contínua,
principalmente devido ao acúmulo de tensão. A partir de então, a velocidade de fluência
começa aumentar caracterizando o início do terceiro estágio (REED-HILL, 1973;
GARCIA, SPIM, SANTOS, 2012). A terceira região é conhecida por estágio de
fluência terciária, caracterizada por apresentar alta velocidade de fluência que leva o
material à fratura. A fratura é gerada através da grande atividade de discordâncias e
deslizamento dos contornos de grão, gerando nucleação de cavidades e vazios. Sendo
estes, um dos mecanismos responsáveis pelo comportamento do estágio de fluência
terciária. Os tipos de fraturas geradas serão função da temperatura, da tensão, da
velocidade de fluência estabelecida e da microestrutura do material (EVANS,
WILSHIRE, 1993).
A partir dos parâmetros obtidos da curva de fluência, podem-se obter várias
relações. A de maior aplicabilidade prática é representada pela lei de potência,
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conhecida como a Lei de Norton, Equação 2 (BRATHE; JOSEFSON, 1979; EVANS,
WILSHIRE, 1993).:

(2)

Onde:
: taxa de fluência secundária;
B: constante do material dependente da temperatura e independente da tensão;
σ: tensão aplicada;
n: expoente de tensão.

A Lei de Norton correlaciona a dependência da taxa de fluência estacionária com
a tensão (BRATHE; JOSEFSON, 1979; EVANS, WILSHIRE, 1993).
Os valores da constate do material “B” e do expoente de tensão “n” são
dependentes da composição e da microestrutura do material, além da dependência da
temperatura e tensão aplicadas no ensaio (BRATHE; JOSEFSON, 1979; EVANS,
WILSHIRE, 1993).
Normalmente, os valores de B e n são determinados graficamente utilizando um
conjunto de curvas em temperaturas constantes. A Figura 3 apresenta a relação da taxa
de fluência secundária com a tensão, onde a inclinação da reta fornece o valor do
expoente de tensão.
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Figura 3. Diagrama representativo da curva linearizada da Lei de Norton. Adapatado de
(EVANS, WILSHIRE, 1993).

Devido o fenômeno da fluência ser um processo termicamente ativado, a Lei de
Norton pode ser modificada, e representada por uma equação do tipo Arrhenius,
Equação 3 (EVANS, WILSHIRE, 1993):

(3)

Onde:
: taxa de fluência estacionário;
B’: fator dependente da tensão e da estrutura do material;
Qc: energia de ativação para fluência;
R: constante universal dos gases;
T: temperatura na escala absoluta.

A Equação 3 é conhecida por Lei de Potência para Fluência. Os valores de B’ e Qc
são determinados graficamente por meio de um conjunto de curvas de fluência à carga
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ou tensão constantes (EVANS, WILSHIRE, 1993). A Figura 4 apresenta a relação da
taxa de fluência secundária com o inverso da temperatura, onde a inclinação da reta
fornece o valor para calcular a energia de ativação (Qc).

Figura 4. Diagrama representativo da curva linearizada da Lei de Norton para Fluência.
Adaptado de (EVANS, WILSHIRE, 1993).

As relações apresentadas são importantes, pois os valores de n e Qc podem indicar
o mecanismo dominante de fluência. Uma vez que não há evidências experimentais de
que a fluência em materiais metálicos seja controlada por um único processo em cada
região. Sabe-se hoje, que todos os mecanismos previstos podem apresentar
contribuições, mas não necessariamente na mesma proporção. Assim, o conceito de um
mecanismo dominante pode ser caracterizado pelos valores de n ou Qc (EVANS,
WILSHIRE, 1993). A Tabela 1 lista exemplo de possíveis mecanismos responsáveis
por deformação e seus valores associados de expoente de tensão (n) e energia de
ativação (Qc).
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Tabela 1. Associação dos valores de n e Qc com os mecanismos responsáveis por deformação
em fluência. Adaptado de (EVANS, WILSHIRE, 1993).
Mecanismo dominante

Temperatura

Escalagem e escorregamento de
discordância

~0,7 Tf

Tensão

>3

~QSD*

>3

~Qnúcleo**

alta
~0,4 Tf até

Mecanismo de fluência por
Difusão – por Coble.

Qc

Intermediária/

Intermediária/

Escorregamento de discordância

Mecanismo de fluência por
Difusão – por Nabarro-Herring

n

~0,7 Tf

alta

~0,7 Tf

Baixa

~1

QSD*

Baixa

~1

QGB***

~0,4 Tf até
~0,7 Tf

* QSD: Energia de ativação para alto difusão, ** Qnúcleo: Energia de ativação para alto difusão
ao longo do núcleo da discordância, *** QBG: Energia de ativação no grão.

3.1.2 Mecanismos responsáveis por deformação em fluência
A diferença no comportamento em fluência do material para baixa ou elevada
temperatura está relacionado com a ativação térmica. Esse tipo de energia pode ativar
mecanismos de deformação responsáveis pelos comportamentos característicos. São exemplos
deste tipo de mecanismos de deformação o escorregamento do contorno de grão,
escorregamento de planos cristalinos ativados termicamente, recristalização dinâmica e
superplasticidade (CAHN, HAASEN, 1993). Além disso, os mecanismos de deformação por
fluência dependem de fatores como as condições de tensão e temperatura, presença de
discordâncias, vacâncias, contornos de grão e outros. Os mecanismos de deformação, a
temperaturas elevadas, tendem a formação de cavidades nos contornos de grão, aumento das
microtrincas, coalescimento das microtrincas e formação de uma macrotrinca levando o
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material à ruptura. Em geral, esses mecanismos são regidos por transporte de átomos por
difusão, mecanismos de escalagem e deslizamento de discordâncias e por deslizamento de
contornos de grão (EVANS, WILSHIRE, 1993).

3.1.2.1 Fluência por transporte de átomos por difusão
A difusão é o mecanismo responsável pelo movimento de defeitos pontuais, sendo
orientada por campos de tensões e, não necessariamente por movimento das discordâncias. É
um mecanismo termicamente ativado que produz um movimento de átomos de uma região
comprimida para uma região tracionada em condições de baixas tensões e com taxa de
deformação extremamente lenta (LANGDON, 1985; NABARRO, DE VILLIERS, 1995). A
Figura 5 mostra um esquema do caminho dos átomos durante a difusão, conforme discutido
acima.

Figura 5. Representação esquemática do caminho dos átomos através de regiões comprimidas
para regiões tracionadas. Adaptado de (LANGDON, 1985).

Os mecanismos propostos mais conhecidos sobre o transporte de átomos por difusão
são os de Nabarro-Herring, Coble e Harper-Dorn (NABARRO, DE VILLIERS, 1995;
COBLE, 1963). Para Nabarro-Herring e Coble o fluxo de vacância sob uma tensão
direcionada promove a deformação nos materiais policristalinos. Sendo conhecido por
fluência de Nabarro-Herring, o mecanismo é promovido a altas temperaturas (T > 0,7 Tf) e
por fluência de Coble o mecanismo é promovido a baixas temperaturas (0,4 Tf < T < 0,7 Tf)
(NABARRO, DE VILLIERS, 1995; COBLE, 1963).
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O mecanismo de fluência por Nabarro-Herring é observado nas regiões dos grãos que
estão sofrendo diferentes estados de tensão. A difusão do fluxo de lacunas ocorre através do
volume da rede cristalina e através do interior do grão, alongando-se na direção da tensão
aplicada sendo predominante em metais com estrutura granular mais grosseira (NABARRO,
DE VILLIERS, 1995; EVANS, WILSHIRE, 1993). Para Coble a deformação decorre do
processo de difusão no qual sua trajetória acontece preferencialmente ao longo dos contornos
de grão, sendo este um mecanismo predominante em metais com estrutura granular mais fina
(COBLE, 1963; EVANS, WILSHIRE, 1993). Esses dois mecanismos podem atuar
simultaneamente tornando a taxa de fluência a soma das duas contribuições (EVANS,
WILSHIRE, 1993).
O mecanismo de Harper-Dorn corresponde ao fluxo de átomos promovido por fonte e
sorvedouro atuando no interior do grão (contornos de subgrão e discordâncias). Movendo-se
pelo fenômeno da escalagem, mostra-se predominante em materiais com granulação mais
grosseira e atua em baixas condições de tensão e temperaturas elevadas (T > 0,5 Tf). O
mecanismo de Harper-Dorn difere-se dos mecanismos Nabarro-Herring e Coble por
apresentar densidade de discordância independente da tensão aplicada (NABARRO, DE
VILLIERS, 1995).

3.1.2.2 Fluência por mecanismos de escalagem e deslizamento de discordâncias
A deformação promovida através da movimentação dos planos cristalinos ocorre
seguindo direções e planos favoráveis, ou seja, obedecendo ao sistema de escorregamento.
Essa movimentação é consequência da movimentação das discordâncias. Segundo Nabarro, a
deformação por fluência ocorre por meio do escorregamento de discordâncias em faixas de
temperaturas entre 0,3 a 0,5 Tf (NABARRO, DE VILLIERS, 1995).
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A Figura 6 apresenta um mecanismo dominante de escorregamento de discordância em
baixas temperaturas no qual as discordâncias devem superar a barreiras de Peierls através da
nucleação e propagação de dobras duplas (kinks). No caso do obstáculo ser um precipitado
sua superação é realizada atermicamente por anéis de discordâncias (REED-HILL, 1973;
PEREZ, 2004).

Figura 6. Esquema escorregamento de discordâncias, (0,3Tf < T < 0,5Tf): a) barreira de
Peierls; b) precipitado. Adaptado de (LANGDON, 1985).

O escorregamento com desvio (crossslip) ocorre quando dois ou mais planos de
escorregamento possuem uma direção comum. Neste processo atuam principalmente as
discordâncias em hélice, uma vez que necessitam mudar o plano de escorregamento durante
sua movimentação (ABBASCHIAN, ABBASCHIAN, REED-HILL, 2010). A Figura 7
representa um esquema para o escorregamento com desvio.

Figura 7. Esquema escorregamento de discordâncias com desvio. Adaptado de
(SMALLMAN, NGAN 2007).

Para temperaturas mais elevadas (T > 0,5 Tf) a escalagem de discordâncias passa a ser
um importante mecanismo de deformação microestrutural por fluência (NABARRO, DE
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VILLIERS, 1995). Para essa temperatura a difusão é suficientemente rápida e suas lacunas
alcançam rapidamente as extremidades das discordâncias. A Figura 8 representa a escalagem
de discordância em cunha. Para as discordâncias em cunha, sua movimentação deve ser
perpendicular ao plano de escorregamento. No processo de escalagem, uma vacância deve-se
movimentar no sentido da discordância bloqueada, promovendo assim, a ascensão da mesma
a custo da aniquilação da vacância. Este é considerado um processo favorecido pela elevada
temperatura por promover o aumento da quantidade de vacância nestas condições
(ABBASCHIAN, ABBASCHIAN, REED-HILL, 2010).

Figura 8. Esquema do deslizamento de discordâncias (t > 0,5Tf); S representa fontes de
discordâncias (LANGDON, 1985).

