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Resumo 

Este relatório reflete o trabalho de investigação realizado no âmbito da 

dissertação de mestrado do Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, relativo ao tema 

“Processamento de ligas de níquel por fundição”. Este estudo foi desenvolvido no 

seguimento da dissertação realizada no ano letivo 2015/2016 sob o tema 

“Desenvolvimento de ligas de níquel processadas por fundição” [1], realizado na 

empresa Ferespe – Fundição de Ferro e Aço, Lda. 

O principal foco desta dissertação incidiu na melhoria das propriedades 

mecânicas da liga CW6MC. De forma a concretizar esse objetivo foram feitas alterações 

na composição química da liga, e ainda, no seu processamento (fusão e tratamentos 

térmicos). 

A análise microestrutural por microscopia ótica, microscopia eletrónica de 

varrimento (SEM) e microscopia eletrónica de transmissão (TEM) possibilitou a 

identificação de fases precipitadas na matriz, quer por comparação com a bibliografia 

quer por análise da composição química das partículas. 

Os melhores resultados de resistência mecânica foram obtidos para a condição 

de solubilização a 1200 °C durante 1 hora, tendo-se alcançado valores acima dos 

indicados na norma ASTM A494. Para esta condição foi, ainda, conseguida a eliminação 

da fase Laves, também objetivo deste trabalho. Em amostras envelhecidas às 

temperaturas 700, 800 e 900 °C, durante tempos longos de forma a avaliar a perda das 

propriedades da liga, verificou-se a precipitação da fase δ (dura e frágil) nas condições 

800 °C/81h, 900 °C/27h e 900 °C/81h. 
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Abstract 

This report reflects the research carried out within the scope of the master 

dissertation of the Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais of the 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, on the subject "Processing of nickel 

alloys by foundry". This study was developed following the dissertation held in the 

academic year 2015/2016 under the theme "Development of nickel alloys processed by 

casting" [1], carried out at the company Ferespe - Fundição de Ferro e Aço, Lda. 

The main focus of this dissertation was to improve the mechanical properties of 

the CW6MC alloy. In order to achieve this goal, changes were made in the chemical 

composition of the alloy and also in its processing (pouring temperature and heat 

treatments). 

Microstructural analysis using optical microscopy, scanning electron microscopy 

(SEM) and transmission electron microscopy (TEM) made it possible to identify 

precipitated phases in the matrix, either by comparison with the literature or by 

analyzing the chemical composition of the particles. 

The best mechanical strength results were obtained for the solubilization 

condition 1200 °C for 1 hour, reaching values indicated by ASTM A494. For this 

condition, the elimination of the Laves phase, also objective of this work, was achieved. 

In samples aged at 700, 800 and 900 ° C, for long times to evaluate the decrease of 

properties of the alloy, precipitation of δ phase (hard and brittle) was verified under 

the conditions 800 ° C / 81h, 900 ° C / 27h and 900 ° C / 81h. 
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Capítulo I – Introdução e enquadramento 

1.1 Projeto e Objetivos 

Esta dissertação trata o fabrico e processamento por fundição da superliga de 

níquel CW6MC, de acordo com a norma ASTM A494: Standard specification for castings, 

nickel and nickel alloy [2], referente a ligas de níquel resistentes à corrosão. 

A referida dissertação realizou-se na empresa Ferespe – Fundição de Ferro e Aço, 

Lda. que propôs o tema na perspetiva de alargar a sua posição no mercado através da 

produção de ligas de níquel resistentes à corrosão. 

A liga em estudo, CW6MC, pertence à família de ligas Ni-Cr-Mo e caracteriza-se 

pela sua elevada resistência à corrosão e mecânica a altas temperaturas, sendo utilizada 

em indústrias de grande exigência, particularmente, aeronáutica, aeroespacial, naval, 

nuclear, e química e petroquímica [3]. 

O objetivo proposto para este trabalho foi a melhoria das propriedades mecânicas 

obtidas num trabalho anterior realizado na empresa [1]. Assim, foram realizadas 

alterações à composição química proposta para a liga, com base no estudo da influência 

de cada elemento químico na composição da liga, assim como ao processamento e 

tratamentos térmicos a realizar. O trabalho realizado foca-se na especificação da 

composição química e no modo de processamento da liga, abordando, ainda, a análise 

microestrutural e mecânica.  

 

1.2 Apresentação da Empresa Ferespe – Fundição de Ferro e Aço, Lda. 

A empresa Ferespe – Fundição de Ferro e Aço, Lda. foi fundada em 1981 e 

localiza-se em Vila Nova de Famalicão [4].  

Atualmente centra-se na produção de ferros fundidos de alta liga, aços de alta, 

média e baixa liga e aços inoxidáveis duplex, super-duplex e super-austeníticos para 

aplicações na indústria automóvel pesada, metalomecânica geral, ferroviária, de 
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construção e na produção de válvulas, tubos e componentes resistentes ao desgaste. 

Podendo produzir peças até 750 kg e tendo uma produção anual que ronda as 1200 Ton 

[4, 5]. 

As peças produzidas na Ferespe são vazadas em moldações de areia furânica. A 

fusão ocorre em 4 fornos de indução com capacidade para 1 Ton, 500 Kg e 150 Kg. Os 

tratamentos térmicos são realizados num forno com capacidade para 750 Kg [4]. 

Cerca de 90% da sua produção é exportada para países como os Estados Unidos 

da América, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Suécia, Suíça, 

Dinamarca, Itália, Noruega, Espanha e Áustria [4].  

A Ferespe é certificada por diversas entidades, nomeadamente, DNV, ABS, TUV 

NORD, DB , NORSOK, AREVA, Bureau Veritas e Lloyd’s Register, estando, também, 

qualificada para realizar ensaios destrutivos e não destrutivos [4]. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, referindo-se 

o primeiro aos objetivos da mesma e à apresentação da empresa em que foi 

desenvolvida. O segundo capítulo trata o estado da arte. É feita uma apresentação da 

liga em estudo assim como do processamento que se poderá seguir na sua produção. No 

terceiro capítulo é introduzida a liga produzida fazendo-se referência à composição 

química, tratamentos térmicos realizados, etapas para a preparação metalográfica das 

amostras e aos ensaios realizados para a sua caracterização. O quarto capítulo expõe os 

resultados obtidos nos ensaios referidos acima e na análise microestrutural das amostras 

sendo, também, apresentada a discussão dos mesmos. Por fim, o quinto capítulo ilustra 

as principais conclusões alcançadas neste trabalho, assim como algumas propostas para 

trabalhos futuros. 

  



3 

 

Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

2.1 Superligas de níquel 

As superligas são ligas de níquel, níquel-ferro ou cobalto que se destacam pela 

sua elevada resistência a altas temperaturas e à corrosão, dificilmente alcançada por 

outros metais. Podem ser utilizadas a temperaturas superiores a 0,7 Tf e em ambientes 

agressivos, nomeadamente na presença de ácidos fortes. A Figura 1 mostra, de forma 

esquemática, exemplos de superligas agrupadas de acordo com o constituinte químico 

maioritário [6-8]. 

A liga em estudo, CW6MC [2], é semelhante à superliga de níquel Inconel 625 [9]. 

 

Figura 1 - Exemplo de classificação de superligas [8]. 

 

As superligas de níquel continuam a ser, cada vez mais, substitutas dos aços 

inoxidáveis austeníticos em diversas aplicações que, dadas as suas caraterísticas 

específicas, exigem uma elevada resistência à corrosão e mecânica a altas temperaturas 

[10]. 
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As Figuras 2 e 3 comparam os aços inoxidáveis austeníticos e as superligas de 

níquel, respetivamente, em termos de resistência à corrosão e temperatura máxima de 

serviço. A liga em estudo, CW6MC, está destacada em ambos os gráficos [11].  

O programa CES EduPack permite comparar materiais de acordo com as variáveis 

pretendidas. Com base no gráfico apresentado na Figura 2, as superligas de níquel 

demonstram ter uma resistência à corrosão superior à maioria dos aços inoxidáveis 

austeníticos. Embora ambos os materiais apresentem uma boa resistência à corrosão, 

as superligas de níquel apresentam um melhor comportamento [11]. 

 

Figura 2 - Resistência à corrosão vs. resistência mecânica das superligas de níquel 

(vermelho) comparativamente com os aços inoxidáveis austeníticos (azul) [11]. 

 

Comparando a temperatura máxima de serviço das superligas de níquel e dos aços 

inoxidáveis austeníticos, os segundos aparentam ser bastantes competitivos em relação 

aos primeiros. No entanto, apesar de os aços inoxidáveis austeníticos apresentarem uma 

resistência mecânica superior, as superligas de níquel apresentam uma temperatura de 

serviço mais elevada, com a exceção de alguns aços particulares [11]. 
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Figura 3 - Temperatura máxima de serviço vs. resistência mecânica das superligas de 

níquel (vermelho) comparativamente com a dos aços inoxidáveis austeníticos (azul) 

[11]. 

