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Introdução 

As superligas de níquel foram desenvolvidas no 

final da década de 1950, sendo muito utilizada na 

área aeroespacial, como componentes de turbinas 

de aviões. O Inconel é uma destas superliga tem a 

composição de diversos elementos, como por 

exemplo, Níquel, Ferro, Cromo, Molibdênio, Nióbio e 

Titânio (VALLE, 2010). Esta liga apresenta 

propriedades como alta resistência a fluência, alta 

dureza e alto ponto de fusão. Durante o 

envelhecimento da superliga, ela apresenta diversas 

fases e carbonetos, devido sua composição 

(OLIVEIRA, 2017). Este trabalho tem como 

objetivos principais investigar e concluir sobre o 

acabamento superficial da liga de níquel (Inconel 

718) após processo de retífica com rebolo de 

alumina e avaliar o nível de durezas superficiais 

pelo processo de recozimento da peça. 

 

Material e Métodos 

Foi feito um processo de recozimento do corpo de 

prova de liga de Inconel 718 em um forno Mufla à 

650°c durante duas horas, após isso feito o 

processo de retífica com rebolo de alumina no corpo 

de prova em um sentido, após isso foi feito um teste 

de rugosidade no mesmo sentido do processo e 

também no sentido transversal em duas faces do 

corpo de prova. Foi feito também teste de dureza 

Rockwell D em todas as faces do corpo de prova. 

 

Resultados e Discussão 

Os testes de rugosidade foram realizados nos 

sentidos longitudinal e transversal em relação ao 

processo de retífica. (Figura 1). 

 

Figura 1 – Parâmetros (RA, RQ e RZ)  

 

Através do teste de dureza Rockwell D, obteve-se 

resultados da para as quatro faces dos corpos de 

prova (Figura 2). 

Figura 2 – Resultados HRD.  

 

Conclusões 

Conclui-se que devido a retificação com rebolo de 
alumina a rugosidade da amostra muda devido o 
sentido da retífica, devido os riscos provocados 
pelos grãos de óxido de alumínio do rebolo. Conclui-
se também que amostra de Inconel 718 usada para 
análises e testes, tem uma dureza maior em suas 
faces 2 e 3 (faces centrais do CP) devido a 
presença de carbonetos mais resistentes na região 
central da peça.  
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