3.1.2.3 Fluência por deslizamento de contornos de grão
Contornos de grãos são regiões de grande presença de defeitos cristalinos, apresentam
forças de ligação menor do que quando comparadas as forças existentes dentro do grão,
trazendo como consequência uma maior facilidade para o fenômeno da fluência por
deslizamento de contornos de grãos (NABARRO, DE VILLIERS, 1995). Seu mecanismo
ocorre através da movimentação relativa ente os grãos do metal policristalino, com aplicação
de uma tensão cisalhante e a combinação de alta temperatura. É considerado resultado da
combinação dos movimentos das discordâncias e do mecanismo de fluência por difusão
(HIRTH, LOTHE, 1982).
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3.2 Superligas
3.2.1 Características gerais
Superligas são ligas metálicas que possuem alta resistência mecânica, resistência à
oxidação, capacidade de operar de forma contínua em temperaturas elevadas e ambientes
severos. São normalmente formadas por elementos da família VIII B, como o níquel, cobalto
e ferro (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
Apresentam três grandes classes divididas de acordo com a presença do elemento
químico majoritário presente, sendo (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987):
 A base de níquel;
 A base de cobalto;
 A base de ferro, e uma subclasse a base de ferro-níquel.
São conhecidas há um pouco mais de 80 anos e foram desenvolvidas nos Estados
Unidos para suprir a indústria aeronáutica na fabricação de turbinas a gás dos aviões a jato
(SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987). As superligas respondem à necessidade de trabalhar sob
alta temperatura homóloga, Equação 1, e em aplicações que requeiram resistência à corrosão
(SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
Em suas condições de trabalho devem apresentar alta resistência à fluência, à fadiga
termomecânica, boa resistência à corrosão a quente e a oxidação para suportar o tempo de
trabalho das palhetas da turbina onde sua temperatura de trabalho pode chegar a 1100 °C.
Outras propriedades que também devem ser vistas neste contexto é a composição da superliga
para avaliação do peso específico, fusibilidade, tratamento térmico, alta fração de volumes de
precipitados coerentes (fase γ’ que deve estar entre 60 e 70%), a incompatibilidade adequada
da rede e a estabilidade microestrutural na ausência de fases frágeis (MUGHRABI,
TEZLAFF, 1999).
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A Figura 9 representa a evolução da resistência a fluência das diversas superligas
desenvolvidas ao longo dos anos. Os dados foram obtidos sob condições de tensão constante
de 137 MPa e temperatura para 1000 horas de vida em fluência (REED, 2006). Observa-se o
grande ganho da resistência a fluência consquistada ao longo das décadas devido a evolução
dos processos metalúrgicos, como solidificação direcional e obtenção de estruturas
monocristalinas conferindo maior resistência estrutural às ligas.

Figura 9. Evolução das superligas na capacidade de resistir ao fenômeno da fluência.
Adaptado de (REED, 2006).

Superligas são classificadas em três principais classes: superligas à base de níquel, à
base de cobalto e à base de ferro. Além, de um subgrupo principal de ligas de níquel que
contém alto teor de ferro, superligas á base de níquel-ferro (SIMS, STOLOFF, HAGEL,
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1987). A Tabela 2 mostra exemplos de diversas superligas em sua classificação com relação
ao elemento químico majoritário (CHOUDHURY, EL-BARADIE, 1998).
Tabela 2. Exemplos de superligas dentro de sua classificação. Adaptado de (CHOUDHURY,
EL-BARADIE, 1998).
Superligas
Níquel
 Inconel (587, 597, 600,
601,625, 706, 718, x-750)
 Nimonic (75, 80A, 90,
105, 115, 263, 942, PE.11,
PE.16, PK.33)
 René (41, 95)
 Udimet (400, 500, 520,
630, 700, 710, 720)
 Promet 860
 Astroloy
 M-252
 Hastelloy (C-22, G-30, S,
X)
 Waspaloy
 Unitemp AF2-IDA6
 Cabot 214
 Haynes 230

Ferro
 Incoloy (800, 801, 802,
807, 825, 903, 907, 909)
 A-286
 Alloy 901
 Discaloy
 Haynes 556
 V-57

Cobalto
 Haynes 188
 L-605
 MAR-M918
 MP35N
 MP159
 Stellite 6B
 Elgiloy

3.2.2 A superliga Inconel 718
A Inconel 718 é uma superliga da família Inconel®, sendo o nome dessa superliga, uma
marca comercial da Special Metals Corporation, uma subsidiária integral da Precision
Castparts Corp. A Inconel 718 equivale a composição UNS N07718 (UNS N07718, 2004).
Desenvolvida na metade do século XX, esta superliga apresenta várias aplicações como
componentes de projetos aeroespaciais, discos de projetos de turbinas a gás, componentes
estruturais criogênicos e nucleares, ferramentas para fixação e parafusos que exijam alta
resistência (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987; KIM et al, 2008). Sua invenção foi um marco
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na história das superligas, por diferenciar das demais ligas de níquel, no alto teor de nióbio
presente. Este elevado teor de nióbio permitiu a criação de uma nova fase fortemente
endurecedora, a γ” (Ni3Nb), em complemento a fase γ’ (Ni3(Al,Ti)) (DECKER, 2006). A
Tabela 3 apresenta a composição de diversas ligas à base de níquel, comparando entre elas
aquantidade de Nb presente. Observa-se que a Inconel 718, quando comparada com as demais
ligas, apresenta elevado teor de nióbio, elemento formador da fase endurecedora γ” (Ni3Nb),
baixo teor de elementos responsáveis pelo endurecimento por solução sólida (molibdênio,
tungstênio e tântalo) e baixo teor de alumínio e titânio, constituintes da fase γ’. Esses dados
indicam que o mecanismo de endurecimento da Inconel 718 é a precipitação da fase γ”.
Observa-se também que a ausência de cobalto e o elevado teor de ferro tendem a tornar
atrativo o custo dessa liga (REED, 2006; PAULONIS, SCHIRRA, 2001; DECKER, 2006).
Tabela 3. Composição química de algumas ligas a base de níquel. Adaptado de (ANIJDAN,
BAHRAMI, 2005).
Liga [peso%]
Astroloy
Cabot 214
D-919
Hastelloy G-30
Hastelloy S
Hastelloy X
Haynes 230
Inconel 600
Inconel 617
Inconel 625
Inconel 706
Inconel 718

Ni
55
75
45
42,7
67
47
57
76
54
61
41,5
52,5

Cr
15
16
15
29,5
15,5
22
22
15,5
22
21,5
16
19

Co
17
0
0
2
0
1,5
0
0
12,5
0
0
0

Mo
5,3
4
4
5,5
14,5
9
2
0
9
9
0
3

W
0
0
0
2,5
0
0,6
14
0
0
0
0
0

Ta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nb
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
3,6
2,9
5,1

Al
4
4,5
1
0
0,3
0
0,3
0
1
0,2
0,2
0,5

Ti
3,5
0
3
0
0
0
0
0
0,3
0,2
1,8
0,9

Fe
0
2,5
27
15
1
18,5
0
8
0
2,5
40
18,5

C
0,06
0
0,05
0,03
0
0,1
0,1
0,08
0,07
0,05
0,03
0,04

B
0,03
0
0,01
0
0,009
0
0
0
0
0
0
0

A Tabela 4 apresenta algumas das propriedades físicas da superliga Inconel 718. Podese observar que a liga Inconel 718 apresenta massa específica superior (8,22 g/cm³), as ligas
de aço (7,86 g/cm³), porém, apresenta valor de tensão de escoamento 10 vezes superior ao aço
(210 MPa) (ASHBY, JONES, 1992).
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Zr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela 4. Propriedades físicas da superliga Inconel 718. Adaptado de (DAVIES, 2000).
Propriedades físicas da superliga Inconel 718
Massa específica (g/cm3)
Faixa de temperatura de fusão (°C)
Tensão de escoamento, Tamb (MPa)
Coeficiente de expansão, 20 -100 °C (µm/m °C)

Capacidade calorífica específica
(J/kg.K)

8,22
1260-1335
1240-1275
13
430 (21ºC)
538 (538 °C)
645 (871 °C)

A Figura 10 apresenta o limite de operação da Inconel 718 usados em motores a jato,
para algumas faixas de tensão e temperatura sob ensaio de fluência. Pode-se observar que
quanto maior da tensão e/ou a temperatura aplicada, menor o tempo de ruptura do material.

Figura 10. Tempo de ruptura para a superliga Inconel 718 em função da temperatura e tensão
aplicada. Adaptado de (MOURITZ, 2012).

Uma característica marcante da Inconel 718 é a sua composição química que propicia
uma ampla variedade de microestruturas. Sendo possível obter grandes aumentos de
39

resistência nas mais variadas temperaturas de tratamento. Essa superliga apresenta lenta
resposta ao envelhecimento, o que permite que a mesma seja soldada e recozida sem que
ocorram trincas devido a tensões provocadas por precipitação na zona afetada pelo calor
(ZAC) (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
A Figura 11 apresenta elementos importantes na constituição de uma superliga a base de
níquel e sua relativa posição na tabela periódica. Indicando elementos participantes da
formação da fase γ (Ni, Cr, Fe, Cr, W, Mo, V), da fase γ’ (Al, Ti, Nb, Ta) e dos elementos
participantes do contorno do grão (Zr, B, C), além de apresentar a diferença percentual no
diâmetro atômico do níquel.

Figura 11. Elementos importantes na composição de uma superliga a base de níquel e sua
diferença percentual no diâmetro atômico do níquel. Adaptado de (REED, 2006).

A 718 é uma superliga classificada dentro da classe das superligas à base níquel,
embora apresente elevado teor de ferro (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987; DAVIES, 2000).
No entanto, de acordo com sua composição química, ela também pode ser considerada uma
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liga ferro-níquel-cromo. Pode ser endurecida por precipitação, são largamente utilizadas e
apresentam propriedades notáveis em temperaturas acima de 650 °C, como resistência à
fluência, ductilidade e à fadiga (KIM et al, 2008).
A Tabela 5 apresenta a composição química de acordo com a especificação da
American Petroleum Institute (API) da superliga Inconel 718 (UNS N07718, 2004).
Tabela 5. Composição química da superliga 718 segundo as especificações API. Adaptado de
(UNSN07718, 2004)
Inconel 718
Elemento
Níquel
Cromo
Ferro
Nióbio + Tântalo
Molibdênio
Titânio
Alumínio
Carbono
Cobalto
Manganês
Silício
Fósforo
Enxofre
Boro
Cobre
Chumbo
Selênio
Bismuto
Cálcio
Magnésio

[ % peso ]
50,0 – 55,0
17,0 - 21,0
BAL
4,87 – 5,20
2,80 – 3,30
0,80 -1,15
0,40 – 0,60
0,045 máx.
1,00 máx.
0,35 máx.
0,35 máx.
0,010 máx.
0,010 máx.
0,006 máx.
0,23 máx.
0,001 máx.
0,0005 máx.
0,00005 máx.
0,003 máx.
0,006 máx.