 

2.1.1 Liga CW6MC 

A liga CW6MC é utilizada em aplicações de elevada exigência, nomeadamente na 

indústria aeronáutica, aeroespacial, naval, nuclear e química e petroquímica [3, 12]. 

Na indústria aeronáutica destaca-se a sua utilização nas tubagens dos sistemas 

de exaustão, em pás de turbinas e em câmaras de combustão e na indústria aeroespacial 

são aplicadas em componentes para motores de foguetões, devido à sua resistência à 

corrosão e mecânica a temperaturas elevadas. Na indústria naval são aplicadas em 

diversos componentes de barcos e de submarinos. Já na indústria nuclear são utilizadas 

em componentes para os reatores. As aplicações na indústria química e petroquímica 

centram-se na fabricação de equipamentos para o processamento de químicos, ou seja, 

componentes resistentes a reagentes fortes [3, 7, 12]. 

Esta liga apresenta uma ampla gama de temperaturas de trabalho (desde 

temperaturas criogénicas até aproximadamente 980°C), elevada resistência mecânica 
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(≥485 MPa), resistência à fluência (até aproximadamente 650 °C) e boa soldabilidade, 

comparando com outras ligas de níquel, apresenta uma propensão reduzida para a 

fissuração no processo de soldadura. É, ainda, resistente a vários tipos de corrosão, 

nomeadamente, corrosão generalizada, sob-tensão e por picada entre 260 e 315 °C [13-

16]. 

 

2.1.1.1 Composição química e propriedades mecânicas 

A liga CW6MC [2], produzida por fundição, está normalizada no documento ASTM 

A494: Standard specifications for castings, nickel and nickel alloys (2014), referente a 

ligas de níquel resistentes à corrosão. Pertence à família de ligas Ni-Cr-Mo e caracteriza-

se por ser muito semelhante às ligas de conformação, Inconel 625 [9] e Inconel 718 [17]. 

Segundo a norma, a sua temperatura de fusão varia entre os 1290 e os 1350 °C, 

tendo em conta as possíveis variações de composição química [2]. 

Para a liga em questão, a norma indica a composição química, com os teores 

máximos para cada elemento químico, apresentada na Tabela 1. As composições 

químicas das ligas Inconel 625 e Inconel 718 estão indicadas no Anexo I.  

 

Tabela 1 - Composição química (% mássica) da liga CW6MC, de acordo com a norma 

ASTM A494 [2]. 

ASTM A494 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Nb Fe 

≤ 0,06 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 0,015 ≤ 0,015 20 - 23 Rest. 8 - 10 3,14 - 4,50 ≤ 5 
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Também as propriedades mecânicas mínimas e o processamento da liga são 

referidos na norma. As propriedades mecânicas mínimas da liga CW6MC estão 

apresentadas na Tabela 2. Para atingir estas propriedades mecânicas é indicado um 

tratamento de solubilização a uma temperatura mínima de 1175 °C, com um patamar 

suficientemente longo para solubilizar todo o material, seguido de um arrefecimento 

rápido em água. Contudo, não é indicado nenhum tratamento posterior de 

endurecimento uma vez que o efeito do Mo e do Nb é provocar endurecimento por 

solução sólida da matriz [2]. 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas mínimas da liga CW6MC, de acordo com a norma 

ASTM A494 [2]. 

ASTM A494 

Rm (MPa) Rp 0,2 (MPa) A (%) 

485 275 25 

 

Outros autores sugerem outros ciclos térmicos, que incluem a realização de 

envelhecimento. É indicado que envelhecimentos a 650, 760 e 870 °C durante tempos 

muito longos melhoram as propriedades mecânicas da liga Inconel 625, liga de 

conformação semelhante à liga CW6MC [18-20]. 

 Floreen, S. et al [18] envelheceram a liga Inconel 625 a 870 °C durante 8 horas, 

promovendo a precipitação de carbonetos.  

Eiselstein, H. et al [19] referem que um envelhecimento a 650 °C da liga Inconel 

625 apenas é conseguido para tempos muito longos mas, se for realizado um tratamento 

intermédio (entre a solubilização e o envelhecimento) que promova a nucleação, a 760 

°C durante 1 hora, o endurecimento da liga a 650 °C ocorre após 48 horas de 

tratamento. 
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Os autores Ezugwu, E. et al [20] referem, ainda, que o endurecimento máximo 

da liga ocorre após 128 horas a 700 °C ou após 500 horas a 650 °C. 

 A Figura 4 resume os ciclos térmicos indicados. 

 

Figura 4 - Esquema de possíveis ciclos de tratamento térmico para a liga CW6MC. 

 

De referir que, apesar da norma ASTM A494, que engloba as características 

principais da liga CW6MC, apenas se referir a ligas resistentes à corrosão, esta liga é, 

também, resistente a elevadas temperaturas. Na Figura 5 é possível observar o 

comportamento da liga Inconel 625 com a variação da temperatura. Para temperaturas 

até aproximadamente 700 °C verifica-se que as propriedades mecânicas da liga são 

mantidas [13]. 
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Figura 5 - Propriedades mecânicas da liga Inconel 625 em função da temperatura [13]. 

 

2.1.1.2 Microestrutura e caracterização das fases presentes 

As superligas de níquel caracterizam-se por apresentarem uma microestrutura 

complexa, resultante da elevada concentração de elementos químicos na sua 

composição, um elevado número de fases formadas e um elevado ponto de fusão [21]. 

Para a liga CW6MC está apresentado na Figura 6 o diagrama de distribuição de 

fases de equilíbrio formadas em função da temperatura, do estado líquido ao sólido 

[22]. 

Este diagrama foi obtido através do programa JMatPro [22] em que, com a 

composição química da liga CW6MC, é possível construir o diagrama de fases e, assim, 

estimar as temperaturas às quais as diferentes fases são formadas. 

Segundo o diagrama, a temperatura de fusão da liga CW6MC é aproximadamente 

1300 °C. Ao longo da solidificação ocorre a formação de novas fases e carbonetos que 

podem ser prejudiciais ou benéficos para as propriedades da liga, dependendo da sua 

composição química e do local onde precipitam [7, 22]. 
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Figura 6 - Diagrama de fases da liga CW6MC, segundo o JMatPro [22]. 

 

Os principais carbonetos precipitados na matriz γ são do tipo MC, M6C, M7C3 e 

M23C6. Os primeiros carbonetos a formarem-se na solidificação, MC - 

(Ti,Cr,Fe,Ni,Nb,Mo)C, apresentam-se na forma de blocos, e por norma não são 

desejados. Também na forma de blocos, os M6C – (Ti,Cr,Fe,Ni,Nb,Si)6C formam-se nas 

fronteiras de grão - ricas em Cr, Mo e W - e inibem o crescimento dos grãos mas, quando 

precipitados no interior dos grãos prejudicam bastante a ductilidade e resistência 

mecânica da liga. Os carbonetos M7C3 (Cr7C3) são benéficos para a liga, desde que 

precipitados de forma dispersa e em partículas de reduzidas dimensões, no interior dos 

grãos. Caso se aglomerem fragilizam a liga. Finalmente, os carbonetos M23C6, 

(Cr,Fe,Ni,Mo)23C6, promovem a melhoria das propriedades mecânicas da liga, uma vez 

que têm tendência a precipitar nas fronteiras de grão em partículas dispersas e de 

pequenas dimensões. Os carbonetos M6C, M7C3 e M23C6 surgem da decomposição dos MC 

durante o processamento da liga ou durante o tempo de serviço. A Figura 7 mostra os 

carbonetos enumerados precipitados na matriz γ [3, 7, 20, 23, 24]. 
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Figura 7 - Imagem TEM dos carbonetos do tipo MC, M6C e M23C6 precipitados na matriz 

γ envelhecida a 870 °C durante 8 horas [18]. 

 

Na matriz γ pode, ainda, existir a precipitação de fases (compostos 

intermetálicos), nomeadamente, γ’, γ’’, 𝜂, δ, σ e Laves. A fase γ’ – Ni3(Al,Ti) – é uma 

fase metastável que apresenta uma estrutura CFC, coerente com a estrutura da matriz 

γ, estando a sua formação associada a uma redução da energia superficial e a um 

aumento da estabilidade a longo prazo da liga. Os principais elementos formadores 

desta fase são o Al e Ti, contudo, se a liga estiver sobressaturada nestes elementos 

ocorre a precipitação da fase 𝜂 (HC) – Ni3Ti, prejudicial para as propriedades mecânicas. 

Quando a matriz está sobressaturada em Nb a fase 𝜂 sofre uma transformação para γ’’. 

