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RESUMO 
 
BALDAN, R., Tratamento térmico, deposição por laser cladding e oxidação isotérmica 
da superliga à base de níquel MAR-M247 modificada com nióbio. 2013. 180p.  Tese 
(Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2013. 

 
O objetivo do presente trabalho é avaliar a microestrutura e as propriedades da superliga 
MAR-M247 modificada com nióbio (composição nominal: 10,2% em peso Co; 10,2W; 
8,5Cr; 5,6Al; 1,6Nb; 1,4Hf; 1,1Ti; 0,7Mo; 0,15C; 0,06Zr; 0,015B; Ni balanço) submetida a 
diferentes rotas de processamento (tratamento térmico, laser cladding e oxidação 
isotérmica). O material foi produzido por fusão por indução a vácuo na empresa 
Açotécnica S.A. (Jandira/SP). As amostras no estado bruto de fusão e tratadas 
termicamente (solubilização e envelhecimento em uma e duas etapas por diferentes 
temperaturas e tempos) foram analisadas por MEV e MEV-FEG com EDS. Também foram 
realizadas medidas de análise térmica diferencial (DTA), dureza, difração de raios X e 
simulações em Thermo-Calc, JMatPro e PandaT. Em outra parte desta tese, realizada no 
Instituto Superior Técnico em Lisboa/Portugal, as amostras da superliga MAR-M247(Nb) 
foram fundidas pela técnica de laser melting e caracterizadas por MEV-FEG, EDS, dureza 
e EBSD, além de diversos cálculos envolvendo os parâmetros de processo utilizados. Além 
disso, os experimentos de deposição de pós de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY no substrato da 
superliga MAR-M247(Nb) utilizando a técnica de laser cladding permitiram calcular 
alguns parâmetros geométricos e analisar a microestrutura dos depósitos (MEV-FEG, EDS 
e medidas de dureza) após o processamento e os tratamentos térmicos. Na última parte 
desta tese, foram realizados ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas (ar 
estático) na superliga MAR-M247(Nb). As amostras oxidadas (superfície e seção 
transversal) foram analisadas por MEV, medidas por EDS (pontual, line scan e 
mapeamento) e difração de raios X, além de cálculos das constantes kp e n. Os resultados 
desta tese permitem comparar as temperturas solvus de γ’ (1210oC), solidus (1310oC) e 
liquidus (1360oC) obtidas por Thermo-Calc com as temperaturas  solvus de γ’ (1238oC), de 
fusão incipiente (1281oC) e liquidus (1370oC) obtidas por experimentos de análise térmica 
diferencial para a superliga MAR-M247(Nb). A microestrutura da superliga MAR-
M247(Nb) no estado bruto de fusão é dendrítica com carbetos de W, Ti, Nb e Hf nas 
regiões interdendríticas. O tratamento de solubilização a 1260°C por 8 horas foi escolhido 
como condição ideal, enquanto que o tratamento de envelhecimento a 980°C por 80 horas 
apresentou o maior tamanho de partícula de γ’. O material fundido pela técnica de laser 
melting apresentou trincas devido à formação de regiões eutéticas γ/γ’ de baixo ponto de 
fusão. A microestrutura dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY as clad é dendrítica 
com a fase solução sólida γ-Ni(Cr), além de poros e óxidos/carbetos. O depósito de 
NiCrAlY possui fases ricas em ítrio. A amostra de NiCr tratada 1150oC por 50 horas não 
apresentou evidências de segregação enquanto que as amostras de NiCrAl e NiCrAlY 
apresentaram a fase γ’ precipitada fina e uniformemente após tratamento térmico a 1100 e 
1150°C por 10 e 50 horas. A estrutura da camada óxida da superliga MAR-M247(Nb) 
submetida a ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas consiste de NiO na 
camada externa, Cr2O3, TiO2, CoO, espinélios de (Ni,Co)Cr2O4 e partículas de W20O58 e 
HfO2 na camada intermediária e Al2O3 na camada interna. Finalmente, conclui-se que a 
microestrutura e as propriedades da superliga MAR-M247(Nb) são alteradas quando as 
rotas de processamento (tratamento térmico, laser cladding e oxidação isotérmica) mudam. 
 
Palavras-chave: Superliga. Tratamento térmico. Laser cladding. Oxidação. Nióbio. 



 
 

ABSTRACT 
 
BALDAN, R., Heat-treatment, laser cladding deposition and isothermal oxidation of 
the niobium-modified MAR-M247 nickel-based superalloy. 2013. 180p. Thesis 
(Doctoral in Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2013. 
 
The aim of this work is to evaluate the microstructure and the properties of the niobium-
modified MAR-M247 superalloy (nominal composition: 10.2 weight percent of Co; 
10.2W; 8.5Cr; 5.6Al; 1.6Nb; 1.4Hf; 1.1Ti; 0.7Mo; 0.15C; 0.06Zr; 0.015B; Ni balance) 
submitted to different processing routes (heat-treatment, laser cladding and isothermal 
oxidation). The material was produced by vacuum induction melting at Açotécnica 
Company (Jandira/SP). The as-cast and heat-treated samples (solution and aging in one 
and two steps at different temperatures and times) were analyzed in SEM and FEG-SEM 
with EDX. Differential thermal analysis (DTA), hardness, X-ray diffraction and 
simulations with Thermo-Calc, JMatPro and PandaT were performed as well. In another 
part of this thesis, performed at Instituto Superior Técnico in Lisbon/Portugal, the samples 
of the MAR-M247(Nb) superalloy were produced by laser melting technique and 
characterized by FEG-SEM, EDX, hardness, and EBSD, besides some calculations 
involving the process parameters utilized. Furthermore, the experiments of NiCr, NiCrAl 
and NiCrAlY powder deposition on the substrate of MAR-M247(Nb) superalloy utilizing 
the laser cladding technique allowed the calculation of some geometric parameters, as well 
as the analysis of the microstructure of the deposits (FEG-SEM, EDX and hardness) after 
the processing and the heat-treatments. In the last part of this work, experiments of 
isothermal oxidation at 1000°C for up to 216 hours (static air) were performed in the 
MAR-M247(Nb) superalloy. The oxidized samples (surface and cross-section) were 
analyzed by SEM, EDX (punctual, line scan and mapping) and X-ray diffraction, besides 
some calculations of kp and n constants. The results of this thesis allow comparing the γ’ 
solvus (1210oC), solidus (1310oC) and liquidus (1360oC) temperatures obtained by 
Thermo-Calc with the γ’ solvus (1238oC), incipient melting (1281oC) and liquidus 
(1370oC) temperatures obtained by differential thermal analysis experiments of the MAR-
M247(Nb) superalloy. The microstructure of the as-cast MAR-M247(Nb) superalloy is 
dendritic with W, Ti, Nb and Hf carbides in the interdendritic regions. The solution heat-
treatment at 1260°C for 8 hours was chosen as the ideal condition, whilst the aging heat-
treatment at 980°C for 80 hours presented the highest γ’ particle size. The material 
processed by laser melting technique showed cracks due to formation of low melting point 
γ/γ’ eutectic regions. The microstructure of the NiCr, NiCrAl and NiCrAlY as clad 
deposits is dendritic with the γ-Ni(Cr) solid solution phase, besides pores and 
oxides/carbides. The NiCrAlY deposit has yttrium-rich phases. The NiCr sample heat-
treated at 1150oC for 50 hours didn’t present evidences of segregation whilst the NiCrAl 
and NiCrAlY samples presented fine and uniform γ’ phase precipitated after the heat-
treatment at 1100 and 1150°C for 10 and 50 hours. The structure of the oxide layer of the 
MAR-M247(Nb) superalloy submitted to isothermal oxidation experiments at 1000°C for 
up to 216 hours has NiO in the outer layer, Cr2O3, TiO2, CoO, (Ni,Co)Cr2O4 spinels and 
W20O58 and HfO2 particles in the intermediate layer, and Al2O3 in the inner layer. Finally, it 
is possible to conclude that the microstructure and the properties of the MAR-M247(Nb) 
superalloy are modified when the processing routes (heat-treatment, laser cladding and 
isothermal oxidation) are changed. 
 
Keywords: Superalloy. Heat-treatment. Laser cladding. Oxidation. Niobium. 
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1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Nas últimas décadas, o efeito combinado de elevadas tensões e temperaturas fez 

com que houvesse uma melhoria significativa nas propriedades dos materiais estruturais 

que trabalham em elevadas temperaturas (limite de escoamento, ductilidade, resistência à 

fadiga de baixa e alta ciclagem, à fluência, à corrosão a quente e à oxidação). Os exemplos 

mais claros são as turbinas a gás, onde o aumento da temperatura e da pressão faz com que 

apareçam novos materiais capazes de suportar tais condições.  

O termo superliga foi utilizado pela primeira vez logo após a Segunda Guerra 

Mundial para descrever um grupo de ligas desenvolvidas para aplicações que requerem 

alto desempenho, combinando alta resistência mecânica e alta resistência à 

corrosão/oxidação em temperaturas elevadas (acima de 650°C). Esses materiais são muito 

utilizados em componentes de seções quentes de turbinas (pás de primeiro estágio) e 

possuem temperaturas de serviço da ordem de 85% do seu ponto de fusão, além da baixa 

condutividade e expansão térmicas, elevada estabilidade metalúrgica e resistência ao 

ataque ambiental, excelente resistência à fluência e à fadiga térmica, boa ductilidade e boa 

resistência à oxidação e corrosão em altas temperaturas de operação. Em virtude disso, as 

superligas estão entre os materiais mais complexos já desenvolvidos pelo homem [1].  

Ao longo dos anos, as superligas à base de níquel tornaram-se as mais utilizadas na 

fabricação de componentes que operam em seções quentes de turbinas para uso 

aeronáutico, para geração de energia (turbinas estacionárias), em componentes 

automotivos (rotores e válvulas de exaustão), moldes de fundição (ferramentas para 

trabalho a quente), componentes de veículos espaciais (partes de motores de foguete), 

sistemas nucleares (molas), além de componentes para a indústria química e petroquímica 

(bombas e tubos). A Figura 1 mostra que aproximadamente 2/3 da produção das superligas 

é destinada à indústria aeroespacial na manufatura de motores a jato e componentes 

associados às seções quentes de motores de avião e turbinas para geração de energia, 

enquanto o restante da produção é utilizado na indústria estrutural (aplicações que 

requerem elevadas propriedades mecânicas em altas temperaturas e/ou excepcional 

resistência à corrosão), química e médica [2]. 
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Figura 1: Principais campos de aplicação das superligas. Adaptado de [2]. 

As superligas possuem vários elementos de liga em teores apreciáveis. Dentre todos 

os elementos, o que merece destaque, principalmente para o Brasil, é o nióbio. De acordo 

com dados de 2010, o Brasil é o maior produtor mundial de minério de nióbio (58 mil 

toneladas/ano, 92% da produção mundial) e possui a maior reserva mineral de nióbio do 

mundo (2,9 milhões de toneladas, aproximadamente 95% das reservas mundiais). O 

consumo de nióbio em superligas é de aproximadamente 26% [3,4].  

Em virtude dos dados apresentados e já com estudos realizados anteriormente pelo 

Grupo de Diagrama de Fases e Termodinâmica Computacional da Escola de Engenharia de 

Lorena (EEL/USP) na superliga MAR-M247 [5], os objetivos do presente trabalho foram: 

 

• Substituir o tântalo pelo nióbio (em % atômica) na composição da superliga MAR-

M247, originando a superliga MAR-M247 modificada com nióbio; 

• Avaliar a microestrutura e as propriedades do novo material em função dos 

diferentes processamentos e tratamentos realizados (tratamento térmico, laser 

cladding e oxidação isotérmica); 

• Avaliar a microestrutura e a dureza da superliga no estado bruto de fusão e após 

tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento, para a definição do 

tratamento térmico de solubilização e análise dos diferentes tamanhos de γ’ nas 

amostras envelhecidas; 

• Realizar simulações termodinâmicas utilizando os softwares Thermo-Calc, 

JMatPro e PandaT (simulações do número de mols de fase, fração em peso de Nb e 

composição das fases em função da temperatura, além de simulações utilizando o 

70%

10%

10%

10%

Aeroespacial

Médica

Química

Estrutural
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modelo de Scheil-Gulliver e do tamanho de γ’) para comparar com os resultados 

experimentais; 

• Avaliar a microestrutura e as propriedades da superliga utilizando as técnicas de 

laser melting e laser cladding;  

• Estudar o comportamento em oxidação isotérmica (ar estático) da superliga a 

1000°C por até 216 horas; 

• Ampliar os grupos de pesquisa que estudam superligas, uma vez que o Brasil é 

carente de pessoas que trabalham com estes materiais.  

 

Este trabalho conta com o apoio da Empresa Açotécnica S.A. (Jandira/São Paulo), 

onde as ligas foram produzidas pela técnica de fusão por indução a vácuo.  

As amostras solubilizadas (1185 e 1240°C por 2 e 4 horas, 1260 e 1280°C por 2,4 e 

8 horas, 1300°C por 2 e 4 horas, 1260°C por 4 horas + 1280°C por 4 horas, 1260°C por 8 

horas + 1280°C por 8 horas) e envelhecidas (780, 880 e 980°C por 5, 20 e 80 horas, 980°C 

por 5 horas + 880°C por 20 horas, 980°C por 5 horas + 780°C por 20 horas, 880°C por 5 

horas + 780°C por 20 horas) da superliga MAR-M247 modificada com nióbio foram 

caracterizadas utilizando MEV convencional e MEV-FEG (ambos com EDS) e através de 

ensaios de dureza. Além disso, experimentos de análise térmica diferencial utilizando três 

taxas de aquecimento (5, 10 e 20°C/minuto) e medidas de difração de raios X também 

foram realizados.  

O processamento da superliga MAR-M247 modificada com nióbio utilizando as 

técnicas de laser melting e laser cladding foi realizado em parceria com o Instituto 

Superior Técnico (Lisboa/Portugal). Os experimentos foram realizados em um laser de 

onda contínua de Nd:YAG com 2 kW de potência. A microestrutura do substrato fundido 

utilizando a técnica de laser melting foi analisada utilizando MEV-FEG, EDS e EBSD. 

Além disso, também foram feitos cálculos do diâmetro do feixe laser, da taxa de 

resfriamento, do tempo de solidificação e da temperatura atingida no substrato. Após a 

análise dos resultados preliminares e a definição das melhores condições de 

processamento, experimentos de deposição de pós de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY no 

substrato da superliga MAR-M247 modificada com nióbio e no estado bruto de fusão 

foram realizados utilizando a técnica de laser cladding. A microestrutura das amostras as 

clad e tratadas termicamente a 1100 e 1150oC por 10 e 50 horas foi analisada por MEV-

FEG com EDS. Também foram realizados ensaios de dureza.  
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Para estudar o comportamento em oxidação isotérmica a 1000°C (ar estático) por 

até 216 horas da superliga MAR-M247 modificada com nióbio, foram feitas medidas da 

variação de massa, da espessura da camada óxida e da depletion zone, além de cálculos das 

constantes de crescimento-tempo (n) e da taxa de oxidação (kp). A microestrutura 

(superfície e seção transversal) das amostras oxidadas foi caracterizada utilizando 

MEV/EDS e difração de raios X. Com base nos resultados obtidos, criou-se uma proposta 

da estrutura da camada óxida formada na superliga MAR-M247 modificada com nióbio e 

submetida aos ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas.  

Através das mudanças microestruturais que a superliga MAR-M247 modificada 

com nióbio apresentou em função das diferentes rotas de processamento (tratamento 

térmico, laser cladding e oxidação isotérmica), o conjunto de resultados obtidos nesta tese 

contribuirá para a produção de rotores da superliga MAR-M247 modificada com nióbio 

num futuro próximo. A utilização do nióbio na composição desta superliga seria de grande 

valia para o Brasil, uma vez que este país possui as maiores reservas de nióbio do mundo.  
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - AS SUPERLIGAS 

As superligas possuem elevada resistência mecânica e à corrosão em temperaturas 

acima de 650°C. As principais aplicações destes materiais são na indústria aeroespacial, de 

produção de energia, automobilística, química, petroquímica e naval [1,2,6,7].  

Os três maiores grupos de superligas são à base de níquel, ferro e cobalto, sendo 

que as superligas à base de níquel constituem o grupo mais importante. Esses materiais 

estão entre os mais complexos já desenvolvidos e possuem uma variedade de elementos na 

composição química que, quando combinados, geram microestruturas interessantes para 

diversas aplicações [1]. 

A massa específica da maioria das superligas de níquel está entre 7,79 e 9,32 g/cm3 

e a condutividade térmica é bastante baixa (cerca de 10% do valor para o níquel puro) 

devido à adição de muitos elementos de liga em teores elevados. Isso faz com que esses 

materiais não dissipem calor, aumentando os gradientes de temperatura, as tensões 

térmicas e a tendência de ocorrer falha por fadiga térmica. Entretanto, sabe-se que o 

coeficiente de expansão térmica das superligas de níquel é baixo, minimizando 

parcialmente as tensões térmicas e a probabilidade de falha por fadiga térmica [8]. 

O surgimento desta classe de materiais iniciou nos anos 30 pela necessidade de 

aumentar a resistência das turbinas de avião e continuou no início dos anos 40 devido à 

exigência crescente dos avanços na tecnologia das turbinas a gás. Desde então, ocorreu 

uma melhora significativa no desenvolvimento de novas superligas e de novos processos 

de fabricação. A Figura 2 apresenta o progresso na capacidade das paletas de primeiro 

estágio em operar em altas temperaturas desde 1940 até 2010. Os dados apresentados 

referem-se a materiais para pás de turbinas em que são exigidas vida em fluência de 1000 

horas na tensão de 137 MPa. As primeiras superligas eram produzidas por forjamento. 

Entretanto, observa-se que os materiais fundidos são preferíveis aos materiais forjados 

devido à maior vida em fluência [1].  
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Figura 2: Evolução da capacidade de operar em altas temperaturas das superligas desde 

1940 até 2010. Adaptado de [1].  

 

A primeira alteração para aumentar a resistência das ligas forjadas foi aumentar a 

quantidade de Al e Ti, pois isso aumentaria a fração volumétrica da fase γ’. Mais tarde, as 

superligas foram reforçadas com o aumento nas concentrações de Mo, W e Nb. Entretanto, 

observaram-se grandes dificuldades no forjamento das mesmas [9]. Como solução desse 

problema, foi introduzida a técnica de fundição a vácuo na década de 50. Com o auxílio 

desta técnica, as superligas contendo grande concentração de elementos reativos (Al, Ti) 

puderam ser fundidas e, futuramente, ganharam resistência pelo aumento na fração de 

precipitados de γ’ e na quantidade de elementos de reforço na solução sólida, além de 

possuírem grãos equiaxiais. Uma vantagem dos materiais com grãos equiaxiais está no fato 

de que eles podem ser frequentemente utilizados na condição bruta de fusão (as cast) ou 

após um tratamento térmico simples [1, 8, 9]. Também foram adicionados C, B e Zr para o 

aumento na resistência dos contornos de grão.  

Entretanto, como os contornos de grão geralmente representam pontos de baixa 

resistência mecânica e tendem a concentrar tensões, o surgimento das superligas 

solidificadas direcionalmente com grãos colunares na década de 60 proporcionou 

considerável ganho na resistência à fluência pela eliminação dos contornos de grão 
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transversais. O processo de solidificação direcional é uma variante do processo 

convencional de fundição e é baseado no uso de moldes em casca produzidos pela técnica 

de cera perdida. A geometria do molde e as condições de operação (temperatura do metal e 

taxa de solidificação) são rigorosamente controladas para garantir que a solidificação 

ocorra ao longo de uma direção. Isso é conseguido com um superaquecimento de 25 a 

100°C acima da temperatura liquidus do material. Nestas condições, a estrutura de 

solidificação consiste de grãos colunares dendríticos com os eixos das dendritas primárias 

e seus braços secundários crescendo paralelos à direção <100>. Em alguns materiais 

solidificados direcionalmente, são adicionados pequenos teores de Hf com o objetivo de 

evitar a fratura intergranular, além de altas concentrações de Cr para aumentar a resistência 

à corrosão/oxidação em altas temperaturas e moderados teores de Re para aumentar o 

reforço na solução sólida da fase γ [1,8].  

A resistência mecânica pode ser aumentada pela eliminação dos contornos de grão, 

chegando-se à produção dos chamados monocristais. Com isso, é possível aumentar as 

temperaturas solidus e solvus de γ’ do material, evitando a formação de eutético e tornando 

possível a completa solubilização da fase γ’ grosseira advinda do material no estado bruto 

de fusão e a posterior formação de finos precipitados distribuídos uniformemente sem a 

ocorrência de fusão incipiente durante o tratamento térmico de envelhecimento [1,8]. Com a 

possibilidade da produção de monocristais, os elementos de reforço dos contornos de grão 

foram retirados possibilitando, junto com a ausência de contornos, a redução da 

microsegregação e o aumento da resistência mecânica [9]. A Figura 3 ilustra a estrutura de 

grãos equiaxiais, colunares e monocristal.  

 

Figura 3: Estrutura com grãos equiaxiais (a), grãos colunares solidificados direcionalmente 

(b) e monocristal (c). Adaptado de [10].  
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A Figura 4 apresenta um conjunto de curvas obtidas em condições de fluência 

(982°C e 206 MPa) da superliga MAR-M200 fundida convencionalmente, solidificada 

direcionalmente e monocristalina [11]. Pode-se observar que as superligas monocristalinas 

resistem muito mais à deformação do que as superligas policristalinas de grãos equiaxiais e 

de grãos colunares. Por esse motivo, as superligas monocristalinas estão sendo cada vez 

mais utilizadas em aplicações que necessitam de elevada resistência mecânica em elevadas 

temperaturas e tensões [1,8].  

Figura 4: Deformação em fluência (982°C e 206 MPa) em função do tempo para a 

superliga MAR-M200. Adaptado de [11].  

A microestrutura típica de uma superliga à base de níquel é composta por: 

• Fase matriz γ, que possui estrutura cristalina cúbica de face centrada e é uma 

solução sólida rica em níquel e endurecida pela adição de átomos de cobalto, 

molibdênio, tungstênio, cromo e tântalo em distribuição aleatória;  

• Fase γ’ Ni
3
(Al,Ti,Ta,Nb), que é um composto intermetálico estrutural do tipo A

3
B 

com estrutura cristalina L12 (CFC ordenada) e possui uma relação de orientação 

cubo-cubo com a matriz, podendo apresentar morfologia esferoidal, cuboidal ou 

outras formas, a depender da fração volumétrica, composição química e 

tratamentos térmicos. É a principal fase endurecedora das superligas à base de 

níquel. O endurecimento se deve à deformação provocada por essas partículas na 

matriz, as quais estão associadas com tensões elásticas que dificultam a 

movimentação de discordâncias; 

• Carbetos do tipo M23C6, MC, M6C e M
7
C

3
, que são formados através da adição de 

carbono em quantidades de 0,05 a 0,2% em peso e elementos formadores de 

carbetos que apresentem grande afinidade pelo carbono tais como Ti, Ta, Hf, Cr, 
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Mo e Nb. Geralmente, os carbetos aparecem em diversas morfologias e 

composições e em partículas isoladas e heterogeneamente distribuídas sem 

orientação coerente com a matriz, frequentemente entre as dendritas. Os carbetos 

que possuem morfologia, tamanho e distribuição corretos previnem o 

escorregamento dos contornos e permitem a relaxação das tensões ao longo dos 

contornos;  

• Boretos do tipo MB2 e M3B2, que se caracterizam por serem partículas duras e 

refratárias e, freqüentemente, parecem crescer do contorno de grão para o interior 

do grão. Os boretos são compostos difíceis de serem identificados, pois a 

quantidade de boro adicionada nas superligas é bastante pequena (entre 50 e 500 

ppm).  

A Figura 5 apresenta as principais fases na microestrutura de uma superliga. Os 

principais mecanismos de endurecimento das superligas são endurecimento por solução 

sólida, precipitação de carbetos e de uma fase intermetálica (fase γ’). 

 

Figura 5: Microestrutura típica de uma superliga à base de níquel [7]. 

 

As superligas à base de níquel ainda podem formar um grande número de fases 

secundárias, tais como as fases µ, Laves e σ, que são conhecidas como fases TCP 

(Topologically Close-Packed Phases ou Fases Topologicamente Compactas) e possuem 

um reticulado cristalino complexo, formado por camadas de átomos compactadas, 

separadas por espaços interatômicos relativamente grandes. Além disso, essas fases 

possuem forma de plaquetas e, geralmente, nucleiam nas partículas de carbetos presentes 

nos contornos de grão. Elas são geralmente indesejáveis, pois são fases frágeis e afetam a 

ductilidade e a resistência à fluência do material uma vez que são sítios de nucleação e 

propagação de trincas [7].  
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As fases TCP são formadas em altas temperaturas de serviço ou durante 

tratamentos térmicos [6, 7, 11]. Entretanto, os carbetos podem reter certos elementos que 

causariam a formação de fases TCP durante o tratamento térmico ou em condições de 

serviço. A Figura 6 apresenta a precipitação da fase σ nos contornos de grão de uma 

superliga após um tratamento térmico a 750°C por 5000 horas [1]. Para evitar a formação 

das fases TCP, a composição das superligas deve ser rigorosamente controlada.  

 

Figura 6: Precipitados da fase σ nos contornos de grão de uma superliga após tratamento 

térmico a 750°C por 5000 horas [1]. 

 

Sabe-se que as fases γ e γ’ possuem estrutura cristalina CFC e parâmetros de rede 

muito próximos. Em virtude disso, os precipitados da fase γ’ geralmente são coerentes com 

a matriz γ e a interface entre as duas fases tende a ser nos planos {100} (orientação cubo-

cubo). Porém, como os parâmetros de rede não são iguais, a diferença entre eles (misfit) 

não é zero. O misfit (ou mismatch) pode ser calculado pela seguinte equação [12, 13]: 

 

� = 2 (��� − ��)
(��� +  ��)  

 

onde aγ’ e aγ são os parâmetros de rede das fases γ’ e γ, respectivamente. Sabe-se também 

que, quanto menor o valor do misfit, maior o endurecimento proporcionado ao material. 

Desta forma, são desejados valores de δ negativos. Isto porque um alto valor de misfit 

aumenta a força motriz para o engrossamento das partículas, sendo indesejável em 

superligas projetadas para trabalhar em temperaturas elevadas [8]. Para precipitados 

pequenos ou com misfit com valores que tendem a zero, os precipitados tendem a possuir 
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formato esferoidal. Já em materiais com misfit negativos, as partículas tendem a possuir 

formato cuboidal [13].  

Em termos de propriedades mecânicas, as superligas a base de níquel apresentam 

um comportamento anômalo da tensão de escoamento em função da temperatura. Nas ligas 

convencionais, o aumento da temperatura causa uma redução na tensão de escoamento. Já 

nas superligas, a tensão de escoamento não diminui consideravelmente e, em alguns casos, 

pode até mesmo aumentar com o aumento da temperatura. Observa-se esse comportamento 

até temperaturas próximas de 800°C. Acima dessa temperatura, a tensão de escoamento 

diminui rapidamente [1]. A Figura 7 apresenta o comportamento anômalo de uma superliga 

contendo 20% da fase γ’. 

 

Figura 7: Variação do limite de escoamento de uma superliga contendo 20% da fase γ’. 

Adaptado de [11]. 

 

2.2 - O NIÓBIO NAS SUPERLIGAS  

 

O nióbio foi descoberto no começo do século XIX pelo britânico Charles Hatchett. 

Este elemento possui baixa concentração na crosta terrestre (aproximadamente 24 ppm), 

sendo que o Brasil é o maior produtor mundial de minério de nióbio (58 mil toneladas por 

ano, 92% da produção mundial) e possui a maior reserva mineral de nióbio do mundo (2,9 

milhões de toneladas, aproximadamente 95% das reservas mundiais), de acordo com dados 

de 2010 [3,4].  
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A indústria siderúrgica consome cerca de 70% da produção mundial de nióbio, 

seguida pelas superligas, com aproximadamente 26% [3,4]. Diversos tipos de superligas 

forjadas possuem nióbio na sua composição como, por exemplo, a INCONEL 718 (5,3% 

em peso de Nb), a INCONEL 706 (3% em peso de Nb), a INCONEL 625 (3,5% em peso 

de Nb), a René 62 (2,3% em peso de Nb) e a Udimet 630 (6,5% em peso de Nb) [3]. 

Embora seja adicionado em teores relativamente pequenos (inferior a 3% em peso), o 

nióbio também é um importante elemento de liga para superligas fundidas como a 

INCONEL 713C, MAR-M200 e SEL-15 [14]. 

O nióbio é um dos principais elementos endurecedores presente na composição das 

superligas, contribuindo para a resistência à tração, ductilidade, vida até a ruptura e 

resistência à fadiga. Além disso, como o nióbio é um elemento fortemente microsegregante 

e se localiza principalmente na região interdendrítica, a adição desse elemento pode 

aumentar os núcleos de precipitados de γ’ nas regiões interdendríticas e promover uma 

distribuição mais homogênea das partículas desta fase.  