Os elementos químicos presentes na composição da superliga 718, têm uma função a
cumprir as funções listadas abaixo:
 Níquel – A principal função do elemento níquel é formar a matriz austenítica. Esse
elemento permite a presença de outros elementos químicos em solução sólida, e acomoda os
precipitados coerentes na matriz.
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 Ferro – O ferro também ajuda a formar a matriz austenítica. Esse elemento auxilia no
processo de endurecimento por solução sólida, sendo fundamental para a precipitação de
compostos endurecedores na matriz.
 Cromo – O cromo também é elemento formador da matriz, assim como o níquel e o
ferro. O cromo auxilia no processo de endurecimento por solução sólida garantindo a
estabilidade superficial. Além de propiciar a resistência à oxidação e a corrosão a quente.
 Molibdênio – A função do molibdênio é auxiliar no processo de endurecimento por
solução sólida na matriz.
 Nióbio e Titânio – São elementos que proporcionam endurecimento por solução
sólida. Além de serem os principais formadores dos intermetálicos: Ni3Nb e Ni3Ti.
 Alumínio – O alumínio é o elemento químico responsável pela formação de
compostos endurecedores intermetálicos, tais como o Ni3Al. Além, de que junto com o cromo
tem como função principal auxiliar na resistência a oxidação.
Devido à presença de vários elementos químicos na Inconel 718, tem-se o aparecimento
de várias fases durante a sua elaboração, processamento ou uso. Algumas dessas fases podem
ser obtidas a partir de envelhecimentos isotérmicos (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
A Inconel 718 apresenta como principais fases, a γ (matriz, CFC), a γ’ (Ni 3Al, CFC), a
γ’’ (Ni3Nb, TCC), a δ (Ni3Nb, ortorrômbica), carbetos e fases TCP (fases topologicamente
compactas), tais como fases σ (Cr-Fe, tetragonal), α-Cr (Cr, CCC) e Laves (Ni-Fe-Cr,
hexagonal) (CALIARI, 2012). A seguir, são relacionadas as fases que se precipitam na liga
718 e suas principais características:
 A fase γ (matriz) é uma fase austenítica, com estrutura Cúbica de Fase Centrada
(CFC), constituída por uma solução sólida rica em níquel, possuindo grande solubilidade de
vários elementos em sua estrutura cristalina de forma substitucional e intersticial (DURANDCHARRE, 1977; REED, 2006). Sua estrutura CFC permite múltiplos sistemas de
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deslizamentos, resultando em boa ductilidade e conformabilidade, com o mínimo de textura
(DECKER, 2006). O endurecimento da fase por solução sólida deve-se à adição de vários
elementos como: cromo, ferro, cobalto, vanádio, tungstênio e molibdênio, formando uma
solução sólida substitucional desordenada (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987). Os elementos
químicos presentes em sua matriz apresentam raio atômico semelhante ao níquel. Eles atuam
distorcendo a rede cristalina em baixas temperaturas e por serem elementos que possuem
elevado ponto de fusão, ajudam a reduzir a difusividade no material e competem com o
aumento do número de sistemas de deslizamentos que, quando ativados na estrutura CFC
favorecem a transposição das discordâncias pelas “barreiras atômicas” através dos
mecanismos de escalagem e deslizamento cruzado em elevadas temperaturas (SIMS,
STOLOFF, HAGEL, 1987; REED, 2006).
 A fase γ’ (Ni3Al), conhecida por gama linha (do inglês gama prime), é uma fase
ordenada também CFC, composta basicamente por níquel e alumínio. Sua estrutura é do tipo
L12, onde os átomos de alumínio se encontram dispostos nos vértices do cubo e os atômos de
níquel nas fases proporcionando alta ordenação, Figura 12 (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987;
REED 2006). Este estado ordenado pode ser observado até temperaturas próximas ao seu
ponto de fusão (aproximadamente 1140 °C), conferindo a essa fase excelente estabilidade e
confiabilidade para emprego em elevadas temperaturas (REED, 2006).

Figura 12. Estrutura da fase γ’, do tipo L12 (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
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A Figura 11 apresenta outros elementos que podem estar presente na fase γ’ (Ti, Nb,
Ta), substituindo parcialmente ou totalmente o alumínio. A Figura 13, apresenta algumas
dessas substituições e as respectivas possíveis distorções geradas na rede pela alteração nos
parâmetros de rede.

Figura 13. Representação esquemática das redes cristalográficas e dos planos compactos
numa estrutura típica A3B (DURAND-CHARRE, 1997).
Seus precipitados são submicroscópicos, coerentes, atuando como barreiras que
impedem a movimentação das discordâncias. Esse efeito endurecedor pode estar associado à
alta energia de contorno de anti-fase (energia necessária para a discordância cruzar a fase) e
ao efeito do desarranjo (mismatching) do precipitado γ’ com a matriz γ, proporcionando
endurecimento. Quanto maior a fração volumétrica desta fase, menor a distância entre os
precipitados de γ’ na matriz γ, maior dificuldade de movimentação de discordâncias e, logo,
maior a resistência mecânica da liga. A fase γ’ apresenta tendência natural de precipitar
rapidamente por nucleação homogênea na matriz γ de níquel com morfologia esférica,
podendo se transformar com longos tempos de envelhecimento em cúbica (NALAWADE et
al, 2010).
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 A fase γ’’ (Ni3Nb), conhecida por gama duas linha (do inglês gama double-prime), é
a principal fase endurecedora na Inconel 718. É uma fase metaestável com estrutura cristalina
tetragonal de corpo centrado (TCC), do tipo DO22, Figura 14.

Figura 14. Estrutura da fase γ’’, do tipo DO22. (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).

É uma fase que ocorre quando o teor de nióbio é maior que 4%. Está presente na faixa
de temperaturas de 550 a 915°C (DECKER, 2006; NALAWADE et al, 2010). Tem como
característica comum à nucleação heterogênea de γ’’ na interfase γ/γ’ anteriormente
precipitado, resultando em um co-precipitado da fase γ’’ sobre a fase γ’. Sua precipitação
mais lenta, quando comparada com a precipitação da fase γ’ gera melhoria nas propriedades
de formabilidade e soldabilidade. A γ’’ é mais efetiva no endurecimento, quando comparada
com a mesma fração volumétrica de γ’, por apresentar um valor mais elevado de energia de
contorno de anti-fase. Dessa forma, a energia para a discordância cruzar a fase é ainda maior,
proporcionando assim maior efeito no endurecimento do material (DECKER, 2006;
NALAWADE et al, 2010). A fase γ’’, geralmente, apresenta morfologia de discos alongados,
como pode ser observado pela Figura 15. Esta imagem apresenta uma micrografica obtida de
um microscópio eletrônico de transmissão (TEM) dos precitipados das fases γ’ e γ’’ expostos
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a temperatura de 750 °C por 100 horas do trabalho de Slama e Abdellaoui (SLAMA,
ABDELLAQUI, 2000). Nesta imagem, observamos a morfologia dos precipitados esféricos
para fase γ’ e discos alongados para a fase γ’’.

γ'

γ''

Figura 15. Precipitados das fases γ’ e γ’’expostas a 750 °C por 100 horas. Adaptado de
(SLAMA, ABDELLAQUI, 2000).
Devido sua metaestabilidade, a liga com a fase γ’’ quando exposta a temperaturas entre
600 °C e 900 °C, aproximadamente, tende a se transformar em uma fase mais estável, a fase δ
(KUO et al, 2009).
 A

fase

δ

(Ni3Nb),

com

estrutura

cristalina

ortorrômbica,

é

a

fase

termodinamicamente estável da γ’’, formada entre 600 °C e 900 °C (KUO et al, 2009). Sua
formação resulta da dissolução correspondente à fase γ’’ (WEI et al, 2014). Essa dissolução
altera a fase presente e consequentemente gera perdas de propriedades mecânicas como a
queda na resistência à tração e na dureza, tornando a 718 inadequada para suas aplicações
convencionais (AZADIAN, WEI, WARREN, 2004). Essa fase também tende a aumentar a
difusividade de hidrogênio aumentando os efeitos negativos com relação a fragilização por
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hidrogênio (SANTOS, 2009). Esses efeitos deletérios fazem desta fase, uma fase indesejada.
No entanto, Radavich (RADAVICH, COUTS, 1984) em seus estudos mostrou que essa fase
também pode ser benéfica por limitar o crescimento do tamanho do grão durante os
tratamentos de solubilização. Sua morfologia, em geral apresenta-se em forma de plaquetas,
podendo também, aparecer na forma de glóbulos distribuídos ao longo dos contornos de grão
(DAI, LIU, 2010; NIANG, VIGUIER, LACAZE, 2010). A Figura 16 apresenta imagens do
microscópio eletrônico de varredura (MEV), da morfologia da fase δ encontrada no trabalho
de Yeh e seus colaboradores (YEH et al, 2011). Pode-se observar na Figura 16 (a) preciptados
de fase δ ao longo dos contornos de grão e na Figura 16 (b), sua morfologia na forma de
plaquetas.

(a)

(b)

Fase δ
Fase δ

Figura 16. Precipitados das fases δ (a) δ ao longo dos contornos de grão, (b) forma de
plaquetas. Adaptado de (YEH et al, 2011).

 Outra fase existentes na Inconel 718 são os carbonetos. Eles atuam no controle do
tamanho de grão refinando a microestrutura durante o processo de fabricação e nos
tratamentos térmicos. Eles tendem a aumentar a resistência mecânica da matriz quando
presentes intergranularmente, além de atuar inibindo o deslizamento nos contornos de grão
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quando o material está em temperaturas elevadas. No entanto, também são fontes de geração
de discordâncias e locais preferenciais de formação de trincas por fadiga (PATEL, 2006).
 As fases TCP basicamente são compostos intermetálicos formados a partir de
elementos como cobalto, molibdênio, tungstênio, rênio e cromo. Podendo apresentar efeitos
nocivos às propriedades mecânicas e químicas da liga, como por exemplo, na fragilização e
na corrosão do material (DONACHIE, DONACHIE 2002; DECKER, 2006).
No caso das ligas 718, as fases TCP normalmente encontradas são as fases σ (Cr-Fe,
tetragonal), α-Cr (Cr, CCC). Estas duas fases são normalmente formadas em temperaturas
próximas a 700 °C quando expostas a longos tempos e sob tensão. A fase α-Cr tem a
característica de se formar nos contornos de grão, próxima à fase δ. As fases de Laves (Ni-FeCr, hexagonal) são formadas da soldagem a partir da microssegregação de elementos de liga
em regiões interdendríticas, durante a solidificação da solda. Sua natureza é frágil e a torna
fonte preferencial de nucleação e propagação de trincas. Assim como a fases α-Cr, também
apresenta tendência de se formar próxima à fase δ. As fases TCP, assim como a fase δ, são
consideradas fases indesejadas por seus efeitos deletérios sobre a liga (ORADEI-BASILE,
RADAVICH, 1991; RADHAKRISHNA, RAO, 1997, WEI et al, 2014).
As diferentes formas de exposição a temperatura e tempo da Inconel 718 propiciam
faixas de diferentes valores de dureza. A Figura 17 apresenta o diagrama tempo-temperaturadureza das fases γ’ e γ” da Inconel 718. Nota-se neste diagrama que as diferentes
combinações de tempo e temperatura de envelhecimento resultam em valores distintos de
dureza. Essa diferença nos valores de dureza está relacionada a diferentes frações
volumétricas de precipitados das fases γ’ e γ” (AZADIAN, WEI, WARREN, 2004;
DECKER, 2006; NIANG, VIGUIER, LACAZE, 2010.
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Figura 17. Diagrama Tempo-Temperatura-Dureza das fases γ’ e γ” e de dureza da liga
Inconel 718. Adaptado de (XIE et al, 2005).