A fase γ’’ – Ni3(Nb,Ti,Al) - forma-se entre os 650 e os 980 °C. É, também, uma fase 

metastável e apresenta uma estrutura cristalina TCC. As fases γ’ e γ’’ provocam 

endurecimento da liga, no entanto, a fase γ’’ consegue formar-se com teores de Al e Ti 

inferiores na liga. A Figura 8 e 9 mostram, respetivamente, o aspeto da fase γ’ e γ’’ 

precipitadas na matriz γ [3, 7, 20, 23, 24]. 
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Figura 8 - Imagem TEM da fase γ’ precipitada na matriz γ de uma superliga de níquel 

envelhecida a 1150 °C durante 24 horas [23]. 

 

 

Figura 9 - Imagem TEM da fase γ’' precipitada na matriz γ da liga Inconel 625 

envelhecida a 650 °C durante 100 horas [14]. 

γ’ 

γ’’ 
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A fase δ (Ni3Nb) pode formar-se em serviço, na gama de temperaturas 840 a 950 

°C. Contudo, a sua formação degrada as propriedades mecânicas da liga de forma severa 

e, portanto, o seu aparecimento não é desejado e pode ser manipulado pelo controlo 

da composição química. A fase σ – (Fe,Mo)1≥𝜘≥7Ni - forma-se pelo excesso de Cr, Mo e W 

e promove a fragilização da liga. A Figura 10 mostra a precipitação da fase δ na matriz 

γ e a Figura 11 ilustra a precipitação da fase σ nas fronteiras de grão γ [23]. 

 

Figura 10 - Imagem SEM da fase δ precipitada na matriz γ envelhecida a 850 °C 

durante 100 horas [14]. 

 

Figura 11 - Imagem SEM da fase σ precipitada nas fronteiras de grão γ [23]. 

δ 

σ 
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A fase Laves – (Cr,Fe,Ni)2(Si,Ti,Nb,Mo) - é um intermetálico formado na última 

etapa de solidificação e, portanto é frágil e indesejado na microestrutura. A Figura 12 

mostra a fase Laves precipitada na matriz γ de uma superliga de níquel [15]. 

 

Figura 12 - Imagem SEM da fase Laves precipitada na matriz γ solubilizada a 1200 °C 

durante 4 horas [15]. 

 

2.1.1.3 Influência dos elementos químicos nas propriedades mecânicas 

As superligas de níquel apresentam composições químicas com muitos elementos 

químicos, em que cada um tem influência nas suas propriedades finais. Por isso, estudar 

o efeito dos elementos químicos na composição da liga é de grande relevância [21]. 

Os elementos base da liga CW6MC são o Ni, o Cr e o Mo. O teor de Ni deve ser 

igual ou superior a 50%, promovendo a estabilidade da matriz e permitindo o 

endurecimento do material por solução sólida e por precipitação [3, 7, 25]. 

Os teores de Cr (20-23%) e de Mo (8-10%) melhoram a resistência mecânica da 

liga, assim como a sua resistência à corrosão [2, 18, 20]. 

O Mo e o Nb promovem o endurecimento da liga por solução sólida e conferem 

maior resistência química a ambientes corrosivos severos e mecânica a altas 
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temperaturas. Também adições de C e Cr promovem a resistência à corrosão e mecânica 

a altas temperaturas [13, 14, 20]. 

Por norma, a liga de Nb adicionada contém pequenos teores de Ta (até 10%) que 

também aumenta a resistência da liga por solução sólida. O Nb e o Ta estabilizam o C, 

impedindo a precipitação de carbonetos de crómio nas fronteiras de grão. Para além 

disso, o Nb ainda atua como formador da fase γ’’ [19, 20, 24, 26]. 

A existência de C e Si em solução sólida diminui a estabilidade da fase γ, 

promovendo a formação de carbonetos. O Si, ainda contribui para a fluidez da liga, 

facilitando o seu vazamento [24, 27]. 

Os elementos que mais potenciam a formação da fase Laves são o Si e o Fe, pelo 

que o seu teor na composição química deve ser reduzido, até 1% de Si e 5% de Fe para 

se melhorar a ductilidade da liga [2, 15, 18]. 

De forma geral, o Fe é adicionado à liga com o intuito de diminuir o seu custo e 

provocar algum endurecimento por solução sólida [18, 26]. 

O Al e o Ti são os principais formadores da fase γ’ e γ’’, quando associados ao 

Nb. Nas Figuras 13 e 14 está apresentada a influência destes elementos na dureza da 

liga. No caso do Al uma adição de 0,25% tem pouca influência na dureza, apenas 

provocando endurecimento da liga Inconel 625 após envelhecimento com tempos longos 

(45 horas). Já a adição de Ti na liga, para teores de 0,25 e 0,5%, revela um aumento 

significativo da dureza [18-20]. 
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Figura 13 - Influência do teor de Al no endurecimento da liga Inconel 625 em função 

do tempo de envelhecimento [18]. 

 

 

Figura 14 - Influência do teor de Ti no endurecimento da liga Inconel 625 em função 

do tempo de envelhecimento [18]. 
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2.2 Afinação do tamanho de grão 

O tamanho e a uniformidade dos grãos da estrutura austenítica estão diretamente 

relacionados com as propriedades mecânicas das ligas. Materiais com uma estrutura de 

grãos não-uniformes apresentam valores de resistência mecânica, à fadiga e à fluência 

inferiores a materiais com estruturas de grãos finos e equiaxiais [21, 28]. 

Têm sido desenvolvidas várias técnicas que permitem controlar o crescimento do 

tamanho de grão da austenite de modo a serem obtidas estruturas de grão fino e, assim, 

obter uma microestrutura e precipitados mais homogéneos, consequentemente 

melhorando as propriedades da liga. Para tal, é necessário que a nucleação ocorra 

homogeneamente. São referidos três métodos de afinação do tamanho de grão: o 

método mecânico, o químico e o térmico. O primeiro consiste na agitação da moldação 

durante o arrefecimento da liga, provocando a fratura dos braços das dendrites. Já no 

segundo são adicionados inoculantes ao banho para promover a nucleação. O terceiro 

método visa diminuir o gradiente térmico entre a liga e a moldação, promovendo o 

arrefecimento rápido do material [21, 28, 29]. 

Uma superliga caracteriza-se por apresentar uma composição química com 

muitos elementos químicos, por ter muitas fases precipitadas na matriz, pela sua 

elevada densidade, alto ponto de fusão e propensão à formação de inclusões e, por isso, 

a utilização de inoculantes nem sempre é uma solução viável [21, 30]. 

Estudos prévios mostraram que a utilização de CoO como inoculante apenas 

provoca uma refinação superficial dos grãos e que pouco abaixo da superfície do 

material os grãos permanecem colunares. O uso de WO3 também não revelou resultados 

positivos, uma vez que introduz óxidos no material que levam à sua fissuração e, 

consequentemente, à redução da resistência à fadiga. Já a adição de B melhora a 

resistência à fadiga, mas baixa a temperatura de fusão da liga, tendo efeitos nefastos 

na plasticidade do material [30]. 

Um bom inoculante deve caracterizar-se por um ponto de fusão elevado, deve 

apresentar uma densidade semelhante à da liga – para permitir uma boa dispersão no 
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banho, a sua estrutura cristalina deve ser compatível com a da liga, deve apresentar 

uma boa molhabilidade e não deve provocar o aparecimento de inclusões na liga. 

Quando a escolha do inoculante é feita de acordo com estes requisitos, este método 

torna-se muito vantajoso, visto tratar-se de um método simples e eficaz [21, 30].  

A Figura 15 exemplifica o efeito da adição de inoculantes na solidificação da liga. 

Inicialmente o inoculante é adicionado no banho e a sua “matriz” dissolve-se (1), em 

seguida, os grânulos do inoculante fragmentam-se devido ao stress térmico a que são 

sujeitos (2) e esses fragmentos dispersam-se no banho, dispersando, também, os cristais 

de NbC (3), finalmente, estes cristais atuam como pontos de nucleação na solidificação 

da γ e é obtida uma estrutura de grãos finos e equiaxiais (4) [31]. 

 

 

Figura 15 - Mecanismo da refinação de tamanho de grão γ pela adição de inoculantes 

[31]. 

 

Os autores Xiong, Y. et al [28] estudaram a afinação do tamanho de grão de duas 

superligas de níquel, K3 e K4169, pela adição de diferentes inoculantes. Na liga K3 

adicionaram inoculantes contendo Zr. A Figura 16 mostra a diferença do tamanho de 

grão obtido numa amostra sem adição de inoculantes (a) e com inoculantes (d). 
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Figura 16 - Liga K3 sem adição de inoculantes (a) e com adição de inoculantes (d), 

atacadas quimicamente com uma solução de H2O, HCl e H2O2 [28]. 