Quando em teores mais baixos, a adição de nióbio aumenta a fração volumétrica 

dos precipitados de γ’ e a temperatura de solubilização desta fase, levando seu efeito 

endurecedor a temperaturas ainda mais altas, além de promover o refinamento dos grãos e 

favorecer a distribuição homogênea dos carbetos MC. Maiores quantidades de nióbio 

contribuem para a maior quantidade e estabilidade da fase γ’, pois o nióbio substitui o 

alumínio nesta fase. Além disso, o nióbio melhora as propriedades mecânicas através do 

endurecimento por precipitação de carbetos primários de nióbio NbC a partir do líquido e 

carbetos secundários NbC durante o tratamento térmico ou em condições de serviço. 

Entretanto, este elemento contribui fracamente no endurecimento por solução sólida, se 

comparado com o tântalo e o rênio. Em certas superligas níquel-cromo-ferro, altos teores 

de nióbio levam à precipitação da fase endurecedora γ’’ (Ni
3
Nb), que é um composto 

intermetálico com estrutura tetragonal de corpo centrado (TCC) [11]. 

Por outro lado, as propriedades mecânicas podem ser reduzidas drasticamente se o 

teor de nióbio for muito elevado. Altos teores de nióbio favorecem a precipitação de 

elevadas quantidades das fases indesejáveis TCP após tratamentos térmicos ou em serviço 

por longos períodos de tempo [14]. Além disso, o nióbio é um elemento fortemente 

eletropositivo, fator que contribui para a formação dos carbetos NbC e das fases TCP. 
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2.3 - TRATAMENTOS TÉRMICOS DE HOMOGENEIZAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO  

 

A minimização da segregação em ligas fundidas através de tratamentos térmicos de 

solubilização e homogeneização desempenha um papel fundamental nos processos 

termomecânicos de superligas que são utilizadas em altas temperaturas [15].  

O efeito dos parâmetros de processo que envolve a solidificação no 

desenvolvimento da microestrutura das superligas é importante, pois a microestrutura no 

estado bruto de fusão e após os tratamentos térmicos afeta diretamente o desempenho final 

do material. O espaçamento entre os braços dendríticos, a macro/microsegregação, o 

tamanho de grão, a distribuição e morfologia dos precipitados e a porosidade são fatores 

que influenciam as propriedades mecânicas [16]. 

As segregações que ocorrem durante a solidificação ocasionam dois efeitos 

prejudiciais nas propriedades das superligas: o primeiro é que elas levam a não 

precipitação e o segundo é que podem causar a formação de fases secundárias nos 

espaçamentos interdendríticos, e os efeitos podem ser prejudiciais mesmo quando essa fase 

é a γ’. Isso é devido à presença de diversas morfologias das fases, que podem dar início ao 

processo de fratura do material. Com isso, torna-se necessário um tratamento de 

homogeneização a fim de se obter um material isotrópico e uniforme [8].  

Os tratamentos térmicos de homogeneização química são muito utilizados em 

superligas no estado bruto de fusão com o objetivo de eliminar a segregação de vários 

elementos de tal forma que a segregação química após o tratamento não seja prejudicial ao 

material. Entretanto, o tempo necessário para eliminar a segregação e obter uma 

composição uniforme é extremamente longo, particularmente quando a segregação é 

severa, quando envolve elementos pesados (W, Ta e Mo) que se difundem lentamente e 

quando a estrutura de solidificação é grosseira (espaçamento entre os braços dendritícos 

primários da ordem de 100 µm) [8]. As temperaturas de homogeneização química são mais 

baixas que as de solubilização, variando entre 800ºC a 1100ºC.  

A temperatura do tratamento térmico de solubilização tem que ser acima da 

temperatura solvus de γ’ para dissolver toda a fase γ’ e abaixo da temperatura de fusão 

incipiente para não causar a formação de líquido e mudança de volume, levando à 

formação de microporos depois da re-solidificação. Quando o material possui 

microestrutura heterogênea, o termo temperatura de “fusão incipiente” é mais correto do 

que temperatura solidus. Isto é porque as regiões interdendríticas, que são as últimas a 
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solidificar, possuem menor temperatura de fusão, ou seja, um material com menor 

segregação possui a temperatura de fusão incipiente mais próxima da temperatura solidus 

de equilíbrio. Portanto, a “janela” do tratamento de solubilização é, na prática, definida 

pela temperatura solvus de γ’ e pela temperatura de fusão incipiente da liga. Entretanto, a 

temperatura do tratamento térmico de solubilização não é definida apenas pelas 

temperaturas solvus de γ’ e de fusão incipiente, mas também pelo tamanho dos grãos da 

fase γ e pelo processo de decomposição dos carbetos e boretos em partículas menores [11]. 

Um típico tratamento de solubilização para superligas monocristalinas é a 1300°C por 3 

horas [8]. 

Numa liga com segregação, a temperatura solvus de γ’ pode variar mais de dezenas 

de graus Celsius de um ponto para outro. Em outras ligas, o intervalo da temperatura 

solvus de γ’ pode exceder a temperatura de fusão incipiente, tornando impossível a 

solubilização completa, ou seja, precipitados de γ’ em pequenas quantidades são 

encontrados nas regiões interdendríticas após o tratamento térmico de solubilização [8]. Isso 

pode ser resolvido sabendo-se que a temperatura de fusão incipiente pode ser elevada com 

tratamentos térmicos a baixas temperaturas como, por exemplo, utilizando um complexo 

tratamento de solubilização e homogeneização envolvendo algumas etapas com sucessivos 

aumentos de temperatura. 

O tratamento térmico de solubilização estabiliza a morfologia dos carbetos. 

Entretanto, a exposição em alta temperatura pode causar a degeneração dos carbetos, 

resultando na saturação dos mesmos nos contornos de grão e comprometendo as 

propriedades mecânicas da superliga [17].  

Durante o resfriamento do material após o tratamento térmico de solubilização, 

pode ser observada uma grande variedade de morfologias de precipitados de γ’, como 

mostra a Figura 8. Durante o resfriamento contínuo, os precipitados mudam de forma 

conforme eles crescem: núcleos esféricos transformam-se em cubos perfeitos, que evoluem 

para cubos e para formas mais complexas como dendritas e estrelas. A estrela (cubos 

deformados com cantos estendidos) possui energia interfacial maior do que o cubo simples 

e é observada apenas amostras tratadas em temperaturas acima da solvus de γ’ e resfriadas 

rapidamente (quench) [8]. A formação da estrutura na forma de estrelas pode ser observada 

pelo crescimento preferencial dos cantos dos cubos, que são regiões supersaturadas e que 

concentram maiores tensões.  
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Figura 8: Diferentes morfologias de γ’ após o tratamento térmico de solubilização [8]. 

 

2.4 - TRATAMENTO TÉRMICO DE ENVELHECIMENTO 

 

Normalmente, o tratamento térmico de envelhecimento é uma etapa que sucede o 

tratamento térmico de solubilização. O objetivo do tratamento térmico de envelhecimento é 

aumentar a resistência mecânica e a resistência à fluência das superligas através do 

refinamento das partículas da fase γ’ primária por meio da fragmentação, dissolução e re-

precipitação das mesmas, originando a fase γ’ secundária extremamente fina, com 

morfologia cuboidal e com tamanho e distribuição adequada dentro dos canais da matriz γ 
[18, 19, 20]. A Figura 9 apresenta a fase γ’ primária originando a fase γ’ secundária.  

 

Figura 9: Nucleação da fase γ’ nos “corredores” da matriz γ. Adaptado de [11]. 

O alumínio é solúvel no níquel em altas temperaturas e o resfriamento rápido 

mantém a solução sólida supersaturada à temperatura ambiente. O aquecimento posterior 

em temperaturas mais baixas permite a precipitação controlada da fase γ’ (Ni3Al). Esse 

efeito de endurecimento por precipitação ocorre quando o teor de alumínio é de 5 a 12% 

em peso. Como as fases γ e γ’ são cúbicas de face centrada e a diferença entre os 

γ’ primária 

γ’ secundária 
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parâmetros de rede dessas fases é de 0,5 a 1%, então os precipitados de fase γ’ são 

coerentes com a matriz γ. Acima de um determinado tempo de envelhecimento as 

partículas da fase γ’ coalescem, levando à redução da dureza e ao superenvelhecimento do 

material.  

As partículas de γ’ precipitadas durante a solidificação são chamadas de primárias. 

Durante os tratamentos térmicos em temperaturas acima da temperatura solvus de γ’, a fase 

de γ’ primária se fraciona, dissolve e reprecipita dando origem à fase γ’ secundária. Estas 

partículas são normalmente cúbicas, porém com um tamanho médio muito menor (0,1 a 

0,2 µm) que as primárias. A fase γ’ secundária é relativamente estável em alta temperatura 

e se encontra dispersa uniforme e homogeneamente na matriz γ. Já as partículas de γ’ 

terciárias estão associadas à precipitação durante o processo de resfriamento rápido após os 

tratamentos térmicos e possuem tamanho médio de 0,01 a 0,02 µm [22]. A identificação 

dessas partículas é extremamente complicada devido ao seu tamanho. Entretanto, acredita-

se que a fase γ’ terciária possui a mesma (ou muito próxima) composição da γ’ primária. A 

Figura 10 ilustra as diferentes formas da fase γ’ em uma superliga tratada termicamente. 

 

Figura 10: Ilustração esquemática dos diferentes tipos da fase γ’ em amostras tratadas 

termicamente. Adaptado de [21]. 

 

Cabe salientar que a efetividade do endurecimento de γ’ depende da fração 

volumétrica, do tamanho e da forma como essas partículas estão distribuídas no material. 

Em termos de propriedades mecânicas, a existência da fase γ’ terciária pode aumentar a 
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resistência e a dureza da superliga, pois estas partículas tornam-se um obstáculo para a 

movimentação de discordâncias [22].  

 

2.5 - LASER CLADDING 

 

As exigências sempre crescentes de qualidade e confiabilidade/reprodutibilidade de 

resultados têm contribuído para uma utilização cada vez maior de processos de soldagem 

facilmente automatizáveis. Os processos de soldagem a laser têm ocupado um espaço cada 

vez maior nas mais diversas indústrias, em particular a soldagem de materiais dissimilares, 

como os processos de deposição assistida por laser cladding. Este fato deve-se, em grande 

parte, à sua capacidade de oferecer soluções para projetos que requerem processos de 

difícil ou, até mesmo, de impossível execução por métodos tradicionais. 

Apresentando-se como um processo alternativo às técnicas convencionais de 

soldagem quando se necessita de uma superfície resistente ao desgaste, o processo de laser 

cladding permite a deposição do revestimento e a obtenção de uma superfície homogênea, 

com forte ligação metalúrgica com o substrato, baixo grau de diluição e mínima distorção. 

Além disso, dentre os métodos de tratamento de superfície, o laser cladding é um dos mais 

vantajosos pois permite uma alta densidade de potência, sendo possível cobrir materiais 

refratários ou até mesmo cerâmicas [23,24]. 

O processo de laser cladding tornou-se uma tecnologia de reparação, pois permite 

um controle exato dos parâmetros de processo, produzindo depósitos com baixa diluição, 

alta densificação, baixa porosidade, baixa penetração do feixe laser, microestrutura fina, 

levando a propriedades interessantes e potencialmente úteis e superiores aos materiais 

produzidos utilizando outros processos de tratamento superficial [25, 26]. A espessura típica 

dos revestimentos produzidos por laser cladding é da ordem de 50 µm a 2 mm, colocando 

esta técnica em competição com outros processos como thermal spray e soldagem [27]. 

Além disso, devido à elevada precisão da energia do feixe laser, o processo pode ser 

utilizado em componentes pequenos e com geometria complexa, uma possibilidade que 

não existe na maioria das técnicas de tratamento de superfície. As altas taxas de 

aquecimento e resfriamento permitem obter uma microestrutura fina e com melhores 

propriedades [26, 27, 28]. 

Na literatura consultada relata-se muitos estudos tais como a união entre titânio e 

alumínio para aplicações aeronáuticas [29], a soldagem com laser pulsado de Nd:YAG de 

aços inoxidáveis e ligas de níquel [30], que é um tipo de união muito utilizada na válvula de 
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controle de combustível de propulsores de satélite, além da união entre alumínio e aço 

carbono para uso na indústria naval e construção de modernos iates [31], que já foi 

pesquisada anteriormente para aplicações criogênicas [32].  

 
2.5.1 - O processo de laser cladding 

 

O princípio do processo de laser cladding consiste na formação de um 

revestimento, com propriedades químicas e mecânicas melhores que o substrato, através da 

fusão do material do revestimento e de uma fina camada do substrato (entre 0,1 e 1 mm de 

espessura, sem evaporação) com um feixe laser de alta potência e normal à superfície do 

substrato. A rápida solidificação da área fundida causa a formação do revestimento 

perfeitamente unido ao substrato, com o mínimo de diluição, sem poros e sem trincas [27, 

33]. Devido à alta taxa de solidificação, a microestrutura resultante é fina e frequentemente 

contém fases metaestáveis e soluções sólidas supersaturadas, gerando um material com 

propriedades interessantes e potencialmente úteis [27]. 

O processo de laser cladding pode ser feito de 2 maneiras diferentes: a primeira 

consiste em pré-depositar o material do revestimento (pó, fio, folha, etc) na superfície do 

substrato e então fundi-los com o feixe laser para formar o revestimento; a segunda chama-

se blown powder method (método do pó soprado) e consiste em injetar o material (pó, 

pasta ou fio) na piscina fundida do substrato criada pelo feixe laser [25, 34]. A taxa de 

alimentação do pó deve ser suficientemente alta para criar uma camada do revestimento no 

substrato [27]. A Figura 11 apresenta um esquema do processo blown powder method, 

método que foi utilizado neste trabalho. 
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Figura 11: Método do pó soprado. Adaptado de [35]. 

 

A técnica de laser cladding com injeção de pó é a mais vantajosa e é o único 

processo que tem utilidade prática, pois permite o uso de vários materiais tanto para o 

substrato quanto para o revestimento, desde que a temperatura de fusão do material de 

revestimento não seja muito maior do que a temperatura de fusão do substrato. Nesse 

processo, o pó é conduzido por meio de um gás de arraste (argônio é usado como gás de 

arraste e também ajuda a proteger a região da piscina fundida da oxidação) e atinge a 

piscina fundida criada pelo feixe laser de alta intensidade direcionado para a superfície do 

substrato. O feixe laser funde o pó e uma fina camada do substrato e, através do 

movimento contínuo do feixe, a trilha de depósito é formada [27, 33].  

Os parâmetros de processo devem ser escolhidos de maneira que o material 

depositado fique metalurgicamente unido com o substrato e que a diluição seja 

suficientemente pequena para evitar degradação das propriedades do revestimento. A 

técnica de laser cladding com injeção de pó apresenta elevada eficiência energética devido 

ao aumento da absorção de energia do feixe laser pelas partículas do pó, além de poder ser 

utilizada em áreas grandes ou pequenas de componentes com geometria complexa. A 

janela dos parâmetros de processo é maior do que os outros processos, o controle da 

aderência do revestimento, a diluição e o controle da espessura do depósito são mais fáceis 

e a reprodutibilidade é melhor [27, 33]. 

O processo de laser cladding também pode ser uma técnica complementar, pois a 

energia do feixe laser é localmente aplicada e permite tratar áreas localizadas e pequenas, 
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além da versatilidade do processo permitir alcançar propriedades de acordo com a 

necessidade local. Áreas maiores podem ser alcançadas utilizando a técnica de 

overlapping, onde sucessivas trilhas individuais são depositadas através da fusão de uma 

fina camada da superfície da trilha anterior e do substrato quando uma nova trilha é 

depositada. A baixa rugosidade é obtida com overlapping entre 50 e 60% [27]. A Figura 12 

apresenta um esquema da seção transversal e da superfície coberta por sucessivas camadas 

de depósito após overlapping utilizando laser cladding.   

 

 

 

(a) (b) 

Figura 12: Seção transversal (a) e superfície (b) do depósito após overlapping obtido por 

laser cladding.  

 

A Figura 13 apresenta o overlapping de pó de NiCr em uma placa de aço 1018, 

com espessura do depósito = 1,5 mm, potência do feixe laser = 4 kW e velocidade do feixe 

laser = 0,45 metro/min [36].  

 

Figura 13: Overlapping de pó de NiCr em uma placa de aço 1018. Adaptado de [36]. 

 

Com o objetivo de obter as melhores propriedades dos revestimentos, parâmetros 

importantes como potência, velocidade e diâmetro do feixe laser e a taxa de alimentação 

do pó devem ser controlados durante o processo, além de ser essencial evitar a diluição 

excessiva do revestimento no substrato. Outros requisitos importantes são a perfeita 

aderência entre o revestimento e o substrato, os revestimentos devem ser livres de poros e 
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trincas, mudanças dimensionais devem ser evitadas, o substrato não pode sofrer 

degradação térmica e distorção. Por causa do preciso controle de energia, o processo de 

laser cladding permite que esses requerimentos sejam controlados muito mais fácil e 

precisamente quando comparado com outras técnicas de recobrimento de superfície [27, 37]. 

A Figura 14 apresenta a influência da velocidade de varredura do feixe laser durante o 

processo de laser cladding de uma liga Al-40Si em laser de 3 kW de potência e 

velocidades do feixe laser de 10, 20 e 26,7 mm/s.  

   

(a) (b) (c) 

Figura 14: Micrografia (microscópio óptico) de Al-40Si em diferentes velocidades de 

varredura do feixe laser: (a) 10 mm/s; (b) 20 mm/s; (c) 26,7 mm/s. 

 

A rápida solidificação na camada superficial é uma característica do processo de 

laser cladding e, sob determinadas condições, os revestimentos formados atingem taxas de 

resfriamento maiores que 103 K/s, gerando microestruturas extremamente finas, de não 

equilíbrio ou até mesmo amorfas [38].  

A escolha do laser e dos parâmetros de processo afeta a microestrutura e as 

propriedades do material. O efeito da radiação laser depende principalmente da densidade 

de potência (a potência absorvida por unidade de área da superfície do material) e do 

tempo de interação do feixe com o material. Os parâmetros correspondentes ao processo de 

laser cladding são 102 a 104 W/mm2 de densidade de potência e tempo de interação de 10-3 

a 0,5 segundo [27]. 

As taxas de resfriamento em aplicações com feixe laser de alta densidade de 

energia estão na faixa das taxas encontradas em processos de fundição convencional e 

solidificação rápida. A taxa de resfriamento envolvida em aplicações de laser é tipicamente 

da ordem de 103 a 106 oC/s [39, 40].   

O processo de laser cladding geralmente possui elevada diluição, uma vez que é 

necessário uma certa profundidade de fusão para garantir boa ligação do revestimento com 

o substrato e uma linha de fusão livre de defeitos. A diluição deve ser menor que 5% e é 

influenciada pelo tempo de interação do feixe laser com a amostra. Quanto maior a 



46 
 

velocidade de varredura do feixe de laser, menor o tempo de interação do mesmo com a 

amostra e, consequentemente, menor é a diluição [26].  

Outros fatores também influenciam a diluição, tais como: condutividade térmica e 

temperatura inicial do substrato, refletividade do material, fluxo de pó e potência do feixe 

laser. Para baixos valores de potência, não há fusão do substrato e o revestimento não 

adere ao substrato enquanto que, para altos valores de potência, o substrato funde cada vez 

mais à medida que a potência aumenta, aumentando a diluição. Numa situação considerada 

ideal, deve-se ter apenas a fusão superficial do substrato com a perfeita aderência do 

revestimento e o mínimo de diluição [33].  

A interação da luz laser com o material alvo é um fenômeno complexo, 

multidimensional e multiparâmetros [39]. O coeficiente de absorção dos metais para ondas 

eletromagnéticas aumenta e as perdas da radiação laser devido à reflexão diminuem com a 

diminuição do comprimento de onda [26]. O comprimento de onda do laser Nd:YAG é 

1,064 µm. Este valor é exatamente 10 vezes menor do que o laser de CO2, que possui 

comprimento de onda de 10,64 µm. Isso resulta em um tamanho do feixe 10 vezes menor e 

em uma perda da radiação por reflexão menor para os processos utilizando laser Nd:YAG. 

Além disso, a baixa refletividade das superligas causa alta taxa de absorção de energia do 

laser Nd:YAG, além de baixa tensão residual quando comparado ao laser de CO2 
[41].  

A Figura 15 apresenta um esboço da piscina fundida e da forma da frente de 

solidificação na seção longitudinal no centro de uma trilha de laser previamente publicada 

na literatura com o objetivo de entender as condições de solidificação durante o processo 

de laser cladding. O vetor U representa a velocidade da frente de solidificação como um 

todo enquanto que Us e Ut são os componentes normal e tangencial à curva da frente de 

solidificação, respectivamente. Uma vez que a direção na qual a frente de solidificação se 

move é ao longo do máximo gradiente térmico, e este é normal à interface sólido-líquido, a 

velocidade Us está diretamente ligada com a velocidade do feixe de laser U através da 

relação Us = Ucosθ. Desta forma, a velocidade local de solidificação Us aumenta 

rapidamente de zero no fundo da trilha para um valor próximo de U no topo da trilha 

enquanto que o gradiente de temperatura na frente de solidificação (denominado G) é mais 

alto no fundo da trilha e diminui à medida que se aproxima da superfície da trilha. Isto 

significa que a taxa de resfriamento (R) irá aumentar do fundo para o topo da superfície do 

revestimento de acordo com a relação R = G*U. Em outras palavras, o topo da superfície 

terá a maior taxa de resfriamento [38,42].  
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Figura 15: Forma da piscina fundida e da frente de solidificação na seção longitudinal no 

centro de uma trilha. Adaptado de [38]. 

 

A morfologia de solidificação dos metais depende de parâmetros como Us e G. 

Durante a solidificação, a trilha solidificada atua como um tanque de calor e a solidificação 

é direcional. Portanto, estruturas da interface podem variar da forma planar para baixas 

taxas de crescimento para estruturas celulares e dendríticas à medida que a taxa de 

crescimento aumenta. As dendritas são caracterizadas pelo crescimento de braços e troncos 

ao longo de orientações cristalográficas preferenciais. Dessa forma, a direção de Us 

controla a direção principal de crescimento das dendritas para cada velocidade do feixe 

laser [38].   

A ocorrência simultânea de fusão e solidificação é a parte mais importante do 

processamento a laser. O movimento do feixe laser funde localmente o material e, quando 

a radiação laser parar, o resfriamento rápido ocorrerá devido à transferência de calor para o 

substrato, permitindo que a frente de solidificação avance rapidamente do fundo para a 

superfície da piscina fundida em uma velocidade que depende da velocidade do feixe laser 

e da profundidade e forma da piscina fundida. Entretanto, ao invés de se ter nucleação de 

novos grãos na superfície da amostra como ocorre em muitos outros processos, a 

solidificação procede epitaxialmente a partir dos grãos parcialmente fundidos ao longo da 

interface sólido/líquido do substrato refundido, quando as condições de processamento são 

corretamente ajustadas, fazendo com que a orientação do depósito seja quase idêntica à do 

substrato. A direção média de crescimento durante a solidificação é aproximadamente 

perpendicular à interface sólido/líquido e alinhada à direção do fluxo de calor. Efeitos 
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cristalográficos também podem influenciar de maneira a favorecer o crescimento dos grãos 

ao longo de uma direção preferencial [37, 39].  

O processamento das superligas por laser pode ser problemático na prática, pois 

esses materiais possuem baixa capacidade de acomodar as tensões termomecânicas devido 

à baixa ductilidade e, como consequência, trincam [43, 44].  Geralmente, as trincas estão 

relacionadas com as altas taxas de resfriamento do processo de laser cladding (até 106 K/s). 

Os dois fatores que causam o surgimento de microfissuras na HAZ (Heat Affected Zone 

Zona Termicamente Afetada) são: a presença de líquido de baixo ponto de fusão nos 

contornos de grão, que permite que os contornos se separem devido às tensões térmicas e 

de contração resultantes do ciclo de resfriamento; o alto nível de tensão residual na camada 

depositada durante o resfriamento, que surge devido ao calor absorvido durante o processo 

e é causado pela diferença das propriedades físicas (coeficientes de expansão térmica e 

condutividade térmica) do revestimento e do substrato [45, 46, 47].  

A resistência mecânica das superligas em elevadas temperaturas está relacionada 

com a precipitação da fase γ’ Ni3(Al,Ti). As superligas que possuem endurecimento por 

precipitação de γ’ com a soma de Al + Ti maior que 6% em peso são altamente 

susceptíveis à microfissuras durante o processamento por laser [48]. Essas microfissuras 

ocorrem nas regiões eutéticas γ/γ’, que são ricas em Al e Ti [49, 50].  

O papel dos precipitados de γ’ em promover as microfissuras na zona termicamente 

afetada em superligas é devido à rápida reprecipitação desta fase durante o resfriamento, 

que induz altas tensões de contração devido ao significativo endurecimento intragranular e 

causam a separação dos grãos ao longo dos contornos de grão quando o limite da 

ductilidade intergranular é ultrapassado. Os grãos endurecidos resistem às tensões e fazem 

com que as tensões sejam concentradas ao longo dos contornos de grão, aumentando a 

força motriz para o trincamento [51, 52].   

As trincas dependem da velocidade e da potência do feixe laser, uma vez que 

ambas afetam o gradiente térmico. A velocidade determina a fração de tempo que o feixe 

de laser gasta depositando energia no material. A suspectibilidade de uma liga trincar na 

zona termicamente afetada aumenta com o aumento da velocidade do feixe laser, pois o 

tempo de interação do feixe laser com a amostra é reduzido e menos energia é depositada 

no material [52, 53, 54, 55].  

Entretanto, cabe salientar que a energia depositada não aquece somente a área 

diretamente abaixo do feixe laser, ou seja, parte da energia é conduzida para as 
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redondezadas do material. Quanto menor for o tempo que o feixe interage com o material, 

menor é a quantidade de calor que é transferida para as regiões adjacentes e, 

consequentemente, maior é o gradiente térmico. A magnitude das tensões geradas é 

diretamente proporcional ao gradiente térmico e ambos geralmente aumentam com o 

aumento da velocidade do feixe laser, resultando em um aumento das trincas na zona 

termicamente afetada [52, 53, 54, 55].   

 

2.5.2 - Os revestimentos 

 

Atualmente, a degradação (corrosão e oxidação) das pás de turbinas durante serviço 

é uma das maiores preocupações na pesquisa em Ciência dos Materiais dentro do campo de 

produção de energia. Para suportar tais condições, TBC (thermal barrier coating ou 

revestimento de barreira térmica) resistentes a altas temperaturas são utilizados em turbinas 

a gás. 

O TBC geralmente consiste de uma camada de revestimento cerâmico de zircônia 

parcialmente estabilizada com ítria (top coat) e uma camada de ligação metálica depositada 

entre o top coat e o substrato, denominada bond coat. Os bond coats atuam como uma 

camada de transição através da formação, em elevadas temperaturas, de um filme óxido 

rico em Al (geralmente α-Al2O3) e de espessura menor que 1 µm denominado TGO 

(Thermally Grown Oxide ou Óxido Crescido Termicamente). Este filme óxido proporciona 

melhor adesão do TBC, uma vez que o TBC cerâmico não adere ao substrato metálico, 

além de retardar a interação química entre o substrato e o meio oxidativo/corrosivo 
[56,57,58,59]. A Figura 16 apresenta uma micrografia de um TBC presente no substrato de 

uma superliga Hastelloy X, podendo-se observar claramente o bond coat, o TGO e o TBC.  
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Figura 16: Micrografia de um TBC no substrato de uma superliga Hastelloy X. Adaptado 

de [60].  

 

Dentre os diversos tipos de bond coats, os dois mais utilizados são os aluminetos 

(NiAl ou Ni2Al3) e o MCrAlY. Revestimentos de MCrAlY (M= Ni, Co ou a combinação 

de ambos, dependendo do tipo da superliga utilizada como substrato) têm sido utilizados 

para proteger o substrato devido às suas boas propriedades mecânicas, baixa interação com 

o substrato, elevada dureza, boa adesão e excelente resistência à oxidação/corrosão a 

quente em elevadas temperaturas, além de poderem ser utilizados em um amplo intervalo 

de composições e de acordo com o substrato e as condições de serviço.  

Esses revestimentos geralmente exibem uma microestrutura composta pelas fases 

β−NiAl e γ. A presença da fase γ contribui para o aumento da ductilidade e da resistência à 

fadiga térmica. A exposição do revestimento em elevadas temperaturas causa a difusão de 

Al tanto para a TGO quanto para o substrato. Como a concentração de Al diminui, a fase 

β-NiAl tende a dissolver. Por essa razão, o revestimento é descrito como um reservatório 

de Al, e o tempo de vida do revestimento é medido em termos da diminuição na 

concentração da fase β-NiAl nessas regiões [61]. Cabe salientar que quando a concentração 

de Al no bond coat é muito baixa, outros óxidos além do α-Al2O3 podem formar, 

dependendo da composição do revestimento. A Figura 17(a) apresenta um esquema da 

microestrutura do MCrAlY e a Figura 17(b) mostra que a difusão do Al para o TGO e para 

o substrato resulta na diminuição da fase β em ambos os lados.  
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(a) (b) 

Figura 17: (a) Ilustração esquemática da microestrutura do MCrAlY; (b) A difusão do Al 

para a camada de óxido e para o substrato resulta na diminuição da fase β em ambos os 

lados. Adaptado de [61].   

