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A superliga a base de Ni-Fe,Incone1 718, é uma
liça desenvolvida para trabalhos em temperaturas
elevadas e sujeita a grandes solicitações mecâni-
cas,alem de apresentar grande soldabilidade.

Este trabalhe apresenta uma série de morfologia
microestruturais de uma superliga (Inconel 718) no
estado bruto de fusão,utilizando a técnica de mi -
croscopia eletrônica de transmissão(200 kv ).
A identificação das fases existentes foi feita por
meio da difração eletrônica em lâminas finas e ré-
plicas por extração de precipitados.

A" figura 1 apresenta uma microçrrafia óptica da
microestrutura bruta de fusão(aumento de 150 X),on
de temos estrutura de grãos grosseiros alem da na-
tureza irregular dos contornos de grão(migração
dos grãos imediatamente apôs a solidificação,poste
riormente presos pelas particulas de 2a fase nas
regiões interdendriticas da substrutura de solidi-
ficação do bruto de fusãoí. Nas figuras subsequentes
serão apresentados aspectos gerais damicroestrutura
bruta de fusão na região interdendritica por MET.l'a
figura2 temos uma imagem em campo claro da presença
de carbonetos ricos em Nb,tipo MC, alem de precipi-
tados finos da fase delta e da fase de Laves (precî
pitado maior).NA fig.3 vemos imagem em campo escuro
da fase de Laves,identificada por padrões de difra-
ção eletrônica .

A figura 4 apresenta imagem em campo claro de re
gião da matriz,notam-se falhas de empilhamento e
discordãncias. A micrografia eletrônica da figura 5
mostra a presença de discordãncias e de precipita -
ção fina identificada como sendo a fase *3°l .
Já a figura 6 nos mostra um detalhe,em maior aumen-
to,da presença ca fase "3X" (tetragonal de corpo cen-
trado) ,nota-se o contraste do desajuste entre esta
fase e a matriz.Esta fase será a responsável pelo
aumento de. resistência do material.

A figura 7 temos outro aspecto desta fase y em
uma imagem em campo escuro ; presentes duas varian -
tes dos precipitados ~2T" . A fiaura 8 é ç padrão de
difr?çãc eletrônica da ricregrafia anterior.
(A barre f̂ . cada miercerfia corresponde a 0,4pn)