 

A adição dos inoculantes reduziu o tamanho de grão de 4,9 para 1,5 mm e a 

fração de grãos equiaxiais aumentou de 40 para 84%. Relativamente à estrutura 

dendrítica, verificou-se uma diminuição do comprimento das dendrites (de 1,688 para 

0,927 mm), mantendo-se o espaço entre os braços secundários das dendrites. A Figura 

17 mostra o efeito dos inoculantes no tamanho das dendrites [28]. 

 

Figura 17 - Estrutura dendrítica da liga K3 sem adição de inoculantes (a) e com adição 

dos inoculantes (b), atacadas quimicamente com uma solução de HCl, HNO3 e H2O 

[28]. 
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Os autores referem, ainda, que para além de reduzir o tamanho de grão, os 

inoculantes provocam uma diminuição do tamanho e alteração da morfologia dos MC 

(de bastões para blocos), uma vez que reduzem as áreas de segregação do Mo, Al e Ti 

nas regiões interdendríticas – elementos formadores dos MC. O Zr presente nos 

inoculantes propicia a alteração da morfologia dos carbonetos [28]. 

Da mesma forma, na liga K4169 foi adicionado um inoculante, resultando numa 

diminuição do tamanho de grão de 4,3 para 1,2 mm e num aumento da fração de grãos 

equiaxiais de 50 para 81%. Novamente, verifica-se uma diminuição do comprimento das 

dendrites (de 3,9 para 1,05 mm), mantendo-se o espaço entre os braços secundários das 

dendrites. A Figura 18 ilustra o efeito do inoculante na estrutura dendrítica da liga [28]. 

 

Figura 18 - Efeito do inoculante na estrutura dendrítica da liga K4169, atacadas 

quimicamente com uma solução de HCl, HNO3 e H2O [28]. 

A adição do inoculante promoveu, também, a diminuição da quantidade e do 

tamanho da fase Laves, uma vez que a segregação de Nb diminui. Este fator é benéfico 

para as propriedades mecânicas, visto tratar-se de uma fase frágil [28]. 

Os autores Liu, L. et al. [21] também estudaram a superliga de níquel K4169. 

Utilizaram dois compostos intermetálicos ternários como inoculantes, Co-Fe-Nb e Cr-

Fe-Nb, e variaram a temperatura de vazamento da liga. A Figura 19 mostra a variação 

do tamanho de grão em amostras sem inoculante, vazadas a 1360, 1380, 1400 e 1420 

°C, respetivamente. 
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Figura 19 - Efeito da temperatura de vazamento no tamanho de grão da liga K4169: 

1360 °C (a); 1380 °C (b); 1400 °C (c); 1420 °C (d), atacadas quimicamente com uma 

solução de CuSO4, H2SO4 e HCl [21]. 

Quanto mais baixa for a temperatura de vazamento menor é o tamanho de grão, 

uma vez que, uma menor temperatura de vazamento leva a uma diminuição do 

gradiente térmico entre o metal líquido e a moldação e promove um arrefecimento mais 

rápido. Os autores mediram o diâmetro dos grãos para cada caso, respetivamente, 

0,093, 0,602, 2,25 e 3,84 mm. Para a mesma temperatura de vazamento, a adição de 

inoculantes também revelou uma grande diferença no tamanho de grão obtido. A Figura 

20 mostra a influencia dos inoculantes no banho metálico, vazado a 1400 °C. O tamanho 

de grão foi reduzido de 2,25 mm de diâmetro (amostra c) para 0,166 mm de diâmetro 

(amostra g) [21]. 

 

Figura 20 - Efeito da inoculação na liga K4169 vazada a 1400 °C: sem inoculante (c) e 

com inoculante (g), atacadas quimicamente com uma solução de CuSO4, H2SO4 e HCl 

[21]. 
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A alteração do tamanho de grão deve-se ao facto da temperatura de vazamento 

e da adição de inoculantes também influenciarem a estrutura dendrítica da liga. A 

Figura 21 mostra o efeito da temperatura na eliminação das dendrites e a Figura 22 

ilustra a influência da adição de inoculantes para a mesma temperatura de vazamento. 

Com estes resultados, os autores concluíram que a adição de inoculantes e a diminuição 

da temperatura de vazamento afetam de forma benéfica a estrutura de solidificação ao 

torná-la equiaxial. A distância interdendrítica foi medida para os casos apresentados 

anteriormente. Para a amostra (a) a distância foi de 55 μm e para a amostra (c) foi 66 

μm. Já no caso da amostra (d) a distância aumentou para 81 μm [21]. 

 

Figura 21 - Efeito da temperatura de vazamento na redução das dendrites colunares 

da liga K4169: 1420 °C (a); 1400 °C (c), atacadas quimicamente com uma solução de 

CuSO4, H2SO4 e HCl [21]. 

 

Figura 22 - Efeito da adição de inoculantes na eliminação das dendrites colunares da 

liga K4169: sem adição (c); com adição (d), atacadas quimicamente com uma solução 

de CuSO4, H2SO4 e HCl [21]. 
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Esta alteração da estrutura leva a que a segregação de elementos - como Fe, Cr, 

Nb, Mo e Ti – para as regiões interdendríticas seja reduzida e, portanto, resulta numa 

melhoria das propriedades mecânicas da liga [21]. 

Em conclusão, os autores defendem que diminuir a temperatura de vazamento e 

adicionar inoculantes ao banho conduz à obtenção de uma matriz γ de grão fino e 

equiaxial. Referem, ainda, que a presença de micro-rechupes no material é reduzida 

pela adição dos inoculantes e pelo aumento da temperatura de vazamento, uma vez 

que a estrutura dendrítica é alterada [21]. 

Os autores Wei, C. et al [29] também estudaram a influência da temperatura de 

vazamento na microestrutura e propriedades mecânicas da superliga de níquel IN-713C. 

Para tal, vazaram a liga a três temperaturas diferentes, variando o grau de 

sobreaquecimento relativamente à temperatura de fusão (150, 60 e 20 °C). A Figura 23 

mostra o efeito da temperatura de vazamento no tamanho de grão da liga [29]. 

 

 

Figura 23 - Efeito do grau de sobreaquecimento na microestrutura da liga IN-731C: 

150 °C (a); 60 °C (b); 20 °C (c) [29]. 

 

No vazamento com um sobreaquecimento de 150 °C, o tamanho de grão obtido 

foi 3 mm.  Já nos casos do vazamento com sobreaquecimento de 60 e 20 °C, o tamanho 

de grão obtido foi de 90 e 65 μm, respetivamente.  Verificou-se, também, a eliminação 

da estrutura colunar, obtendo-se uma estrutura equiaxial. Contudo, os autores 
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observaram que a temperatura de sobreaquecimento não influencia a forma e o 

tamanho dos carbonetos precipitados [29]. 

Os resultados dos ensaios de tração realizados à temperatura ambiente, indicados 

na Figura 24, mostram que, embora o tamanho de grão não tenha grande influência na 

tensão de cedência, a resistência máxima aumenta significativamente com a diminuição 

do tamanho de grão. O alongamento também é influenciado pelo tamanho de grão, 

diminuindo com o aumento do tamanho de grão [29]. 

 

 

Figura 24 - Efeito do tamanho de grão na resistência mecânica e no alongamento da 

liga IN-713C, adaptado de [29]. 

 

A redução do sobreaquecimento leva a que a diferença de temperatura entre o 

metal líquido e a moldação seja menor e, assim, o tempo de solidificação da liga é, 

também, menor, resultando num tamanho de grão mais pequeno, uma vez que não é 

dado tempo para o seu crescimento. Com um tamanho de grão menor, a área de 

fronteira de grão por unidade de volume é superior e, como estas inibem a 

movimentação de deslocações, a resistência do material aumenta [29]. 
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Também os autores Binczyk, F. et al [32] estudaram a afinação do tamanho de 

grão na superliga IN-713C, através da introdução de inoculantes no banho. Tal como nos 

casos anteriores, confirmaram que o uso de inoculantes atua originando pontos de 

nucleação para a matriz γ, promovendo a formação de grãos finos e equiaxiais. De igual 

forma, concluíram que os inoculantes diminuem o tamanho, forma e quantidade dos 

MC, assim como da fase Laves [32]. 

Os autores Xiong, Y. et al [30] utilizaram inoculantes e diferentes temperaturas 

de vazamento para observar o seu efeito no tamanho de grão da superliga de níquel IN-

718C. Utilizaram dois compostos intermetálicos ternários, Co3FeNb2 e CrFeNb, e 

vazaram a liga a 1400 e 1420 °C. A Figura 25 mostra os resultados obtidos em cada caso 

[30]. 

 

Figura 25 - Efeito da temperatura de vazamento e dos inoculantes na liga IN-718C: 

1400 °C, sem inoculante (a); 1400 °C, com inoculante (b); 1420 °C, sem inoculante 

(c); 1420 °C, com inoculante (d), atacadas quimicamente com uma solução de CuSO4, 

H2SO4 e HCl [30]. 