 

Nos revestimentos de MCrAlY, a adição de Cr aumenta a resistência à corrosão a 

quente, mas a quantidade adicionada é limitada pelo efeito que esse elemento pode causar 

ao substrato e pela formação de fases ricas em Cr. Já a principal função do Al é tornar-se 

um reservatório de metal para abastecer a camada óxida do TGO. A quantidade de Al está 

entre 5 a 15% em peso e a taxa de oxidação do MCrAlY é diretamente proporcional à taxa 

de formação da camada óxida de Al presente na superfície externa. Além disso, o 

comportamento do Al é favorecido pela quantidade de Cr, pois o Cr aumenta a atividade e 

a difusividade do Al. Uma vez que a resistência à oxidação é essencialmente controlada 

pela disponibilidade de Al, seria tentador aumentar a sua quantidade. Entretanto, além 

desse aumento causar uma redução na ductilidade, altas quantidades de Al podem causar 

fragilização do filme óxido.  

Os revestimentos de MCrAlY contêm cerca de 1% em peso de ítrio e o papel 

principal deste elemento é aumentar a aderência do filme óxido e combinar com o enxofre 

para previnir sua segregação para a camada óxida, que é prejudicial para a adesão do filme. 

O ítrio possui solubilidade limitada nas ligas MCrAlY, e o excesso precipita como ítria nos 

contornos de grão [28, 61].  
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Por fim, a escolha do revestimento dependerá do tipo de aplicação do material. A 

Figura 18 mostra que os revestimentos de NiCrAlY são excelentes para materiais que 

trabalham em ambientes oxidantes, enquanto que os revestimentos contendo alto teor de Cr 

são excelentes para materiais que trabalham em ambientes corrosivos.  

 

Figura 18: Composição do revestimento em relação à resistência à corrosão a quente e à 

oxidação. Adaptado de [61].  
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3 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 - A PRODUÇÃO DA SUPERLIGA MAR-M247(Nb) 

 

Neste trabalho, a superliga MAR-M247 convencional foi modificada através da 

substituição total dos átomos de tântalo por átomos de nióbio. A Tabela 1 apresenta a 

comparação entre a composição da superliga MAR-M247 com Ta (convencional) e da 

superliga MAR-M247 com Nb (modificada).  

 

Tabela 1: Comparação entre a composição da superliga MAR-M247 com Ta 

(convencional) e da superliga MAR-M247 com Nb (modificada). 

Elemento MAR-M247 com Ta (% peso) MAR-M247 com Nb (% peso) 

Ni 59,7 60,6 

Co 10,0 10,2 

W 10,0 10,2 

Cr 8,4 8,5 

Al 5,5 5,6 

Ta ou Nb 3,1 Ta 1,6 Nb 

Hf 1,4 1,4 

Ti 1,1 1,1 

Mo 0,7 0,7 

C 0,15 0,15 

Zr 0,06 0,06 

B 0,015 0,015 

 

O material utilizado neste trabalho foi produzido pela técnica de fusão por indução 

a vácuo e vazado em moldes cerâmicos na condição padrão utilizada pela empresa 

Açotécnica S/A, localizada em Jandira/São Paulo. Cada molde cerâmico possuía 14 barras 

em formato cilíndrico medindo 15 mm de diâmetro por 130 mm de comprimento. A Figura 

19 apresenta um molde cerâmico antes e depois do vazamento do material.  
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(a) (b) 

Figura 19: Molde cerâmico antes (a) e depois (b) do vazamento do material. 

 

As barras produzidas foram cortadas no formato adequado para cada experimento. 

Optou-se por cortar as amostras pela técnica de eletroerosão a fio devido à grande 

dificuldade encontrada no corte mecânico, além de evitar o aquecimento excessivo do 

material, que poderia causar modificações microestruturais no mesmo. 

 

3.2 - TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZAÇÃO E ENVELHECIMENTO 

 

As amostras utilizadas para os tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento foram cortadas pela técnica de eletroerosão a fio no formato de meia-lua 

com dimensões de 15 mm de diâmetro por 5 mm espessura e encapsuladas em tubo de 

quartzo em atmosfera inerte de argônio. Os tratamentos térmicos foram realizados em 

forno tubular cerâmico com elemento resistivo de dissiliceto de molibdênio (MoSi2). Todas 

as temperaturas foram medidas com um termopar tipo K instantes antes de cada tratamento 

térmico e na mesma posição em que a amostra iria ser colocada no forno. Isso foi feito com 

o objetivo de averiguar se a temperatura real da região onde se encontrava a amostra era a 

mesma mostrada no controlador do forno. Todas as amostras foram resfriadas ao ar após os 

tratamentos térmicos. 
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3.2.1 - Tratamento térmico de solubilização  

 

Amostras no estado bruto de fusão foram selecionadas para os tratamentos térmicos 

de solubilização em diversas condições de temperaturas e tempos. De conhecimento prévio 

das temperaturas solvus de γ’ (1238°C) e de fusão incipiente (1281oC) determinadas em 

experimentos de análise térmica diferencial, as temperaturas dos tratamentos de 

solubilização foram escolhidas da seguinte maneira: uma temperatura abaixo da solvus de 

γ’ do material (1185oC); duas temperaturas na região ideal para o tratamento térmico de 

solubilização, ou seja, entre a temperatura solvus de γ’ e a de fusão incipiente (1240oC e 

1260oC); na temperatura de fusão incipiente (1280oC) e acima da temperatura de fusão 

incipiente (1300oC), com o objetivo de avaliar as características microestruturais quando 

ocorre a fusão incipiente no material. Os tempos para os tratamentos térmicos de 

solubilização foram escolhidos empiricamente e baseados em trabalhos da literatura [5, 62].  

Nos tratamentos de solubilização em duas etapas, a primeira etapa visa dissolver as 

regiões eutéticas γ/γ’ enquanto que a segunda etapa tem por objetivo homogeneizar os 

elementos químicos e solubilizar a liga através do aumento da cinética em função do 

aumento de temperatura. A Tabela 2 apresenta as condições (tempo e temperatura) dos 

tratamentos térmicos de solubilização em uma e duas etapas.  

 

Tabela 2: Condição (tempo e temperatura) dos tratamentos térmicos de solubilização. 

Temperatura  

(°C) 

Tempo  

(h) 

1185 2 e 4  

1240 2 e 4 

1260 2,4 e 8 

1280 2,4 e 8 

1300 2 e 4 

1260oC/4 horas + 1280oC/4 horas* 

1260oC/8 horas + 1280oC/8 horas* 

* Tratamento térmico de solubilização em duas etapas.  
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3.2.2 - Tratamento térmico de envelhecimento 

 

As amostras previamente tratadas na condição ideal de solubilização encontrada 

neste trabalho (1260°C por 8 horas) foram selecionadas para os tratamentos térmicos de 

envelhecimento. As temperaturas e os tempos dos tratamentos de envelhecimento foram 

escolhidos com base na fração molar da fase γ’ no equilíbrio determinada por simulação 

em Thermo-Calc e em trabalhos da literatura [5, 62].  

Os tratamentos térmicos de envelhecimento em duas etapas são bastante utilizados 

nas superligas à base de níquel. Na primeira etapa do envelhecimento ocorre a precipitação 

da fase γ’ mais grosseira enquanto que na segunda etapa, geralmente em uma temperatura 

inferior à primeira, ocorre a precipitação de partículas mais finas de γ’, proporcionando 

uma distribuição bi-modal de partículas e também melhorando a cinética para o aumento 

da fração molar da fase γ’, uma vez que a primeira etapa possui maior temperatura. De 

acordo com a literatura [63], tratamentos térmicos de envelhecimento em duas etapas 

contribuem para a formação de uma película contínua da fase γ’ ao redor dos carbetos, 

diminuindo a probabilidade de fratura intergranular (fratura frágil). A Tabela 3 apresenta 

as condições (temperatura e tempo) dos tratamentos térmicos de envelhecimento em uma e 

duas etapas.  

 

Tabela 3: Condição (tempo e temperatura) dos tratamentos térmicos de envelhecimento. 

Temperatura  

(°C) 

Tempo 

 (h) 

780 5,20 e 80 

880 5,20 e 80 

980 5,20 e 80 

      980oC/5 horas + 880oC/20 horas* 

    980oC/5 horas + 780oC/20 horas* 

     880oC/5 horas + 780oC/20 horas* 

* Tratamento térmico de envelhecimento em duas etapas.  
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3.3 - CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

Todas as amostras seguiram basicamente a mesma rota de preparação metalográfica 

para a caracterização microestrutural: embutimento a quente com resina fenólica; 

lixamento com lixas de carbeto de silício (SiC) #220, #400, #600, #800, #1200 e #2400; 

polimento com pasta de diamante de 3 e 1 µm; polimento final com alumina 0,01 µm 

diluída 50% em volume em água destilada. As amostras no estado bruto de fusão e 

envelhecidas foram atacadas quimicamente com glicerégia (1/6 HNO3, 2/6 HCl e 3/6 de 

glicerina) com o objetivo de facilitar a visualização da microestrutura.  

Na amostra no estado bruto de fusão e nas amostras solubilizadas foi necessário 

muito cuidado durante as etapas de polimento com suspensão diamantada e alumina, pois 

em vários momentos era perceptível o arrancamento de alguns carbetos da matriz. Esses 

carbetos, por serem partículas muito duras, riscavam a matriz e dificultavam o polimento. 

A solução encontrada foi fazer o polimento em suspensão diamantada o mais rápido 

possível e utilizar uma politriz automática para longos tempos de polimento final. A 

politriz automática utilizada foi da marca LECO modelo SPECTRUM SYSTEM 1000, 

ajustada com uma força de 100 N, rotação de 300 rpm e tempo de polimento de 4 horas. 

As amostras foram caracterizadas, de acordo com a necessidade, com o auxílio de 

um microscópio ótico Leica modelo DM IRM sob luz polarizada com câmera digital 

Samsung modelo SCC 131 acoplada, de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

modelo LEO 1450VP com filamento de tungstênio e EDS acoplado e de um MEV-FEG 

(Field Emission Gun) modelo JEOL JSM-7001F com EDS acoplado, este último 

localizado no Instituto Superior Técnico (Lisboa/Portugal).  

 

3.4 - ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

As amostras na condição bruta de fusão (as cast) e solubilizada a 1260°C por 8 

horas (condição ideal de solubilização) foram selecionadas para a realização de 

experimentos de análise térmica diferencial. As medidas foram realizadas em um aparelho 

LABSYS DTA/DSC da marca Setaram Instrumentation. As amostras foram aquecidas de 

25 a 1500°C com taxas de aquecimento de 20, 10 e 5°C/min, em fluxo de argônio. A 

massa de cada amostra era próxima de 180 mg, em formato cilíndrico e com dimensões um 

pouco inferiores ao cadinho do aparelho, com a finalidade de se obter o melhor sinal 

térmico. Somente as curvas de aquecimento são analisadas neste trabalho.  
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3.5 - DUREZA 

 

A amostra no estado bruto de fusão e todas as amostras tratadas termicamente 

foram submetidas a medidas de dureza em um microdurômetro Micromet 2004 da marca 

Buehler. A carga utilizada foi de 500 gf e o tempo de carga foi de 30 segundos. Foram 

realizadas 20 medidas em posições aleatórias de cada amostra.  

 

3.6 - DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

As medidas de difração de raios X no substrato da superliga MAR-M247(Nb) 

foram realizadas com o objetivo de calcular o parâmetro de rede do material e comparar 

com os valores encontrados na literatura. Essas medidas foram feitas em um difratômetro 

Bruker D8 DISCOVER com GADDS, distância do detector de 15 mm, radiação de Cr, 

monocromador de grafite na saída dos raios incidentes e colimador de 800 µm. 

 

3.7 - LASER MELTING E LASER CLADDING 

 

Os objetivos dos experimentos utilizando a técnica de laser melting foram verificar 

se a superliga MAR-M247(Nb) era capaz de ser fundida com o feixe laser sem apresentar 

trincas. Já os experimentos de deposição de pó no substrato da superliga MAR-M247(Nb) 

utilizando a técnica de laser cladding tinham por objetivo revestir a superliga para, 

posteriormente, realizar ensaios de oxidação em elevadas temperaturas e comparar os 

resultados obtidos com os do substrato sem revestimento a fim de verificar se a deposição 

contribuiu para a resistência à oxidação do material.  

As dimensões dos substratos da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de 

fusão utilizados para os experimentos de laser melting e laser cladding mediam 140 mm 

de comprimento x 40 mm de largura x 8 mm de espessura. Antes dos experimentos, os 

substratos foram jateados com microesferas de areia com o objetivo de limpar a superíficie 

de eventuais contaminantes e aumentar o coeficiente de absorção da radiação laser. Após o 

jateamento, os substratos foram colocados em ultrasom com acetona por 5 minutos. 

Os experimentos foram realizados no Instituto Superior Técnico (Lisboa/Portugal) 

em um laser de onda contínua Nd:YAG (modelo JK MW2000) com 2 kW de potência e 

λ=1,064 µm. Os principais parâmetros de processo utilizados foram: potência do feixe 

laser de 1,75 kW; fluxo de gás argônio de 15 L/min; distância entre o plano focal e a 
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superfície de 5 e 10 mm para os experimentos sem deposição de pó e 8 mm para os 

experimentos com deposição de pó; velocidade do feixe laser de 10 e 25 mm/s para os 

experimentos sem deposição de pó e 15 mm/s para os experimentos com deposição de pó. 

Foram utilizadas diferentes distâncias entre o plano focal e a superfíce e velocidade do 

feixe laser para os experimentos com e sem deposição de pó pois essas eram as melhores 

condições previamente estabelecidas para cada caso.  

 

3.7.1 - Cálculo do diâmetro do feixe laser 

 

A Figura 20(a) é uma representação esquemática de como se calcula o diâmetro do 

feixe laser e a Figura 20(b) apresenta dois discos obtidos experimentalmente com 

velocidade do feixe laser de 15 mm/s e distância entre o plano focal e a superfície de 8mm. 

Foi feita uma medida na direção X e uma medida na direção Y para cada disco e calculou-

se a média das quatro medidas, obtendo-se um valor aproximado de 3,37 mm para o 

diâmetro do feixe laser. De posse deste valor, pôde-se calcular algumas propriedades como 

a densidade de potência e a energia específica do feixe de laser, além do tempo de 

interação do feixe com a amostra. Os valores calculados estão apresentados na Tabela 4. 

Cabe salientar que quando os experimentos envolvem deposição de pó, as propriedades do 

pó devem ser consideradas e os cálculos tornam-se mais complexos.  

 

 
 

(a) (b) 

Figura 20: (a) Representação esquemática de como se calcula o diâmetro do feixe laser; (b) 

Discos obtidos experimentalmente para o cálculo do diâmetro do feixe laser.  

 

 

Diâmetro 

Disco 1 Disco 2 
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Tabela 4: Valores medidos ou calculados de algumas grandezas.  

Grandeza Valores medidos ou calculados 

Potência (P) 1,75 kW 

Diâmetro do feixe (d) 3,37 mm 

Área do feixe (A) 8,92 mm2 

Velocidade do feixe laser (s) 15 mm/s 

Densidade de potência (P/A) 196 MW/m2 

Tempo de interação (d/s) 0,23 segundo 

Energia específica [P/(s*d)] 35 MJ/m2 

 

Na terminologia de Kathuria, densidade de potência entre 85 e 250 MW/m2 e tempo 

de interação entre 0,2 e 3 segundos resultam em taxas de resfriamento estimadas entre 100 

e 5000 K/s, respectivamente, acarretando espaçamento entre os braços dendríticos de 1 a 

10 µm [64].  

 

3.7.2 - Experimentos com deposição de pó 

 

Os pós de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY (Ni 99,5% de pureza e ϕ = -90µm; Cr 99% de 

pureza e ϕ = -150 + 100µm; Al 99,5% de pureza e ϕ = -150µm; NiCrAlY ϕ = -106 ± 

45µm; fornecedor: Sulzer Metco) utilizados para os experimentos de deposição ficaram na 

estufa a 100oC por 24 horas para a remoção de eventual umidade. Foram feitas cerca de 30 

amostras com depósito de NiCrAlY em diversas condições de fluxo de pó para verificar a 

melhor condição de relação largura/altura da pista para os experimentos de overlapping. A 

Figura 21 apresenta uma destas pistas como exemplo ilustrativo. Após a determinação das 

condições ideais de processamento, realizou-se a deposição de cinco pistas com 

overlapping de 50%.  
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Figura 21: Exemplo de pistas com deposição de NiCrAlY realizadas para determinar as 

melhores condições experimentais. 

 

A Figura 22 apresenta a curva de calibração obtida para os pós de NiCr, NiCrAl e 

NiCrAlY. A grandeza situada no eixo X corresponde à porcentagem de rotação do 

alimentador de pó (em rotações por minuto) e é através dela que se regula o fluxo de pó 

durante os experimentos. As curvas de calibração dependem da densidade do pó. 

Entretanto, em experimentos utilizando a técnica de laser cladding, geralmente  utiliza-se 

fluxo de pó entre 0, 2 e 0,3 g/s. Com base nas curvas de calibação, os valores do fluxo de 

pó utilizados foram: NiCr=0,22 g/s; NiCrAl=0,18 g/s; NiCrAlY=0,33 g/s. 

 

Figura 22: Curvas de calibração para os pós de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY. 
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Foram feitas medidas de difração de raios X para verificar se não havia 

contaminação nos pós. Essas medidas foram feitas em um difratômetro Philips 2253/20 

com tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, tempo de contagem de 1 segundo, passo angular 

de 0,02 o e 10 ≤ 2θ ≤ 90o.  

Após os experimentos de deposição, as amostras de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY 

foram tratadas a 1100 e 1150oC por 10 e 50 horas. Essas temperaturas foram escolhidas de 

acordo com a máxima temperatura de trabalho dos revestimentos de NiCrAlY no TBC [59]. 

As amostras foram encapsuladas em tubo de quartzo em atmosfera inerte de argônio. Os 

tratamentos térmicos foram realizados em forno tubular cerâmico com elemento resistivo 

de dissiliceto de molibdênio (MoSi2). Todas as temperaturas de tratamento térmico foram 

medidas com um termopar tipo K na mesma posição em que se encontrava a amostra 

dentro do forno. Após os tratamentos térmicos, as amostras foram resfriadas ao ar ainda 

dentro das cápsulas de quartzo. 

A seção transversal das amostras sem e com depósito (as clad e tratadas 

termicamente) foi cortada como apresenta a Figura 23 e preparada utilizando técnicas 

metalográficas convencionais (embutimento em resina fenólica não condutora, lixamento 

#600, #800, #1000, #2400 e #4000 e polimento com OP-S e OP-A). Todas as amostras de 

NiCrAl e NiCrAlY tratadas termicamente foram atacadas com 1% de ácido cítrico + 1% de 

persulfato de amônia em água por 4 dias, para a análise da precipitação de γ’. As amostras 

foram analisadas em um microscópio MEV-FEG modelo Jeol JSM-7001F com EDS 

acoplado. As medidas de dureza foram feitas em uma máquina Struers modelo Duramin -

1/-2, com carga de 4,903 N (HV 0,5 ou 500gf) e tempo de 30 segundos, 10 pontos por 

amostra. As medidas da largura de fusão das amostras sem depósito foram feitas a partir de 

micrografias obtidas em um microscópio óptico modelo Olympus PMG3 e utilizando o 

software de análise de imagens ImageJ versão 1.45d.  

 

Figura 23: Plano de corte das amostras. 



63 
 

3.8 - MEDIDAS DE EBSD 

 

As medidas de EBSD (Electron BackScatter Diffraction) do substrato com depósito 

foram feitas em um microscópio MEV-FEG Hitachi SU6600 com detector Digiview TSL-

Japan, corrente de 8 nA, tensão de 20 kV, WD 17 mm e step size de 5 µm. As micrografias 

apresentadas juntamente com os resultados de EBSD foram feitas em um microscópio 

confocal laser modelo VK-9700 Keyence.  

 

3.9 - ENSAIOS DE OXIDAÇÃO 

 

As amostras da superliga MAR-M247(Nb) utilizadas para os ensaios de oxidação 

possuíam aproximadamente 11 mm de diâmetro e 1,7 mm de espessura. As amostras foram 

lixadas (#300, #500 e #800), desengorduradas com acetona, colocadas em ultrasom com 

álcool isopropílico por 30 minutos e secas com ar quente.  

As amostras foram colocadas dentro de cadinhos de alumina para evitar que algum 

pedaço de óxido fosse perdido caso descolasse da amostra durante o ensaio e/ou 

resfriamento. Os cadinhos foram confeccionados no DEMAR-EEL/USP e em formato 

cônico com dimensões aproximadas de 15 mm de altura, 11 mm de diâmetro superior 

interno e 9 mm de diâmetro inferior interno.  

A Figura 24 apresenta uma amostra, um cadinho e um sistema cadinho + amostra 

utilizados durante o ensaio de oxidação isotérmica. A massa das amostras, dos cadinhos e 

dos sistemas cadinho + amostra foi medida antes e depois do ensaio de oxidação 

isotérmica.  

 

Figura 24: Amostra, cadinho de alumina e sistema cadinho + amostra utilizados durante os 

ensaios de oxidação isotérmica.  
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Os conjuntos amostra + cadinho foram submetidos a ensaios de oxidação 

isotérmica em um forno resistivo tipo mufla ao ar estático. Os ensaios foram realizados em 

triplicata a 1000°C por tempos de até 216 horas, variando de 24 em 24 horas. Esta 

temperatura foi escolhida porque é a temperatura média que os rotores atingem quando 

estão em operação no automóvel. Todas as amostras foram retiradas do forno e resfriadas 

ao ar. 

A massa das amostras antes e depois dos ensaios foi medida com o auxílio de uma 

balança (precisão de ± 0,1 mg) e, de posse destes valores, foi possível construir a curva de 

variação de massa por unidade de área (mg/cm2) em função do tempo de oxidação (horas). 

O objetivo desta etapa era calcular a taxa de oxidação da superliga MAR-M247(Nb) a 

1000°C.   

A camada de óxido superficial foi analisada através de experimentos de difração de 

raios X em um difratômetro modelo Empyrean da marca Panalytical. As condições da 

medida foram: passo angular de 0,02°, tempo de contagem de 40 segundos e 20° ≤  2θ ≤ 

80°.  

Após a análise por difração de raios X, as amostras foram recobertas com uma fina 

camada de ouro (por volta de 15 nm) utilizando um aparelho de deposição BAL-TEC e, 

sobre esta camada de ouro, depositou-se níquel pelo processo de eletrólise utilizando a 

solução composta por 300 g de NiSO4 · 6H2O, 50 g de NiCl2 ·  6H2O e 40 g de H3BO3 em 1 

litro de água destilada e por 25 minutos. A finalidade desta etapa era proteger a camada 

óxida para que ela não fosse removida durante o corte e a preparação metalográfica. 

Entretanto, a camada depositada não poderia ser muito espessa para não comprimir 

excessivamente o óxido.  

Com a finalidade de analisar a seção transversal das amostras oxidadas, estas foram 

preparadas utilizando a seguinte rota de preparação metalográfica: corte em disco 

diamantado, embutimento a quente com resina fenólica, lixamento com lixas de carbeto de 

silício (SiC) de #800, #1000, #2400, #4000 e polimento com OP-S 0,01µm diluído 50% 

em volume em água destilada. As amostras (seção transversal e superfície) foram 

caracterizadas com o auxílio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca 

HITACHI e modelo TM 3000 com EDS da marca OXFORD e modelo Swift ED3000. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 - SIMULAÇÕES EM THERMO-CALC 

 

Em altas temperaturas ou quando solicitadas em médias temperaturas por longos 

períodos de tempo, as superligas podem alcançar estados termodinâmicos que estão 

próximos aos de equilíbrio. Com isso, torna-se fundamental o conhecimento da 

estabilidade das fases presentes nas condições de trabalho desses materiais [65].  

No entanto, quando se trabalha com materiais multicomponentes como as 

superligas, informações baseadas exclusivamente na determinação experimental de 

sistemas binários e ternários nem sempre podem ser diretamente aplicadas à liga real. Com 

isso, a simulação termodinâmica tornou-se, ao longo dos anos, uma ferramenta auxiliadora 

capaz de prever o comportamento das fases em ligas multicomponentes, baseando-se em 

modelos de diagramas de fases binários e ternários [65]. 

As simulações termodinâmicas realizadas utilizando o método CALPHAD 

(CALculation of PHAse Diagram) têm sido amplamente aplicadas em ligas industriais nos 

últimos anos. Embora relacionadas com as condições de equilíbrio, essas simulações têm 

mostrado que informações valiosas podem ser obtidas por meio dessa técnica. Em 

superligas, é possível estimar informações como as temperaturas solidus, solvus de γ’ e 

liquidus, ordem de aparecimento das fases na solidificação e fração molar de cada fase [66].  

Neste trabalho, as simulações foram extremamente úteis para os experimentos de 

tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento. Os principais objetivos das 

simulações em Thermo-Calc foram determinar as temperaturas solvus de γ’, solidus e 

liquidus para que, juntamente com os resultados de análise térmica diferencial, fosse 

possível definir o intervalo para o tratamento térmico de solubilização. Já nos tratamentos 

térmicos de envelhecimento, as simulações permitiram estimar a fração de γ’ no equilíbrio 

presente em cada temperatura de tratamento. 

A maior parte das simulações termodinâmicas apresentadas neste trabalho foi feita 

utilizando o software Thermo-Calc, utilizando o banco de dados específico para superligas 

de níquel Ni8 e considerando a composição nominal da superliga MAR-M247(Nb) (Tabela 

1). Foram feitas simulações do número de mols de fase em função da temperatura, da 

fração em peso de Nb em cada fase função da temperatura, da composição das principais 

fases em função da temperatura e simulações de não-equilíbrio utilizando o modelo de 

Scheil-Gulliver. Outras simulações foram feitas com os softwares JMatPro e PandaT. 
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4.1.1 - Simulação do número de mols de fase em função temperatura 

 

As Figuras 25(a) e 25(b) apresentam a simulação do número de mols de fase entre 

800 e 1400°C para a superliga MAR-M247(Nb). A partir da Figura 25(a) podem-se obter 

informações importantes como as temperaturas liquidus, solidus e solvus de γ’ da liga, a 

ordem de aparecimento das fases durante a solidificação e a fração molar das fases γ e γ’ 

no equilíbrio em diferentes temperaturas. Pode-se observar também que a superliga MAR-

M247(Nb) apresenta a fase γ como fase primária, diferentemente da superliga MAR-

M247(Ta) que apresenta os carbetos MC como fase primária [5]. Na Figura 25(b) (gráfico 

em escala 10-3) pode-se observar que: o carbeto MC é a terceira fase em maior quantidade 

na superliga em questão, com fração molar entre 0,5 e 1,5% em temperaturas abaixo da 

solidus de equilíbrio; o carbeto MC é estável e não se decompõe em nenhuma temperatura; 

em 1320°C ocorre a nucleação do boreto MB2 (a última fase a nuclear a partir do líquido) e 

em 1070°C este se decompõe totalmente; em 1090oC ocorre a nucleação do boreto M3B2; 

em 1030oC ocorre a nucleação do carbeto M6C; em 830oC o carbeto M6C transforma- se na 

fase µ; em 920oC ocorre a nucleação do carbeto M23C6. Por fim, pode-ser observar que a 

região de tratamento térmico de solubilização da superliga MAR-M247(Nb) (entre 1210 e 

1310°C) está no campo trifásico composto pelas fases γ, carbetos MC e boretos MB2. 
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Figura 25: (a) e (b): Simulação em Thermo-Calc do número de mols de fase entre 800 e 

1400°C para a superliga MAR-M247(Nb).  
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A Tabela 5 apresenta as temperaturas liquidus, solidus e solvus de γ’ da superliga 

MAR-M247(Nb) comparadas com a superliga MAR-M247 convencional. Observa-se que 

a superliga MAR-M247(Nb) apresenta temperaturas liquidus e solvus de γ’ idênticas à 

superliga MAR-M247 convencional. Entretanto, a temperatura solidus é um pouco 

diferente. Cabe salientar que a determinação da temperatura solvus de γ’ foi de extrema 

importância para o estabelecimento das temperaturas de tratamento térmico de 

solubilização, uma vez que a temperatura de solubilização deve ser maior que a 

temperatura solvus de γ’ e menor que a temperatura de fusão incipiente, esta última 

determinada através de experimentos de análise térmica diferencial.  

 

Tabela 5: Temperaturas liquidus, solidus e solvus de γ’ da superliga MAR-M247(Nb) 

comparadas com a superliga MAR-M247 convencional.  