3.3 Tratamento térmico - Tratamento térmico de duplo envelhecimento
Tratamento térmico é o método mais comum de alterar a microestrutura do material.
Para cada tipo de estrutura requerida existe um tipo de tratamento térmico específico de
acordo com o material, a composição química e o histórico de tratamentos térmicos anteriores
(KEARNS, RESTALL, 1998). Compreende-se por tratamento térmico a operação de
aquecimento, permanência (encharque) e resfriamento, após tempo e temperatura
determinados visando à alteração das propriedades do material para conferir a eles
propriedades especiais (SAKAI et al, 1988). No tratamento térmico, o aquecimento, a taxa de
aquecimento e resfriamento, o tempo de permanência em determinadas temperaturas e a
atmosfera envolvida são os principais fatores do processo (SCHUBERT, 1983; DAVIES,
1997).
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São os fenômenos da recristalização e da modificação das fases que tornam possível a
execução do tratamento térmico. A recristalização ocorre para cada material, metal ou liga,
em temperaturas diferentes e sob determinadas condições. É preciso que o material esteja com
o mínimo de encruamento e na temperatura adequada para que ocorra a recristalização
(ABBASCHIAN, ABBASCHIAN, REED-HILL, 2010). Para a modificação de fase, a teoria
diz que para haver possibilidade de tratamento térmico a variação da temperatura deve atingir
pelo menos dois campos do diagrama de fases (SAKAI et al, 1988).
O tratamento de envelhecimento é um tratamento térmico do âmbito da metalurgia que
consiste em aquecer e manter, durante um certo tempo, o material após sua solubilização, no
intuito de promover a precipitação de fases endurecedoras. Trata-se da aceleração de um
processo que ocorreria naturalmente na temperatura ambiente, em um prazo muito mais longo
(REED-HILL, 1973). Esse tratamento tende a aumentar a resistência mecânica por precipitar
fases secundárias adicionais. É a quantidade de fases secundárias disponíveis, tamanho do
precipitado e a combinação de propriedades desejadas como resistência e ductilidade que
ditam o número de etapas e temperaturas do processo de envelhecimento (REED-HILL,
1973). O tratamento térmico de duplo envelhecimento é utilizado nos casos onde mais de uma
fase disponível pode precipitar, neste caso, é necessário um controle adequado da temperatura
de precipitação de cada fase desejável no processo de envelhecimento (HEAT TREATER’S
GUIDE, 1996).
Normalmente, a solubilização é utilizada como primeira etapa em tratamento térmico de
superligas e como etapa preparatória para tratamento de envelhecimento promovendo a
dissolução das fases indesejadas e homogeneização da microestrutura (SCHUBERT, 1983;
DONACHIE, DONACHIE 2002, WHITMORE et al, 2014). A temperatura utilizada na
solubilização depende das propriedades desejadas. Para temperaturas mais elevadas a
solubilização favorece a resistência à fluência devido ao aumento do grão e dissolução dos
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carbetos. Para temperaturas mais baixas é favorecida a resistência à fadiga por dissolver
alguns compostos intermetálicos e não provocar o aumento do tamanho do grão (DAVIES,
1997).
A otimização da formação das fases, via tratamento térmico, que aumentam a
resistência mecânica, bem como o controle de fases deletérias, que fragilizam o material da
superliga Inconel 718, vem sendo estudados (ALAM et al, 2010, WHITMORE et al, 2014). A
Figura 18 mostra o diagrama tempo-temperatura-transformação (TTT) da Inconel 718. O
diagrama TTT da superliga Inconel 718 (Figura 18) auxilia nos estudos de possíveis rotas de
tratamento térmico na otimização das propriedades desejadas, assim como, a supor a
ocorrência da precipitação de fases ao longo da temperatura e do tempo. (ORADEI-BASILE,
1997; PATEL, SMITH, 2001; RADAVICH, 1991; RADHAKRISHNA, RAO, 1997;
SLAMA, CIZERON, 1997).

δ (contorno de grão)
δ
γ’

γ’’

Figura 18. Diagrama TTT da superliga Inconel 718. Adaptado de (SLAMA, CIZERON,
1997).
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3.4 Aspectos de fluência nas superligas Inconel 718
A superliga Inconel 718 é uma superliga a base de níquel-cromo com elevadas
resistências mecânica e à corrosão. Usualmente, oferece grande estabilidade para trabalhos em
temperaturas elevadas podendo chegar até 0,75 Tf (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
Dados disponíveis das propriedades mecânicas desse material, em elevadas
temperaturas, são muito valiosos, uma vez que, a Inconel 718 é de grande aplicação em
indústrias que exigem elevada resistência a temperaturas, tais como, as indústrias
aeronáuticas, petroquímicas e nucluares (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987; KIM et al, 2008).
Na literatura, dados disponíveis de propriedades em fluência dessa liga são muito
escassos. A grande maioria dos trabalhos de fluência exploram o material na faixa de
temperatura de 650 °C até 800 °C em tensões que variam de 300 MPa até 814 MPa
(CALIARI, 2012; BROOKS, BRIDGES, 1988; KUO et al, 2009; SANTOS, 2011;
SUGAHARA, 2011).
Brooks e Bridges estudaram a estabilidade metalúrgica da Inconel 718, fornecendo
informações sobre a relação entre a ductilidade e a precipitação de fases delta nos contornos
de grão, promovidos por tratamentos térmicos e por forjamento quando expostos à fluência. O
ensaio mecânico de fluência foi realizado nas condições de 650 °C (730 MPa) e 705 °C (415
MPa). Os autores concluíram que a ductilidade em fluência da Inconel 718 está diretamente
relacionada com a quantidade de precipitação intergranular de fase delta (fase deletéria), uma
vez que, essa precipitação intergranular se forma em função da diminuição da quantidade de
nióbio, tornando o contorno de grão menos rígido. Outra observação dos autores é que não há
perda da ductilidade na liga, para exposições térmicas de até 650 °C em tempos de até 10.000
horas (BROOKS, BRIDGES, 1988).
Caliari estudou a caracterização e o comportamento da fluência na Inconel 718 tratada
termicamente por duplo envelhecimento. As condições de ensaio seguiram na modalidade de
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carga constante na faixa de tensão de 300 MPa a 625 MPa, na faixa de temperatura de 650 °C
a 700 °C. De acordo com o autor, o tratamento térmico de duplo envelhecimento promoveu
consideráveis alterações microestruturais na liga observadas pelo aumento da dureza, no
tamanho de grão e na redistribuição dos precipitados sobre a matriz. Caliari concluiu que o
duplo envelhecimento promoveu ganho na resistência à fluência do material, devido as
observações do aumento dos parâmetros obtidos nos ensaios de fluência (CALIARI, 2012).
Nos trabalhos propostos por Santos e Sugahara os estudos da superliga 718 foram
realizados no material sem nenhum tipo de tratamento térmico. Para Sugahara, a liga 718 foi
caracterizada na faixa de temperatura de 650 °C a 700 °C na faixa de tensão de 625 MPa a
814 MPa. O autor encontrou para essa liga o valor do expoente de tensão (n) de 36,5 e energia
de ativação (Qc) de 512,97 kJ/mol, sugerindo que o mecanismo de fluência a 650 °C se deu
por escalagem de discordâncias (SUGAHARA, 2011). Para Santos, o estudo do
comportamento em fluência para a Inconel 718 foi realiazado sob a tensão de 300 MPa e na
faixa de temperaturas de 600 °C a 800 °C. Em seus estudos, Santos encontrou o diâmetro
médio do grão para a amostra de Inconel 718 de 24 μm e dureza de 169,2 HV. Santos
concluiu que a Inconel 718 apresentou um comportamento típico de metais, obedecendo a Lei
de Potência de Norton (SANTOS, 2011).
Kuo e seus colaboradores estudaram o comportamento em fluência da superliga Inconel
718 tratada termicamente com duplo envelhecimento. Três rotas de tratamentos térmicos
foram usadas, objetivando observar a influência dos tratamentos na formação da fase delta
(fase deletéria), quando esse material sofria fluência. Os testes de fluência foram conduzidos a
650 °C e 625 MPa. Os autores concluíram que uma das rotas de tratamento, não produziu a
fase delta, e com isso observaram maior resistência em fluência na liga para essa rota (KUO et
al, 2009).
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Neste presente trabalho de mestrado apresentou-se um estudo em fluência para a liga
Inconel 718 tratada termicamente com a melhor rota sugerida pelo trabalho de Kuo e seus
autores, objetivando-se uma maior abordagem em fluência para o tratamento térmico
sugerido. Os testes de fluência, neste trabalho, foram conduzidos nas temperaturas de 650 °C,
675 °C e 700 °C e nas tensões de 300 MPa, 510 MPa e 625 MPa.
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4 Procedimento experimental
4.1 Fluxograma das atividades
A Figura 19 apresenta um fluxograma contendo uma representação esquemática das
atividades desenvolvidas para realização deste trabalho.

Caracterização química do material na condição como recebido (Homogeneizado)

Usinagem dos corpos de prova
Tratamento térmico de duplo envelhecimento
Caracterização microestrutural – MO, MEV, EDS, DRX e Dureza
Ensaio de tração a quente
Ensaio de fluência
Determinação dos parâmetros e mecanismo dominante de fluência
Caracterização microestrutural e fractográfica – MO, MEV, EDS, DRX e Dureza
Figura 19. Fluxograma das atividades desenvolvidas neste trabalho.

4.2 Material utilizado
Na realização deste trabalho, foi utilizada a superliga Inconel 718, na forma de barras
cilíndricas, adquiridas junto à empresa Villares Metals S.A. na condição homogeneizada, ou
seja, na condição de como recebida. Os corpos de prova foram confeccionados pela empresa
ENIFER Ltda., de acordo com as especificações mostradas na Figura 20.
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Figura 20. Esquema da confecção do corpo de prova (dimensões em milímetros).

4.3 Ensaio de tração a quente
A superliga Inconel 718 como recebida, na condição homogeneizada, e duplo
envelhecidas foram ensaiadas sob condições de tração a quente na temperaturas de 650 °C, e a
amostra homogeneizada também foi ensaiada a 700 °C. Neste ensaio as amostras sofreram
uma taxa de deformação de 0,5 mm/min (2x10-4 s-1) até fratura, segundo a norma ASTM E-21
(ASTM E21-12). Essa faixa de temperatura foi escolhida para os ensaios de tração e fluência,
pois representa cerca de 0,4-0,5 da temperatura de fusão da superliga.
Os ensaios de tração a quente foram realizados na empresa Vale Soluções e Energia
(VSE). O equipamento utilizado foi uma máquina de tração a quente: MTS – Insight 200
Material Testing Workstation, forno: MTS – Model 653.03 High Temperature Furnace e
software para aquisição de dados: TestWorks 4. A Figura 21 mostra máquina de tração a
quente.

Figura 21. Máquina de tração a quente (cortesia VSE).
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4.4 Tratamento térmico de duplo envelhecimento
Amostras da superliga Inconel 718 foram submetidas a tratamento térmico de duplo
envelhecimento para observar a sua influência no comportamento em fluência. As etapas do
tratamento de duplo envelhecimento foram realizadas através do tratamento térmico de
solubilização a 1095ºC por 1 hora, seguido de tratamento de duplo envelhecimento a
955ºC/1h seguido por 720ºC/8h + 620ºC/8h. Para realização do tratamento térmico utilizou-se
o forno refratário da marca Lindberg/Blue, pertencente ao Departamento de Engenharia de
Materiais da Escola de Engenharia de Lorena (DEMAR/EEL-USP). As amostras foram
encapsuladas em tubo de quartzo a vácuo e a atmosfera de argônio. A Figura 22 apresenta a
rampa de aquecimento e resfriamento sofrido pelo material.

Figura 22. Etapas do tratamento térmico.
Adaptado de (KUO et al, 2009).

O tratamento de endurecimento é um mecanismo utilizado para aumentar a resistência
mecânica dos materiais. A rota seguida por este tratamento está baseada no trabalho de Kuo
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(KUO et al, 2009), e visa a obtenção das fases γ’ e γ’’ responsáveis pelo endurecimento do
material e a dissolução das fases deletérias e dos carbonetos presentes na matriz.

4.5 Preparação metalográfica
A preparação das amostras para análise de microestrutural seguiu os padrões usuais de
metalografia, ou seja, embutimento a quente (150ºC) sob pressão de 21 MPa, seguido do
lixamento manual com lixas à base de SiC, na sequência de 600, 1200 e 2400 de
granulometria. O polimento foi realizado com pasta de diamante de 1 µm. As amostras
sofreram ataque eletroquímico com ácido oxálico 10% para análise microestrutural.