 

Nas amostras sem inoculante o tamanho de grão reduziu de 3,84 para 2,25 mm 

com a diminuição da temperatura de vazamento e a fração de grãos equiaxiais 

aumentou de 53,2 para 56,6%. Nestes casos não foi referida a presença de inclusões 

[30]. 

Mostraram, ainda, que o uso de inoculantes reduz o aparecimento de micro-

rechupes no material, como é ilustrado na Figura 26 [30]. 
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Figura 26 - Efeito da inoculação na porosidade da liga IN-718C: 1400 °C, sem 

inoculante (a); 1400 °C, com inoculante (b) [30]. 

 

As composições químicas das ligas K3, K4169, IN-713C e IN-718C estão indicadas 

no Anexo I.  
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Capítulo III – Materiais e Métodos 

Neste e nos seguintes capítulos será feita referência a duas ligas. A liga CW6MC 

2016, com a composição química definida em trabalhos anteriores realizados na 

empresa [1] e a liga CW6MC 2017, com uma nova composição química. 

 

3.1 Fusão e Vazamento 

A liga CW6MC 2017 foi produzida num forno de indução com a capacidade de 50 

Kg. Durante a fusão da mesma foram retiradas amostras de forma a analisar a 

composição química por espetrometria de emissão atómica e procedeu-se aos devidos 

acertos até ser obtida a composição química final, respeitando a norma ASTM A494 

(Tabela 3). O metal fundido foi vazado a 1560 °C para a colher, previamente aquecida, 

e a 1480 °C da colher para as moldações de areia auto-secativa furânica. De notar que 

não foi realizada inoculação do banho. 

No total, foram vazados 12 tarugos com a dimensão ɸ30 mm × L 220 mm. Os 

tarugos vazados foram, posteriormente, separados do sistema de gitagem e 

inspecionados por raios-X com o objetivo de investigar a existência de defeitos no seu 

interior. 

Tabela 3 - Composição química da liga CW6MC (% mássica). 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Nb Fe 

≤ 
0,06 

≤ 1 ≤ 1 
≤ 

0,015 
≤ 

0,015 

20 
- 

23 
Rest. 

8 
- 

10 

3,14 
- 

4,50 
≤ 5 
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3.2 Tratamentos Térmicos 

Os tratamentos térmicos realizados nos tarugos vazados, por forma a atingir as 

propriedades mecânicas indicadas na norma, consistiram em solubilizações a várias 

temperaturas e tempos (indicados na Tabela 4) com arrefecimento rápido em água, 

tendo como objetivo determinar as melhores condições para o tratamento. De notar 

que as amostras foram colocadas no forno à temperatura de estágio, para evitar o 

crescimento do grão durante os tratamentos. 

O tratamento a 1175 °C foi escolhido por esta ser a temperatura mínima indicada 

pela norma e a temperatura de 1200 °C foi escolhida por ser aquela na qual foram 

obtidos os melhores resultados em trabalhos anteriores [1]. A temperatura de 1250 °C 

foi definida com base no ensaio de DSC realizado para determinar a temperatura de 

fusão da liga. Os tempos de tratamento realizados foram definidos de acordo com os 

tempos utilizados em trabalhos anteriores [1]. 

 

Tabela 4 - Condições de tratamento de solubilização da liga CW6MC 2017. 

T de solubilização (°C) Tempo (h) 

1175 

1 2 1200 

1250 

 

 

Após serem analisados os resultados obtidos nas amostras solubilizadas e serem 

determinadas as melhores condições de solubilização, com base nos ensaios de tração 

e de dureza, foram realizados tratamentos térmicos de envelhecimento nessas mesmas 

amostras. Apesar da norma não referir tal tratamento, o objetivo da sua realização foi 

avaliar a influência da precipitação de fases secundárias e carbonetos nas propriedades 

mecânicas da liga. 
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As condições para os tratamentos estão apresentadas seguidamente na Tabela 5. 

Os tempos de tratamento longos permitiram estudar a perda de propriedades do 

material quando sujeito a temperaturas elevadas. As temperaturas utilizadas visaram 

simular possíveis temperaturas de serviço da liga. 

 

Tabela 5 - Condições dos envelhecimentos realizados nas amostras solubilizadas com 

melhores resultados na liga CW6MC 2017. 

T de envelhecimento (°C) Tempo (h) 

700 

1 3 9 27 81 800 

900 

 

Nas amostras da liga CW6MC 2016 foram realizados tratamentos térmicos para 

potenciar a precipitação da fase γ’’ e de carbonetos M23C6, cujas condições estão 

apresentadas na Tabela 6. O tratamento de envelhecimento a 650 °C foi realizado com 

o objetivo de fazer precipitar a fase γ’’ e o envelhecimento a 800 °C para precipitar 

carbonetos M23C6, de acordo com o diagrama TTT da liga apresentado na Figura 35, 

página 40. O tempo de tratamento de 3 horas foi escolhido por ser o tempo associado 

aos melhores resultados dos ensaios de dureza obtidos anteriormente na liga CW6MC 

2016. Não havendo indicação normalizada do tempo de solubilização ideal, começou-se 

por 0,5h e, após analisar a microestrutura, aumentou-se o tempo para 1 hora.  
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Tabela 6 - Condições dos tratamentos térmicos realizados em amostras da liga CW6MC 

2016. 

T solubilização (°C) Tempo (h) T envelhecimento (°C) Tempo (h) 

1200 

0,5 - - 

1 

- - 

650 
3 

800 

 

3.3 Preparação Metalográfica 

Os tarugos vazados, e previamente tratados, foram cortados em amostras com ɸ 

30 mm x L 10 mm, utilizando um disco abrasivo de SiC. 

O polimento das amostras foi dividido na fase de desbaste, utilizando a sequência 

de lixas de SiC 180, 320, 600 e 1000 mesh, e na fase de acabamento, utilizando panos 

com suspensão de diamante de 6 e 1 μm e sílica coloidal 0,06 μm. Entre lixas e panos, 

as amostras forma limpas com etanol em ultrassons. 

Para revelar a microestrutura das amostras foram realizados três ataques 

distintos, indicados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Ataques realizados para revelar a microestrutura das amostras. 

Ataque 

químico 

Macroataque 
50 mL HCl + 3,5 mL 

H2SO4 + 15 g CuSO4 [21] 
10 – 30 s 

Revela fronteiras 

de grão 

Microataque 
50 mL HCl + 5 mL HNO3 

+ 50 mL H2O [28] 
10 - 60 s Revela dendrites 

Ataque eletrolítico 
100 mL H2O + 10 g 

(COOH)2∙2H2O [33] 
5 - 20 s 

Revela 

precipitados na 

matriz 

 

 

3.4 Análise Microestrutural 

A análise microestrutural foi realizada recorrendo a microscopia ótica, com o 

software Leica LAS V4.8 e a microscopia de eletrónica de varrimento (SEM) com 

microanálise por raios-X (EDS), estando os resultados obtidos apresentados nos capítulos 

seguintes. Foi, ainda, feita identificação de fases por microscopia eletrónica de 

transmissão (TEM). 

A identificação de fases em microestruturas obtidas por microscopia ótica foi 

realizada por comparação com dados da bibliografia. 

Nas amostras as cast e solubilizadas da liga CW6MC 2017 foi medido o 

espaçamento interdendrítico (SDAS). Para cada amostra foram analisados 3 campos nos 

quais foram medidas 10 dendrites. 
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3.5 Ensaios de Dureza 

Os ensaios de dureza Vickers foram realizados com 30 Kgf em todas as amostras 

(as cast e tratadas termicamente - solubilização e envelhecimento). Em cada amostra 

foram efetuadas 10 indentações e calculada a sua média e desvio padrão. Os ensaios 

realizaram-se de acordo com a norma NP EN ISO 6507-1 2011 [34]. 

 

3.6 Ensaios de Tração 

Para cada um dos tarugos solubilizados foi maquinado um provete e realizado um 

ensaio de tração, de acordo com a norma de ensaio NP EN ISO 6892-1 2012 [35], 

permitindo a avaliação das propriedades mecânicas em todas as condições de 

tratamento estudadas. 

 

3.7 Ensaios de DSC 

Foi realizado um ensaio de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) em 

amostras da liga CW6MC 2016 e CW6MC 2017, com o objetivo de determinar o seu ponto 

de fusão. Na liga CW6MC 2017, para além do ponto de fusão, foram analisadas possíveis 

transformações tanto no aquecimento como no arrefecimento da liga. 