Dados MAR-M247(Nb) MAR-M247 [5] 

Tliquidus (°C) 1360 1360 

Tsolidus (°C) 1310 1320 

Tsolvus de γ’ (°C) 1210 1210 

 

A Tabela 6 apresenta a comparação das temperaturas solvus de γ’, solidus e 

liquidus da superliga MAR-M247(Nb) obtidas utilizando três softwares de simulação 

diferentes (Thermo-Calc, JMatPro e PandaT). Pode-se observar que as temperaturas 

obtidas com o Thermo-Calc e o JMatPro são praticamente iguais entre si e um pouco 

diferentes das obtidas com o PandaT, principalmente a temperatura solidus.   

  

Tabela 6: Temperaturas liquidus, solidus e solvus de γ’ da superliga MAR-M247(Nb) 

obtidas utilizando três softwares de simulação diferentes (Thermo-Calc, JMatPro e 

PandaT).  

 Thermo-Calc JMatPro PandaT 

Tsolvus de γ’ (°C) 1210 1213 1222 

Tsolidus (°C) 1310 1314 1270 

Tliquidus (°C) 1360 1359 1364 

 

Uma vez que os tratamentos de envelhecimento geralmente são de longa duração, a 

microestrutura do material pode chegar próxima ao equilíbrio termodinâmico. A Tabela 7 
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apresenta as frações molares de equilíbrio das fases γ’ e γ em função das temperaturas de 

envelhecimento da superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar uma diminuição na fração 

molar da fase γ’ e um consequente aumento na fração molar da fase γ com o aumento da 

temperatura de tratamento térmico. Isso é devido ao aumento da cinética de dissolução da 

fase γ’ na matriz γ com o aumento da temperatura.  

 

Tabela 7: Frações molares das fases γ’ e γ em função das temperaturas de envelhecimento 

da superliga MAR-M247(Nb). 

Temperatura (°C) 

 

Fração molar (%) 

Fase γ' Fase γ 

780 67 30 

880 61 36 

980 52 45 

 

4.1.2 - Simulação da fração em peso de Nb nas fases em função da temperatura 

 

 A Figura 26 apresenta a simulação da fração em peso de Nb nas fases entre 800 e 

1400°C para a superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar que o nióbio está presente 

principalmente nos carbetos MC, podendo apresentar até 20% em peso entre 1100 e 

1300°C. O nióbio também está presente na fase γ’ substituindo o Al e o Ti, porém em 

menor quantidade, em torno de 2% em peso. Não ocorre a formação da fase γ’’ (Ni3Nb) 

por causa da baixa concentração de nióbio na composição da superliga.   



70 
 

 

Figura 26: Simulação em Thermo-Calc da fração em peso de Nb nas fases entre 800 e 

1400°C para a superliga MAR-M247(Nb). 

 

4.1.3 - Simulação da composição das fases em função da temperatura 

 

A Figura 27 apresenta a simulação da composição da fase γ entre 800 e 1400°C 

para a superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar que a fase γ é formada essencialmente 

pelo elemento Ni, com adições dos elementos Cr, Co e W. Estes resultados estão coerentes 

com a literatura, que define a fase γ como uma solução sólida com grande concentração de 

Ni e endurecida com a adição dos elementos Co, W, Cr, Ta e Mo em distribuição 

completamente aleatória [1]. 
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Figura 27: Simulação em Thermo-Calc da composição da fase γ entre 800 e 1400°C para a 

superliga MAR-M247(Nb). 

 

A Figura 28 apresenta a simulação da composição da fase γ’ entre 800 e 1400°C 

para a superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar que a fase γ’ é formada 

essencialmente pelos elementos Ni e Al. Estes resultados estão coerentes, pois o 

intermetálico Ni3Al é o constituinte majoritário da fase γ’ nas superligas de níquel.    

 

Figura 28: Simulação em Thermo-Calc da composição da fase γ’ entre 800 e 1400°C para 

a superliga MAR-M247(Nb). 



72 
 

A Figura 29 apresenta a simulação da composição dos carbetos MC entre 800 e 

1400°C para a superliga MAR-M247(Nb). Observa-se que os carbetos MC são formados 

essencialmente pelos elementos Hf e Nb, além de C.  

 

Figura 29: Simulação em Thermo-Calc da composição dos carbetos MC entre 800 e 

1400°C para a superliga MAR-M247(Nb). 

 

4.1.4 - Simulações utilizando o modelo de Scheil-Gulliver 

 

As simulações de solidificação em condições fora do equilíbrio foram feitas 

utilizando o modelo de Scheil-Gulliver, em que não se admite difusão no sólido, apenas 

equilíbrio local na frente de solidificação.  

 Na Figura 30 a curva colorida e a curva em preto representam a fração molar de 

sólido em função da temperatura utilizando o modelo de não equilíbrio de Scheil-Gulliver 

e em condições de equilíbrio, respectivamente. Sabe-se que o material estudado solidifica 

fora das condições de equilíbrio. Entretanto, observa-se que o modelo de Scheil-Gulliver 

não é adequado, pois mostra que existe líquido em temperaturas próximas de 1150°C. Isso 

não acontece na realidade, pois tratamentos térmicos realizados em temperaturas 

superiores a 1250°C não apresentam evidências de formação de líquido. Em vista disso, 

pode-se dizer que a curva verdadeira de solidificação da superliga MAR-M247(Nb) está 

entre as duas curvas apresentadas na Figura 30.  
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Figura 30: Simulação em Thermo-Calc da fração molar de sólido em função da 

temperatura para o modelo de não-equilíbrio (Scheil-Gulliver) e equilíbrio.  

 

4.2 - ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

A Figura 31 apresenta as curvas de análise térmica diferencial (DTA) da superliga 

MAR-M247(Nb) nas condições bruta de fusão e solubilizada a 1260°C por 8 horas. A 

Tabela 8 apresenta os eventos térmicos relacionados a cada pico indicado na Figura 31. A 

curva feita com taxa de aquecimento de 20°C/minuto apresentou os melhores resultados e, 

por isso, é utilizada para a análise dos resultados presentes neste trabalho. As 

interpretações dos termogramas estão baseadas em trabalhos que já foram publicados na 

literatura [67]. 
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Figura 31: Curvas de DTA da superliga MAR-M247(Nb) nas condições bruta de fusão e 

solubilizada a 1260°C por 8 horas (25°C → 1500°C, 20°C/minuto). 

 

Tabela 8: Eventos térmicos relacionados a cada pico indicado na Figura 31. 

Número do pico Evento térmico 

1 Dissolução da fase γ’ na fase γ 

2 Dissolução do eutético γ/γ' (na amostra bruta de fusão) 

3 Degeneração dos carbetos MC 

4 Fusão da fase γ 

 

Pela análise do gráfico da Figura 31 observa-se a presença de quatro picos 

relevantes. O pico 1 refere-se à dissolução da fase γ’ e o final da dissolução é importante 

pois está associado à temperatura solvus de γ’. O sinal deste evento térmico não é muito 

nítido, uma vez que a fase γ’ se dissolve progressivamente ao longo de uma ampla faixa de 

temperatura. Entretanto, observa-se que no material solubilizado o pico é um pouco mais 

nítido do que no material no estado bruto de fusão. Isto se deve principalmente porque o 

material solubilizado é mais homogêneo e com precipitados da fase γ’ menores. O pico 2 

refere-se à fusão do eutético γ/γ’, que está presente nas regiões interdendríticas da 

superliga no estado bruto de fusão e está relacionado com a fusão incipiente do material, 

Endotérmico 



75 
 

que ocorre devido à segregação. O pico 3 refere-se à degeneração dos carbetos MC e é 

observado tanto na condição bruta de fusão quanto na condição solubilizada. Por fim, o 

pico 4 refere-se à fusão da fase γ e pode ter seu término associado à temperatura liquidus 

da superliga MAR-M247(Nb). 

A Tabela 9 apresenta as temperaturas de cada evento registrado na curva de DTA 

da superliga MAR-M247(Nb) nas condições bruta de fusão e solubilizada a 1260°C por 8 

horas, comparando os valores obtidos com a superliga MAR-M247 (convencional) no 

estado bruto de fusão [5]. 

 

Tabela 9: Temperatura de cada evento da superliga MAR-M247(Nb) nas condições bruta 

de fusão e solubilizada a 1260°C por 8 horas comparadas com a superliga MAR-M247 

convencional [5]. 

Evento Pico MAR-M247(Nb) MAR-M247 

 

 Bruta de fusão  

 

T (°C) 

Solubilizada a 

1260°C/8h 

T (°C) 

Bruta de 

fusão  

T (°C) 

Solvus de γ' 1 1238 1241 1225 

Fusão incipiente 2 1281 1299 1340 

Degeneração dos carbetos MC 3 1351 1350 1402 

Liquidus 4 1370 1369 1343 

 

Comparando-se as temperaturas de cada evento térmico da superliga MAR-

M247(Nb) na condição bruta de fusão e solubilizada, pode-se observar que as temperaturas 

solvus de γ’, de degeneração dos carbetos MC e liquidus são muito próximas. A 

temperatura de fusão incipiente de 1281°C encontrada na amostra na condição bruta de 

fusão está coerente com os resultados das caracterizações microestruturais, pois a amostra 

tratada a 1280°C apresentou fusão incipiente. O aumento da temperatura de fusão 

incipiente para 1299°C na amostra solubilizada se deve ao desaparecimento das regiões 

eutéticas γ/γ’ e à redução da segregação.  

A temperatura liquidus calculada por Thermo-Calc (1360°C) para a superliga 

MAR-M247(Nb) é bastante próxima da encontrada por DTA (1370°C), assim como a 

temperatura de fusão incipiente na condição solubilizada encontrada por DTA (1299°C) e a 

temperatura solidus calculada por Thermo-Calc (1310oC), indicando uma concordância 

entre os valores encontrados nas simulações termodinâmicas e as medidas de análise 
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térmica diferencial. A partir desta última comparação, pode-se observar também que a 

amostra tratada a 1260°C por 8 horas se aproxima das condições de equilíbrio em virtude 

da aproximação das temperaturas de fusão incipiente e solidus.  

Comparando-se as temperaturas de cada evento térmico da superliga MAR-

M247(Nb) e MAR-M247 convencional (Tabela 9), pode-se observar que a liga modificada 

apresenta as temperaturas solvus de γ’ e liquidus maiores do que a convencional. Quando 

em teores mais baixos, a adição de nióbio aumenta a fração volumétrica dos precipitados 

de γ’ e a temperatura de solubilização desta fase (solvus de γ’), levando seu efeito 

endurecedor a temperaturas ainda mais altas. Entretanto, as temperaturas de fusão 

incipiente e de degeneração dos carbetos MC encontradas para a superliga MAR-

M247(Nb) são menores do que a da superliga MAR-M247 convencional. 

 

4.3 - CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL - MATERIAL NO ESTADO 

BRUTO DE FUSÃO 

 

A descrição da microestrutura da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de 

fusão é essencial para a análise e discussão das mudanças microestruturais que ocorrem em 

função dos diferentes tratamentos térmicos realizados neste trabalho.  

A Figura 32 apresenta a macroestrutura da superliga MAR-M247(Nb) no estado 

bruto de fusão obtida pela técnica de microscopia óptica. Podem-se observar as regiões 

dendríticas e interdendríticas típicas de uma solidificação fora de equilíbrio causada pelo 

resfriamento rápido. Além disso, podem-se observar os carbetos presentes 

preferencialmente nas regiões interdendríticas.  
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Figura 32: Micrografia da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão obtida pela 

técnica de microscopia óptica. 

 

A Figura 33 apresenta a microestrutura da superliga MAR-M247(Nb) no estado 

bruto de fusão obtida por MEV-FEG no modo elétrons retroespalhados. A superliga MAR-

M247(Nb) no estado bruto de fusão apresenta uma microestrutura dendrítica com 

espessura dos braços dendríticos primários da ordem de 50 µm, além da presença de 

carbetos MC (segundo a simulação termodinâmica) com alta razão de aspecto e tamanhos 

variando entre 1 e 20 µm. Os boretos não foram observados provavelmente por estarem 

presentes em concentração e tamanho muito pequenos. Cabe salientar que nas micrografias 

obtidas por MEV no modo elétrons retroespalhados, a fase γ aparece mais clara que a fase 

γ’. Isto porque a fase γ é composta por elementos mais pesados como W, Co, Cr, Zr e Mo, 

aumentando o sinal capturado pelo detector e gerando uma imagem mais clara.  

Região dendrítica 

Região interdendrítica 

Carbeto
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Figura 33: Micrografia (elétrons retroespalhados) da superliga MAR-M247(Nb) no estado 

bruto de fusão. 

 

A Figura 34 apresenta a micrografia da fase γ’ presente nas regiões dendríticas e 

interdendríticas da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão. A fase γ’ é 

formada a partir da reação eutética L � γ + γ’ na região interdendrítica e a partir de 

reações no estado sólido na região dendrítica. A região interdendrítica possui maior fração 

volumétrica da fase γ’ devido à segregação durante a solidificação fora do equilíbrio. 

   

Figura 34: Micrografia (elétrons secundários) da fase γ’ nas regiões dendrítica e 

interdendrítica da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão. 

Carbetos MC 

Região interdendrítica 

Região dendrítica 

γ’ na região interdendrítica 

γ’ na região dendrítica 
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A Figura 35 apresenta a diferença morfológica da fase γ’ presente nas regiões 

dendrítica e interdendrítica. Observa-se também que os precipitados não diferem 

significativamente em tamanho (aproximadamente 0,11 ± 0,04 µm2 para a região 

dendrítica e 0,17 ± 0,10 µm2 para a região interdendrítica). Entretanto, os precipitados da 

região interdendrítica são mais cuboidais que os da região dendrítica.  

  

(a)  (b) 

Figura 35: Micrografias (elétrons secundários) da superliga MAR-M247(Nb) no estado 

bruto de fusão apresentando a fase γ’ na região interdendrítica (a) e dendrítica (b).  

 

4.3.1 - Medidas de EDS das regiões dendrítica, interdendrítica e dos carbetos 

 

As medidas por EDS da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão foram 

realizadas com o objetivo de estimar a composição dos carbetos e das regiões dendrítica e 

interdendrítica. A Figura 36 apresenta uma micrografia da região onde as medidas de EDS 

das regiões dendrítica e interdendrítica foram realizadas. Mediram-se três regiões e oito 

pontos em cada região. Optou-se por escolher regiões espessas a fim de minimizar a 

imprecisão das medidas. Para os carbetos foram feitas 10 medidas.  

γ’ na região dendrítica γ’ na região interdendrítica 
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Figura 36: Regiões das medidas de EDS das regiões dendrítica e interdendrítica. 

 

A Tabela 10 apresenta a média do teor de cada elemento químico encontrado com 

seu respectivo desvio padrão. Cabe salientar que o elemento B foi é detectado devido à 

limitação da técnica de EDS e os elementos Zr e Mo não foram detectados devido à baixa 

concentração destes elementos na composição global da liga.  

Tabela 10: Medidas de EDS das regiões dendrítica, interdendrítica e carbetos (% peso).  

Elemento 

 

Região dendrítica 

(% peso) 

Região interdendrítica 

(% peso) 

Carbetos 

(% peso) 

Ni 63,1 ± 0,4 64,3 ± 0,4 n.d. 

Co 11,8 ± 0,2 11,0 ± 0,4 n.d. 

W 11,9 ± 0,2 8,6 ± 0,2 17,7 ± 3,7 

Cr 8,6 ± 0,2 9,0 ± 0,3 n.d. 

Al 4,0 ± 0,1 4,5 ± 0,2 n.d. 

Ti 0,6 ± 0,1 1,2 ± 0,1 9,6 ± 0,9 

Hf n.d. 0,2 ± 0,6 13,7 ± 3,5 

Nb n.d. 1,2 ± 0,1 34,4 ± 2,0 

C n.d. n.d. 20,0 ± 1,8 

n.d. = não detectado 

 

Como as regiões dendrítica e interdendrítica são formadas pelas fases γ e γ’, os 

resultados da Tabela 10 apresentam pequenas variações na maioria dos elementos. Os 

carbetos presentes na amostra no estado bruto de fusão são de W, Ti, Hf e Nb. Cabe 
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salientar que os elementos Hf e Nb não foram detectados na região dendrítica, uma vez que 

são os principais formadores dos carbetos presentes na região interdendrítica.  

Um trabalho publicado na literatura [68] apresenta o perfil de segregação na 

superliga MAR-M247 convencional. Nesta liga, os elementos Hf, Ta, Ti, Al segregam 

preferencialmente para o líquido durante a solidificação, sendo encontrados em maiores 

concentrações na região interdendrítica. De maneira contrária, W e Co segregam para o 

sólido e, por isso, a concentração destes elementos é maior nas regiões dendríticas. Já os 

elementos Mo, Cr e Ni não apresentam uma segregação preferencial entre sólido e líquido 

durante a solidificação.  Com base nesta informação e analisando novamente a Tabela 10, 

pode-se notar que os resultados das medidas de EDS estão coerentes com os resultados 

encontrados no trabalho da literatura [68].  

 

4.3.2 - Medidas de dureza 

 

O valor médio de dureza da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão é 

390 ± 14HV, próximo do valor de 413 HV medido para a superliga MAR-M247 

convencional [5]. A Figura 37 apresenta claramente que a indentação da medida é 

suficientemente grande para atingir as regiões dendrítica, interdendrítica e carbetos MC.  

 

Figura 37: Indentação da medida de dureza na microestrutura da superliga MAR-

M247(Nb) no estado bruto de fusão.  
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4.3.3 - Medidas do parâmetro de rede 

 

Sabe-se que o material de estudo é basicamente níquel CFC com as fases γ e γ’ e 

que, neste caso, o parâmetro de rede real de γ é bem próximo de γ’. As Figuras 38 e 39 

apresentam, respectivamente, a simulação dos padrões de difração das fases γ e γ’ obtidos 

com o software CaRIne e utilizando a radiação de Cr. Cabe salientar que a simulação da 

fase γ não considera esta fase como solução sólida. 

 

Figura 38: Padrão de difração simulado da fase γ. a=b=c=3,524 Å. 

                  

Figura 39: Padrão de difração simulado da fase γ’. a=b=c=3,565 Å.  
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A Figura 40 apresenta o difratograma medido para a superliga MAR-M247(Nb) 

com radiação de Cr Kα1. O ângulo medido é 2θ = 65,55o. Pela comparação desse ângulo 

com os ângulos dos picos (111) do padrão de difração da fases γ e γ’, observa-se uma 

diferença. Esta diferença é porque o parâmetro de rede calculado pelo software CaRIne não 

leva em consideração a segregação dos diversos elementos para γ ou γ’. 

 

Figura 40: Difratograma medido da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão.  

A partir da Figura 40, pode-se calcular a distância interplanar entre os planos (111) 

da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão utilizando a lei de Bragg com o 

comprimento de onda da radiação de Cr Kα1:   

�λ = 2 ∗ d ∗ senθ 

1 ∗ 0,228962 �� = 2 ∗ � ∗ ��� 32,78 

� = 0,2114 �� 

Comparando-se o difratograma medido (Figura 40) com o simulado (Figura 39), 

observa-se que o material possui uma certa textura na região analisada. De posse desta 

informação e utilizando-se a equação para a célula CFC apresentada a seguir, pode-se 

calcular o parâmetro de rede da superliga MAR-M247(Nb):  

 

 

2θ = 65,55o 
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1
�� = (ℎ� + !� +  "�)

��   

1
0,2114� = (1� + 1� + 1�)

��  

� = 0,3662 ��  

O valor do parâmetro de rede calculado é relativamente próximo do valor de 

0,356nm simulado para a fase γ’. Entretanto, essa diferença de 0,01 nm causa uma 

diferença de aproximadamente 2o quando se compara os ângulos dos picos de γ’ de 65,5o 

medido e 67,6o simulado. Considerando que o erro da medida é de 0,02o, então a diferença 

é significativa. Cabe salientar que a comparação é feita com o parâmetro de rede da fase γ’ 

e não da fase γ, uma vez que a primeira é majoritária no material (em torno de 60% em 

volume). Entretanto, sabe-se que este valor calculado é uma média da contribuição dos 

parâmetros de rede das fases γ e γ’, pois a simulação da Figura 41 mostra que o mismatch 

entre essas duas fases na temperatura ambiente é pequeno (-0,0612%).  

 

Figura 41: Mismatch entre as fases γ e γ’ simulado com o JMatPro. 

 

Para estimar o parâmetro de rede das fases γ e γ’ separadamente pode-se utilizar o 

valor do mismatch a 25oC de -0,0612% obtido na simulação da Figura 41 e substituir esse 

valor na equação δ = 2(aγ’ – aγ)/(aγ’ + aγ). Além disso, supõe-se que o material possui 60% 

em volume da fase γ’ e 40% da fase γ e, com isso, obtém-se a equação da média ponderada 
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que é 0,3662 = 0,6aγ + 0,4aγ’. Substituindo uma equação na outra e fazendo os cálculos, 

obtém-se os valores aγ = 0,3664 nm e aγ’ = 0,3660 nm. Com isso, pode-se observar que o 

valor obtido anteriormente de 0,3662 nm é uma contribuição das fases γ e γ’. 

A Figura 42 apresenta a simulação do parâmetro de rede das fases γ e γ’ em função 

da temperatura para a superliga MAR-M247(Nb) realizada com o software JMatPro. Pode-

se observar que o parâmetro de rede da fase γ é maior do que o da fase γ’. Além disso, 

observa-se um aumento do parâmetro de rede com o aumento da temperatura. Em 25oC o 

parâmetro de rede da fase γ é 3,5900 Å e o da fase γ’ é 3,5879 Å. Já em 1200oC, o 

parâmetro de rede da fase γ é 3,6725 Å e o da fase γ’ é 3,6596 Å. Este aumento está 

relacionado com os coeficientes de dilatação térmica das fases.  

 

Figura 42: Parâmetro de rede das fases γ e γ’ simulado com o JMatPro. 

 

4.4 - CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL - TRATAMENTOS TÉRMICOS DE 

SOLUBILIZAÇÃO 

 

4.4.1 - Temperatura de solubilização abaixo da temperatura solvus de γ’ 

 

Na temperatura de 1185°C não é possível solubilizar totalmente a fase γ’ na matriz 

γ, uma vez que a temperatura de tratamento é inferior à temperatura solvus de γ’ de 1210°C 

calculada por Thermo-Calc e à temperatura de 1238°C encontrada nos experimentos de 

DTA. Desta forma, em 1185°C, espera-se encontrar as fases γ, γ’, carbetos MC e boretos 
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MB2 na microestrutura de equilíbrio, sendo que a fração molar da fase γ’ seria um pouco 

maior que 10%, segundo simulação em Thermo-Calc (Figura 25). 

A Figura 43 apresenta as micrografias das amostras tratadas a 1185°C por 2 e 4 

horas. Pode-se observar que o material ainda apresenta uma microestrutura dendrítica com 

carbetos localizados preferencialmente na região interdendrítica remanescente. Entretanto, 

as regiões interdendríticas remanescentes são relativamente menores na amostra tratada por 

4 horas do que na amostra tratada por 2 horas.  

Comparando-se a amostra bruta de fusão com as tratadas, pode-se observar que nas 

amostras tratadas ocorre o engrossamento dos braços dendríticos primários e, 

consequentemente, a redução das regiões interdendríticas (Figuras 43(a) e (c)). Além disso, 

pode-se observar também a presença de regiões eutéticas γ/γ’ menores, além da 

fragmentação dos carbetos, que possuem tamanhos menores do que na amostra bruta de 

fusão. Por fim, pode-se observar a presença da fase γ’ dentro da região dendrítica, 

indicando que esta fase não é totalmente solubilizada na matriz γ (Figuras 43(b) e (d)).  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 43: (a) Micrografia da amostra solubilizada a 1185°C por 2 horas; (b) Aumento da 

região indicada em (a); (c) Micrografia da amostra solubilizada a 1185°C por 4 horas; (d) 

Aumento da região indicada em (c). 

 

4.4.2 - Temperatura de solubilização acima da temperatura solvus de γ’ 

 

Nas temperaturas de 1240 e 1260°C é possível solubilizar a fase γ’ na matriz γ, uma 

vez que a temperatura de tratamento térmico é superior à temperatura solvus de γ’ de 

1210°C calculada por Thermo-Calc e à temperatura de 1238°C encontrada nos 

experimentos de DTA. Desta forma, espera-se encontrar as fases γ, carbetos MC e boretos 

MB2 na microestrutura de equilíbrio, segundo simulação em Thermo-Calc (Figura 25). 

A Figura 44 apresenta as micrografias das amostras tratadas a 1240°C por 2 e 4 

horas. Pode-se observar as regiões dendríticas e os carbetos nas regiões interdendríticas 

remanescentes (Figuras 44(a) e (c)). Além disso, observa-se a melhor dissolução das 

regiões interdendríticas nas amostras tratadas por 4 horas. A ocorrência da dissolução das 

regiões interdendríticas é observada pela presença de pequenas partículas da fase γ’ nas 

Fase γ’ 

Região eutética γ/γ’ 

Fase γ’ 

Região eutética γ/γ’ 
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proximidades das bolsas de eutético γ/γ’ (Figuras 44(b) e (d)). Diferentemente das 

amostras tratadas a 1185°C, não é possível observar a presença da fase γ’ no interior das 

regiões dendríticas nas amostras tratadas a 1240°C (Figuras 44(b) e (d)). Isso se deve ao 

aumento da temperatura de tratamento. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 44: (a) Micrografia da amostra solubilizada a 1240°C por 2 horas; (b) Aumento da 

região indicada em (a); (c) Micrografia da amostra solubilizada a 1240°C por 4 horas; (d) 

Aumento da região indicada em (c). 

 

A Figura 45 apresenta as micrografias das amostras tratadas a 1260°C por 2, 4 e 8 

horas. Pode-se observar que a amostra tratada por 2 horas apresenta pequenas regiões 

interdendríticas remanescentes (Figura 45(a)). Já na amostra tratada por 4 horas, não é 

possível distinguir a região dendrítica da região interdendrítica remanescente. Entretanto, a 

microestrutura ainda apresentava um gradiente de composição química, além do contorno 

de grão mostrado na Figura 45(b). Por fim, a amostra tratada por 8 horas apresenta uma 

microestrutura homogênea e uniforme, não sendo possível observar regiões 

interdendríticas remanescentes e/ou um gradiente de composição química (Figura 45(c)). 

Região eutética γ/γ’ 
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Em relação aos carbetos, observa-se que estes tendem a se distribuir de forma mais 

homogênea e com tamanhos médios menores com o aumento do tempo de tratamento.  

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 45: Micrografia das amostras solubilizadas a 1260°C por 2 (a), 4 (b), 8 horas (c).  

 

 Em virtude dos resultados apresentados anteriormente, a amostra tratada a 1260°C 

por 8 horas foi escolhida como condição ideal de partida para os tratamentos térmicos de 

envelhecimento. A Figura 46 apresenta uma micrografia da amostra solubilizada a 1260°C 

por 8 horas. Pode-se observar os carbetos mais uniformemente distribuídos (Figura 46(a)) 

e com tamanhos menores do que o material no estado bruto de fusão (Figura 33). As 

simulações em Thermo-Calc mostram que não há transformação do carbeto MC para 

M23C6 ou M6C através da reação MC + γ → M23C6/M6C + γ’ em 1260°C e em todas as 

outras temperaturas utilizadas na etapa de solubilização deste trabalho. Entretanto, pode-se 

observar que os carbetos MC se decompõem (Figura 46(b)) durante o tratamento térmico, 

provavelmente para o ajuste da fração volumétrica desta fase no equilíbrio.  

Região eutética γ/γ’ 

Contorno de grão 

Carbeto



90 
 

  

(a) (b) 

Figura 46: (a) Micrografia do carbeto dissolvendo na amostra solubilizada a 1260°C por 8 

horas; (b) Aumento da região indicada em (a).  

 

A Tabela 11 apresenta os resultados das medidas de EDS dos carbetos presentes na 

amostra no estado bruto de fusão e solubilizada a 1260°C por 8 horas, além da composição 

de equilíbrio do carbeto a 1260°C calculada utilizando o Thermo-Calc. Pode-se observar 

que ocorre a difusão do Ti, Nb e W dos carbetos para a matriz e a difusão do Hf do 

eutético γ/γ’ para os carbetos. Estes resultados são perfeitamente coerentes com as 

simulações em Thermo-Calc, que mostra que os carbetos MC são compostos basicamente 

por Hf e Nb, sendo este último em menor concentração. Por fim, pode-se observar que a 

composição do carbeto na amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas aproxima-se da 

composição de equilíbrio calculada pelo Thermo-Calc.  

 

Tabela 11: Medidas de EDS dos carbetos na amostra bruta de fusão e solubilizada a 

1260°C por 8 horas.  

Elemento Bruta de fusão  

(% peso) 

1260°C por 8 horas 

(% peso) 

Thermo-Calc 

(% peso a 1260°C) 

Ti  9,6 ± 0,9 2,5 ± 0,8  

Nb  34,4 ± 2,0 24,2 ± 2,7 20 

Hf  13,7 ± 3,5 51,8 ± 4,8 65 

W  17,7 ± 3,7 3,3 ± 1,6  

Outros 24,6 18,2 15 
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A Figura 47(a) apresenta a micrografia dos carbetos precipitados nos contornos de 

grão e a Figura 47(b) apresenta a fase γ’ com tamanho nanométrico e presente dentro dos 

grãos da fase γ na amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas. Estes carbetos desempenham 

um papel importante no endurecimento por precipitação das superligas à base de níquel. 