4.6 Fluorescência de raio X
Para verificação da composição química do material foi realizada a análise de
fluorescência de raio X no equipamento da marca Panalytical modelo Axios mAX,
pertencente ao Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena
(DEMAR/EEL-USP).

4.7 Microscopia Óptica
As imagens obtidas via microscopia óptica foram realizadas em um equipamento do
modelo Axioscope A1, marca Carl Zeiss, pertencente a UNIFESP.

4.8 Microscopia eletrônica de varredura/EDS
Para obtenção das imagens foi utilizado o microscópio do modelo FEI Quanta 650 FEG
equipado com sistema de EDS Oxford X-Max 80 mm2 do Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM) no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) de
Campinas.
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4.9 Medidas de dureza – microdureza Vickers
As medidas de microdureza Vickers foram realizadas como parte da caracterização
mecânica, no intuito de comparar as mudanças nas características mecânicas do material
homogeneizado com o material após a realização do tratamento térmico de duplo
envelhecimento. Para obtenção dessas medidas foi utilizado um microdurômetro Future-Tech
FM-700, instalado no Instituto de Estudos Avançados (IEAv). Utilizou-se uma carga de 100
gf durante 30 s. As medidas foram realizadas ao longo da seção transversal do material.
Foram realizadas 5 indentações em cada amostra, com uma distância média de 20 μm entre
cada impressão, segundo exigência da norma ASTM E384 (ASTM E384-99).

4.10 Análise por difratometria de raios X
Para identificação das possíveis fases presentes foi realizada a análise por difratometria
de raios X.
Para as amostras antes do ensaio de fluência, as análises de difração de raios X foram
conduzidas a temperatura ambiente sob radiação Cu-Kα, com filtro de níquel (sem
monocromador). Com passo angular de 0,02 graus e o tempo de contagem de 15 segundos,
sob o ângulo de 2θ. O material foi analisado no estado sólido em um difratômetro da marca
Panalytical, modelo Empyrean pertencente ao Departamento de Engenharia de Materiais da
Escola de Engenharia de Lorena (DEMAR/EEL-USP).
Para as análises de difração de raios X das amostras após ensaio de fluência, a difração
de raios X foi realizada nos mesmos parâmetros utilizados nas amostras antes do ensaio de
fluência, e conduzida por um difratômetro Panalytical modelo X’Pert Powder pertencente ao
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCT).
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4.11 Ensaios de fluência
Os ensaios de fluência foram realizados nos fornos Mayes pertencentes ao Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA/DCTA), adquiridos junto a The Eletronic and Mechanical
Engineering Co. Ltda. (EMEC). Nos fornos foram adaptados sistemas elétricos e
controladores, desenvolvidos pela BSW Tecnologia, Indústria e Comércio Ltda., segundo as
exigências da norma ASTM E139 (ASTM E139-11).
Os dados relativos ao alongamento dos corpos de prova e as medidas de temperatura em
períodos de tempo pré-determinados foram coletados pelo software Antares.
Para a alimentação do software, foram utilizados um calibrador de extensômetro de alta
resolução Instron modelo 2602-004, e um transdutor do tipo LVDT (Linear Variable
Differential Transformer) Schlumberger D 6,50, com especificação de 53,18 mV/V/mm, à
temperatura de aproximadamente 35 °C.
A superliga Inconel 718 foi analisada sob condições de fluência nas temperaturas de
650 °C, 675 °C e 700 °C e carga constante de 300 MPa, 510 MPa e 625 MPa na condição
homogeinizada e duplo envelhecida.
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5 Resultados e discussões
5.1 Caracterização da Inconel 718 anterior ao ensaio de fluência
5.1.1 Análise da composição química
A composição química obtida é apresentada na Tabela 6. A caracterização quanto à
composição química dos principais elementos (% em peso), atendeu aos requisitos da norma
American Petroleum Institute (API) (UNS N07718, 2004) para a superliga Inconel 718,
estando de acordo os dados da Tabela 5.
Tabela 6. Composição química da Inconel 718 obtida via fluorescência de raio X.
Elemento

(% peso)

Níquel

54,94

Cromo

18,06

Ferro

18,16

Nióbio

4,30

Molibdênio

2,56

Alumínio

0,54

Titânio

0,93

Demais elementos

0,51

Níquel, ferro, cromo, molibdênio são elementos responsáveis pela formação da matriz γ
(CFC – austenítica). A presença de elementos como o alumínio, titânio, nióbio, tântalo, háfnio
são responsáveis pela formação da fase intermetálica de estrutura A3B, normalmente
encontrada como Ni3(Al,Ti,Nb). São exemplos dessas fases, as fases γ’ e γ’’. Elas precipitam-
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se na matriz γ contribuindo para o aumento da resistência mecânica, servindo como bloqueio
para o movimento das discordâncias (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987; DAVIES, 2000).

5.1.2 Análise das estruturas das fases
Foram realizadas análises de difração de raios X (DRX) nas amostras como recebidas,
denominadas, homogeneizadas (H) e nas amostras duplo envelhecidas (DE), objetivando
avaliar qualitativamente a matriz do material e observar possíveis alterações após o
tratamento de duplo envelhecimento.
A Figura 23 apresenta os espectros de difração de raios X para a amostra de Inconel
718 antes e após o tratamento.

Intensidade (unidade arbitrária)

2000
Inconel 718
Homogeneizada (H)
 + ' - Fases gama e gama linha

γ + γ’

(a)
1500

1000

500

0
3000

Intensidade (unidade arbitrária)

(b)

Inconel 718
Duplo Envelhecida (DE)
 + ' - Fases gama e gama linha

2500

2000

1500
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0
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80
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Figura 23. Espectro de difração de raios X para o Inconel 718 nas condições homogeneizada
(a) e duplo envelhecida (b).
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Os resultados mostram a presença de matriz gama (γ – CFC) de níquel, como uma
solução sólida, com picos sobrepostos de fase gama linha (γ’ – CFC), tanto para a amostra
homogeneizada quanto para a duplo envelhecida. Os trabalhos de Liu, Slama e Yeh também
apresentaram picos das fases γ + γ’ nos planos (111), (200), (220), (311) e (222) para
amostras de Inconel 718 com e sem tratamentos térmicos (LUI et al, 1999; LUI et al ,1997;
SLAMA, ABDELLAQUI, 2000; YEH et al, 2011). A não detecção de outras fases pelo DRX,
possivelmente ocorre devido sua baixa fração volumétrica (YEH et al, 2011).

5.1.3 Medidas de dureza
A Tabela 7 apresenta os valores médios de microdureza Vickers para as amostras
envolvidas neste trabalho.
Tabela 7. Valores de microdureza Vickers
Amostra (Inconel 718)

Microdureza (HV)

Homogeneizada

240,94 ± 9,71

Duplo envelhecida

469,10 ± 18,94

Para as amostras homogeneizadas o valor de microdureza obtido foi de 240,94 ± 9,71
HV. As amostras tratadas termicamente apresentaram o valor de microdureza de 469,10 ±
18,94 HV, representando um aumento de 94,7% no valor de microdureza após tratamento
térmico. Os valores encontrados estão de acordo com a literatura (CALIARI, 2012) que
reportou valores na faixa de 202,23 e 401,63 HV para o Inconel 718 também com tratamento
térmico de duplo envelhecimento. A Figura 17, que apresenta o diagrama tempo-temperaturadureza, também confirmam os valores encontrados.
O aumento na dureza da amostra tratada por duplo envelhecimento é uma evidência
da efetividade do tratamento térmico realizado, no qual objetivou-se o endurecimento da liga
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pela precipitação de fases endurecedoras, como a fase γ’ e γ’’, que são responsáveis pelo
aumento da resistência mecânica nas superligas Inconel 718 (CHANG et al, 2014).

5.1.4 Análise microestrutural
As Figuras 24 e 25 mostram, respectivamente, as características microestruturais da
amostra da liga Inconel 718 homogeneizada e as características microestruturais da liga após
tratamento de duplo envelhecimento.

(a)

(b)

Precipitados
de
Nb e Ti
Precipita

dos
de Ti e
Nb

Figura 24. Micrografias da amostra homogeneizada da Inconel 718. (a) Visão geral da matriz
(b) Precipitados de níquel e titânio.

A Figura 24, Inconel 718 homogeneizada, apresenta uma pequena fração de partículas
distribuídas de maneira não uniforme pela matriz, assim com encontrado na literatura
(CALIARI, 2012; HASÇALIK, AY, 2013; KUO et al, 2009; SUGAHARA, 2011; VALLE,
2010). Tais partículas localizaram-se preferencialmente próximas aos contornos de grão,
devido a energia contida nesta região (CARON, KHAN, 1999). A , Inconel 718
homogeneizada, apresenta uma pequena fração de partículas distribuídas de maneira não
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uniforme pela matriz, assim com encontrado na literatura (CALIARI, 2012; HASÇALIK,
AY, 2013; KUO et al, 2009; SUGAHARA, 2011; VALLE, 2010). Tais partículas
localizaram-se preferencialmente próximas aos contornos de grão, devido a energia contida
nesta região (CARON, KHAN, 1999).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 25. Micrografias da amostra duplo envelhecida da Inconel 718. (a) Matriz duplo
envelhecida, (b) Precipitados nos contornos de grão, (c) precipitados com morfologia de
plaquetas, (d) clusters.
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A Figura 25, referente a Inconel 718 duplo envelhecida, mostra a influência do
tratamento térmico sobre a formação de precipitados, indicando um grande aumento na fração
de partículas distribuídas pela matriz e uma considerável presença de clusters; os trabalhos de
Caliari, Kuo e Chang encontraram estruturas semelhantes (CALIARI, 2012; HASÇALIK,
AY, 2013; KUO et al, 2009).
As Figuras 26 e 27 apresentam os espectros de EDS das amostras homogeneizada e
duplo envelhecida da Inconel 718, sugerindo a composição de alguns precipitados. Os
resultados de EDS obtidos sobre os precipitados presentes na matriz indicam a existência,
majoritária, de elementos como titânio e nióbio caracterizando a presença de precitados desses
elementos em ambas as amostras.
A análise de EDS realizada nos precipitados da amostra Inconel 718 homogeneizada,
Figura 26c, evidencia alto pico de titânio e na Figura 26d observa-se um alto pico de nióbio.
Esses picos são característicos de precipitados identificados de titânio e nióbio. O espectro do
EDS, Figura 27b , para a amostra Inconel 718 duplo envelhecida sobre os precipitados em
forma de plaquetas (morfologia caraterística da fase δ) evidencia a presença de elementos
como o níquel, nióbio, titânio e alumínio. Esses elementos são os principais constituintes das
fases γ’ (Ni3 (Ti, Al)), γ’’(Ni3Nb) e δ (Ni3Nb). Os expectros encontrados, neste trabalho, são
típicos ao comportamento da superliga Inconel 718 tal como observado por Valle, Veiga e
Caliari (VALLE, 2010; VEIGA, 2012; CALIARI, 2012).
De acordo com o diagrama TTT da liga 718, Figura 18, o tempo e a temperatura que as
amostras ficaram expostas durante o duplo envelhecimento foram suficientes para a
precipitação das fases γ’ e γ” . No entanto, não há evidências da precipitação das fases γ’, γ”
no MEV, pois essas fases apenas podem ser observadas via MET (DONACHIE, DONACHIE
2002).
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Região analisada

20 μm

Região analisada
20 μm
Figura 26. (a) e (b) Micrografia (MEV) Inconel 718 homogeneizada, mostrando a região a ser
analisada por EDS; (c) e (d) espectro de EDS sobre uma região pontual da liga
homogeneizada.