As amostras foram pesadas, colocadas em cadinhos de Al2O3 e aquecidas até 1400 

°C com uma taxa de aquecimento e de arrefecimento de 10 °C/min. 
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Capítulo IV – Resultados e Discussão 

4.1 Microestrutura e propriedades mecânicas da liga CW6MC 2016 

Na liga CW6MC 2016 foi realizado um ensaio de DSC para determinar o ponto de 

fusão da liga e apurar a ocorrência de transformações durante o aquecimento. Verificou-

se que o início da reação de fusão (Onset Point) ocorre perto dos 1250 °C e que o seu 

pico ocorre perto dos 1350 °C. Esta variação de temperaturas durante a reação indica 

uma solidificação lenta da liga, que pode levar à formação de micro-rechupes e 

comprometer a sanidade do material. A Figura 27 mostra o gráfico obtido no ensaio, a 

linha azul ilustra as transformações que ocorrem durante o aquecimento, permitindo 

determinar a temperatura de fusão da liga. Neste ensaio não foram detetadas 

transformações até à fusão.  

 

 

Figura 27 - Curva de DSC relativa ao aquecimento da liga CW6MC 2016. 
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A Figura 28 ilustra a microestrutura geral das amostras da liga CW6MC 2016. Na 

Figura 28A observa-se uma estrutura dendrítica de γ com fase Laves precipitada (Figura 

29A), o que é indicativo de um tempo de tratamento de solubilização insuficiente. A 

Figura 28B mostra a microestrutura da amostra solubilizada a 1200 °C durante 1 hora. 

É possível observar que a estrutura dendrítica se mantém e que não foi conseguida a 

dissolução da fase Laves (Figura 29B). 

A Figura 28C representa a microestrutura da amostra envelhecida a 650 °C. Este 

tratamento foi realizado com o objetivo de fazer precipitar fase γ’’. Em microscopia 

ótica observa-se uma estrutura dendrítica com a evidência de algumas fronteiras de 

grão de austenite (e fase Laves por dissolver). A fase γ’’ não foi observada em SEM 

devido às suas reduzidas dimensões. A Figura 28D mostra a microestrutura resultante 

do envelhecimento a 800 °C, que visou a precipitação de carbonetos M23C6. A estrutura 

manteve-se dendrítica, como nos casos anteriores, com fase Laves por dissolver. 

As Figuras 30 a 32 ilustram fases e precipitados analisadas em SEM/EDS na 

amostra solubilizada a 1200 °C /1h e envelhecida a 650 °C /3h. Na Figura 30 encontra-

se representada fase Laves que não foi dissolvida durante a solubilização e a sua 

composição química, rica em Nb, Mo, Ni, Si e Cr. Na Figura 31 é possível observar uma 

partícula de óxido de Al e Ti e a Figura 32 ilustra a formação de nitretos de Nb e Ti a 

partir de óxidos de Al e Ti. 

A Figuras 33 ilustra nitretos de Ti e Nb, óxidos de Al e Ti e fase Laves observados 

na microestrutura da amostra solubilizada a 1200 °C /1h e envelhecida a 800 °C /3h. 
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Figura 28 – Imagem em microscopia ótica da liga CW6MC 2016, solubilizada a 1200 °C 

durante 0,5h (A), 1h (B), envelhecida a 650 °C durante 3h (C) e envelhecida a 800 °C 

durante 3h (D).  

 

 

Figura 29 - Pormenor da microestrutura da liga CW6MC 2016, solubilizada a 1200 °C 

durante 0,5h (A) e 1h (B), evidenciando fase Laves por dissolver. 

A B

C D

B

 

A 
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Figura 30 - Pormenor da microestrutura envelhecida a 650 °C /3h, evidenciando fase 

Laves por dissolver e respetiva composição química. 

 

 

Figura 31 - Pormenor da microestrutura envelhecida a 650 °C /3h, evidenciando 

óxidos de Al e Ti formados e respetiva composição química. 

Z1 

Z2 
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Figura 32 - Pormenor da microestrutura envelhecida a 650 °C /3h, evidenciando 

nitretos de Ti e Nb (Z5) formado na proximidade de óxidos de Al e Ti (Z3 e Z4) e 

respetivas composições químicas. 

 

 

 

 

  

 

 

Z3 

Z4 Z5 
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Figura 33 - Pormenor da microestrutura envelhecida a 800 °C /3h, evidenciando 

nitretos de Ti e Nb (Z5) formados nas proximidades dos óxidos de Al e Ti (Z4) e fase 

Laves por dissolver (Z3), com as respetivas composições químicas. 

 

Na Figura 34 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de dureza da liga 

CW6MC 2016. É possível observar que a dureza do material baixa com o aumento do 

tempo de solubilização, ou seja, a amostra solubilizada durante 0,5 horas apresenta 

valores de dureza superiores aos da amostra solubilizada durante 1 hora. Tais valores 

corroboram com as microestruturas obtidas (ver Figura 29), visto que a amostra 

solubilizada durante 0,5 horas apresenta mais fase Laves precipitada do que a amostra 

solubilizada durante 1 hora e esta é uma fase dura e frágil.  

Z3 

Z4 Z5 
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No que respeita às amostras envelhecidas, foi verificada uma ligeira diminuição 

da dureza na amostra envelhecida a 650 °C em relação ao estado solubilizado. Esta 

alteração pode dever-se a algum crescimento de grão durante o tratamento. Pelo 

contrário, na amostra envelhecida a 800 °C verificou-se um aumento do valor de dureza 

em relação à amostra solubilizada. Este aumento mostra que o tratamento realizado 

permitiu precipitar os carbonetos M23C6, tal como era objetivo. 

 

 

Figura 34 - Resultados obtidos nos ensaios de dureza Vickers das amostras da liga 

CW6MC 2016. 
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4.2 Microestrutura e propriedades mecânicas da liga CW6MC 2017 

Através do programa JMatPro [22] foi traçado o diagrama TTT e TAC da liga, 

Figuras 35 e 36, respetivamente, com a composição da liga vazada. O diagrama TTT 

(Figura 35) fornece informação relativamente à temperatura de precipitação das fases 

secundárias e ao tempo necessário para tal. Pelo diagrama TAC (Figura 36) é possível 

determinar a velocidade de precipitação dessas mesmas fases. Ambos os diagramas 

contribuíram para o planeamento dos tratamentos térmicos realizados nesta liga e 

permitiram prever as fases presentes na microestrutura para cada uma das condições 

estudadas. 

 

 

Figura 35 - Diagrama TTT da liga CW6MC 2017, segundo o JMatPro [22]. 
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Figura 36 - Diagrama TAC da liga CW6MC 2017, segundo o JMatPro [22]. 

Os tarugos vazados foram analisados em raio-X para determinar a presença de 

defeitos. A Figura 37 ilustra um caso de um provete sem defeito (A) e de um provete 

com defeito (B). 

 

Figura 37 - Imagem raio-X de um provete são (A) e de um provete com um defeito no 

interior (B). 

A B 



42 

 

Igualmente ao realizado na liga CW6MC 2016, foi realizado um ensaio de DSC 

numa amostra da liga CW6MC 2017, no estado as cast. Neste caso, foi avaliado tanto o 

aquecimento da liga (Figura 38) como o seu arrefecimento (Figura 39), com o objetivo 

de determinar a temperatura de fusão e possíveis transformações quer no aquecimento 

quer no arrefecimento, sendo que, em nenhum dos casos foram detetadas 

transformações no estado sólido. 

No estudo do aquecimento da liga foi registada uma temperatura de 

aproximadamente 1270 °C no início da fusão (Onset Point) e de aproximadamente 1335 

°C no pico da reação. A determinação da temperatura de fusão da liga teve como 

objetivo delimitar a temperatura máxima utilizada nas solubilizações. Para além disso, 

conhecer a temperatura de fusão evita que o vazamento da liga seja feito a uma 

temperatura excessivamente alta. 

No arrefecimento da liga, a temperatura de início de solidificação registada foi 

de 1336 °C e a temperatura de fim foi 1330 °C. Tendo em conta os micro-rechupes 

detetados (ver Figura 41, página 44) seria de esperar que a temperatura de início da 

solidificação e a temperatura de fim desta transformação apresentassem valores 

dispares, contrariamente ao que foi verificado. 

 

Figura 38 - Curva de DSC obtida na etapa de aquecimento no ensaio da liga CW6MC 

2017.  
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Figura 39 - Curva de DSC obtida na etapa de arrefecimento no ensaio da liga CW6MC 

2017. 

A Figura 40 representa a estrutura da liga CW6MC 2017 no estado as cast, onde é 

possível observar uma estrutura dendrítica colunar. A SDAS foi medida, tendo sido 

obtido um valor médio de 24,4 μm. De notar a presença de defeitos, aparentemente 

micro-rechupes (Figura 41) que comprometem a sanidade do material e, 

consequentemente, os resultados obtidos nos ensaios de dureza e tração. 