Em geral, carbetos finos e uniformemente distribuídos nos contornos de grão inibem o 

deslizamento dos mesmos, minimizando o amolecimento causado pelo crescimento de 

grão e melhorando as propriedades em fluência e a resistência das superligas em altas 

temperaturas. Por outro lado, carbetos grossos ou carbetos primários MC na forma script 

like que existem dentro dos grãos ou nos contornos de grão são considerados como 

responsáveis pela diminuição da ductilidade durante os testes de tração e fluência, pois, 

devido à sua alta fragilidade, podem atuar como sítios de nucleação de trinca e caminhos 

para propagação das mesmas.  

  

(a) (b) 

Figura 47: (a) Micrografia (elétrons retroespalhados) dos carbetos nos contornos de grão; 

(b) Micrografia (elétrons secundários) da fase γ’ dentro dos grãos da fase γ. 

 

A Tabela 12 apresenta a média dos resultados das medidas de EDS realizadas em 

duas áreas compostas pelas fases γ e γ’ na amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas. 

Comparando os resultados obtidos com a composição global da liga, pode-se observar que 

os resultados são próximos, ou seja, a quantidade total desses elementos está distribuída 

nas fases γ e γ’ da seguinte forma: Al e Ti, combinados com o Ni formam a fase γ’ 

Ni3(Al,Ti) enquanto que Cr, Co e W, combinados com o Ni, formam a solução sólida γ.  
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Tabela 12: Medidas de EDS das fases γ e γ’ na amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas.  

Elemento EDS 

(% peso) 

Composição global MAR-M247(Nb) 

(% peso) 

Ni 64,1 ± 0,4 60,6 

Co 11,2 ± 0,3 10,2 

W 10,4 ± 0,4 10,2 

Cr 8,5 ± 0,2 8,5 

Al 4,9 ± 0,2 5,6 

Ti 1,1 ± 0,1 1,1 

 

4.4.3 - Temperatura de solubilização próxima da temperatura de fusão incipiente 

 

Os resultados dos experimentos de DTA (Tabela 9) indicam que a temperatura de 

fusão incipiente da superliga MAR-M247(Nb) é de 1281°C. Em razão disto, foram tratadas 

três amostras com tempos de 2, 4 e 8 horas na temperatura de 1280°C com os objetivos de 

acelerar a cinética de dissolução das regiões interdendríticas e verificar se nesta 

temperatura as amostras iriam apresentar fusão incipiente. 

A Figura 48 apresenta as micrografias das amostras solubilizadas a 1280°C por 2 e 

4 horas. Pode-se observar que o material não apresenta regiões interdendríticas 

remanescentes, entretanto há um gradiente composicional químico visível. Também pode-

se observar regiões de aglomerados de carbetos (pontos brancos) com uma película da fase 

γ’ ao redor dos mesmos, que é a provável bolsa de líquido formada durante a fusão 

incipiente, além de poros (pontos pretos) associados à resolidificação (rechupe). A 

formação da película da fase γ’ ao redor dos carbetos MC pode ocorrer através da reação 

no estado sólido de formação dos carbetos M23C6 e M6C (MC + γ → M23C6/M6C + γ’) [18] 

ou através da degeneração parcial dos carbetos MC, acompanhada pela reprecipitação de 

uma camada da fase γ’ nos contornos de grão [63]. Estas características são evidências de 

que o material apresentou fusão incipiente, validando os resultados dos experimentos de 

DTA que indicam que a fusão incipiente ocorre em 1281°C. Como já era esperado, a 

amostra solubilizada a 1280°C por 8 horas também apresentou fusão incipiente.  
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(a) (b) 

Figura 48: Micrografia da amostra solubilizada a 1280°C por 2 (a) e 4 horas (b).  

 

4.4.4 - Temperatura de solubilização acima da temperatura de fusão incipiente 

 

Foram realizados tratamentos térmicos com tempos de 2 e 4 horas na temperatura 

de 1300°C. Esses tratamentos tiveram como objetivo analisar as características 

microestruturais apresentadas após a fusão incipiente, confirmando as observações dos 

tratamentos a 1280°C.  

A Figura 49 apresenta as micrografias das amostras tratadas a 1300°C por 2 e 4 

horas. Observam-se as mesmas características da ocorrência de fusão incipiente presentes 

nas amostras tratadas a 1280°C.  

  

(a) (b) 

Figura 49: Micrografia da amostra solubilizada a 1300°C por 2 (a) e 4 horas (b). 
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4.4.5 - Solubilização em duas etapas  

 

Nos tratamentos de solubilização em duas etapas, a primeira etapa visa dissolver as 

regiões eutéticas γ/γ’ enquanto que a segunda etapa visa homogeneizar a distribuição dos 

elementos químicos através do aumento da cinética em função do aumento da temperatura 

de tratamento.  

Neste trabalho foram realizados dois tratamentos térmicos de solubilização em duas 

etapas: 1260°C por 4 horas + 1280°C por 4 horas e 1260°C por 8 horas + 1280°C por 8 

horas. A temperatura de 1260°C foi escolhida para a primeira etapa porque a amostra 

solubilizada por 4 horas nesta temperatura apresentou dissolução total das regiões 

interdendríticas. A temperatura de 1280°C foi escolhida para a segunda etapa porque esse 

aumento de temperatura faz com que a cinética aumente e, dessa forma, permite 

homogeneizar os elementos químicos mais pesados. Cabe salientar que, mesmo sendo 

encontradas indicações da ocorrência de fusão incipiente nas amostras tratadas em uma 

etapa a 1280°C, não é esperado que ocorra fusão incipiente nas amostras tratadas em duas 

etapas, uma vez que a dissolução das regiões interdendríticas na primeira etapa do 

tratamento faz com que a temperatura de fusão incipiente da liga aumente. Além disso, o 

tratamento térmico com tempo de 8 horas foi realizado com o objetivo de reduzir algum 

gradiente químico que fosse encontrado nos tratamentos com duração de 4 horas. 

A Figura 50 apresenta as micrografias das amostras tratadas a 1260°C por 4 horas + 

1280°C por 4 horas (Figura 50(a)) e 1260°C por 8 horas + 1280°C por 8 horas (Figura 

50(b)). Pode-se observar que o tratamento foi eficaz na dissolução das regiões eutéticas 

γ/γ’ e que os carbetos estão mais uniformemente distribuídos e com tamanhos menores. 

Por fim, apesar das amostras solubilizadas em duas etapas apresentarem resultados 

semelhantes à amostra solubilizada na condição ideal (solubilização em uma etapa a 

1260°C por 8 horas), os tratamentos de solubilização em duas etapas não foram escolhidos 

como condição ideal porque são realizados em maiores temperaturas e tempos.  
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(a) (b) 

Figura 50: Micrografia da amostra solubilizada a 1260°C por 4 horas + 1280°C por 4 horas 

(a) e 1260°C por 8 horas + 1280°C por 8 horas (b). 

 

A Figura 51 apresenta uma micrografia da amostra solubilizada a 1260°C por 8 

horas, evidenciando um carbeto arrancado durante a preparação metalográfica, sendo 

possível observar um fragmento do carbeto e uma cavidade “rasa”. Este problema é 

comum durante a preparação metalográfica de superligas e justifica, em parte, a porosidade 

encontrada em algumas amostras tratadas. Isto torna difícil de identificar se os poros 

apresentados em algumas amostras são originados durante a solidificação ou durante a 

preparação metalográfica.  

 

Figura 51: Micrografia (elétrons secundários) da amostra solubilizada a 1260°C por 8 

horas mostrando o arrancamento de carbeto durante a preparação metalográfica. 
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Carbeto 
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4.4.6 - Medidas de dureza 

 

Conforme mencionado anteriormente (item 4.3.2), o valor médio de dureza da 

superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão é 390 ± 14 HV. A Tabela 13 apresenta 

os valores médios de dureza das amostras solubilizadas em uma etapa e a Tabela 14 

apresenta os valores de dureza das amostras solubilizadas em duas etapas, ambas em 

função das temperaturas e dos tempos de tratamento térmico. 

 

Tabela 13: Valores médios de dureza (em HV) das amostras solubilizadas em uma etapa.  

             T (°C) 

Tempo (h)             
1185 1240 1260 1280 1300 

2  375 ± 8 380 ± 8 404 ± 13 384 ± 8 391 ±17 

4  388 ± 12 401 ± 11 406 ± 6 388 ± 14 404 ± 10 

8  --- --- 415 ± 6 409 ± 6 --- 

 

Tabela 14: Valores médios de dureza (em HV) das amostras solubilizadas em duas etapas.  

Tratamento térmico Dureza (HV) 

1260°C/4 horas + 1280°C/4 horas 401 ± 9 

1260°C/8 horas + 1280°C/8 horas 410 ± 9 

 

Os valores de dureza das amostras solubilizadas não variam significativamente, 

ficando entre 375 e 415 HV. As amostras tratadas tendem a apresentar maior dureza do que 

a amostra bruta de fusão. A provável explicação para isto é a dissolução das regiões 

eutéticas γ/γ’ durante os tratamentos térmicos e a formação de finos precipitados da fase γ’ 

uniformemente distribuídos na matriz de γ.  

 

4.5 - CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL - TRATAMENTOS TÉRMICOS DE 

ENVELHECIMENTO 

 

O tratamento térmico de envelhecimento, geralmente realizado após a etapa de 

solubilização, tem como principal objetivo ajustar o tamanho, a morfologia e a fração 

volumétrica da fase γ’. As amostras utilizadas para os tratamentos térmicos de 

envelhecimento foram previamente solubilizadas na condição ideal de solubilização 

determinada neste trabalho, que foi em uma etapa a 1260°C por 8 horas. A Figura 52(a) 
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apresenta uma micrografia da amostra envelhecida a 780°C por 5 horas, mas que é 

representativa de todas as amostras envelhecidas. A microestrutura das amostras 

envelhecidas consiste basicamente da matriz γ com carbetos e partículas da fase γ’ (Figura 

52(b)) em diferentes tamanhos em função de cada condição de tratamento. Cabe salientar 

que as amostras envelhecidas nas condições deste trabalho não tendem a formar fases TCP 

devido ao curto tempo de tratamento.  

  

(a) (b) 

Figura 52 (a) e (b): Micrografias da amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas e 

envelhecida a 780°C por 5 horas. 

 

4.5.1 - Envelhecimento em uma etapa 

 

A Figura 53(a) apresenta a micrografia da amostra solubilizada a 1260°C por 8 

horas, condição de partida para os tratamentos térmicos de envelhecimento. Podem-se 

observar os precipitados da fase γ’ distribuídos homogeneamente, com um formato que 

tende ao cuboidal e em escala nanométrica.  

As Figuras 53(b) a 53(j) apresentam as micrografias das amostras envelhecidas nas 

temperaturas de 780, 880 e 980°C por 5, 20 e 80 horas. Podem-se observar os precipitados 

da fase γ’ bem homogêneos e uma tendência ao coalescimento dos mesmos para tempos 

maiores de tratamento. Também pode-se observar que, em todas as condições de 

envelhecimento, ocorre um aumento do tamanho médio dos precipitados da fase γ’ em 

relação à amostra apenas solubilizada (Figura 53(a)). Este aumento se deve ao fato de que, 

quando a amostra é resfriada ao ar da temperatura de solubilização para a temperatura 

ambiente, ocorre a diminuição da solubilidade do alumínio e do titânio no níquel, fazendo 

com que sejam formados vários núcleos da fase γ’. Entretanto, o tempo não é suficiente 

Fases γ e γ’ 
Carbeto

Fase γ’ 
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para que as partículas precipitadas durante o resfriamento cresçam. Quando a amostra é 

aquecida novamente na temperatura de envelhecimento por um tempo maior, esses 

precipitados crescem.  

Os precipitados da fase γ’ nas amostras envelhecidas a 780 e 880°C são mais 

cuboidais enquanto que, nas amostras envelhecidas a 980°C, eles se encontram menos 

cuboidais devido ao coalescimento. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 53: (a) Micrografia (elétrons secundários) da amostra solubilizada a 1260°C por 

8h; Micrografia (elétrons secundários) das amostras envelhecidas a: (b) 780°C por 5h; 

(c) 780°C por 20h; (d) 780°C por 80h.  
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(e) (f) 

  

(g) (h) 

  

(i) (j) 

Figura 53 (continuação): Micrografia (elétrons secundários) das amostras envelhecidas a: 

(e) 880°C por 5h; (f) 880°C por 20h; (g) 880°C por 80h; (h) 980°C por 5h; (i) 980°C por 

20h; (j) 980°C por 80h. 
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4.5.2 - Envelhecimento em duas etapas 

 

 O tratamento térmico de envelhecimento em duas etapas tem como objetivos 

proporcionar uma distribuição bimodal e aumentar a fração molar de γ’, uma vez que a 

primeira etapa é realizada em maior temperatura. A Figura 54 apresenta as micrografias 

das amostras envelhecidas em duas etapas. Pode-se observar que as amostras apresentam 

precipitados da fase γ’ bem homogêneos, tendo ocorrido, do mesmo modo que nas 

amostras envelhecidas em apenas uma etapa, um aumento do tamanho médio dos 

precipitados da fase γ’ em relação à amostra apenas solubilizada (Figura 53(a)). Não é 

possível observar a distribuição de tamanho bimodal das partículas da fase γ’ 

provavelmente porque a diferença de temperatura entre a primeira e a segunda etapa não é 

suficiente para criar este tipo de distribuição. Além disso, conforme apresentado na Tabela 

15, a simulação em JMatPro mostra que praticamente não ocorre diferença no tamanho de 

γ’ entre a primeira e a segunda etapas do envelhecimento. 
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(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Figura 54: Micrografia (elétrons secundários) das amostras envelhecidas a: (a) 980°C por 

5h + 880°C por 20h; (b) 980°C por 5h + 780°C por 20h; (c) 880°C por 5h + 780°C por 

20h.  

 

4.5.3 - Medidas do tamanho da fase γγγγ’ 

 

A Tabela 15 apresenta o diâmetro da fase γ’ medido diretamente na micrografia das 

amostras envelhecidas com o auxílio do software ImageJ e o diâmetro simulado pelo 

software JMatPro. Foram medidas 500 partículas escolhidas aleatoriamente em cada 

micrografia. Para efeitos de comparação, as partículas das micrografias foram consideradas 

como tendo geometria próxima a de um quadrado, e então calculou-se a área (A) destas 

partículas. Utilizando-se da equivalência das áreas, calculou-se o diâmetro equivalente das 

partículas (d) pela relação:  

# =  $��

4  
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Este procedimento tornou-se necessário pois os valores fornecidos pelo software 

JMatPro são referentes ao diâmetro das partículas da fase γ’. Além disso, era necessário 

inserir o diâmetro inicial das partículas para iniciar a simulação das amostras envelhecidas. 

O diâmetro das partículas de γ’ presentes na amostra solubilizada a 1260°C por 8 horas foi 

medido utilizando uma micrografia e obteve-se o valor de 100 nm. Para os tratamentos em 

duas etapas, realizou-se a simulação da 1ª etapa e utilizou-se o resultado gerado para a 

simulação da 2ª etapa. Cabe salientar que todos os valores medidos da fase γ’ são uma 

média e, portanto, existem partículas maiores e menores do que os valores apresentados. 

 

Tabela 15: Diâmetros médios de γ’ medido e simulado (em µm) em função dos diferentes 

tratamentos térmicos de envelhecimento.  

Amostra 

 

Diâmetro medido 

na micrografia (µµµµm) 

Diâmetro simulado 

no JmatPro (µµµµm) 

Bruta de fusão 0,34 ± 0,13 --- 

Solubilizada a 1260oC/8h 0,10 ± 0,03 --- 

Envelhecida a 780°C/5h 0,15 ± 0,03 0,10 

Envelhecida a 780°C/20h 0,17 ± 0,04 0,10 

Envelhecida a 780°C/80h 0,14 ± 0,04 0,10 

Envelhecida a 880°C/5h 0,23 ± 0,05 0,11 

Envelhecida a 880°C/20h 0,21 ± 0,04 0,12 

Envelhecida a 880°C/80h 0,22 ± 0,03 0,16 

Envelhecida a 980°C/5h 0,27 ± 0,05 0,16 

Envelhecida a 980°C/20h 0,26 ± 0,05 0,24 

Envelhecida a 980°C/80h 0,56 ± 0,14 0,38 

Envelhecida a 980°C/5h + 

880°C/20h 
0,25 ± 0,05 

0,163 (1a etapa) 

0,173 (2a etapa) 

Envelhecida a 980°C/5h + 

780°C/20h 
0,23 ± 0,05 

0,163 (1a etapa) 

0,164 (2a etapa) 

Envelhecida a 880°C/5h + 

780°C/20h 
0,19 ± 0,04 

0,106 (1a etapa) 

0,107 (2a etapa) 
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A Figura 55 apresenta o gráfico dos dados apresentados na Tabela 15. Pode-se 

observar que os valores mínimos medidos estão próximos dos valores simulados, 

mostrando uma concordância entre a simulação e a medida real. Além disso, pode-se 

observar que praticamente não existe diferença tanto no tamanho de partícula simulado 

quanto no medido em 780 e 880°C para os tempos de 5, 20 e 80 horas, pois a cinética de 

crescimento da fase γ’ nestas temperaturas é muito baixa. Já em 980°C, devido ao aumento 

da cinética de crescimento da fase γ’, observa-se um aumento considerável no tamanho 

desta fase quando se comparam os valores medidos e simulados dos tratamentos em 5 e 20 

horas com o de 80 horas, sendo que a amostra envelhecida em uma etapa a 980°C por 80 

horas apresenta o maior tamanho de partícula de γ’ tanto na simulação quanto nas medidas. 

Para confirmar esta afirmação, a Tabela 16 apresenta a taxa de crescimento de γ’ a 780, 

880 e 980°C obtida pela simulação em JMatPro, podendo-se observar que a taxa em 

980°C é 7,5 vezes maior que em 780°C e 2,5 vezes maior que em 880°C. Por fim, para os 

tratamentos em duas etapas, a simulação mostra que a 2ª etapa não possui influência 

significativa no tamanho final de partícula, como apresenta a Tabela 15.   

 

Figura 55: Gráfico do diâmetro médio de γ’ (em µm) em função dos diferentes tratamentos 

térmicos de envelhecimento.  
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Tabela 16: Taxa de crescimento de γ’ obtida em JMatPro.  

T (oC) Taxa de cresimento de γγγγ’ (nm/h^1/3) 

980 87,5 

880 34,2 

780 11,6 

 

4.5.4 - Medidas de EDS  

 

A Figura 56 apresenta a porcentagem em peso dos principais elementos presentes 

nos carbetos das amostras envelhecidas. Pode-se observar que os elementos Hf e Nb são os 

principais formadores de carbetos. Este resultado é coerente com a simulação em Thermo-

Calc, que mostra que os carbetos são formados basicamente por Hf e Nb, sendo 65% peso 

Hf e 20% peso de Nb entre 780 e 980°C. Nas medidas, a faixa de Hf é 52 a 63% peso e a 

de Nb é 18 a 28% peso. Os outros elementos que aparecem no gráfico são a soma de C, Ti, 

W e outros que apareceram nos resultados das medidas.  

 

Figura 56: Porcentagem em peso dos principais elementos presentes nos carbetos das 

amostras envelhecidas.  
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A Figura 57 apresenta o mapeamento obtido por EDS de um carbeto presente na 

amostra envelhecida a 980°C por 20 horas. Pode-se observar claramente que o carbeto é 

formado basicamente de Hf e Nb, confirmando as medidas pontuais.  

 

  

  

Figura 57: Mapeamento obtido por EDS de um carbeto presente na amostra envelhecida a 

980°C por 20 horas.  
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4.5.5 - Medida de dureza 

 

O valor médio de dureza da superliga MAR-M247(Nb) na condição ideal de 

solubilização determinada neste trabalho (1260°C por 8 horas) é de 415 ± 6 HV. As 

Tabelas 17 e 18 apresentam os valores médios de dureza para as amostras envelhecidas em 

uma e em duas etapas, respectivamente.  

 

Tabela 17: Valores médios de dureza (em HV) das amostras envelhecidas em uma etapa.  

  780°C 880°C 980°C 

5 horas 430 ± 13 424 ± 5 408 ± 9 

20 horas 436 ± 13 423 ± 6 397 ± 6 

80 horas 441 ± 15 423 ± 5 373 ± 6 

   

Tabela 18: Valores médios de dureza (em HV) das amostras envelhecidas em duas etapas.  

Condição de tratamento Dureza (HV) 

980°C/5h + 880°C/20h 430 ± 8 

980°C/5h + 780°C/20h 437 ± 8 

880°C/5h + 780°C/20h 446 ± 6 

 

Pode-se observar que há uma tendência em se obter maiores valores de dureza com 

menores temperaturas de tratamento. Isto se deve à maior fração molar da fase γ’ no 

equilíbrio (segundo o Thermo-Calc) em menores temperaturas. Além disso, em 980°C é 

nítida a queda da dureza com o aumento do tempo de tratamento térmico. Isso ocorre 

porque, acima de um determinado tempo de envelhecimento, as partículas de fase γ’ 

coalescem, causando a redução da dureza e o superenvelhecimento do material. Esse 

fenômeno não é observado nas amostras tratadas a 780 e 880°C devido à baixa cinética 

para o coalescimento das partículas da fase γ’.  

Nos tratamentos térmicos de envelhecimento em duas etapas pode-se observar que 

há uma tendência em se obter maiores valores de dureza do que nos envelhecimentos em 

apenas uma etapa. Isto se deve ao aumento da fração molar da fase γ’, uma vez que a 

primeira etapa de tratamento é em maior temperatura.  
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4.6 - LASER MELTING E LASER CLADDING 

 

A potência do feixe laser utilizada para todos os experimentos de fusão do substrato 

sem depósito foi 1750 W.  

 

4.6.1 - Laser Melting 

 

4.6.1.1 - Fusão do substrato 

 

 A Figura 58 apresenta a região fundida do substrato da superliga MAR-M247(Nb) 

sem depósito, com velocidade do feixe laser V=10 mm/s e distância entre o plano focal e a 

superfície d=10 mm. Pode-se observar a formação de trincas ao longo de toda a zona 

fundida. Isto também ocorreu nas amostras processadas nas outras condições, conforme 

apresentado na Tabela 19.  

 

Figura 58: Substrato da superliga MAR-M247(Nb) fundido por laser melting. 

 

A Tabela 19 apresenta as medidas da largura da zona fundida em função das 

diferentes velocidades do feixe laser (V=10 e 25 mm/s) e da distância entre o plano focal e 

a superfície (d=5 e 10 mm). Comparando-se as amostras 1 com 2 e 3 com 4 (mesma 

distância entre o plano focal e a superfície) pode-se observar que as amostras processadas 

com maiores velocidades do feixe laser interagem menos tempo com o substrato e, 

consequentemente, possuem menor largura da região fundida. Comparando-se as amostras 

1 com 3 e 2 com 4 (mesma velocidade do feixe laser) pode-se observar que o aumento da 

distância entre o plano focal e a superfície faz com que o diâmetro do feixe laser aumente, 

aumentando a largura da região fundida. Com isso, pode-se concluir que o aumento da 

velocidade do feixe laser (V) ou a diminuição da distância entre o plano focal e a superfície 

(d) causam uma diminuição da largura da região fundida (L). 

 

Trinca 
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Tabela 19: Medidas da largura da zona fundida em função das diferentes velocidades do 

feixe laser (V) e da distância entre o plano focal e a superfície (d).  

Amostra V  

(mm/s) 

d  

(mm) 

Média da largura da região fundida 

(mm) 

1 10 5 2,2 ± 0,1 

2 25 5 1,9 ± 0,1 

3 10 10 2,6 ± 0,1 

4 25 10 2,4 ± 0,2 

 

A Figura 59 apresenta uma micrografia da seção transversal da amostra 3 (sem 

depósito, V=10 mm/s, d=10 mm). Pode-se observar a presença de trincas com morfologia 

em “zig-zag” que iniciaram na Zona Termicamente Afetada (ou HAZ – Heat Affected 

Zone) e se propagaram para a região fundida pelo laser. Essas trincas podem ter duas 

origens: características do substrato ou parâmetros de processo.  

 

Figura 59: Micrografia da seção transversal da amostra 3 (sem depósito, V=10 mm/s, d=10 

mm). 

 

No que diz respeito às características do substrato, a baixa condutividade térmica 

das superligas (cerca de 10% do valor para o Ni puro), a adição de muitos elementos de 

liga em teores elevados e os grãos grosseiros do substrato fazem com que, durante e após o 

processo de laser melting, o material não dissipe calor, gerando elevados gradientes de 

temperatura e elevadas tensões térmicas e resultando na formação de trincas. Além disso, 

em termos microestruturais, a formação de estruturas eutéticas durante os últimos estágios 

da solidificação também contribuem para a formação de trincas.  

Trinca 
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A susceptibilidade à formação de trincas a quente da superliga MAR-M247 está 

diretamente relacionada com a elevada concentração de Al (5,5% em peso) e Ti (1% em 

peso), acarretando na rápida precipitação de grande fração volumétrica da fase 

endurecedora γ’ Ni3(Al,Ti) e na perda de plasticidade durante o processamento do material, 

causando a separação dos grãos ao longo dos contornos de grão quando o limite da 

ductilidade intergranular é ultrapassado. 

Quando o substrato possui grãos grosseiros, a área total de contornos de grão é 

pequena. A presença do eutético γ/γ’ de baixo ponto de fusão enriquecido em Al e Ti 

durante os últimos estágios da solidificação (região interdendrítica) conduz ao completo 

molhamento dessa pequena área total dos contornos de grão e faz com haja líquido de 

baixo ponto de fusão nessas regiões, causando a separação dos grãos devido às tensões 

térmicas e de contração produzidas durante o rápido resfriamento e aumentando a 

tendência à formação de trincas no material. A Figura 60(a) apresenta o eutético γ/γ’ 

formado nos últimos estágios da solidificação da superliga MAR-M247(Nb) após a fusão 

com o feixe laser (V= 25 mm/s e d= 5 mm). A Figura 60(b) apresenta a trinca formada no 

contorno de grão após a fusão com o feixe laser (V= 10 mm/s e d= 10 mm).  

  

(a) (b) 
 

Figura 60: (a) Formação de trincas a partir do eutético γ/γ’ nas regiões interdendríticas; (b) 

Separação de dois grãos devido à formação de trincas.   

 

Geralmente, as trincas estão relacionadas com as altas taxas de resfriamento do 

processo de laser melting (até 106 K/s), que inibem a homogeneização da liga [45,46,69]. 

Além disso, de acordo com Borland [70], a tendência de uma liga em formar trincas de 

solidificação está diretamente relacionada com a diferença entre as temperaturas liquidus e 

solidus da liga. Desta forma, ligas que possuem amplo intervalo de solidificação 

Eutético γ/γ’ 

Grão 1 

Grão 2 
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(temperaturas liquidus e solidus muito diferentes) são mais susceptíveis à formação de 

trincas de solidificação do que ligas que solidificam em um intervalo de solidificação 

pequeno. Para a superliga MAR-M247(Nb), as temperaturas liquidus e solidus (ou de fusão 

incipiente, no caso das medidas de análise térmica diferencial) foram calculadas utilizando 

o software de simulação Thermo-Calc e medidas através de experimentos de análise 

térmica diferencial. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 20.  

 

Tabela 20: Temperaturas liquidus e solidus (ou fusão incipiente) calculadas utilizando 

Thermo-Calc e medidas por análise térmica diferencial (DTA).  

Temperatura Thermo-Calc 

(°C) 

DTA  

(°C) 

Liquidus 1360 1370 

Solidus ou fusão incipiente 1310 1281 

∆T 50 89 

 

Pode-se observar que a temperatura liquidus difere pouco (10°C) enquanto que a 

temperatura solidus difere significativamente (29°C) quando se comparam os valores 

calculados por Thermo-Calc com os valores medidos por DTA. Como as condições de 

processamento por laser melting são condições de não-equilíbrio e o Thermo-Calc utiliza 

condições de equilíbrio para realizar os cálculos, o intervalo real de solidificação para a 

superliga MAR-M247(Nb) aproxima-se mais do intervalo medido por DTA. Desta forma, 

como o intervalo de solidificação é considerável (∆T = 89°C), as ligas apresentam trincas 

quando fundidas por laser melting. 

A Figura 61(a) apresenta a micrografia da interface entre o substrato e a zona 

fundida por laser da superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar, na zona fundida por 

laser, a microestrutura extremamente fina e o espaçamento pequeno entre os braços 

dendríticos em virtude da elevada taxa de resfriamento. Na Figura 61(b) pode-se observar a 

zona fundida por laser com carbetos parcialmente fundidos e reprecipitados 

preferencialmente nas regiões interdendríticas. Devido ao alto gradiente térmico e à alta 

taxa de solidificação, o tempo para a solidificação é muito pequeno e, consequentemente, o 

tempo para os carbetos nuclearem e crescerem também é muito pequeno [69].   
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Figura 61: (a) Interface entre o substrato e a zona fundida por laser; (b) Zona fundida por 

laser da superliga MAR-M247(Nb).  