Região analisada

10 μm

Figura 27. (a) Micrografia (MEV) de Inconel 718 duplo envelhecida, mostrando a região a ser
analisada por EDS; (b) Espectro de EDS sobre uma região pontual material homogeneizada,
tomado sobre um precipitado, mostrando os elementos típicos presentes.
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5.1.5 Ensaio de tração à quente
O critério de escolha dos valores de temperatura utilizados, neste trabalho, foram
definidos com base na temperatura homóloga (TH), ou seja, na razão entre a temperatura de
trabalho e seu ponto de fusão (ABE, KERN, VISWANATHAN, 2008). Sendo eles: 650 °C
(TH = 0,49) e 700 °C (TH = 0,52) (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987).
Esta faixa de temperatura é desejada neste estudo, por ser considerada uma elevada
faixa de temperatura. Embora, o fenômeno da fluência possa ocorrer em qualquer temperatura
acima do zero absoluto é para temperaturas iguais ou superiores a 0,4Tf que o fenômeno
ganha significado, ou seja, é nessa faixa de temperatura que processos difusionais tornam-se
ativos (CAHN, HAASEN, 1983; EVANS, WILSHIRE, 1993).
Os ensaios de tração a quente foram realizados para determinação dos valores de tensão
a serem aplicados nos ensaios de fluência.
A Tabela 8 apresenta os parâmetros obtidos no ensaio de tração a quente. Para as
amostras homogeneizadas, como recebidas, observa-se a diminuição no alongamento do
material, e diminuição nos valores de tensão máxima e tensão de escomento, em virtude do
aumento da temperatura. Este comportamento é esperado, uma vez que, em temperaturas
elevadas os fenômenos de difusão são mais acentuados (CAHN, HAASEN, 1983; EVANS,
WILSHIRE, 1993). Para a amostra duplo envelhecida, observa-se aumento nos valores de
tensão máxima e tensão de escomento, além da diminuição do alongamento do material. Esses
valores evidenciam um ganho de resistência no material, possivelmente promovido pela
precipitação de fases endurecedoras, tais como γ’ e γ’’, durante o tratamento térmico de duplo
envelhecimento (CHATURVEDI, HAN, 1983; CHANG et al, 2014).
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Tabela 8. Dados do ensaio de tração a quente da liga Inconel 718.
Inconel
718

T (°C)

Carga Tensão Carga de Tensão de
Alongamento
máxima máxima escoamento escoamento
(mm)
(N)
(MPa)
(N)
(MPa)

Deformação
total
(%)

650

10,95

5.218

748

5.245

752

59,64

H

700

6,56

4.952

710

4.978

713

36,92

DE

650

5,31

5.810

822

5.735

811

11,34

Para determinação das tensão utilizadas nos ensaios de fluência foram utilizadas as
curvas de tração a quente na temperatura de 650 °C. As tensões escolhidas são referentes a
valores inferiores aos valores de limite de tensão de escoamento. Os valores de tensão
definidos foram:
 300 MPa: 39,9% σe da homogeneizada (H); 37% σe da duplo envelhecida (DE).
 510 MPa: 67,8% σe da homogeneizada (H); 62,9% σe da duplo envelhecida (DE).
 625 MPa: 83,1% σe da homogeneizada (H); 77,1% σe da duplo envelhecida (DE).
A intensão no uso desses valores também visa a comparação de resultados obtidos por
outros autores (CALIARI, 2012; KUO et al, 2009; SANTOS, 2011; SUGAHARA, 2011).
Os valores de temperatura e tensão utilizados neste trabalho são superiores as condições
de aplicação de trabalho da superliga Inconel 718 (SIMS, STOLOFF, HAGEL, 1987;
SANTOS, 2011).

5.2 Ensaio de fluência
5.2.1 Curvas e parâmetros dos ensaios de fluência realizados na inconel 718
As Figuras 28 – 32 apresentam as curvas de fluência para as temperaturas de 650 °C,
675 °C e 700 °C nas tensão de 510 MPa e 625 MPa para as amostras homogeneizadas e duplo
envelhecidas.
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Figura 28. Curva de fluência realizada a 700 °C e 625 MPa na condição homogeneizada (H) e
duplo envelhecida (DE)
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Figura 29. Curva de fluência realizada a 700 °C e 510 MPa na condição homogeneizada (H) e
duplo envelhecida (DE)
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Figura 30. Curva de fluência realizada a 675 °C e 625 MPa na condição homogeneizada (H)70e
duplo envelhecida (DE)
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Figura 31. Curva de fluência realizada a 650 °C e 625 MPa na condição homogeneizada (H) e
duplo envelhecida (DE)

A Figura 32 apresenta as curvas de fluência obtidas para os pares de amostras da liga
de Inconel 718 (homogeneizada e duplo envelhecida) nas condições de 700 oC, para cargas de
300, 510 e 625 MPa.
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Figura 32. Curva de fluência realizada a 700 °C e cargas de 625, 510 e 300 MPa nas
condições homogeneizada (H) e duplo envelhecida (DE)
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As curvas obtidas apresentam comportamento típico do fenômeno da fluência, contendo
as três regiões características do ensaio, sendo: estágio primário, segundário e, quando
submetido até ruptura, estágio terciário. O comportamento inicial das curvas são
caracterizados por uma região curta e, com diminuição da taxa de fluência primária. Essa
diminuição da taxa primária está associado ao fato do material estar sofrendo encruamento.
Entretanto, a maior porção de dados nas curvas encontram-se no estágio secundário de
fluência. Esta região está caracterizada por uma taxa de deformação constante, no qual, os
fenômenos de encruamente e recuperação encontram-se em equilíbrio (EVANS, WILSHIRE,
1993).
A inclinação da região linear das curvas de fluência em função do tempo determinam a
taxa de fluência estacionária,

. Por exemplo, A Figura 33 apresenta a curva original do

ensaio de fluência na condição de 700 °C e 510 MPa, duplo envelhecida, a Figura 34
apresenta a derivação da curva apresentada na Figura 33, mostrando assim como obter o valor
de taxa de fluência secundária.
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Figura 33. Curva obtidas do ensaio de fluência realizada a 700 °C e 510 MPa na condição
homogeneizada (H) deformação versos tempo.
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Figura 34. Curva obtidas da derivação do ensaio de fluência realizada a 700 °C e 510 MPa na
condição homogeneizada (H) taxa de fluência dε/dt versus tempo.

Assim como na literatura, todos os ensaios apresentaram predominância no estágio
secundário (CALIARI, 2012; KUO et al, 2009; SANTOS, 2011; SUGAHARA, 2011).
Observa-se que o tratamento térmico de duplo envelhecimento apresentou um ganho na
resistência e aumentando a vida em fluência da superliga Inconel 718. Esse ganho também foi
constatado no trabalho de Caliari (CALIARI, 2012).
A Tabela 9 apresenta os parâmetros obtidos nos ensaios de fluência. Comparando-se
valores de tempo primário (tp), taxa de fluência secundária ( ), deformação na fratura ( ) e
tempo na fratura (tf), para uma mesma condição de temperatura e tensão observou-se uma
maior resistência a fluência para a liga após tratamento térmico de duplo envelhecimento.
Essa melhora pode ser evidenciada fixando-se uma temperatura e analisando as tensões
associadas a ela. Nesta análise, pode-se observar uma diminuição dos valores de tp , tf e εf e o
aumento na

com o aumento da tensão aplicada. Como por exemplo, para a temperatura fixa

de 700 °C observa-se uma diminuição dos valores de de tp , tf e εf conforme a tensão aplicada
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fica mais severa. Assim como, um aumento na

, resultando em um aumento na velocidade

de deformação por fluência. Estes fatores indicam um aumento significativo na resistência à
fluência da liga após o tratamento de duplo envelhecimento, quando comparado com a
condição homogeneizada. A precipitação de fases endurecedoras como as fases γ’ e γ’’,
principais fases endurecedoras da liga 718, proporcionam o aumento da resistência do
material por possuir um elevado valor de energia de contorno de anti-fase. Essa elevada
energia dificulta a movimentação das discordâncias, sendo necessário a atuação de uma
energia ainda maior para que ela cruze a fase. (CHATURVEDI, HAN, 1983).
Tabela 9. Parâmetros de fluência.
εf

σ (MPa)

tp(h)

300

144,0

3,56E-6

--

--

510

5,0

7,36E-5

141,1

0,091

625

0,5

2,21E-4

14,4

0,041

300

176,0

4,26E-7

--

--

510

24,0

1,83E-5

243,1

0,038

625

0,5

8,54E-5

16,3

0,028

300

155,0

2,54E-6

--

--

510

60,0

1,48E-5

1248,0

0,029

625

20,0

4,57E-5

115,0

0,075

510

96,0

4,74E-6

--

--

625

34,0

1,30E-5

206,0

0,027

300

160,0

2,80E-7

--

--

510

70,0

3,27E-6

--

--

625

48,0

8,80E-6

480,0

0,253

300

190

8,48E-8

--

--

510

120

8,18E-7

--

--

625
-- Ensaio interrompido

56,0

1,98E-6

426,0

0,026

T (°C)

Condição

H
700
DE

H
675
DE

H
650
DE

(1/h)

tf (h)

(mm/mm)
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A Tabela 10 apresenta, em percentagem, o efeito do duplo envelhecimento para a
temperatura de 700 °C. Tomando como base de calculo a diferença entre o material duplo
envelhecido e o material homogeneizado ([duplo envelhecido – homogeneizado] /
homogeneizado).

Tabela 10. Efeito do duplo envelhecimento para a temperatura de 700 °C.
tp(%)

 s (%)

tf (h) (%)

εf(%)

625

0

-61,3

13,4

-30,9

510

380

-75,2

72,2

-58,2

300

22,2

-88

-

-

σ
MPa)

A Tabela 10 indica, que o duplo envelhecimento proporcionou aumento na resistência à
fluência do material, sob as condição de tensão a 625 MPa e temperatura de 700 °C, alterando
de 14,4 horas para 16,3 horas (aumento de 13,4% [tf], na vida em fluência da liga). O mesmo
pode ser dito referente aos valores de elongação, no qual o tratamento de duplo
envelhecimento reduziu de 0,041 mm para 0,028 mm a elongação final (redução de 30,9% na
deformação final por fluência) evidenciando o aumento na resistência mecânica do material
após tratamento.
Todas as tensão aplicadas na temperatura de 700 °C demostram claramente o efeito
esperado pelo duplo envelhecimento sob a taxa de fluência secundária apresentando redução,
indicando assim, que a velocidade de deformação está menor para as amostras duplo
envelhecidas quando comparadas com a homogeneizada . Esse aumento pode estar associado
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ai coalhecimento dos precipitados formados durante o ensaio de fluência (ALAM et al, 2010,
WHITMORE et al, 2014).
Também pode-se observar na Tabela 10, que para a tensão de 510 MPa houve um
aumento de 72,7% no tempo de vida em fluência do material (passando de 141,1 h para 243,1
h para a liga duplo envelhecida) e uma redução de 58,2% na elongação da amostra duplo
envelhecida (reduzindo de 0,091 mm para 0,038 mm).
Relacionando todas as temperaturas ensaiadas (650 °C, 675 °C e 700 °C), pode-se
observar que os melhores resultados sempre foram obtidos para a tensão de 510 MPa. No
entanto, na temperatura de 650°C, possivelmente, o comportamento dúctil do material
homogeneizado conferiu maior tempo de vida devido ao seu maior alongamento apresentado.
Todos os ensaios levados até ruptura apresentaram coerência com o tempo de vida
previsto pela literatura, Figura 10 (MOURITZ, 2012).