Na Figura 42 observa-se a microestrutura do material as cast com fase Laves 

dispersa na matriz austenítica. Foram, também, observados nitretos de Nb e Ti (Figura 

43), alguns com óxidos de Ti e Al no seu centro (Figura 44). 

Pico: 1330 °C 
Onset Point: 1336 °C 
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Figura 40 – Imagem em microscopia ótica da macro e microestrutura da liga CW6MC 

2017 no estado as cast. Observam-se dendrites colunares e grãos macroscópicos. 

 

 

Figura 41 – Imagem de microscopia ótica de defeitos (possivelmente micro-rechupes) 

presentes na microestrutura. 
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Figura 42 - Imagem SEM/EDS da liga no estado as cast evidenciando fase Laves, 

nitretos de Nb e Ti precipitados e porosidades dispersos na matriz austenítica. 

 

 

Figura 43 - Imagem SEM/EDS da liga no estado as cast evidenciando uma partícula de 

nitreto de Nb e Ti na matriz austenítica. 
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Figura 44 – Imagem SEM/EDS de uma partícula de nitreto de Nb e Ti na matriz 

austenítica com óxido de Al e Ti no seu interior. 

A Figura 45 representa a estrutura macroscópica e microscópica das amostras 

solubilizadas a 1175 °C durante 1 (A) e 2 (B) horas. Observa-se um tamanho de grão 

pouco uniforme. Esta evidência pode ser atribuída à falta de inoculação do banho. 

Também no tamanho das dendrites são observadas diferenças. No caso da amostra 

tratada durante 1 hora, a SDAS é de 29,9 μm, já na amostra tratada durante 2 horas 

esta distância é de 73,7 μm. 

Z2

 

Z3
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Figura 45 – Imagem de microscopia ótica da macro e microestrutura da liga CW6MC 

2017 solubilizada a 1175 °C durante 1 (A) e 2 (B) horas. Observam-se dendrites 

colunares e grãos macroscópicos. 

 

Na Figura 46 está representada a estrutura das amostras solubilizadas a 1200 °C 

durante 1 (A) e 2 (B) horas. De forma semelhante ao caso anterior, a SDAS aumenta com 

o tempo de tratamento, mais precisamente de 53,1 μm para 102,1 μm. 

B 

A 
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Figura 46 - Imagem de microscopia ótica da macro e microestrutura da liga CW6MC 

2017 solubilizada a 1200 °C durante 1 (A) e 2 (B) horas. Observam-se dendrites 

colunares e grãos macroscópicos. 

 

Na Figura 47 é possível observar os carbonetos de Nb e os nitretos de Nb e Ti 

dispersos na matriz austenítica. Os primeiros encontram-se representados a vermelhos 

e os segundos a azul, esta identificação foi obtida por segmentação da imagem SEM. Na 

Figura 48 observa-se um carboneto de Nb precipitado na matriz austenítica. Nesta 

amostra foram, ainda, detetadas fissuras (Figura 49). 

Nesta análise não foi encontrada fase Laves precipitada na matriz, pelo que se 

conclui que estas condições de tratamento são suficientes para a eliminação desta fase. 
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Figura 47 - Carbonetos de Nb (vermelho) e nitretos de Nb e Ti (azul) na matriz da 

amostra solubilizada a 1200 °C durante 1 hora. 

 

 

Figura 48 - Imagem SEM/EDS evidenciando uma partícula de carboneto de Nb na 

matriz austenítica.  

Z1
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Figura 49 - Imagem SEM/EDS evidenciando uma fissura com óxidos de Al e carbonetos 

de Nb e de Ti e Nb precipitados. 

 

A Figura 50 mostra a estrutura das amostras solubilizadas a 1250 °C durante 1 (A) 

e 2 (B) horas. A esta temperatura a estrutura dendrítica do material foi eliminada, pelo 

que não se apresentam resultados de SDAS. 

Apesar de a eliminação da estrutura dendrítica ser uma vantagem em relação aos 

resultados obtidos até este ponto, verificou-se que, durante o arrefecimento rápido 

Z4

 

Z6

 

Z5
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após solubilização, os tarugos apresentavam fissuras radiais, o que indica que o 

arrefecimento rápido acima dos 1200 °C não deve ser realizado nesta liga. 

 

Figura 50 - Imagem de microscopia ótica da macro e microestrutura da liga CW6MC 

2017 solubilizada a 1250 °C durante 1 (A) e 2 (B) horas. Observa-se que a estrutura 

dendrítica foi eliminada. 

 

A Figura 51 apresenta o gráfico de dureza das amostras. Verifica-se que, em 

relação ao estado as cast ouve uma diminuição da dureza em todas as amostras. 

Comparando os tempos de solubilização das amostras para a mesma temperatura é 

notório que, para todos os casos, se verifica uma diminuição da dureza com o aumento 

do tempo de tratamento, causada pelo aumento do espaçamento interdendrítico. 
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As diferenças de microestrutura, tamanho das dendrites, não se traduziram num 

padrão de variação de dureza. Este resultado pode ser parcialmente justificado pela 

sanidade no material, uma vez que a presença de poros e micro-rechupes na 

microestrutura compromete os valores de dureza obtidos. 

Os resultados de dureza estão em concordância com os resultados dos ensaios de 

tração realizados às mesmas amostras (Figura 52), em que apenas o resultado obtido 

para a amostra solubilizada a 1200 °C durante 1 hora foi superior aos limites indicados 

pela norma ASTM A494. Os restantes casos não satisfazem os requisitos da norma. 

Os valores de tensão limite de proporcionalidade a 0,2% encontram-se acima o 

limite da norma para todas as condições. No Anexo II estão presentes as folhas de ensaio, 

com a respetiva curva de tração, para cada caso. 

 

 

Figura 51 - Resultados obtidos nos ensaios de dureza realizados na liga CW6MC 2017 

no estado as cast e solubilizado. 
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Figura 52 - Resultados dos ensaios de tração realizados na liga CW6MC 2017 no estado 

solubilizado. 

 

Visto que os resultados obtidos com as amostras solubilizadas apenas se 

revelaram satisfatórios para a condição 1200 °C /1h, esta foi a condição escolhida para 

a continuação do trabalho experimental. Novos tarugos foram solubilizados nesta 

condição e envelhecidos a 700, 800 e 900 °C, durante 1, 3, 9, 27 e 81 horas. 

As Figuras 53, 54 e 55 ilustram as microestruturas obtidas para as condições 

testadas. A Figura 53 corresponde às amostras envelhecidas a 700 °C, a Figura 54 

corresponde às amostras envelhecidas a 800 °C e a Figura 55 corresponde às amostras 

envelhecidas a 900 °C. Na Figura 57 são apresentados os resultados dos ensaios de 

dureza para estas amostras. 
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Para as três temperaturas estudadas verifica-se um aumento de dureza do 

material com o aumento do tempo de envelhecimento a que cada amostra foi sujeita, 

contudo este aumento é diferente para cada temperatura. Para os tempos mais baixos 

(1 e 3 horas) não é observável nenhuma alteração significativa da dureza em nenhuma 

temperatura, tendo sido observados nitretos de Nb e Ti, resultantes da solidificação, 

em todas as temperaturas. Na amostra envelhecia a 900 °C durante 3 horas foram 

observados carbonetos do tipo M23C6, de pequenas dimensões, dispersos na matriz γ. As 

condições 700 °C/1h, 700ºC/3h, 800 °C/1h, 800 °C/3h, 900 °C/1h e 900 °C/3h não 

revelaram um aumento de dureza significativo relativamente ao estado solubilizado. 

Para a temperatura de envelhecimento de 700 °C, a amostra tratada durante 9 

horas revelou precipitados de pequenas dimensões dispersos na matriz, identificados 

como carbonetos do tipo M23C6. Com o aumento do tempo para 27 horas foram 

observados carbonetos M23C6 de maiores dimensões precipitados nas fronteiras de grão. 

Nesta amostra foi, ainda, observada fase Laves precipitada, o que justifica o aumento 

de dureza desta amostra relativamente às amostras envelhecidas a 800 e 900 °C durante 

o mesmo tempo. Para o tempo mais longo de envelhecimento (81 horas) foram 

observados carbonetos do tipo M23C6 nas fronteiras de grão, para além dos nitretos de 

Nb e Ti resultantes da solidificação. 

Nos envelhecimentos a 800 °C foram verificados, para o tempo de 9 horas, 

carbonetos M23C6 de pequenas dimensões dispersos na matriz. Na amostra tratada 

durante 27 horas foram observados carbonetos do tipo MC na matriz, assim, como 

nitretos de Nb e Ti. Para as 81 horas de tratamento, para além dos precipitados referidos 

anteriormente, foi observada fase δ. Esta fase caracteriza-se por ser dura e frágil, o 

que justifica o aumento de dureza, mas não é uma fase desejável. 