 

A quantidade e a distribuição dos carbetos depende da potência e da velocidade do 

feixe laser. Com o aumento da potência e da velocidade do feixe laser, os carbetos iniciais 

tendem a mudar de aglomerados para dispersos até que sejam completamente dissolvidos 

na microestrutura refundida. Menores velocidades do feixe laser fazem com que maiores 

quantidades de carbetos fiquem retidos na matriz [71].  

De acordo com a literatura [52], as partículas com formato irregular são carbetos MC 

ricos em Ti e Nb. Similar ao metal casting, ocorre a microssegregação dos elementos e o 

produto das reações de solidificação tais como os carbetos são formados nas regiões 

intedendríticas através da reação L � MC + γ durante a solidificação da liga. 

 

4.6.1.2 - Cálculo da temperatura atingida no substrato 

 

A temperatura na superfície abaixo do feixe laser pode ser estimada utilizando os 

parâmetros de processo e as propriedades termo-físicas disponíveis na literatura para a 

superliga MAR-M247 e para o Ni [71,72]. Os valores da massa específica, condutividade 

térmica e calor específico utilizados para os cálculos são da superliga MAR-M247, o 

coeficiente de absorção é do Ni, uma vez que não foi possível encontrar este coeficiente 

para a superliga MAR-M247. Os valores utilizados para os cálculos estão apresentados na 

Tabela 21.  

 

 

 

Substrato 

Zona fundida 



112 
 

Tabela 21: Valores das propriedades utilizados para os cálculos da temperatura na 

superfície abaixo do feixe laser. 

Propriedade   Valor 

Massa específica (ρ) 8530 kg/m3 [71] 

Condutividade térmica (λ) 12,3 W/m.K [71] 

Calor específico (Cp) 461 J/kg.K [71] 

Coeficiente de absorção (η) em λ=1064 nm para o Ni 0,259 [72] 

Potência do feixe laser (q) 1750 W 

Velocidades do feixe laser (υ) 10, 15 e 25 mm/s 

Raio do feixe laser (rb) 1,69 mm 

 

Como o coeficiente de difusividade térmica não foi encontrado na literatura 

consultada, estimou-se o seu valor pela relação:  

 

% = &
'( ∗  ) 

 

Substituindo os valores da condutividade térmica (λ), do calor específico (Cp) e da 

massa específica (ρ) apresentados na Tabela 21, encontrou-se difusividade térmica como 

sendo: 

 

% = 3,1 ∗ 10*+ ��/s 

 

De posse deste valor, foi possível calcular a temperatura abaixo do ponto de 

interação do feixe laser utilizando a equação [46]: 

 

 

 

 Como o coeficiente de absorção utilizado é referente ao Ni puro, utilizaram-se 

outros dois valores (um acima e outro abaixo) para estimar os valores da temperatura. Os 

resultados são apresentados no gráfico da Figura 62. Pode-se observar que, à medida que a 

velocidade do feixe laser aumenta e o coeficiente de absorção diminui, a temperatura 
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diminui. A velocidade determina a fração de tempo que o feixe laser gasta depositando 

energia no material. Quando a velocidade aumenta, o tempo de interação do feixe laser 

com o material é reduzido e menos energia é depositada no material, diminuindo a 

temperatura que o mesmo atinge. Além disso, a energia depositada no material não aquece 

somente a área diretamente abaixo do feixe laser. Parte da energia é conduzida para o redor 

e, quanto menor for a velocidade do feixe laser, maior é o tempo que o feixe interage com 

o material e maior é a quantidade de calor transferida para as regiões adjacentes, 

diminuindo o gradiente térmico. A magnitude das tensões geradas é diretamente 

proporcional ao gradiente térmico. Desta forma, o gradiente térmico e as tensões térmicas 

na zona termicamente afetada geralmente aumentam com o aumento da velocidade do 

feixe laser, resultando em um aumento das trincas.  

 

Figura 62: Gráfico da temperatura na superfície abaixo do feixe laser em função da 

velocidade do feixe laser para três valores do coeficiente de absorção (η).  

 

4.6.1.3 - Cálculo da taxa de resfriamento e do tempo de solidificação do substrato 

 

O processo de laser melting possui taxas de resfriamento e de solidificação 

extremamente altas e, consequentemente, tempos de solidificação muito pequenos, gerando 

microestruturas extremamente finas, possivelmente com fases metaestáveis e soluções 

sólidas supersaturadas. A taxa de resfriamento e o tempo de solidificação do material 

podem ser estimados com base em propriedades do material e parâmetros de processo.  
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A Tabela 22 apresenta os valores utilizados no cálculo da taxa de resfriamento do 

substrato, que pode ser calculada utilizando a equação que é dada por [44,73,74]:  

 

Tabela 22: Valores utilizados nos cálculos da taxa de resfriamento do substrato.  

Propriedade Valor 

Condutividade térmica do material (k) 12,3 W/m.K 

Potência do laser (P) 1750 W 

Velocidade do feixe de laser (V) 0,010 e 0,025 m/s 

Temperatura de fusão do material (Tc) 1643 K 

Temperatura inicial do material (T0) 298 K 

Intervalo alcançado durante o processo (∆T1) 1345 K 

 

Além disso, o intervalo de solidificação ∆T2 pode ser estimando pelas temperaturas 

solidus/fusão incipiente e liquidus da liga e é representado por:   

 

onde:  

TLiquidus – temperatura inicial da solidificação [em K] 

TSolidus/fusão incipiente – temperatura final da solidificação [em K] 

 

Utilizando-se ∆T2= 50 K (condição de equilíbrio calculada pelo Thermo-Calc) e 

∆T2= 89 K (condição de não-equilíbrio calculada pelos experimentos de DTA), pode-se 

estimar o tempo de solidificação (tsol.) utilizando-se a equação a seguir. Os resultados da 

taxa de resfriamento R e do tempo de solidificação tsol. estão apresentados na Tabela 23.  

 

Tabela 23: Taxa de resfriamento (R) e tempo de solidificação (tsol.) calculados.  

Velocidade (m/s) R (K/s) ∆T2 (K) tsol. (s) 

0,010 

 

799 50 0,06 

89 0,11 

0,025 

 

1997 50 0,02 

89 0,04 
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Pode-se observar que as taxas de resfriamento no processo de laser melting são 

extremamente elevadas e, sob determinadas condições, os revestimentos formados atingem 

taxas de resfriamento maiores que 103K/s, fazendo com que o tempo de solidificação do 

material seja muito pequeno [13]. Isso faz com que as microestruturas obtidas sejam finas, 

com formação de soluções sólidas supersaturadas e fases metaestáveis ou até mesmo 

amorfas. Além disso, a partir dos resultados da Tabela 23, pode-se observar que o aumento 

da taxa de resfriamento (com ∆T2 constante) ou a diminuição do intervalo de solidificação 

(com R constante) causam uma diminuição do tempo de solidificação.  

 

4.6.1.4 - Medidas de EBSD do substrato  

 

A técnica de Orientation Image Microscopy (OIM), que combina as vantagens da 

microscopia eletrônica de varredura com as informações da orientação de grãos/cristais, é 

um método eficiente para estudar complicadas microestruturas formadas durante a 

solidificação de materiais processados por laser [38]. As medidas por EBSD presentes neste 

trabalho foram feitas com o objetivo de verificar a estrutura de grãos formada após a fusão 

e solidificação do substrato da superliga MAR-M247(Nb) sem depósito.  

A Figura 63 apresenta a micrografia da seção transversal obtida em microscópio 

confocal laser e o mapeamento dos grãos do substrato da superliga MAR-M247(Nb) obtido 

em EBSD após fusão pelo processo de laser melting com velocidade do feixe de 10 mm/s e 

distância entre o plano focal e a superfície de 5 mm. Pode-se observar uma fratura 

intergranular frágil devido à formação de trincas e propagação ao longo da interface dos 

grãos colunares, separando-os. Além disso, a presença de carbetos frágeis parcialmente 

fundidos na região interdendrítica causa a diminuição da resistência à fratura nos contornos 

de grão, fazendo com que as trincas se propaguem ao longo dessas interfaces frágeis dos 

carbetos e cause o rompimento do material. Pode-se observar também a mudança de 

orientação da pista fundida em relação ao substrato não fundido.  
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Figura 63: Micrografia e mapa de EBSD do substrato da superliga MAR-M247(Nb).  

 

A maioria dos grãos na região fundida estão fortemente alongados na direção 

perpendicular à frente de solidificação. É esperado que essas direções de alongamento dos 

grãos correspondam à direção de crescimento, pois a principal direção de transferência de 

calor durante a solidificação é perpendicular à frente de solidificação. Entretanto, 

informações sobre o tamanho e forma do grão apenas da seção transversal não são 

suficientes para descrever a microestrutura formada durante o processo de laser melting. 

Seria necessário fazer a caracterização microestrutural da seção longitudinal da trilha.  
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4.6.2 - Laser Cladding 

 

Os experimentos de deposição do pós de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY no substrato da 

superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão foram realizados utilizando a técnica 

de laser cladding. A finalidade destes experimentos era avaliar se essa superliga era capaz 

de suportar a deposição dos revestimentos sem apresentar trincas. Caso isto fosse possível, 

ensaios de oxidação em elevadas temperaturas seriam feitos e os resultados seriam 

comparados com os do substrato sem depósito a fim de verificar se a deposição contribuiu 

para a resistência à oxidação do material.   

 

4.6.2.1 - Cálculo dos parâmetros geométricos 

 

Quando se utiliza o processo de deposição de um revestimento em um substrato 

pela técnica de laser cladding, alguns parâmetros geométricos podem ser medidos 

utilizando métodos não-destrutivos. Estes parâmetros (altura da trilha depositada H, altura 

da zona fundida do substrato D, largura da trilha W, área do depósito A1, área fundida do 

substrato A2) estão representados esquematicamente na Figura 64(a) e foram calculados 

para a trilha de NiCrAlY com melhor relação largura/altura do depósito (Figuras 64(b) e 

64(c)). Devido aos bons parâmetros geométricos desta trilha, estas condições de 

processamento (P=1750W e V=15mm/s) foram utilizadas para os experimentos de 

depósição de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY.  
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         (a) 

  

(b) (c) 

Figura 64: (a): Típica seção transversal de uma trilha depositada por laser cladding com os 

principais parâmetros geométricos: altura da trilha depositada H, altura da zona fundida do 

substrato D e largura da trilha W; (b) e (c): Micrografia (microscópio óptico) da trilha de 

NiCrAlY (P=1750 W e V=15 mm/s) depositada no substrato da superliga MAR-M247(Nb) 

por laser cladding.  

 

4.6.2.2 - Cálculo da diluição 

 

A diluição tem que ser mantida no seu mínimo (entre 2 e 5%) para garantir as 

propriedades do material do revestimento. De acordo com de Oliveira et al [75], a diluição 

representa a quantidade relativa do material do substrato que fundiu e que foi misturada 

com o material do depósito durante o processo. Os dois métodos mais comuns para 

quantificar a diluição são o método geométrico e o método da razão das áreas. Estes 

métodos consideram uma distribuição homogênea dos elementos ao longo da seção 

transversal do revestimento e podem ser facilmente calculados utilizando-se as expressões: 
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,-".-çã/ (0�/�é12-3�) = 4 ,
5 + ,6 ∗ 100 

 

,-".-çã/ 7Á2��8 = 4 #2
#1 + #26 ∗ 100 

onde D é comprimento do substrato fundido, H é o comprimento total do revestimento, A1 

é a area do revestimento acima do substrato e A2 é a área de mistura entre o revestimento e 

o substrato. 

A Tabela 24 apresenta os resultados das medidas de diluição utilizando o método 

geométrico em três pontos (canto direito, meio e canto esquerdo) para a trilha de NiCrAlY 

(P=1750 W e V=15 mm/s) apresentada na Figura 64(b). O valor da diluição de 6% na 

região central é o menor. Este valor garante a aderência do revestimento no substrato sem 

causar diluição excessiva do mesmo. Já os valores da diluição nos cantos direito e 

esquerdo são elevados.  

 

Tabela 24: Cálculo da diluição utilizando o método geométrico para a trilha de NiCrAlY 

(P=1750 W e V=15 mm/s) apresentada na Figura 64(b). 

Posição D (µµµµm) H (µµµµm) Diluição (%) 

Canto direito 124 364 25,4 

Meio 32 499 6,0 

Canto esquerdo 127 329 27,9 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados dos cálculos das áreas A1 e A2 e da 

porcentagem de diluição utilizando o método da razão das áreas para a trilha de NiCrAlY 

(P=1750 W e V=15 mm/s) apresentada na Figura 64(c). Pode-se observar que a 

porcentagem de diluição calculada (aproximadamente 17%) é alta para o processo de laser 

cladding.  

 

Tabela 25: Cálculo da diluição utilizando o método da razão das áreas para a trilha de 

NiCrAlY (P=1750 W e V=15 mm/s) apresentada na Figura 64(c). 

Região Área (mm2) 

A1 560 

A2 112 

Diluição 16,6% 
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A diluição no substrato depende de diversos fatores: condutividade térmica e 

temperatura inicial do substrato, refletividade do material no comprimento de onda da 

radiação laser (neste caso, λ=1064 nm), fluxo de pó, potência e tempo de interação do pó 

com do feixe laser. Para baixos valores de potência, não há fusão do substrato e o 

revestimento não adere ao mesmo. À medida que a potência aumenta, o substrato funde 

cada vez mais, aumentando a diluição. Numa situação ideal ocorre apenas a fusão 

superficial do substrato combinando a perfeita aderência do revestimento com o mínimo de 

diluição [33].   

Na micrografia da Figura 64(b) pode-se observar que as laterais da trilha de 

NiCrAlY fundiram mais do que a região central e, consequentemente, isto influenciou no 

cálculo da porcentagem de diluição. A fusão maior nas laterais se deve ao fato da 

concentração de energia do feixe laser ser maior nas bordas e menor no centro. A Figura 

65(a) apresenta a distribuição de energia de um feixe laser de Nd:YAG operando a 100 W 

e que produz um feixe quasi-gaussiano (distribuição ideal de energia). Quando a potência é 

aumentada para 170 W para aumentar a profundidade de penetração, a distribuição de 

energia do feixe se divide em dois picos. Ao invés da densidade de potência aumentar 70% 

utilizando-se o simples cálculo [(170 W – 100 W)/100 W], a densidade de potência 

diminui 13% devido ao alargamento do feixe. A Figura 65(b) ilustra esse alargamento do 

feixe laser e apresenta a distribuição real de energia durante o processo, podendo-se 

observar a concentração de energia maior nas bordas e menor no centro [76].  
 

(a) (b) 

Figura 65: Distribuição de energia do feixe durante o processo de laser cladding: (a) 

distribuição ideal; (b) distribuição real. 
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4.6.2.3 – Cálculo do ângulo α 

 

As regras empíricas para controlar a injeção de pó durante o processamento de 

materiais por laser mostram que, para uma certa combinação de potência e velocidade do 

feixe laser, três diferentes formas da seção transversal do depósito podem ser observadas, 

dependendo do fluxo de pó. Os perfis podem ser caracterizados pelo ângulo entre a 

superfície do substrato e a tangente à superfície da trilha na ponta de contato, denominado 

α (Figura 66). Em baixas taxas de fluxo de pó, a altura e o ângulo α são pequenos e a 

aderência e a diluição são altas devido à grande fusão do substrato (Figura 66(a) – número 

1). À medida que o fluxo de pó aumenta, a quantidade de energia requerida para fundir o 

pó também aumenta e, consequentemente, sobra menos energia para fundir o substrato, 

aumentando a altura e o ângulo α e diminuindo a diluição. Um ótimo fluxo de pó permite 

pouca diluição (entre 2 e 5%) e uma excelente aderência metalúrgica entre o revestimento 

e o substrato (Figura 66(a) – número 2). Se o fluxo de pó aumentar muito, não há energia 

disponível para fundir o substrato e o revestimento perde aderência (Figura 66(a) – número 

3). Além disso, se α ≥ 90º, pode ocorrer a formação de poros entre as trilhas quando se faz 

o overlapping devido à pouca absorção de energia para fundir a superfície da trilha 

anterior. Um ângulo α entre 60 e 75º é considerado ideal. A Tabela abaixo apresenta os 

valores de α para a trilha de NiCrAlY da Figura 64(b). Pode-se observar que os valores de 

α estão dentro do intervalo considerado ideal.  

(a) 

 

(b) 

Posição αααα (o) 

Canto direito 74 

Meio --- 

Canto esquerdo 70 

Figura 66: (a) Perfis da seção transversal de trilhas depositadas por laser cladding em 

função do ângulo α; (b) Medidas do ângulo α para a trilha de NiCrAlY (P=1750 W e V= 

15mm/s) apresentada na Figura 64(b).  
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4.6.2.4 - Cálculo da razão W/H 

 

A relação W/H é calculada pela razão entre largura e a altura da trilha do 

revestimento e é influenciada, principalmente, pela velocidade do feixe laser e pelo fluxo 

de pó. A diminuição do fluxo de pó e/ou o aumento da velocidade do feixe laser resultam 

em menor quantidade de pó depositada, gerando perfis mais retos. A Tabela 26 apresenta 

os valores da razão W/H calculados para a trilha de NiCrAlY mostrada na Figura 64(b). 

Pode-se observar que os valores não diferem significativamente e que o meio possui maior 

altura da trilha e, consequentemente, menor relação W/H.   

 

Tabela 26: Relação W/H para a trilha de NiCrAlY (P=1750 W e V=15 mm/s) mostrada na 

Figura 64(b).  

Posição W (µµµµm) H (µµµµm) W/H 

Canto direito 1439 364 3,7 

Meio 1439 499 2,9 

Canto esquerdo 1439 329 4,4 

 

4.6.2.5 - Análise dos pós e medida da altura dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY 

 

A Figura 67 apresenta as micrografias dos pós de Ni, Cr, Al e NiCrAlY utilizados 

para os experimentos de deposição por laser cladding. A distribuição de tamanho das 

partículas dos pós é homogênea. Observa-se também que as partículas de pó de Cr 

possuem o maior tamanho quando comparadas com as outras.  

  

(a) (b) 

Figura 67: Micrografias (elétrons secundários) dos pós: (a) Ni; (b) Cr. 



123 
 

  

(c) (d) 

Figura 67 (continuação): Micrografias (elétrons secundários) dos pós: (c) Al; (d) NiCrAlY.  

 

A Figura 68 apresenta os difratogramas dos pós de Ni, Cr, Al e NiCrAlY. Com base 

nas micrografias e nos difratogramas dos pós, pode-se afirmar que os pós utilizados nos 

revestimentos são puros e sem contaminação. Quanto ao difratograma do pó de NiCrAlY, 

observam-se apenas picos referentes ao Ni.  

 

(a) 

Figura 68: Difratogramas dos pós: (a) Ni.  
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(b) 

 

(c) 

Figura 68 (continuação): Difratogramas dos pós: (b) Cr; (c) Al. 
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(d) 

Figura 68 (continuação): Difratogramas dos pós: (d) NiCrAlY. 

 

A Tabela 27 apresenta os valores das medidas de altura da trilha realizadas na seção 

transversal dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY. Foram feitas quatro medidas em 

cada amostra e pode-se observar que os valores ficaram entre 650 e 800µm. Isto mostra 

uma boa reprodutibilidade das pistas depositadas no que se refere às condições de 

processamento.  

 

Tabela 27: Medida da altura dos depósitos (em µm) de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY.  

Medida NiCr NiCrAl NiCrAlY 

1 729 798 668 

2 722 781 722 

3 659 756 734 

4 663 737 749 

Média (µm) 693 ± 37 768 ± 27 718 ± 35 

 

4.6.2.6 - Análise microestrutural dos depósitos 

 

As Figuras 69(a) e 69(b) apresentam o eutético γ/γ’ formado nos últimos estágios 

da solidificação da superliga MAR-M247(Nb) com depósito de NiCrAlY e após o fusão 
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com o feixe laser (P=1750 W e V=15 mm/s). Pode-se observar que, da mesma maneira que 

nas amostras sem depósito, o início das trincas ocorre nas regiões interdendríticas devido à 

formação do eutético γ/γ’ de baixo ponto de fusão e enriquecido em Al e Ti durante os 

últimos estágios da solidificação. Essas trincas formadas propagam-se por toda a extensão 

do revestimento e separam os grãos durante a solidificação (Figuras 69(c) e 69(d)). As 

amostras feitas com revestimentos de NiCr e NiCrAl também apresentaram a formação de 

trincas da mesma maneira que a amostra de NiCrAlY citada anteriormente.  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 69: (a) e (b): Formação de trincas a partir do eutético γ/γ’ nas regiões 

interdendríticas; (c) e (d): Separação dos grãos durante a solidificação devido à formação 

de trincas.    

 

Por fim, como o material com deposição apresentou a formação de trincas ao longo 

do depósito, não foi possível realizar os ensaios de oxidação em elevadas temperaturas 

para verificar se os pós depositados iriam contribuir para o aumento da resistência à 

oxidação da superliga MAR-M247(Nb). Uma maneira de se tentar evitar a formação de 

Substrato 

Substrato 

NiCrAlY 

NiCrAlY 
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trincas seria fazer um tratamento térmico de solubilização no substrato com a finalidade de 

dissolver as regiões eutéticas γ/γ’. Além disso, poderia ser utilizada uma placa aquecida 

embaixo do substrato durante o processamento do material por laser para que esta 

mantivesse o material por mais tempo em temperaturas mais altas e, desta forma, 

diminuísse as tensões térmicas advindas do resfriamento rápido.   

  

4.6.2.7 - Análise das amostras de NiCr as clad 

 

 Para efeitos de interpretação dos resultados, cabe salientar que todas as 

micrografias apresentadas nas seções de 4.6.2.7 até 4.6.2.11 são referentes à seção 

transversal das amostras.  

A Figura 70 apresenta a microestrutura do revestimento de NiCr depositado no 

substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding. Pode-se observar uma 

microestrutura dendrítica com a fase solução sólida γ-Ni(Cr) com maior concentração de 

Ni no interior das dendritas (região mais clara) e Cr na região interdendrítica (região mais 

escura). Podem-se observar também microporos (pontos pretos) e partículas de 

óxidos/carbetos (pontos brancos), ambos formados durante o processamento do material. 

Cabe salientar que tanto as amostras as clad quanto as amostras tratadas termicamente 

apresentaram poros e óxidos/carbetos ao longo dos depósitos.  

  

Figura 70: Microestrutura (seção transversal) do revestimento de NiCr depositado no 

substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding.  

 

Os defeitos mais comuns durante o processamento dos materiais por laser cladding 

são pequenos poros, perda de fusão e falta de adesão do pó na interface. A porosidade e a 

perda de fusão podem ser devido à fusão incompleta do pó. Outra razão para a porosidade 
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podem ser os poros presentes no substrato. Se o contorno da piscina fundida formado 

durante o processo alcançar os poros presentes no substrato, os gases presos nos poros 

serão empurrados para a zona fundida. Consequentemente, alguns poros aparecem na trilha 

produzida, uma vez que as bolhas de gás não tiveram tempo suficiente para escapar da 

piscina fundida devido à elevada taxa de solidificação. A porosidade pode ser evitada 

utilizando substratos sem poros. Além disso, pode-se aumentar a potência do feixe laser, 

pois quanto maior a potencia do feixe laser, maior o tempo de solidificação e menos gás 

fica preso no liquido fundido, diminuindo a porosidade.  

Geralmente, considerava-se que o processo de laser cladding homogeneizava a liga 

e diminuía a segregação, devido ao rápido aquecimento e resfriamento. Para 

macrossegregação, essa teoria é válida. Mas, ao contrário, a microssegregação é severa. Na 

verdade, justamente por causa do rápido aquecimento e resfriamento do processo, o tempo 

de permanência da piscina fundida em alta temperatura é bastante pequeno, limitando e, 

algumas vezes, barrando a difusão e resultando em microssegregação ao longo da 

microestrutura [69]. 

A Figura 71 apresenta a microestrutura do depósito de NiCr no substrato da 

superliga MAR-M247(Nb), evidenciando a típica microestrutura de solidificação gerada 

durante o processo de laser cladding. Pode-se observar que, perto do substrato (região 

indicada por S na micrografia), o revestimento apresenta uma zona formada pela 

solidificação planar da interface sólido/líquido (região 1), seguida por uma fina camada de 

transição com estrutura colunar (região 2) e uma região dendrítica que ocupa a maior parte 

do revestimento (região 3). Os grãos colunares e os grãos celulares dendríticos nucleiam e 

crescem epitaxialmente a partir da interface revestimento/substrato ao longo do máximo 

gradiente térmico da camada depositada. A estrutura dendrítica é extremamente fina, com 

os braços dendríticos primários retos e paralelos uns aos outros e os braços dendríticos 

lateriais curtos. Essa microestrutura característica pode ser atribuída ao alto gradiente de 

temperatura G e à alta velocidade de solidificação R durante o processo de laser cladding. 

O alto valor de G é benéfico para gerar a estrutura colunar dendrítica reta, enquanto que a 

alta taxa de resfriamento e a alta velocidade de solidificação limitam o desenvolvimento 

dos braços laterais, resultando em uma estrutura dendrítica extremamente fina [69]. 
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Figura 71: Microestrutura típica (seção transversal) de solidificação gerada durante o 

processo de laser cladding, obtida com o depósito de NiCr no substrato da superliga MAR-

M247(Nb).  

 

A Figura 72(a) apresenta a interface substrato/depósito da liga NiCr depositada no 

substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding. Pode-se observar que a 

microestrutura do depósito é muito mais fina do que a do substrato, visto que a taxa de 

solidificação do processo de laser cladding é muito alta. Além disso, pode-se observar na 

Figura 72(b) a diferença de tamanho entre um carbeto não fundido e os carbetos fundidos. 

O tamanho extremamente pequeno destes carbetos fundidos é devido ao alto gradiente 

térmico e à alta taxa de solidificação do processo, que faz com que o tempo para a 

solidificação seja muito pequeno e, consequentemente, o tempo para os carbetos nuclearem 

e cresecerem também é muito pequeno. Por fim, cabe salientar que as interfaces 

substrato/depósito dos revestimentos de NiCrAl e NiCrAlY são semelhantes à de NiCr. 
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(a) (b) 

Figura 72: (a) Interface substrato/depósito (seção transversal) da liga NiCr depositada no 

substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding; (b) Carbetos fundidos e não 

fundidos.  

 

Mudanças consideráveis na quantidade e tamanho dos carbetos também foram 

observadas em análises por microscopia eletrônica de transmissão em amostras de aço 

inoxidável austenítico comercial tipo 321 fundidas por laser [71]. Observa-se que o aumento 

da potência do feixe laser tende a dispersar os carbetos, até que eles sejam completamente 

dissolvidos no líquido. Mais importante do que isso, a precipitação dos carbetos é 

dependente principalmente da taxa de resfriamento. Quando esta ultrapassa um certo valor, 

a precipitação pode ser completamente anulada. A maioria dos carbetos iniciais estariam 

eliminados se a potência fosse superior a 2 kW e a velocidade acima de 40 mm/s [71].  

 

4.6.2.8 - Análise das amostras de NiCr tratadas termicamente 

 

O objetivo da análise das amostras de NiCr tratadas é verificar a diminuição da 

segregação no material. A Figura 73 apresenta as micrografias dos depósitos de NiCr no 

substrato da superliga MAR-M247(Nb) após tratamento térmico a 1100 e 1150°C por 10 e 

50 horas. Tanto em 1100oC quanto em 1150°C pode-se observar que as amostras tratadas 

por 50 horas apresentam menor segregação do que as amostras tratadas por 10 horas. A 

amostra tratada em 1150°C por 50 horas não apresenta evidências de segregação, 

indicando que o material pode estar próximo das condições de equilíbrio. Em todas as 

amostras pode-se observar a permanência dos carbetos/óxidos e da porosidade. A análise 

da segregação remanescente nas ligas tratadas torna-se difícil devido ao número atômico 

Carbeto 
fundido 

Carbeto não 
fundido 

Interface 

Depósito 

Substrato 
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muito próximo dos elementos presentes no depósito (28 g/mol para o Ni e 24 g/mol para o 

Cr), dificultando o contraste entre áreas de composições químicas diferentes no modo 

elétrons retroespalhados do MEV-FEG.  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 73: Micrografias (seção transversal) dos depósitos de NiCr no substrato da superliga 

MAR-M247(Nb) após tratamento térmico: (a) 1100oC por 10 horas; (b) 1100oC por 50 

horas; (c) 1150oC por 10 horas; (d) 1150oC por 50 horas. 