5.2.2 Determinação do mecanismo dominante de fluência na Inconel 718
As Figuras 35 e 36 apresentam a relação entre a temperatura e a tensão com a taxa de
fluência estácionária ( ). Essas relações são representadas pela lei de potência, reconhecida
universalmente como Lei de Norton, Equação 2, (EVANS, WILSHIRE, 1993). A Lei de
Norton também pode ser modificada para uma dependência com a temperatura, representada
por uma equação do tipo Arrhenius, Equação 3, (EVANS, WILSHIRE, 1993). Os resultados
dessas relações nos apresentam os valores de de n (expoente de tensão) e Qc (energia de
ativação), e juntos podem indicar o mecanismo atuante de fluência. (EVANS, WILSHIRE,
1993). A partir das regressões lineares aplicadas a cada conjunto de pontos, Figura 35,
determinou-se os valores do expoente de tensão, n, e da constante, B.

76

Para as condições utilizadas neste trabalhos, os valores encontrados de n foram:
• Homogeneizada (H): n de 4,7 a 5,6;
• Duplo envelhecida (DE): n de 4,3 a 7,2.
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Figura 35. Dependencia da tensão com a taxa de fluência estacionária nas temperaturas (a)
650 °C e (b) 700 °C para as amostras homogeneizadas e duplo envelhecidas.

Os valores de n obtidos neste trabalhos, para a temperatura de 700 °C, indicam que a
amostra duplo envelhecida apresentou um aumento na resistência à fluência da superliga
Inconel 718. De acordo com a Lei de Norton, Equação 2, quanto maior o valor de n, menor
será a taxa de fluência secundária, ou seja, menor será a velocidade de deformação do
material em fluência, devido ao fator B, neste caso, ter um valor negativo. Esse efeito não é
observado para a temperatura de 650 °C, onde o material homogeneizado (n=4,7) apresentou
um valor de n superior ao valor obtido para o material duplo envelhecido (n=4,3).
A Figura 36 apresenta a dependência do inverso da temperatura com a taxa de fluência
secundária para as tensões de 510 e 625 MPa.
Os valores de QC obtidos neste trabalho indicam que o valor da energia de ativação para
fluência nas amostras duplo envelhecidas são superiores aos valores de energia de ativação
para as amostras na condição homogeneizada. De acordo com a Lei de Norton modificada
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para fluência, Equação 3, quanto maior o valor de QC, menor será a taxa de fluência
secundária, ou seja, menor será a velocidade de deformação do material em fluência. Assim,
pode-se concluir, que as relações de Norton indicam um aumento na resistência a fluência
para a Inconel 718 duplo envelhecida nas condições deste trabalho.
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Figura 36. Dependencia da temepratura com a taxa de fluência estacionária nas tensões (a)
510 MPa e (b) 625 MPa para as amostras homogeneizadas (H) e duplo envelhecidas (DE).

Uma larga faixa de valores de expoente de tensão tem sido reportado para ligas Inconel
718, valores de n de até 36,48527 para temperatura de 650 °C na faixa de tensão de 700 a 814
MPa, foi reportado por Sugahara (SUGAHARA, 2011). Yafang e Chaturvedi, encontram
valores de n entre 5,1 e 4,4 para uma liga tratada termicamente de Inconel 718 para faixas de
tensão entre 690 a 840 MPa em temperaturas de 600 a 650 °C (YAFANG, CHATURVEDI,
1992). Os valores de energia de ativação para fluência, Qc, reportados na literatura vão de 230
kJ/mol para o metal puro de níquel (YAFANG, CHATURVEDI, 1989) até 836,6 kJ/mol para
superligas de níquel com composição para Inconel 718 (SONG et al, 2000). Sugahara,
reportou valores de Qc da ordem de 512,97 kJ/mol para tensão de 750 MPa na faixa de 650 a
700 °C (SUGAHARA, 2011). Song e seus colaboradores encontraram valor de 595,5 kJ/mol

78

para uma liga tratada termicamente, com composição próxima à esta ensaiada nas condições
de 580 MPa na faixa de 650 a 775°C (SONG et al, 2000).
A análise dos valores do expoente de tensão, variando entre 4,3 a 7,2, e a energia de
ativação para fluência entre 234,3 a 285,0 kJ/mol, sugerem que o mecanismo de fluência
dominante neste trabalho foi o mecanismo de escalagem de discordâncias, conforme
apresentado na Tabela 1 (EVANS, WILSHIRE, 1993).

5.3 Caracterização da Inconel 718 após fluência
O efeito da vida em fluência nas amostras homogeneizadas (H) e duplo envelhecida
(DE), nas condições de ensaio sob tensão de 625 MPa e nas temperaturas de 600 °C, 675 °C e
700 °C foram estudados via difração de raios X, dureza, microscopia eletrônica de varredura,
e EDS.

5.3.1 Difração de raio X
Com o objetivo de identificar as fases presentes após ensaio de fluência foi realizado a
análise de difração de raio X (DRX) na seção transversal dos corpos de prova das amostras
homogeneizadas (H) e duplo envelhecida (DE), nas condições de ensaio sob tensão de 625
MPa e nas temperaturas de 600 °C, 675 °C e 700 °C. Sabe-se que o tempo de exposição do
material submetido ao ensaio de fluência, usualmente promove precipitações, e pode levar ao
equilíbrio de algumas fases existentes (GAROFALO, 1965). As análises foram conduzidas no
intervalo angular de 10° a 100°. As Figuras 37 – 39 apresentam os difratogramas para as
amostras selecionadas para análise pós fluência. Das Figuras 37 a 39 pode-se observar a
presença dos picos da matriz austenítica do níquel mais o precipitado gama linha (γ + γ’),
assim como, previamente encontrado nas amostras antes da fluência. No entanto, o tempo e a
temperatura de exposição em fluência favoreceu a detecção de outros picos, tais como picos
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de carbonetos (MC) e da fase δ, forma mais estável da fase γ’’. Liu, Slama e Yeh detectaram
os mesmos picos para as amostras pós tratamentos térmicos expostas a longos períodos de
envelhecimento ou após ensaio de fluência (LUI et al, 1999; LUI 1997; SLAMA,
ABDELLAQUI, 2000; YEH et al, 2011).
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Figura 37. Difratograma, pós fluência, das amostras homogeneizadas (a) e duplo envelhecida
(b), nas condições de ensaio sob tensão de 625 MPa e temperatura de 650 °C.
80

4000

Intensidade (unidade arbitrária)

Inconel 718
115h exposição
Após ensaio de fluência
Tensão 625 MPa
γ + γ’
H - 675 °C (115h exposição)
MC
 + ' - Fases gama e gama linha
δ
MC - Carbetos
 - Fase delta

(a)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000

206h exposição

Intensidade (unidade arbitrária)

(b)

Inconel 718
Após ensaio de fluência
Tensão 625 MPa
DE - 675 °C (206h exposição)
 + ' - Fases gama e gama linha
MC - Carbetos
 - Fase delta

1500

1000

500

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 (graus)

Figura 38. Difratograma, pós fluência, das amostras homogeneizadas e duplo envelhecida, nas
condições de ensaio sob tensão de 625 MPa e temperatura de 675 °C.
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Figura 39. Difratograma, pós fluência, das amostras homogeneizadas e duplo envelhecida, nas
condições de ensaio sob tensão de 625 MPa e temperatura de 700 °C.

5.3.2 Medidas de dureza
As indentações tomadas para ensaio de dureza foram realizadas na seção transversal dos
corpos de prova, das amostras homogeneizadas (H) e duplo envelhecida (DE) após ensaio de
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fluência, nas condições de ensaio sob tensão de 625 MPa e nas temperaturas de 600 °C, 675
°C e 700 °C. A Tabela 11 apresenta os valores médios de microdureza Vickers envolvidas
neste trabalho. Observa-se da Tabela 11 o aumento significativo do aumento de dureza das
amostras homogeneizadas pós ensaio de fluência, alterando de 240,94 ± 9,71 HV para valores
que variam de 387,92 ± 18,74 para 403,98 ± 11,51 dependendo da temperatura e tempos
expostos à fluência. Esse aumento está associado a precipitação de fases endurecedoras
promovidas com a exposição da temperatura da tensão durante o ensaio (ALAM et al, 2010,
WHITMORE et al, 2014). A Inconel 718 é uma superliga rica em elementos de liga o que
garante o grande quantidade de possíveis fases precipitadas (ALAM et al, 2010). As amostras
duplo envelhecidas pós ensaio de fluência sofreram uma leve queda em seus valores de
dureza, indo de 469,10 ± 18,94 HV para valores que variam entre 413,02 HV ± 6,68 a 457,68
± 9,72 HV. Essa redução pode estar associada ao coalescimento dos precipitados formados
durante o ensaio de fluência (ALAM et al, 2010, WHITMORE et al, 2014).

Tabela 11. Valores de microdureza Vickers das amostras de Inconel 718.
Após ensaio de fluência – Realizado a 625 MPa
700 °C
675 °C
650 °C

Microdureza (HV)

Homogeneizada

387,92 ± 18,74

Duplo envelhecida

457,68 ± 9,72

Homogeneizada

394,59 ± 10,59

Duplo envelhecida

413,02 ± 6,68

Homogeneizada

403,98 ± 11,51

Duplo envelhecida

421,68 ± 11,23

5.3.3 Análise microestrutural da Inconel 718 após ensaio de fluência
A Figuras 40 apresentam um comparativo das características microestruturais da
amostra da liga Inconel 718 após ensaio de fluência para ambas as condições, homogeneizada
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e duplo envelhecida. Observa-se que o tratamento de duplo envelhecimento promoveu um
aumento considerável do tamanho de grão. Esse aumento está associado a etapa de
solubilização realizada anteriormente ao duplo envelhecimento vizando a solubilização dos
carbetos e crescimento do grão (KUO et al, 2009).
H – 625 MPa – 650 °C

H – Antes da fluência

DE – 625 MPa – 650 °C

(f)

(c)
H – 625 MPa – 675 °C

DE – 625 MPa – 675 °C

(a)
DE – Antes da fluência

(d)
H – 625 MPa –700 °C

(g)
DE – 625 MPa – 700 °C

(b)
(e)

(h)

Figura 40. Microestrutura da amostra de Inconel 718 antes e após ensaio de fluência.
(a) homogeneizada antes da fluência, (b) duplo envelhecida antes da fluência, (c) (d) e (e)
homogeneizadas após fluência, (f) (g) e (h) duplo envelhecida após fluência.
A Tabela apresenta os valores de tamanho de grão, segundo a norma ASTM E112
(ASTM E112-13). Observa-se que a amostra homogeneizada antes da fluência apresenta o
menor tamanho de grão, com 8,6 de acordo com a escala da norma vigente. Com a exposição
a temperatura e tensão do ensaio de fluência houve crescimento do tamanho de grão. A
amostra duplo envelhecida apresentou em aumento de 28 % no tamanho do grão para a
amostra duplo envelhecida antes do ensaio de fluência. No entanto, a exposição as condições
de fluência promoveram ainda mais seu crescimento, chegando a aumentos de 36 % quando
comparado com a amostra homogeneizada antes da fluência.
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Tabela 12. Medidas do tamanho de grão antes e após ensaio de fluência.
Após fluência
Antes da fluência
650 °C

675 °C

700 °C

H

8,60

8,74

8,67

8,63

DE

6,3

5,32

5,39

5,52

A Figura 41 apresenta as características microestruturais das amostras após ensaio de
fluência na condição de tensão de 625 MPa e na faixa de temperatura de 650 °C à 700 °C.
Através da figura pode-se observar o aumento do tamanho dos grãos das amostras duplo
envelhecidas quando comparada com as homogeneizadas.