Nas amostras envelhecidas a 900 °C, o tempo de 9 horas revelou precipitados 

finos de M23C6 dispersos na matriz, para além de carbonetos do tipo MC e de nitretos de 

Nb e Ti, resultantes da solidificação. Para as 27 horas de tratamento ocorreu a 

precipitação de fase δ e para as 81 horas observou-se um aumento do tamanho da fase 

δ precipitada. 
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Em suma, os casos em que a precipitação é mais prejudicial para a liga ocorreram 

nas condições 800 °C/81h, 900 °C/27h e 900 °C/81h, devido à precipitação da fase δ.   

 

Figura 53 – Imagem em microscopia ótica das microestruturas das amostras 

envelhecidas a 700 °C durante 1 (A), 3 (B), 9 (C), 27 (D) e 81 (E) horas, revelando 

nitretos de Nb e Ti e carbonetos do tipo M23C6 precipitados na matriz austenítica.  
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Figura 54 - Imagem em microscopia ótica das microestruturas das amostras 

envelhecidas a 800 °C durante 1 (A), 3 (B), 9 (C), 27 (D) e 81 (E) horas, revelando 

nitretos de Nb e Ti e carbonetos do tipo MC e M23C6, precipitados na matriz 

austenítica. 
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Figura 55 - Imagem em microscopia ótica das microestruturas das amostras 

envelhecidas a 900 °C durante 1 (A), 3 (B), 9 (C), 27 (D) e 81 (E) horas, revelando 

nitretos de Nb e Ti, carbonetos do tipo MC e M23C6 e fase δ precipitados na matriz 

austenítica. 
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De referir que foi possível observar a amostra tratada sob a condição 1200 °C/1h 

+ 700 °C/27h em TEM, no âmbito de um trabalho de doutoramento em curso. A escolha 

desta condição para a análise em TEM deveu-se ao facto de a temperatura e o tempo 

de tratamento serem propícios à precipitação da fase γ’’. 

As imagens obtidas permitiram identificar a fase γ’’ (Figura 56). Esta fase só é 

possível de identificar com a utilização desta técnica sendo, por isso, muito relevante 

para a análise da microestrutura desta liga e correlação com as propriedades mecânicas.  

Dada a condição de tratamento térmico a que a amostra foi submetida, as fases 

e os carbonetos identificados na matriz austenítica foram os previstos pela bibliografia. 

 

 

Figura 56 - Imagem TEM da microestrutura da liga CW6MC 2017 com a condição 1200 

°C/1h+700 °C/27h; Ampliação de 30000x. Imagem de campo escuro com fase γ’’ 

precipitada na matriz (A) γ’’ e carbonetos M23C6 dispersos na matriz austenítica. 

  

 

γ’’ 

γ’’ 

Óxido 

M23C6 

M23C6 

B A 



59 

 

 

Figura 57 - Resultados dos ensaios de dureza para as amostras envelhecidas em todas 

as condições. 

 

Os resultados obtidos na liga CW6MC 2017 revelaram-se melhores do que os 

obtidos na liga CW6MC 2016, nomeadamente no que respeita à resistência da liga. 
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Capítulo V – Conclusões e Trabalho futuro 

5.1 Conclusões 

As superligas de níquel apresentam propriedades muito interessantes e são, cada 

vez mais, utilizadas em substituição dos aços inoxidáveis austeníticos em aplicações que 

exigem uma elevada resistência à corrosão e mecânica a altas temperaturas. Exemplos 

das indústrias onde são maioritariamente aplicadas são a aeronáutica, aeroespacial, 

naval, nuclear, química e petroquímica. 

Neste trabalho foi estudada a superliga de níquel CW6MC, pertencente à família 

Ni-Cr-Mo. Foi realizado todo o processamento da liga, desde a definição da sua 

composição química até aos tratamentos térmicos posteriores. 

Para determinar as melhores condições de solubilização foram testadas diversas 

condições -  1175 °C/1h, 1175 °C/2h, 1200 °C/1h, 1200 °C/2h, 1250 °C/1h e 1250 °C/2h 

– tendo-se concluído que os melhores resultados de dureza e resistência à tração foram 

obtidos na condição 1200 °C/1h, estando de acordo com o indicado pela norma ASTM 

A494. Posteriormente foram realizados envelhecimentos a três temperaturas, 700, 800 

e 900 °C, durante 1, 3, 9, 27 e 81h, com o objetivo de analisar as propriedades em 

função da precipitação de fases e carbonetos. As condições que se revelaram mais 

prejudiciais para o comportamento da liga foram 800 °C/81h, 900 °C/27h e 900 °C/81h, 

devido à precipitação da fase δ. 

A composição química vazada permitiu, com a condição de solubilização 1200 

°C/1h, eliminar a fase Laves. Através da observação da microestrutura por TEM, da 

amostra 1200 °C/1h + 700 °C/27h, foi possível identificar fase γ’’ e carbonetos M23C6 

precipitados na matriz γ. 
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5.2 Propostas de trabalho futuro 

Considerando todos os resultados obtidos no trabalho experimental ficam em 

aberto alguns pontos que podem levar à melhoria das propriedades mecânicas da liga 

CW6MC: 

▪ Utilizar inoculantes no banho metálico da liga. Os inoculantes, se bem 

selecionados, inibem o crescimento do grão e, consequentemente, melhoram as 

propriedades mecânicas da liga. Para ser um bom inoculante, que não introduza 

inclusões na liga, dever ser constituído por elementos já presentes na liga base. 

▪ Controlar a atmosfera do banho. Os tarugos obtidos no vazamento apresentavam 

problemas ao nível da sanidade interna, que poderiam ser porosidades 

resultantes do vazamento. A existência de poros no interior do material 

compromete a sua sanidade e prejudica as suas propriedades mecânicas. 

▪ Realizar ensaios de fluidez. Os ensaios de fluidez permitem avaliar o grau de 

viscosidade da liga e determinar a melhor temperatura de vazamento e, ainda, 

prever o aparecimento de micro-rechupes. 

▪ Desenvolvimento da identificação de fases em SEM e TEM. Esta liga apresenta 

uma microestrutura complexa, com muitas fases precipitadas, pelo que, para a 

sua produção, deve ser bem conhecido o comportamento delas e a sua implicação 

nas propriedades mecânicas, assim como, na sua resistência à corrosão. 

▪ Diminuir o teor de Fe da liga CW6MC. Na liga vazada o teor de Fe obtido foi 

ligeiramente superior ao teor referido na norma, e visto tratar-se de um elemento 

formador da fase Laves, deve-se reduzir esse valor para teores dentro do limite 

normalizado.   
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 Anexo I – Composições químicas  

 

Composição química (% mássica) máxima da liga Inconel 625 [13]. 

Inconel 625 

Ni Cr Fe Mo Nb C Mn Si P S Al Ti Co 

Rest. 20-23 5 8-10 
3,15-
4,15 

0,10 0,50 0,50 0,015 0,015 0,40 0,40 1 

 

Composição química (% mássica) máxima da liga Inconel 718 [36]. 

Inconel 718 

Ni Cr Fe Nb Mo Ti Al Co C Mn Si P S B Cu 

50-55 17-21 Rest. 
4,75-
5,50 

2,80-
3,30 

0,65- 
1,15 

0,20- 
0,80 

1 0,08 0,35 0,35 0,015 0,015 0,006 0,30 

 

Composição química (% mássica) da liga K3 [28]. 

K3 

C Cr Co W Mo Al Ti Fe B Ce Zr Ni 

0,15 11 5,3 5,2 4,2 5,6 2,6 <2 0,02 0,02 0,1 Rest. 
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Composição química (% mássica) da liga K4169 [28]. 

K4169 

C Cr Co Mo Nb Al Ti Fe B Ni 

0,08 21 1 3,3 5,4 0,7 1,15 Rest. 0,006 55 

 

Composição química (% mássica) da liga IN-713C [29]. 

IN-713C 

Cr Mo Nb Al Ti C B Zr Ni 

11-13 3,8-5,2 1,5-2,5 5,5-6,5 0,4-1 0,03-0,07 
0,005- 
0,015 

0,05-0,15 Rest. 

 

Composição química (% mássica) da liga IN-718C [30]. 

IN-718C 

C Co Ni Mo Nb Cr Al Ti Fe 

0,05 0,01 52 3,05 5,3 18,4 0,55 1,05 Rest. 
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Anexo II – Ensaios de tração  
 

Folha do ensaio de tração para a condição 1175°C /1H 
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Folha do ensaio de tração para a condição 1175 °C /2H 
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Folha do ensaio de tração para a condição 1200 °C /1H 
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Folha do ensaio de tração para a condição 1200 °C /2H 
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Folha do ensaio de tração para a condição 1250 °C /1H 
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Folha do ensaio de tração para a condição 1250 °C /2H 

 