 

4.6.2.9 - Análise das amostras de NiCrAl e NiCrAlY as clad 

 

A Figura 74 apresenta a microestrutura dos revestimentos de NiCrAl e NiCrAlY 

depositados no substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding. Pode-se 

observar uma microestrutura semelhante à amostra de NiCr, com a estrutura dendrítica da 

fase solução sólida γ-Ni(Cr) com maior concentração de Ni no interior das dendritas 

(região mais clara) e Cr na região interdendrítica (região mais escura), microporos (pontos 

pretos) e partículas de carbetos/óxidos (pontos brancos). A diferença é que no composto de 
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NiCrAlY o ítrio geralmente divide-se em fases ricas neste elemento. Análises pontuais e 

por mapeamento de EDS mostram que esses precipitados com morfologia próxima aos 

apresentados na Figura 74(b) são formados pelas fases Y2O3 e Al5Y3O12 
[77]. Em algumas 

composições, também podem se formar precipitados de α-Cr e γ’-Ni3Al. Entretanto, 

devido à alta taxa de resfriamento do processo de laser cladding, geralmente não ocorrem 

transformações no estado sólido. Em virtude disso, não foi observada a formação de γ’ nas 

amostras as clad de NiCrAl e NiCrAlY deste trabalho.  

  

(a) (b) 

Figura 74: Micrografias (seção transversal) dos revestimentos de NiCrAl (a) e NiCrAlY (b) 

depositados no substrato da superliga MAR-M247(Nb) por laser cladding.  

 

4.6.2.10 - Análise das amostras de NiCrAl e NiCrAlY tratadas termicamente 

 

 O objetivo da análise das amostras de NiCrAl e NiCrAlY tratadas termicamente é 

verificar a precipitação de γ’, uma vez que esta fase não foi observada na análise das 

amostras as clad. A Figura 75 apresenta as micrografias dos revestimentos de NiCrAl e a 

Figura 76 apresenta as micrografias dos revestimentos de NiCrAlY, ambas após 

tratamentos térmicos a 1100 e 1150oC por 10 e 50 horas. Pode-se observar a presença da 

fase γ’ precipitada fina e uniformemente ao longo de todo o material. Não há diferença 

significativa no tamanho da fase γ’ quando se compara as micrografias nas diferentes 

condições de tratamento térmico.  

Intermetálicos 
ricos em Ni e Y 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 75: Micrografias (elétrons secundários) da seção transversal dos revestimentos de 

NiCrAl após tratamento térmico: (a) 1100oC por 10 horas; (b) 1100oC por 50 horas; (c) 

1150oC por 10 horas; (d) 1150oC por 50 horas.  

 

 

 

 

 

Fase γ’ 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 76: Micrografias (elétrons secundários) da seção transversal dos revestimentos de 

NiCrAlY após tratamento térmico: (a) 1100oC por 10 horas; (b) 1100oC por 50 horas; (c) 

1150oC por 10 horas; (d) 1150oC por 50 horas.  

 

A Figura 77(a) apresenta a micrografia do substrato da superliga MAR-M247(Nb) 

após tratamento térmico a 1150oC por 50 horas. Pode-se observar a existência de partículas 

de γ’ muito finas dispersas na matriz γ que, provavelmente, precipitaram durante o 

resfriamento ao ar da temperatura de tratamento térmico para a temperatura ambiente. Elas 

podem ser definidas como fase γ’ terciária e possuem tamanho médio de 0,01 a 0,02 µm. A 

identificação dessas partículas é extremamente difícil devido ao seu reduzido tamanho. 

Entretanto, acredita-se que a fase γ’ terciária possui a mesma (ou muito próxima) 

composição da fase γ’ primária. A Figura 77(b) apresenta o depósito de NiCrAl a após 

tratamento térmico a 1150oC por 50 horas. Comparando-se as microestruturas, observa-se 

que a dimensão da fase γ’ formada no depósito é da mesma ordem da fase γ’ terciária 

Fase γ’ 
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formada na matriz γ do substrato, evidenciando o quão fina são as partículas de γ’ 

precipitadas no depósito. 

  

(a) (b) 

Figura 77: Micrografias (elétrons secundários) da seção transversal do substrato (a) e do 

depósito (b), ambas após tratamento térmico a 1150oC por 50 horas. 

 

4.6.2.11 - Medidas de EDS das amostras de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY 

 

As Tabelas 28, 29 e 30 apresentam  as medidas por EDS (% peso) das partículas 

brancas presentes nas amostras de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY, respectivamente. Estas 

partículas podem ser carbetos de háfnio e outros elementos que foram parcialmente 

fundidos e, devido à elevada diluição e às elevadas taxas de resfriamento, solidificaram 

com tamanhos extremamente pequenos na região do depósito. Outra hipótese é a formação 

de óxidos de háfnio e outros elementos, uma vez que os carbetos presentes no material no 

estado bruto de fusão são parcialmente fundidos e o háfnio presente nestes carbetos pode 

se combinar com o oxigênio para formar partículas de óxidos. Estas duas hipóteses são 

possíveis, pois em algumas partículas foi detectado carbono, e em outras, foi detectado 

oxigênio. Entretanto, a quantificação de C e O para saber se as partículas são carbetos ou 

óxidos é dificultada devido às limitações da técnica de EDS para a detecção destes 

elementos. Então, pode-se dizer que tanto os carbetos quanto os óxidos são formados. A 

Figura 78 mostra que estas partículas são extremamente pequenas. Com isso, os resultados 

das medidas de EDS sofrem interferência de matriz, resultando em elevada concentração 

de Ni nos resultados.  

γ’ terciária Fase γ’ 
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Figura 78: Micrografia mostrando as partículas pequenas de óxido/carbeto. 

 

Tabela 28: Medidas de EDS (% peso) dos óxidos/carbetos nas amostras de NiCr. 

Elemento As clad 1100oC/10h 1100oC/50h 1150oC/10h 1150oC/50h 

Hf 70,9 ± 0,8 63,1 ± 0,5 64,9 ± 0,6 59,0 ± 0,5 64,5 ± 0,5 

Ni 13,9 ± 0,4 19,6 ± 0,3 18,7 ± 0,3 21,2 ± 0,3 19,0 ± 0,3 

Cr 4,8 ± 0,2 6,2 ± 0,2 7,0 ± 0,2 6,4 ± 0,2 6,8 ± 0,2 

W,Nb,Ti 10,4 11,1 9,4 13,4 9,6 

 

Tabela 29: Medidas de EDS (% peso) dos óxidos/carbetos nas amostras de NiCrAl. 

Elemento As clad 1100oC/10h 1100oC/50h 1150oC/10h 1150oC/50h 

Hf 28,6 ± 0,9 47,6 ± 0,8 52,7 ± 0,8 41,7 ± 0,8 40,7 ± 0,8 

Ni 42,3 ± 0,4 33,3 ± 0,7 31,3 ± 0,7 41,0 ± 0,8 39,5 ± 0,8 

Cr 11,2 ± 0,4 8,3 ± 0,3 8,7 ± 0,3 10,7 ± 0,3 12,0 ± 0,4 

Al 2,4 ± 0,2 2,8 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2,1 ± 0,2 

W,Nb,Ti 15,5 8,1 5,8 4,7 5,7 

 

Tabela 30: Medidas de EDS (% peso) dos óxidos/carbetos nas amostras de NiCrAlY. 

Elemento As clad 1100oC/10h 1100oC/50h 1150oC/10h 1150oC/50h 

Hf 16,1 ± 0,9 11,9 ± 0,4 28,8 ± 0,3 27,2 ± 0,3 19,9 ± 0,3 

Ni 49,2 ± 0,9 53,5 ± 0,4 44,8 ± 0,3 46,5 ± 0,3 47,3 ± 0,3 

Cr 17,0  ± 0,4 18,5 ± 0,2 15,0 ± 0,2 15,1 ± 0,2 14,5 ± 0,2 

Al 3,5 ± 0,3 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,7 ± 0,1 2,0 ± 0,1 

W,Nb,Ti,Y 14,3 13,6 9,0 8,5 16,3 

Partícula de óxido/carbeto 
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Em algumas medidas por EDS das amostras de NiCrAlY foi detectado ítrio. 

Entretanto, como as partículas também são muito pequenas (Figura 74(b)), fica difícil 

quantificar a presença deste elemento. Mas, de acordo com a literatura consultada, pode 

haver a formação de fases ricas em ítrio nos depósitos de NiCrAlY [77]. Estes compostos 

são provavelmente formados pelas fases Y2O3 e Al5Y3O12 
[77].  

A Figura 79 apresenta um mapeamento feito por EDS de uma partícula na amostra 

de NiCr as clad. Pode-se observar que a presença do Hf é clara, reforçando os resultados 

das medidas de EDS. Entretanto, torna-se difícil dizer se essas partículas são óxidos ou 

carbetos.  

EDS - Mapeamento 

 

   

Ni  Cr  Hf  

Figura 79: Mapeamento de uma partícula de óxido/carbeto na amostra de NiCr as clad. 

 

4.6.2.12 - Medidas de dureza das amostras de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY 

 

A Figura 80 apresenta as medidas de dureza dos depósitos de NiCr, NiCrAl e 

NiCrAlY as clad e tratados termicamente a 1100 e 1150oC por 10 e 50 horas. Pode-se 

observar que, para as amostras de NiCr, há uma pequena diminuição da dureza quando se 

compara a amostra as clad com as tratadas termicamente. Isso se deve à dissolução parcial 

dos elementos e ao crescimento de grão. Já nas amostras de NiCrAl e NiCrAlY há um 

aumento da dureza quando se compara a amostra as clad com as tratadas termicamente. 

Apesar de também ocorrer os mesmos fenômenos citados para as amostras de NiCr, nas 

amostras de NiCrAl e NiCrAlY a presença do Al faz com que ocorra a precipitação da fase 
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endurecedora γ’ Ni3Al através da redistribuição dos elementos de liga durante o tratamento 

térmico, aumentando a dureza. Não há diferença significativa nos valores de dureza entre 

as diferentes condições de tratamento térmico para os depósitos de NiCr, NiCrAl e 

NiCrAlY e em todas as condições a dureza das amostras de NiCrAl e NiCrAlY é superior à 

de NiCr. Cabe salientar que as posições das medidas foram aleatoriamente escolhidos na 

seção transversal do depósito. Em virtude disso, pode-se dizer que os revestimentos são 

homogêneos, pois observa-se uma certa uniformidade nos valores de dureza. 

 

Figura 80: Medida de dureza dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY as clad e tratados 

termicamente a 1100 e 1150oC por 10 e 50 horas.  

 

4.7 - OXIDAÇÃO ISOTÉRMICA A 1000°C 

 

Como o conjunto substrato + revestimento apresentou trincas durante o 

processamento por laser cladding, os ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C foram 

realizados apenas no substrato da superliga MAR-M247(Nb) sem revestimento de NiCr, 

NiCrAl e NiCrAlY.  
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4.7.1 - Variação de massa 

 

A Tabela 31 apresenta as massas das amostras antes e depois do ensaio, o ganho de 

massa (massa depois do ensaio – massa antes do ensaio), a área e o ganho de massa por 

unidade de área (mg/cm2) das amostras da superliga MAR-M247(Nb) após o ensaio de 

oxidação isotérmica a 1000°C. Para o cálculo do ganho de massa, as dimensões das 

amostras (diâmetro e espessura) foram medidas com o auxílio de um paquímetro digital 

(precisão de ± 0,01mm) e a área foi calculada pela relação AT = 2πr(h+r), onde AT é a 

área total, h é a espessura e r é o raio da amostra. Cabe salientar que não houve variação de 

massa do cadinho de alumina, ou seja, toda a variação de massa durante o ensaio foi 

associada com a oxidação da amostra. Além disso, com base na análise visual das amostras 

após os ensaios de oxidação, pode-se afirmar que a superliga MAR-M247(Nb) é resistente 

ao descolamento dos óxidos em condições isotérmicas a 1000°C por até 216 horas.  

De posse dos dados apresentados na Tabela 31, foi possível calcular a média do 

ganho de massa (mg) e a média do ganho de massa por unidade de área (mg/cm2) em 

função do tempo de oxidação (horas). Estes valores estão apresentados na Tabela 32. Pode-

se observar que toda a variação de massa durante os ensaios de oxidação foi positiva, ou 

seja, ocorreu somente ganho de massa. Além disso, os valores da média do ganho de massa 

estão entre 2,2 e 3,1 mg, enquanto que os valores da média do ganho de massa por unidade 

de área estão entre 0,9 e 1,3 mg/cm2. Estes valores indicam que não há diferença 

significativa na média do ganho de massa e na média do ganho de massa por unidade de 

área com o aumento do tempo de oxidação.  
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Tabela 31: Massa antes do ensaio (mg), massa depois do ensaio (mg), ganho de massa 

(mg), área da amostra (cm2) e ganho de massa por unidade de área (mg/cm2) da superliga 

MAR-M247(Nb) após ensaio de oxidação isotérmica a 1000°C. 

Número 

da 

Amostra 

Tempo de 

ensaio 

(h) 

Massa antes 

do ensaio 

(mg) 

Massa depois 

do ensaio 

(mg) 

Ganho de 

massa 

(mg) 

Área 

 

(cm2) 

Ganho de 

massa/A 

(mg/cm2) 

1 24 1218,4 1220,8 2,4 2,4569 0,9769 

2 24 1246,5 1248,7 2,2 2,5007 0,8798 

3 24 1256,3 1258,4 2,1 2,5202 0,8333 

4 48 1234,5 1236,6 2,1 2,4818 0,8462 

5 48 1241,7 1244,9 3,2 2,4892 1,2856 

6 48 1247,7 1250,6 2,9 2,5092 1,1558 

7 72 1252,9 1255,7 2,8 2,5196 1,1113 

8 72 1228,5 1231,3 2,8 2,4342 1,1503 

9 72 1231,8 1234,8 3,0 2,4738 1,2127 

10 96 1248,0 1250,2 2,2 2,4937 0,8822 

11 96 1269,9 1272,9 3,0 2,4847 1,2074 

12 96 1196,6 1198,8 2,2 2,4421 0,9009 

13 120 1259,8 1262,6 2,8 2,4574 1,1394 

14 120 1242,6 1245,1 2,5 2,4534 1,0190 

15 120 1283,6 1286,4 2,8 2,5761 1,0869 

16 144 1271,0 1273,3 2,3 2,5518 0,9013 

17 144 1186,0 1187,8 1,8 2,3933 0,7521 

18 144 1260,1 1262,5 2,4 2,4653 0,9735 

19 168 1269,1 1271,7 2,6 2,5293 1,0280 

20 168 1193,6 1196,7 3,1 2,3554 1,3161 

21 168 1252,9 1255,6 2,7 2,5132 1,0743 

22 192 1258,7 1260,5 1,8 2,5252 0,7128 

23 192 1174,3 1176,7 2,4 2,2936 1,0464 

24 192 1261,2 1263,9 2,7 2,5007 1,0797 

25 216 1251,1 1254,5 3,4 2,4967 1,3618 

26 216 1210,0 1213,1 3,1 2,4416 1,2697 

27 216 1276,2 1279,1 2,9 2,5362 1,1434 
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Tabela 32: Média do ganho de massa (mg) e média do ganho de massa por unidade de área 

(mg/cm2) em função do tempo de oxidação (horas).  

Tempo de 

ensaio 

(h) 

Média do ganho de 

massa 

(mg) 

Média do ganho de massa 

por unidade de área 

(mg/cm2) 

24 2,2 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

48 2,7 ± 0,6 1,1 ± 0,2 

72 2,9 ± 0,1 1,2 ± 0,1 

96 2,5 ± 0,5 1,0 ± 0,2 

120 2,7 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

144 2,2 ± 0,3 0,9 ± 0,1 

168 2,8 ± 0,3 1,1 ± 0,2 

192 2,3 ± 0,5 0,9 ± 0,2 

216 3,1 ± 0,3 1,3 ± 0,1 

 

Os resultados do ganho de massa estão de acordo com o trabalho de Bourhis e St. 

John [78], que estudaram o comportamento em corrosão a quente e oxidação entre 850 e 

1100°C de superligas formadoras de Al2O3, tais como IN100, IN713LC e MAR-M002, 

esta última com composição muito semelhante à superliga MAR-M247.  

O ganho de massa (variação de massa positiva) durante o ensaio de oxidação é 

desejável, pois é um indicativo da retenção do óxido protetor formado na superfície da 

amostra ou, em outras palavras, indica que não houve descolamento do filme óxido da 

superfície da amostra. Além disso, o ganho de massa indica que as tensões que surgem 

devido à diferença entre os coeficientes de expansão térmica da camada óxida e do 

substrato não são suficientes para causar o descolamento do óxido durante o resfriamento 

da amostra. Por outro lado, a perda de massa (variação de massa negativa) implica no 

descolamento e na perda dos óxidos formados na superfície da amostra.  
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4.7.2 - Estudo da cinética de oxidação 

 

A Figura 81 apresenta o gráfico da cinética de oxidação isotérmica a 1000°C para a 

superliga MAR-M247(Nb). Pode-se observar que o ganho de massa por unidade de área é 

significativo nas primeiras 24 horas, pois a cinética de oxidação inicial é muito rápida 

devido à superfície livre da amostra. Entretanto, o ganho de massa não varia 

significativamente para tempos maiores, indicando que os óxidos formados são estáveis, 

protetores e formaram-se rapidamente no substrato [79]. A provável explicação para isso é 

que a difusão através dos contornos de grão causa a elevada taxa de oxidação inicial e, 

conforme o tempo de oxidação aumenta, a camada de óxido também aumenta, fazendo 

com que o número de caminhos de difusão rápida e a taxa de oxidação diminuam. Desta 

forma, podem ser definidos dois estágios de oxidação: o estágio transiente, que surge 

devido ao crescimento de NiO antes da formação da camada contínua de Al2O3; o estágio 

estacionário, que se inicia quando as ilhas de Al2O3 se juntam umas com as outras e 

obedecem à lei linear de nível assintótico, atribuindo o controle de crescimento pela 

difusão do oxigênio através da camada contínua de Al2O3. A lei linear de nível assintótico 

ocorre ou devido a não-difusão ao longo dos contornos de grão do substrato ou à formação 

de óxidos complexos e espinélios que agem como uma barreira para a difusão [80].  

 

Figura 81: Gráfico da cinética de oxidação isotérmica a 1000°C para a superliga MAR-

M247(Nb).  
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Sabe-se que, para óxidos de elementos refratários como o tungstênio, a evaporação 

da fase gasosa é o mecanismo de oxidação predominante em elevadas temperaturas [81]. A 

concentração de W na composição da superliga MAR-M247(Nb) é aproximadamente 10% 

em peso. Além disso, como apresenta a Tabela 33, o óxido de tungstênio WO3 exibe a 

maior pressão de vapor no equilíbrio em 927°C quando comparado com outros elementos. 

Isto sugere que pode haver uma perda de massa da superliga MAR-M247(Nb) nos estágios 

iniciais da oxidação e esta perda irá ocorrer devido à evaporação do WO3 formado na 

ausência dos óxidos protetores de Al2O3, Cr2O3, etc. Por outro lado, a evaporação dos 

elementos com maior pressão de vapor gera vacâncias na sub-superfície e aumenta a 

formação de camadas óxidas planares e volumosas [82]. Por esta razão, a competição entre a 

taxa de evaporação do WO3 e a taxa de crescimento do Al2O3 pode determinar a cinética 

de oxidação do material. Por fim, como houve somente ganho de massa durante a oxidação 

isotérmica da superliga MAR-M247(Nb) a 1000°C (Tabela 32), a perda de massa causada 

pela evaporação do WO3 foi inferior ao ganho de massa atribuído à formação dos óxidos 

não-evaporados de outros elementos.  

 

Tabela 33: Pressão de vapor do WO3 e outros elementos a 927°C [83]. 

Composto/elemento Pressão de vapor a 927°C (atm) 

WO3 1,77 x 10-8 

W 5,65 x 10-30 

Co 1,45 x 10-11 

Cr 2,58 x 10-10 

Ni 1,24 x 10-11 

 

4.7.3 - Cálculo da constante de crescimento-tempo (n) 

 

A cinética de oxidação pode ser descrita calculando-se a constante de crescimento-

tempo, que é o expoente “n” da equação [84]: 

 

(∆m/A) = kpt
n + C                  

 

onde ∆m/A é a variação de massa por unidade de área, kp é a constante da taxa de 

oxidação, t é o tempo de oxidação e C é uma constante. Utilizando logaritmo de ambos os 

lados, obtém-se a equação:   
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log (∆m/A) = n log t + C’         

 

A inclinação da reta de ajuste do gráfico log (∆m/A) versus log(t) corresponde ao 

valor de “n”, que é a constante da taxa de crescimento da camada óxida. Este valor fornece 

uma indicação da cinética de oxidação da seguinte maneira: se n = 1 a taxa de oxidação é 

linear; se n = 0,5 a taxa de oxidação é teoricamente parabólica; se n = 0,33 a taxa de 

oxidação é cúbica [85,86]. Desvios do valor teórico de n = 0,5 podem ser explicados pela 

quebra da camada óxida, levando ao aumento considerável da área superficial em contato 

com oxigênio e acelerando a cinética de oxidação. Quando o valor de “n” é maior ou 

menor que 0,5, a cinética de oxidação não segue o comportamento parabólico simples e 

isso implica em uma taxa de oxidação maior ou menor. Por exemplo: n > 0,5 e n < 0,5 

causa comportamentos sobre-parabólico e sub-parabólico, respectivamente.  

A Figura 82 apresenta o gráfico log (ganho de massa por unidade de área) versus 

log (tempo de oxidação) para a superliga MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 

1000°C. A inclinação da reta de ajuste linear indica que o valor de “n” é aproximadamente 

0,10 e isso indica a dependência sub-parabólica da taxa de crescimento da camada óxida 

com o tempo. Estudos anteriores mostram que o comportamento sub-parabólico pode estar 

relacionado com os mecanismos de oxidação que atuam nos contornos de grão (short-

circuits) [86,87]. Estes mecanismos causam uma elevada taxa de oxidação inicial e, à medida 

que o tempo de oxidação aumenta, os grãos de óxido crescem, diminuindo a densidade de 

caminhos livres para difusão e, consequentemente, a taxa de oxidação do material [86,87] .  
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Figura 82: Gráfico log (ganho de massa por unidade de área) versus log (tempo de 

oxidação) para a superliga MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C. 

 

4.7.4 - Cálculo da taxa de oxidação (kp) 

 

Os resultados obtidos podem ser ajustados para uma equação parabólica a fim de 

obter a constante da taxa parabólica ou taxa de oxidação do material. A equação da taxa 

para a cinética parabólica é dada por [88]: 

 

∆m/A = kpt
0,5  

 

onde kp se refere à constante da taxa parabólica.  

A Figura 83 apresenta o gráfico do ganho de massa por unidade de área (∆m/A) em 

função da raiz quadrada do tempo de oxidação (t0,5) para a superliga MAR-M247(Nb) 

oxidada isotermicamente a 1000°C. Por meio deste gráfico é possível obter o valor da 

constante da taxa parabólica ou taxa de oxidação do material (dado por kp), que é a 

inclinação da reta de ajuste linear elevada ao quadrado. Neste caso, o valor de kp obtido 

para a superliga MAR-M247(Nb) a 1000°C é de 2,8 x 10-8 (mg2/cm4)/s. Quanto menor o 

valor de kp, maior é a resistência à oxidação do material. O valor de kp calculado para a 

superliga MAR-M247(Nb) a 1000°C é duas ordens de grandeza menor do que o valor de   
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4 x 10-6 (mg2/cm4)/s encontrado para o níquel puro a 1000°C [89,90]. Isto é devido, 

principalmente, à formação de uma camada protetora rica em Al na superfície da liga. 

Entretanto, o gráfico da cinética de oxidação (Figura 81) deve ser considerado como sendo 

a soma de diferentes óxidos formados durante o processo de oxidação.  
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Figura 83: Gráfico do ganho de massa por unidade de área (∆m/A) em função da raiz 

quadrada do tempo de oxidação (t0,5) para a superliga MAR-M247(Nb) oxidada 

isotermicamente a 1000°C. 

 

4.7.5 - Análise microestrutural da superfície oxidada 

 

O primeiro resultado da análise da superfície oxidada é a ausência do descolamento 

do óxido superficial. Cabe salientar também que não foram observadas diferenças entre as 

microestruturas das amostras oxidadas a 1000°C por diferentes tempos. Em virtude disso, a 

descrição a seguir pode ser utilizada para qualquer amostra deste trabalho. Entretanto, a 

proporção das fases óxidas presentes em cada amostra provavelmente muda com o tempo 

de oxidação devido às reações no estado sólido, à mistura entre os vários tipos de óxidos e 

às possíveis perdas por evaporação. 

A composição das superligas à base de níquel varia amplamente. Em virtude disso, 

a termodinâmica e a cinética de oxidação tornam-se complexas porque algumas 

composições sempre oxidam mais rápido do outras para limitar ou promover reações 
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químicas com o oxigênio [91]. As Figuras 84(a) e 84(b) apresentam a superfície da superliga 

MAR-M247(Nb) após ensaio de oxidação isotérmica a 1000°C por 72 horas. Pode-se 

observar a diferença entre a morfologia da camada óxida nas regiões dendrítica e 

interdendrítica (Figura 84(a)). Além disso, a oxidação preferencial das regiões dendríticas, 

que foram cobertas por partículas cúbicas de óxidos, e os grãos finos dos óxidos da região 

interdendrítica são mostrados na Figura 84(b). A segregação dendrítica advinda da 

solidificação fora do equilíbrio causa uma diferença de composição entre as regiões 

dendrítica e interdendrítica e faz com que a morfologia, o tipo e a cinética de formação dos 

óxidos sejam diferentes.  

 

Figura 84(a) e (b): Superfície da superliga MAR-M247(Nb) após ensaio de oxidação 

isotérmica a 1000°C por 72 horas.  
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Figura 84(a) e (b) (continuação): Superfície da superliga MAR-M247(Nb) após ensaio de 

oxidação isotérmica a 1000°C por 72 horas.  

 

A Figura 85 apresenta os poros formados na camada externa e entre os blocos de 

partículas óxidas na região dendrítica da amostra oxidada a 1000°C por 24 horas. Isto está 

associado com as tensões desenvolvidas durante o resfriamento da temperatura do ensaio 

de oxidação para a temperatura ambiente [92].  

 

Figura 85: Poros formados entre os blocos de partículas óxidas na região dendrítica da 

amostra oxidada a 1000°C por 24 horas. 
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A Figura 86 apresenta a micrografia da fase óxida formada na amostra oxidada a 

1000°C por 120 horas, que é produto da oxidação dos carbetos presentes na microestrutura 

do material no estado bruto de fusão. 

 

Figura 86: Oxidação dos carbetos presentes na microestrutura da amostra oxidada a 

1000°C por 120 horas. 

 

4.7.6 - Análise por EDS da superfície oxidada 

 

A Figura 87 apresenta os resultados da análise por EDS dos óxidos formados na 

região dendrítica da superliga MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C por 

diferentes tempos. Os óxidos presentes nesta região possuem morfologia de blocos (entre 1 

e 5 µm) e são compostos basicamente por Ni e O, além de pequenas quantidades de Co, Cr 

e Al. A elevada quantidade de elementos refratários na composição química da superliga 

MAR-M247(Nb) reduz o coeficiente de difusão do Al e causa a formação de óxidos menos 

protetores ricos em Ni na região dendrítica, além de aumentar o tempo para a formação dos 

mesmos.  
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Figura 87: Análise por EDS dos óxidos formados na região dendrítica da superliga MAR-

M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C por diferentes tempos. 

 

A Figura 88 apresenta os resultados da análise por EDS dos óxidos formados na 

região interdendrítica da superliga MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C 

por diferentes tempos. Os grãos finos dos óxidos presentes nestas regiões possuem 

elevadas concentrações de Ni, Al, Cr e O, além de Cr e Ti em menor concentração. A 

maior concentração de Al e Cr nas regiões interdendríticas faz com que a camada protetora 

de óxido se forme mais rapidamente quando comparada às regiões dendríticas.  
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Figura 88: Análise por EDS dos óxidos formados na região interdendrítica da superliga 

MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C por diferentes tempos. 

 

A Figura 89 apresenta o perfil de concentração dos elementos partindo da região 

dendrítica, atravessando a região intedendrítica e passando novamente pela região 

dendrítica da amostra oxidada a 1000°C por 168 horas. A concentração de Ni é elevada na 

região dendrítica, enquanto que as concentrações de Cr e Al são elevadas na região 

interdendrítica. As concentrações de Co e Ti, apesar de serem baixas, são maiores na 

região interdendrítica do que na região dendrítica. Todos os resultados estão coerentes com 

as análises pontuais apresentadas nos gráficos das Figuras 87 e 88.    
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Direção e posição da medida Ni 

  

Cr Al 

  

Co Ti 

Figura 89: Perfil de concentração dos elementos nas regiões dendrítica e interdendrítica da 

amostra oxidada a 1000°C por 168 horas.  
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A Figura 90 apresenta os resultados da análise por EDS dos carbetos oxidados da 

superliga MAR-M247(Nb) oxidada isotermicamente a 1000°C por diferentes tempos. Os 

resultados indicam que esta fase óxida é composta basicamente por Nb, Hf e W, além do O 

e Ni, este último sendo detectado devido ao efeito de matriz. Os resultados estão de acordo 

com as medidas composicionais dos carbetos MC realizadas por EDS e apresentadas na 

Tabela 10.  
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Figura 90: Análise por EDS dos carbetos oxidados da superliga MAR-M247(Nb) oxidada 

isotermicamente a 1000°C por diferentes tempos. 