H – 625 MPa – 650 °C

(a)

H – 625 MPa – 675 °C

(b)
DE – 625 MPa – 650 °C

(d)

H – 625 MPa – 700 °C

(c)
DE – 625 MPa – 675 °C

(e)

DE – 625 MPa – 700 °C

(f)

Figura 41. Micrografias das amostras após ensaio de fluência sob a condição de 625 MPa
e na faixa de temperatura de 650 °C à 700 °C. (a) (b) e (c) homogeneizadas após fluência,
(d) (e) e (f) duplo envelhecida após fluência
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A análide de EDS realizado sobre as amostras mostram-se todas com um
comportamento similar apresentado na Figura 42. Observa-se presença de precipitados de
nióbio e titânio sobre a matriz.

Figura 42. EDS sobre precipitados da matriz da amostra de Inconel 718
homogeneizada sob condição de fluência 625 MPa e 700 °C.

5.3.4 Análise de fraturas e da superfície de fratura da Inconel 718 após ensaio de
fluência
A Tabela 13 apresenta os valores em porcentagem do alongamento residual promovido
nos corpos de prova com comprimento útil de 18,5 mm pós fratura de fluência (AL), e
redução de área (RA) para as amostras homogeneizadas e duplo envelhecidas que sofreram
ensaio de fluência nas temperaturas de 650 °C, 675 °C e 700 °C na tensão de 625 MPa.
Da Tabela 13 observa-se que as amostras duplo envelhecidas apresentam redução na
ductilidade quando comparada com as amostras homogeneizadas. Esses comportamentos
indicam que o duplo envelhecimento do material, proporcionou a precipitação de fases
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endurecedoras que promoveram o bloqueio da movimentação das discordâncias, tornado
assim o material mais resistente a fluência. Comportamentos similares também foram
encontrados por outros autores (CHANG et al 2014; KUO et al, 2009).
Esse comportamento de menor ductilidade, de acordo com os resultados de Al e RA, foi
observado em todas as condições de fluência onde o ensaio foi levado até ruptura. Uma
avaliação macroscópica da fratura foi realizada para descrever as características das rupturas
sofridas por esses materiais.
Tabela 13. Resultados de alongamento (AL) e redução em área (RA) percentual das amostras
de Inconel 718 homogeneizadas e duplo envelhecidas, pós ensaio de fluência.
Tensão

Temperatura

[MPa]

[°C]

Inconel 718

AL [%]

RA [%]

Homogeneizada

13,4

43,2

Duplo Envelhecida

0

0

Homogeneizada

10,7

39,7

Duplo Envelhecida

2,9

3,3

Homogeneizada

3,2

4,78

Duplo Envelhecida

3,1

4,67

650

625

675

700

As Figuras 40 – 48 são referentes à fratura dos corpos de provas de Inconel 718 obtidos
com os ensaios de fluência, no qual, a expecificação do item “a” indica uma vista geral da
fratura e os itens “b” e “c” apresentam a visão do centro da fratura sob maior aumento.
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(a)
Região de
fratura frágil

(c)

(b)
Alvéolos

Região de
Fratura dúctil

Fratura
intercristalina
100μm

200μm

1mm

Figura 43. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 700 °C e 625 MPa Inconel
718 homogeneizada. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

Região de
Fratura dúctil

(b)

(a)

(c)
Precipitados

Alvéolos
Região de
fratura frágil

Facetas

1mm

200μm

100μm

Figura 44. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 700 °C e 625 MPa Inconel
718 duplo envelhecida. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

(a)

(b)

(c)
Precipitados

Região de
Fratura dúctil
Alvéolos

1mm

200μm

100μm

Figura 45. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 700 °C e 510 MPa Inconel
718 homogeneizada. (a) vista geral; (b) e (c) centro.
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(b)

(a)

Precipitados

(c)

Facetas

Região de
fratura frágil

1mm

100μm

200μm

Figura 46. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 700 °C e 510 MPa Inconel
718 duplo envelhecida. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

(a)

(b)

(c)
Precipitados

Região de
Fratura dúctil

Alvéolos

1mm

200μm

100μm

Figura 47. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 675 °C e 625 MPa Inconel
718 homogeneizada. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

(a)

(b)

Região de
fratura frágil

Precipitados

(c)
Alvéolos

Região de
Fratura dúctil

Facetas

1mm

200μm

100μm

Figura 48. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 675 °C e 625 MPa Inconel
718 duplo envelhecida. (a) vista geral; (b) e (c) centro.
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(a)

(b)

(c)
Precipitados

Região de
Fratura dúctil
Alvéolos
200μm

1mm

100μm

Figura 49. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 675 °C e 510 MPa Inconel
718 homogeneizada. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

(b)

(a)

(c)

Região de
Fratura dúctil
Alvéolos

Precipitados

200μm

1mm

100μm

Figura 50. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 650 °C e 625 MPa Inconel
718 homogeneizada. (a) vista geral; (b) e (c) centro.

Região de
fratura frágil

(b)

(a)
Alvéolos

(c)
Facetas

Região de
Fratura dúctil

Figura 51. Fractografia do Inconel 718 após ensaio de fluência a 650 °C e 625 MPa Inconel
718 duplo envelhecida. (a) vista geral; (b) e (c) centro.
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As Figuras 40, 42, 44, 46 e 47 correspondem a fractografia após fluência das amostras
homogeneizadas. Elas demonstram uma tendência de fratura com características dúcteis
(estrutura taça-cone), apresentando o desenvolvimento de uma região central fibrosa com
microcavidades ou dimples de formato equiaxial e de pouca profundidade, e de uma região
chamada de zona de cisalhamento, com inclinação de aproximadamente 45° em relação a
tensão aplicada, além da presença de precipitados distribuídos pelos alvéolos. Esses
precipitados são possivelmente carbonetos dispersos sobre a matriz (PATEL, 2006). No
entanto, na condição mais severa, Figura 40, para as amostras homogeneizadas (700 °C e 625
MPa) as imagens mostram características de fratura mista (dúctil-frágil) com duas regiões
distintas de fratura.
As Figuras 41, 43, 45 e 48 correspondem a fractografia após fluência das amostras
duplo envelhecidas. Elas demostram uma tendência de fratura com características dúctilfrágil. A porção da fratura caracterizada por fratura frágil apresenta micromecanismo de
fratura intergranular, formada por trincas intergranulares e presença de facetas. Essa porção
apresenta-se mais acentuada no grupo de amostras duplo envelhecidas. A porção
caracterizada por fratura dúctil apresenta micromecanismo dominante de fratura alveolar, com
formação de dimples equiaxiais não profundos, no entanto, em menor porção quando
comparado ao homogeneizado.
As características de fratura frágil são melhores observadas na superliga Inconel 718
tratada termicamente, possivelmente, devido a presença dos precipitados de fases
endurecedoras, tais como: fases γ’ e γ’’. Em todas as amostras duplo envelhecidas houve um
considerável aumento de precipitados sobre a matriz.
Desta forma, as fraturas sugerem que o tratamento térmico de duplo envelhecimento
gerou aumento das características frágil do material, provocando o aumento da região de
fratura frágil, com presença de fratura intercristalina e grãos facetados. Essa diminuição de
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ductilidade, provocada pelo tratamento realizado, evidencia a precipitação de fases
endurecedoras na liga.
.
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6 Conclusão
Como conclusão geral deste trabalho pode-se citar que o objetivo de avaliar o
comportamento mecânico e microestrutural da superliga Inconel 718 após tratamento térmico
de duplo envelhecimento sob ensaio de fluência em comparação ao da liga homogeneizada foi
alcançado.

Como principais conclusões específicas deste trabalho pode-se citar:

1. A análise por difratômetria de raio X, das amostras antes da fluência, detectou a
presença da matriz gama (γ – CFC) de níquel como uma solução sólida para ambas as
amostras (homogeneizada e duplo envelhecida). No entanto, após ensaio de fluência,
possivelmente, devido ao tempo de exposição à elevada temperatura e tensão pode-se detectar
a presença de outras fases, tais como MC e δ.
2. As medidas de microdureza Vickers obtidas antes da fluência, para a amostra após
duplo envelhecimento, apresentou um aumento de 94,7% (em relação à amostra
homogeneizada). Os valores de dureza após fluência aumentaram significativamente para as
amostras homogeneizadas, alterando de 240,94 ± 9,71 HV para valores que variaram de
387,92 ± 18,74 para 403,98 ± 11,51 dependendo da temperatura e do tempo expostos à
fluência. As amostras duplo envelhecidas, pós ensaio de fluência, sofreram uma leve queda
em seus valores de dureza, partindo de valores de 469,10 ± 18,94 HV para valores que
variaram de 413,02 HV ± 6,68 a 457,68 ± 9,72 HV. Essa redução pode estar associada ao
coalhecimento dos precipitados formados durante o ensaio de fluência.
3. A microestrutura do material antes do tratamento térmico apresentou uma pequena
fração de partículas distribuídas de maneira não uniforme pela matriz.
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4. A microestrutura do material após o duplo envelhecimento mostrou um grande
aumento na fração de partículas distribuídas de maneira não uniforme pela matriz, partículas
localizadas próximas e nos contornos de grão e partículas espalhadas pelo grão, assim como,
uma considerável presença de clusters. O EDS dos precipitados sugeriu a presença de
elementos formadores das fases endurecedoras da Inconel 718, tais como a fase γ’’(Ni 3Nb), a
fase γ’ (Ni3(Ti, Al)) e a fase δ (Ni3Nb).
5. Os ensaios de fluência apresentaram curvas características do fenômeno, ou seja,
com a presença das três regiões distintas. O tratamento térmico de duplo envelhecimento
demostrou-se eficiente apresentando um aumento na resistência à fluência do material.
6. Os valores encontrados para o expoente de tensão foram de 4,7 a 5,6 para a amostra
homogeneizada, e de 4,3 a 7,2 para a amostra duplo envelhecida. Os valores de energia de
ativação para fluência foram de 234,3 kJ/mol a 244,3 kJ/mol para as amostras
homogeneizadas, e de 235,2 kJ/mol a 285,0 kJ/mol para a duplo envelhecida. Tais valores de
n e Qc sugerem que o mecanismo de fluência dominante foi o mecanismo de escalagem de
discordâncias.
7. As fraturas referentes aos ensaios de fluência das amostras homogeneizadas
apresentaram características de fratura dúctil com presença de alvéolos não profundos, com
exceção para a amostras homogeneizada ensaiadas na condição mais severa (700 °C e 625
MPa) que apresentou características de fratura mista (dúctil-fragil).
8. As fraturas referentes aos ensaios das amostras duplo envelhecidas apresentaram
características de fratura mista (dúctil-fragil). O duplo envelhecimento aumentou a região de
fratura frágil com presença de fratura intergranular.
9. O aumento dos valores da dureza, o ganho na resistência à fluência, o aumento
significativo da região de fratura frágil do material após o duplo envelhecimento foram
evidências da eficiência do tratamento térmico realizado. No qual, conseguiu-se
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possivelmente promover a precipitação de fases endurecedoras, tais como as fases γ’’(Ni3Nb),
a fase γ’ (Ni3(Ti, Al)) e com isso adquirindo a resistência inicialmente desejada.
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8 Sugestões para Trabalhos Futuros

1. Identificar e avaliar a presença e morfologia dos precipitados nas amostras, antes e
após ensaio de fluência, utilizando o Microscópio Eletrônico de Transmissão;
2. Analisar e identificar as principais fases endurecedoras da Inconel 718, via difração
de raio X, utilizando extração de precipitados.
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