 

4.7.7 - Análise microestrutural da seção transversal 

 

Devido à semelhança dos resultados entre as estruturas das camadas óxidas 

formadas em outros tempos de oxidação, são apresentados apenas os resultados da seção 

transversal das amostras da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 24, 120 e 

216 horas. 

O comportamento em oxidação de uma liga é controlado pela interação entre a 

termodinâmica e cinética dos elementos que oxidam preferencialmente [93]. A Figura 91 

apresenta as micrografias da seção transversal da superliga MAR-M247(Nb) após ensaio 

de oxidação isotérmica a 1000°C por 24, 120 e 216 horas. De uma forma geral, a seção 
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transversal das três amostras apresenta uma camada óxida externa (ponto 1), uma camada 

intermediária (ponto 2) e uma camada interna composta por um filme contínuo presente 

nas áreas escuras e combinado com uma quantidade de precipitados brancos (ponto 4). 

Pode-se observar também a região de dissolução da fase γ’ (zona empobrecida ou depletion 

zone) presente no substrato e logo abaixo da camada mais interna de óxido.  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 91: Micrografias da seção transversal da superliga MAR-M247(Nb) após ensaio 

de oxidação isotérmica a 1000°C por: 24 horas (a,b); 120 horas (c,d); 216 horas (e,f).  
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(e) (f) 

Figura 91 (continuação): Micrografias da seção transversal da superliga MAR-M247(Nb) 

após ensaio de oxidação isotérmica a 1000°C por: 24 horas (a,b); 120 horas (c,d); 216 

horas (e,f).  

 

A Tabela 34 apresenta as medidas de espessura da camada óxida e da depletion 

zone (valores máximo e mínimo) da superliga MAR-M247(Nb) após ensaio de oxidação 

isotérmica a 1000°C por 24, 120 e 216 horas. Foram feitas 16 medidas em posições 

diferentes de cada amostra. Pode-se observar que a espessura da camada óxida varia entre 

3,5 e 31,7 µm, evidenciando que a camada óxida não é uniforme ao longo da seção 

transversal do material. Em relação à depletion zone, pode-se observar que a espessura 

máxima tende a aumentar com o aumento do tempo de oxidação.  

 

Tabela 34: Espessura da camada óxida e da depletion zone (valores máximo e mínimo) da 

superliga MAR-M247(Nb) após ensaio de oxidação isotérmica a 1000°C por 24, 120 e 216 

horas.  

Tempo de  

oxidação 

(horas) 

Espessura da camada óxida 

 

(µµµµm) 

Espessura da depletion zone  

 

(µµµµm) 

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

24 4,3 29,7 3,8 8,5 

120 4,7 28,2 3,4 14,4 

216 3,5 31,7 5,2 15,3 
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4.7.8 - Análise por EDS da seção transversal 

 

A Tabela 35 apresenta os resultados das medidas por EDS da depletion zone. Pode-

se observar a presença majoritária dos elementos Ni, Co, Cr e W (principais formadores da 

fase γ) e minoritária dos elementos Al e Ti (principais formadores da fase γ’). A difusão de 

Al e Ti ocorre devido à dissolução da fase γ’ e faz com que a estrutura original γ+γ’ se 

transforme em γ-Ni. Essa camada de γ-Ni forma-se abaixo da camada de óxido mais 

interna e a sua espessura aumenta com o aumento do tempo de oxidação [94,95]. Pode-se 

observar que não existe diferença significativa nas medidas das amostras oxidadas por 

diferentes tempos. 

 

Tabela 35: Resultados das medidas por EDS (% peso) da depletion zone.   

Tempo de 

oxidação 

(horas) 

 

Ni 

 

Co 

 

Cr 

 

W 

 

Ti 

 

Al 

24  63,2 ± 1,1 11,0 ± 0,5 8,6 ± 0,6 12,6 ± 1,2 0,5 ± 0,1 4,1 ± 0,1 

120 61,5 ± 1,1 11,1 ± 0,1 10,4 ± 0,4 12,0 ± 0,5 0,7 ± 0,1 4,4 ± 0,2 

216 59,4 ± 0,4 11,4 ± 0,4 11,3 ± 0,6 12,7 ± 0,3 0,8 ± 0,1 4,3 ± 0,2 

 

Devido à fina espessura e à complexa distribuição das camadas óxidas, não foi 

possível fazer a análise por EDS pontualmente em cada camada, uma vez que os resultados 

de uma camada foram fortemente influenciados pelas outras. Em virtude disso, as medidas 

de line scan e mapeamento por EDS foram feitas com a finalidade de identificar os 

elementos que estão presentes em cada camada óxida. Entretanto, não é possível saber qual 

o tipo de óxido que se forma em cada camada.  

As Figuras 92 e 93 apresentam os resultados de line scan por EDS da seção 

transversal da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 24 e 216 horas, 

respectivamente. Pode-se observar que a camada óxida mais externa é rica em Ni, a 

camada intermediária é rica em Cr e a camada interna é rica em Al e, por fim, a matriz é 

rica em Ni. As concentrações de Al e Cr na superliga MAR-M247(Nb) são 5,5% e 8,4% 

em peso, respectivamente. Isso faz com que a mistura dos filmes de Al2O3 e Cr2O3 se 

forme rapidamente nos estágios iniciais da oxidação, causando o rápido ganho de massa 

inicial e protegendo a superfície da liga contra a oxidação. A Al2O3 é reportada como uma 
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estrutura hexagonal compacta com excelente resistência à difusão do oxigênio [91]. Além 

disso, a Al2O3 fornece boa proteção contra a difusão de nitrogênio, evitando a formação de 

nitretos [96]. Já o Cr é um elemento importante e os óxidos CrO, CrO2 e CrO3 são gases em 

elevadas temperaturas, exceto o Cr2O3, que é sólido. Entretanto, o Cr2O3 sólido sempre se 

transforma em CrO3 volátil a 1000°C ou acima desta temperatura [80].   
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Figura 92: Line scan da camada óxida da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 

24 horas.  
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Figura 93: Line scan da camada óxida da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 

216 horas.  

 

 A Figura 94 apresenta os resultados de mapeamento por EDS da seção transversal 

da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 120 horas. Os resultados das amostras 

oxidadas a 1000°C por 24 e 216 são semelhantes aos da amostra oxidada a 1000°C por 120 

horas. Pode-se observar uma camada mais externa rica em Ni, uma camada intermediária 

com uma fase rica em W e óxidos ricos em Cr, Co e Ti, além de uma camada mais interna 

com óxidos ricos em Al. Estes resultados confirmam os resultados de line scan 

apresentados nos gráficos das Figuras 92 e 93.  
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Figura 94: Mapeamento por EDS da camada óxida formada na seção transversal da 

superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 120 horas. 

Fase rica em W 
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Pelo mapeamento da Figura 94, pode-se observar que as partículas brancas que 

estão na camada óxida são ricas em W. A Tabela 36 apresenta a análise pontual por EDS 

desta região, uma vez que as partículas são muito pequenas e estão dispersas. A literatura 
[96] menciona que esses compostos geralmente são partículas de W20O58 que se formam nos 

estágios iniciais da oxidação e, provavelmente, desaparecem da camada óxida após longos 

tempos de exposição. Isso se deve à oxidação contínua do W20O58(s) para WO3(g) em 

temperaturas próximas e superiores a 1000°C [96].  

 

Tabela 36: Análise pontual por EDS das partículas brancas presentes dentro da camada 

óxida da superliga MAR-M247(Nb) oxidada a 1000°C por 24, 120 e 216 horas.  

Tempo de oxidação  

(horas) 

Elemento  

(% peso) 

 W Ni Co Cr Al 

24  40,5 37,1 3,3 9,3 9,9 

120 40,3 35,7 7,1 9,2 7,8 

216 53,4 34,5 5,2 3,4 3,4 

 

4.7.9 - Difração de raios X 

 

A técnica de difração de raios X auxiliou na determinação de quais óxidos se 

formaram nas amostras oxidadas. A Figura 95 apresenta os difratogramas da superfície da 

superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto e oxidada a 1000°C por 24, 120 e 216 horas. 

Pode-se observar que existe uma diferença significativa entre os difratogramas da amostra 

no estado bruto de fusão e das amostras oxidadas. Entretanto, essa diferença não é 

observada quando se compara os difratogramas das amostras oxidadas por diferentes 

tempos. Alguns picos são relacionados com mais de uma fase devido à proximidade dos 

mesmos. 

O difratograma da amostra no estado bruto de fusão apresenta somente os picos do 

Ni, que representa as fases γ e γ’. Os difratogramas das amostras oxidadas a 1000°C por 

24, 120 e 216 horas mostram que os prováveis óxidos formados no material são (Ni,Co)O, 

Al2O3 e espinélios de (Ni,Co)Cr2O4. Outros óxidos não aparecem nos difratogramas 

provavelmente devido à baixa fração volumétrica.  
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Figura 95: Difratogramas da superfície da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de 

fusão e oxidada a 1000°C por 24, 120 e 216 horas. 

 

4.7.10 - Mecanismo de crescimento da camada óxida 

 

O modelo de oxidação para ligas Ni-Cr-Al e Co-Cr-Al inclui três diferentes 

mecanismos [89,94]: 

• Tipo I: crescimento de uma camada externa de NiO sobre uma subcamada de Cr2O3 

e/ou Al2O3;  

• Tipo II: crescimento de uma camada externa de Cr2O3 sobre uma subcamada de 

Al2O3; 

• Tipo III: crescimento de uma camada contínua de Al2O3 embaixo de uma camada 

de Cr2O3.  

 

A microestrutura das superligas no estado bruto de fusão é não-homogênea devido 

à severa segregação durante a solidificação fora do equilíbrio. Em virtude disso, o 

comportamento durante a oxidação (taxa de crescimento e morfologia dos óxidos) é 

determinado principalmente pela composição da liga, pela difusividade dos elementos 

ativos como o Al e pela diferença na concentração local de cada elemento nas regiões 

dendrítica e interdendrítica [97].  

Com base nos resultados descritos anteriormente (análise microestrutural, por EDS 

e difração de raios X), a superliga MAR-M247(Nb) pertence à transição entre os 
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mecanismos de oxidação I e III para todas as condições de oxidação isotérmica a 1000°C 

realizadas neste trabalho. Isto pode ser atribuído à segregação dentro das regiões dendrítica 

e interdendrítica, bem como às interações termodinâmicas e cinéticas entre os elementos 

que oxidam preferencialmente (Ni, Al, Co, Ti, Cr, etc) e o oxigênio.  

A concentração de Al de 5 a 6% em peso é considerada como sendo suficiente para 

manter a resistência à oxidação da superliga MAR-M247 [91]. Além disso, durante a 

exposição do material a 1000°C, o coeficiente de difusão do Al não pode ser desprezado. 

Entretanto, as elevadas concentrações de elementos refratários na composição da superliga 

MAR-M247(Nb) faz com que o coeficiente de difusão do Al fique menor e, 

consequentemente, óxidos simples menos protetores (NiO, CoO, TiO2, Cr2O3, etc) crescem 

nas regiões dendríticas rápida e competitivamente nas mesmas proporções dos elementos 

durante os estágios inicias de oxidação. A taxa de crescimento do NiO é relativamente alta 

quando comparada com a dos outros óxidos. Este filme de NiO com uma pequena 

quantidade de CoO tende a crescer através da difusão no estado sólido entre os  

microcanais de difusão tais como porosidade fechada e defeitos [80]. 

O período transiente de oxidação é muito curto, pois a rápida difusão do Al para a 

camada óxida e a maior afinidade do oxigênio pelo Al quando comparado ao Cr e ao Ni 

faz com que o Al seja oxidado preferencialmente e cause a formação da camada mais 

interna de Al2O3. Além disso, a elevada taxa de transporte de oxigênio através do NiO e 

CoO faz com que a pressão de oxigênio na interface óxido-liga seja alta. Isso, juntamente 

com a maior concentração de Cr e a menor concentração de Al nas regiões dendríticas 

(quando comparada com as regiões interdendríticas), causa a oxidação de outros elementos 

além do Al. Enquanto isso, a rápida difusão e o excesso de oxigênio causam a reação deste 

com o níquel da matriz e com as partículas de Al2O3 e Cr2O3, causando a formação de uma 

grossa camada intermediária de espinélios tais como (Ni,Co)(Cr,Al)2O4 nas regiões 

dendríticas de acordo com as reações [98,99,100]:  

 

Cr2O3 + Ni,Co(liga) + 1/2O2 � (Ni,Co)Cr2O4  

 

Al2O3 + Ni,Co(liga) + 1/2O2 � (Ni,Co)Al2O4  

 

É mais comum considerar as reações no estado sólido entre os óxidos simples 

formados nos estágios iniciais da oxidação para formar espinélios como, por 

exemplo[99,100,101,102]:  
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(Ni,Co)O + Al2O3 � (Ni,Co)Al2O4 

 

(Ni,Co)O + Cr2O3 � (Ni,Co)Cr2O4 

 

Enquanto uma camada contínua de Al2O3 não é formada na interface óxido/liga, a 

espessura da camada de NiO e dos espinélios aumenta. Isso faz com que a pressão parcial 

efetiva de oxigênio (ou potencial na interface óxido-liga) e, consequentemente, o fluxo de 

oxigênio na direção da superliga seja reduzido, acarretando na oxidação preferencial do Al 

e formação de uma camada óxida rica em Al (provavelmente Al2O3) em contato com a 

superliga. Somente após um tempo crítico, o Al em quantidade suficiente chega à zona 

interna oxidada e uma camada contínua e protetora de Al2O3 pode ser formada em contato 

com a superliga. A partir daí, a taxa da reação de oxidação torna-se governada pelo 

transporte através desta camada crescida. Nestas condições, a reação de oxidação da liga 

na região dendrítica é controlada pelo transporte através da camada de Cr2O3 e/ou Al2O3 

(mecanismo I).  

Por outro lado, a maior concentração de Al e a menor concentração de Cr nas 

regiões interdendríticas (quando comparada com as regiões dendríticas) promovem a 

rápida formação de uma fina e contínua camada protetora de Al2O3 abaixo da camada mais 

externa rica em Cr. A partir daí, o crescimento da camada torna-se controlado pelo 

transporte difusional através da camada de Al2O3 e uma condição estacionária é 

estabelecida, fazendo com que a difusão do Ni para a camada exterior seja dificultada e o 

crescimento da camada mais externa de NiO e óxidos menos protetores fiquem mais 

lentos. Nestas condições, a reação de oxidação da liga na região interdendrítica é 

controlada pelo processo de difusão através da Al2O3 (mecanismo III). Como 

consequência, a reação de oxidação da superliga MAR-M247(Nb) é controlada por 

diferentes mecanismos nas regiões dendrítica e interdendrítica a 1000°C. 

A extensão do tempo de oxidação resultaria na mudança da composição química 

dos óxidos e no aumento da espessura da camada óxida. Além disso, provavelmente 

ocorreria a diminuição da quantidade de (Ni,Co)O em virtude da formação de 

(Ni,Co)Al2O4 pela aceleração da difusão no estado sólido entre o NiO transiente e Al2O3 

em elevada temperatura. A difusão do Ni para a camada externa seria impedida pela 

formação e crescimento da camada interna de Al2O3 e o crescimento do NiO seria 

finalmente inibido.   
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4.7.11 - Mecanismo de oxidação dos carbetos 

 

Os carbetos presentes na microestrutura da superliga MAR-M247(Nb) no estado 

bruto de fusão são majoritariamente carbetos de Hf, conforme citado na Tabela 10. Estes 

carbetos comportam-se de maneira diferente quando submetidos a ambientes oxidantes. As 

Figuras 96(a) e 96(b) apresentam os precipitados de HfO2 presentes na amostra oxidada a 

1000°C por 216 horas, que são visíveis dentro da camada mais interna de Al2O3 e se 

formam pela reação [103]: 

 

HfC + O2 � HfO2 + CO2 

  

(a) (b) 

Figura 96: (a) Precipitados de HfO2 presentes na amostra oxidada a 1000°C por 216 horas; 

(b) Aumento da região mostrada em (a).  

 

Para confirmar a explicação citada anteriormente, a Figura 97 apresenta os 

resultados de mapeamento por EDS da micrografia mostrada na Figura 96(b). Pode-se 

observar a elevada quantidade de Hf nos carbetos que, através da reação com o oxigênio, 

formam óxidos ricos em Hf. Podem-se observar também as zonas de oxidação interna do 

Al (regiões pretas presentes na depletion zone) e a consequente formação de Al2O3, que 

ocorre devido à dissolução da fase γ’. A provável explicação para isso é que atividade do 

oxigênio requerida para oxidar o alumínio é menor do que a atividade requerida para 

oxidar os outros elementos. Portanto, o Al oxida ao longo dos contornos de grão e defeitos 

da liga e as partículas de Al2O3 se estendem mais profundamente na liga e induzem a 

oxidação interna [79,80]. O Ti presente na fase γ’ difunde-se para a camada óxida [104].  
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Mapa Oxigênio 

 

Hf Al 

Figura 97: Resultados por EDS (mapeamento) da amostra oxidada a 1000°C por 216 horas. 

4.7.12 - Proposta da estrutura da camada óxida 

 

Com base nos resultados das análises microestruturais (superfície e seção 

transversal), medidas por EDS (pontual, line scan e mapeamento) e difração de raios X, a 

Figura 98 apresenta a proposta da estrutura da camada óxida formada na superliga MAR-

M247(Nb) submetida a ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas. Pode-

se observar a formação do NiO na camada externa, Cr2O3, TiO2, CoO, espinélios de 

(Ni,Co)Cr2O4 e partículas de W20O58 e HfO2 formam-se preferencialmente na camada 

intermediária e Al2O3 forma-se na camada interna. A oxidação interna da Al2O3 está 

presente na depletion zone do substrato.  
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Figura 98: Proposta da estrutura da camada óxida formada na superliga MAR-M247(Nb) 

submetida a ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

5 - CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões foram divididas por etapas para facilitar o entendimento.  

 

Simulações 

 

As simulações em Thermo-Calc da superliga MAR-M247(Nb) permitiram 

determinar as temperaturas solvus de γ’ (1210°C), solidus (1310°C) e liquidus (1360°C), 

além de estimar a fração e o tamanho das partículas de γ’ no equilíbrio em cada 

temperatura de tratamento térmico de envelhecimento (67% de γ’ em 780°C, 61% em 

880°C e 52% em 980°C). A simulação também permitiu observar que o nióbio está 

presente principalmente nos carbetos MC e a fase γ é a fase primária na superliga MAR-

M247(Nb).  

 

Análise Térmica Diferencial 

 

Dentre as três taxas de aquecimento utilizadas (20, 10 e 5°C/minuto), a curva feita 

com a taxa de aquecimento de 20°C/minuto foi a que apresentou os melhores resultados. 

Os experimentos de análise térmica diferencial (DTA), juntamente com os resultados das 

simulações, permitiram definir o intervalo de temperatura para o tratamento térmico de 

solubilização da superliga MAR-M247(Nb). As temperaturas solvus de γ’, de fusão 

incipiente e liquidus da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão medida por 

DTA foram 1238, 1281 e 1370°C, respectivamente.  

 

Análise microestrutural – Superliga MAR-M247(Nb) 

 

A microestrutura da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão apresentou 

regiões dendríticas e interdendríticas, com espessura dos braços dendríticos primários da 

ordem de 50 µm e presença de carbetos MC nas regiões interdendríticas com alta razão de 

aspecto e tamanhos variando entre 1 e 20 µm. A fase γ’ é formada a partir da reação 

eutética L � γ + γ’ na região interdendrítica e a partir de reações no estado sólido na 

região dendrítica. A região interdendrítica é mais rica na fase γ’ devido à segregação de Al 

e Ti durante a solidificação fora do equilíbrio. Os precipitados da fase γ’ não diferem 
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significativamente em tamanho (0,11 ± 0,04 µm2 para a região dendrítica e 0,17 ± 0,10 

µm2 para a região interdendrítica). Na análise por EDS, os carbetos são de W, Ti, Hf e Nb.   

 

Tratamentos térmicos de solubilização 

 

A melhor condição para a solubilização da fase γ’ na matriz γ ocorreu no tratamento 

feito em uma etapa a 1260°C por 8 horas. O material tratado nesta condição apresentou 

carbetos uniformemente distribuídos e com tamanhos menores do que o material no estado 

bruto de fusão, além da fase γ’ uniformemente precipitada com tamanho nanométrico 

(cerca de 100 nm) e dentro dos grãos da fase γ. A composição dos carbetos na amostra 

solubilizada a 1260°C por 8 horas se aproximou da composição de equilíbrio calculada 

pelo Thermo-Calc. As amostras tratadas abaixo da temperatura solvus de γ’ (em 1185°C) e 

bem próxima/acima da temperatura de fusão incipiente (1280°C e 1300°C) medidas por 

DTA não foram totalmente solubilizadas e apresentaram evidências de fusão incipiente, 

respectivamente. Apesar das amostras solubilizadas em duas etapas apresentarem 

resultados semelhantes à amostra solubilizada na condição ideal (solubilização em uma 

etapa a 1260°C por 8 horas), os tratamentos de solubilização em duas etapas não foram 

escolhidos como condição ideal porque são realizados em maiores temperaturas e tempos.  

 

Tratamentos térmicos de envelhecimento 

 

As amostras envelhecidas foram previamente solubilizadas em uma etapa a 1260°C 

por 8 horas. A microestrutura dessas amostras apresentou a matriz γ com carbetos 

precipitados, além de partículas da fase γ’ em diferentes tamanhos em função de cada 

condição de tratamento. Todas as condições de envelhecimento apresentaram tamanho 

médio dos precipitados da fase γ’ maior do que os da amostra apenas solubilizada. Além 

disso, praticamente não existe diferença tanto no tamanho de partícula simulado quanto no 

medido em 780 e 880°C para os tempos de 5, 20 e 80 horas. Já em 980°C, devido ao 

aumento da cinética de crescimento da fase γ’, observou-se um aumento considerável no 

tamanho de partícula desta fase quando se comparou os valores medidos e simulados dos 

tratamentos em 5 e 20 horas com o de 80 horas, sendo que a amostra envelhecida em uma 

etapa a 980°C por 80 horas apresentou o maior tamanho de partícula de γ’. Não foi 

possível observar a distribuição bimodal de partículas nas amostras envelhecidas em duas 
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etapas. Pelas medidas de EDS, pôde-se observar que Hf e Nb são os principais formadores 

de carbetos nas amostras envelhecidas. 

 

Dureza 

 

O valor médio de dureza da superliga MAR-M247(Nb) no estado bruto de fusão é 

390 ± 14 HV, enquanto que os valores das amostras solubilizadas estão entre 375 HV 

(solubilizada a 1185°C por 2 horas) e 415 HV (solubilizada a 1260°C por 8 horas) e os das 

amostras envelhecidas estão entre 373 HV (envelhecida em uma etapa a 980°C por 80 

horas) e 446 HV (envelhecida em duas etapas a 880°C por 5 horas + 780°C por 20 horas).  

 

Laser Melting – substrato sem depósito 

 

Nos experimentos da fusão do substrato da superliga MAR-M247(Nb) utilizando a 

técnica de laser melting, foi possível observar que o aumento da velocidade do feixe laser 

(V) ou a diminuição da distância entre o plano focal e a superfície (d) causaram a 

diminuição da largura da região fundida (L). Além disso, foi possível observar a presença 

de trincas com morfologia em “zig-zag” que iniciaram na Zona Termicamente Afetada e se 

propagaram para a região fundida pelo laser. Com o auxílio das medidas de EBSD foi 

possível observar uma fratura intergranular frágil devido à formação de trincas e 

propagação ao longo da interface dos grãos colunares, separando-os. A presença de regiões 

eutéticas γ/γ’ e carbetos frágeis na região interdendrítica também causou a diminuição da 

resistência à fratura nos contornos de grão. 

 

Laser Cladding – substrato com depósito 

 

A trilha de NiCrAlY depositada no substrato da superliga MAR-M247(Nb) com 

melhor relação largura/altura do depósito foi escolhida para o cálculo dos parâmetros 

geométricos durante o processamento do material. Esta amostra apresentou elevada 

diluição (aproximadamente 17% calculado pelo método das áreas) e valores de α entre 70 

e 74% (estão dentro do intervalo considerado ideal). Devido aos bons parâmetros 

geométricos e boa forma do depósito, as condições de processamento desta amostra 

(potência do feixe laser =1750 W e velocidade do feixe laser =15 mm/s) foram utilizadas 
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para os experimentos de deposição de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY no substrato da superliga 

MAR-M247(Nb).  

A altura dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY no substrato da superliga MAR-

M247(Nb) ficou entre 650 e 800µm. Além disso, da mesma maneira que nas amostras sem 

depósito, o surgimento das trincas ocorreu nas regiões interdendríticas devido à formação 

do eutético γ/γ’ de baixo ponto de fusão e enriquecido em Al e Ti durante os últimos 

estágios da solidificação. Essas trincas formadas propagaram-se por toda a extensão do 

revestimento e separaram os grãos durante a solidificação.  

No revestimento de NiCr as clad pôde-se observar uma microestrutura dendrítica 

com a fase solução sólida γ-Ni(Cr) com maior concentração de Ni no interior das dendritas 

e Cr na região interdendrítica. Nas amostras de NiCr tratadas em 1100°C e 1150°C foi 

possível observar que as amostras tratadas por 50 horas apresentaram menor segregação do 

que as amostras tratadas por 10 horas. Além disso, a amostra tratada em 1150°C por 50 

horas não apresentou evidências de segregação, indicando que o material pode ter atingido 

a microestrutura de equilíbrio.  

A microestrutura das amostras de NiCrAl e NiCrAlY as clad é semelhante à 

amostra de NiCr. A diferença é que no composto de NiCrAlY o ítrio dividiu-se em fases 

ricas neste elemento. Em virtude da alta taxa de resfriamento do processo de laser 

cladding, não foi observada a formação de γ’ nas amostras as clad de NiCrAl e NiCrAlY. 

Entretanto, após tratamento térmico a 1100 e 1150°C por 10 e 50 horas, os revestimentos 

de NiCrAl e NiCrAlY apresentaram a fase γ’ precipitada fina e uniformemente ao longo de 

todo o material. Não foi observada diferença significativa no tamanho da fase γ’ quando se 

comparou as micrografias nas diferentes condições de tratamento térmico. Por fim, foi 

possível observar microporos e partículas de óxidos/carbetos formados tanto nas amostras 

as clad quanto nas tratadas termicamente.  

 

Laser Cladding – dureza 

 

Em relação às medidas de dureza dos depósitos de NiCr, NiCrAl e NiCrAlY, nas 

amostras de NiCr houve uma diminuição da dureza quando se comparou a amostra as clad 

com as tratadas termicamente devido à dissolução parcial dos elementos e ao crescimento 

de grão. Já nas amostras de NiCrAl e NiCrAlY houve um aumento da dureza quando se 

comparou a amostra as clad com as tratadas termicamente devido à precipitação da fase 
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endurecedora γ’ Ni3Al. Não houve diferença significativa nos valores de dureza entre as 

diferentes condições de tratamento térmico.  

 

Ensaios de oxidação isotérmica 

 

Como o conjunto substrato + revestimento apresentou trincas durante o 

processamento por laser cladding, os ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C foram 

realizados apenas no substrato da superliga MAR-M247(Nb) sem revestimento de NiCr, 

NiCrAl e NiCrAlY.  

Os óxidos formados ficaram bem aderidos à superfície oxidada. Toda a variação de 

massa durante os ensaios de oxidação foi positiva, ou seja, ocorreu somente ganho de 

massa. Os valores da média do ganho de massa por unidade de área ficaram entre 0,9 e 1,3 

mg/cm2. Os valores da constante da taxa de crescimento da camada óxida (n) e da taxa de 

oxidação (kp) calculados para a superliga MAR-M247(Nb) a 1000°C foram 0,10 e           

2,8 x 10-8 (mg2/cm4)/s, respectivamente.  

A análise da superfície oxidada permitiu observar a oxidação preferencial das 

regiões dendríticas, que foram cobertas por partículas cúbicas de óxidos, e os grãos finos 

dos óxidos da região interdendrítica. A reação de oxidação da superliga MAR-M247(Nb) 

nas regiões dendríticas e interdendríticas foi controlada pelo transporte através da camada 

de Cr2O3 e/ou Al2O3 (mecanismo I) e pelo processo de difusão através da Al2O3 

(mecanismo III), respectivamente.  

Com base nos resultados das análises microestruturais (superfície e seção 

transversal), medidas por EDS (pontual, line scan e mapeamento) e difração de raios X, 

pôde-se criar uma proposta da estrutura da camada óxida formada na superliga MAR-

M247(Nb) submetida a ensaios de oxidação isotérmica a 1000°C por até 216 horas. Esta 

estrutura apresentou NiO na camada externa, Cr2O3, TiO2, CoO, espinélios de 

(Ni,Co)Cr2O4 e partículas de W20O58 e HfO2 na camada intermediária e Al2O3 na camada 

interna. A oxidação interna da Al2O3 estava presente na depletion zone do substrato.  
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