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RESUMO

A microestrutura de um aço rápido foi estudada a
través de microscópio eletrônico de varredura. A compo~
siçao química dos carbonetos foi determinada por espec-
troscopia de energia dispersiva de raios X. As análises
foram realizadas "in situ" e em precipitados extraídos
por réplica de carbono. As fases foram identificadas
por difração de raios X sobre resíduos extraídos apôs
ataque eletrolítico. Na estrutura recozida foram encon-
trados carbonetos do tipo M6C, MC e M_.C, e na condi-
ção de temperado e revenido, M,C e MC. A fração volumé-
trica de cada tipo foi calculada por metalografía quan-
titativa; caracterizando-se os carbonetos através de a-
taque seletivo. A utilização da técnica de réplica per-
mitiu a análise de carbonetos menores do que 1 um sem a
interferência da matriz.

INTRODUÇÃO

Os aços rápidos sao aços-ferramenta de alta per-
cent agem de elementos de liga, aplicados na us inagem de
metais e outros materiais com velocidade de corte maio
res do que as possíveis com aços-ferramenta ao carbono
ou de baixa e média liga.

Três propriedades básicas devem possuir os aços
rápidos para que possam trabalhar a altas velocidades
de corte : alta resistência ao revenimento, alta dure-
za a quente e alta resistência ã abrasão. Estas proprie
dades são conseguidas através dos tratamentos térmico!
de tempera e revenimento. Neste último, o aço sofre o
endurecimento secundário, devido I precipitação de car-
bonetos muito finos e duros.

No estado recosido a microestrutura do aço aço é
constituída por uma dispersão de carbonetos de liga so
bre uma matriz ferrítica. Durante os tratamentos térmi"
coa a quantidade, forma, distribuição e composição quí-
mica dos carbonetos irão se modificar. Portanto, as
propriedades do material dependerão deste* fatores. Tam
bem influem nas propriedades do aço, a dureza da mar ~
tensita e quantidade de austenita retida; fatores que
•io controlados pela escolha adequada de temperaturas,
tempos de austenítização, meio de tempera e as variá-
veis de revenimento. Portanto, em princípio, o desempe-
nho do material deveria ser explicável em termos da mi-
croestrutura e composição das fases constituintes. No
caso dos açcs rápidos, poucos progressos foram alcança-
dos nesse sentido. Isto se deve ã complexidade dos fenô
menos de desgaste, da microestrutura e também das difi-
culdades de se obter análises precisas das diferentes

fases C U .

Em estudo anterior C2J, verificou-se a possibili
dade da análise individual dos carbonetos encontrados
no aço rápido M2 no estado recozido. Esta análise foi
feita em precipitados extraídos por réplica de carbono,
utilizando-se a microssonda eletrônica. Uma das princi-
pais dificuldades encontradas foi distinguir, através
da composição química, os tipos de carbonetos. Carbone-
tos do tipo MC são identificáveis através ¿a microana H_
se devido ao alto teor de vanadio. Contudo os carbone -
tos do tipo M,C e M.-Cg não apresentam esta facilidade
para identificação. Nesse sentido, no presente trabalho,
foram adotadas a difração de raios X e o ataque seleti-
vo para caracterização da microestrutura do aço. Também
foram feitas microanálises, medidas de dureza e, final-
mente, a metalografía quantitativa dos diversos carbo-
netos. Deste modo, se se pretende prever o comportamen-
to do material em serviço através de sua composição e
microestrutura, tais conhecimentos são de fundamental
importancia. Outro aspecto importante do trabalho diz
respeito â substituição de elementos de liga no aço, já
que esta deverá ser dirigida para obtenção de proprieda
des semelhantes, e se possível, superiores.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para este estudo foi escolhido o aço rápido do
tipo AISI M2, devido_ã sua grande utilização e ã possi-
bilidade de comparação dos resultados obtidos com ou-
tros da literatura. A sua composição química i apresen-
tada na Tabela 1.

TABELA 1. Composição química do aço

Elemente

Porcen-
tagem

C

0,89

Mn

0,46

Cr

5,27

Mo

5,24

W

6,50

V

1,75

Si

),39

P

5,035

S

),014

A condição inicial corresponde i de fornecimento,
recozida.

0 tratamento térmico adotado foi o seguinte :

0 aço foi pré-aquecido até 835°C e permaneceu ne¿
ta temperatura durante 1 hora.

Completou-se o aquecimento até 1220°C, permanecei^



do durante 30 minutos. Em seguida foi resfriado no óleo
ate a perda do rubro e depois ao ar calmo.

0 revenimento foi realizado em forno tipo mufla
a 550 C durante 2 horas, e depois as amostras foram res
friadas ao ar. Foram feitos três revenimentos de 2 ho^
ras cada. Em cada um deles foi retirada urna amostra.

Para os exames por metalografía ótica e eletrô-
nica de varredura, amostras foram cortadas em cilindros
de 20 mm de altura por 10 mm de diâmetro. Utilizou-se
o polimento convencional e ataque com nital 2%,

As analises químicas da matriz e dos precipita
dos da réplica de carbono foram feitas pelo espectróme-
tro de energia dispersiva de raios X (EDS). A tensão u-
tilizada foi 25 kV, corrente absorvida da ordem 1,0 nA
e elétrons secundarios para as fotomicrografías eletrô-
nicas.

Técnica de extração dos precipitados por répli-
ca de carbono T2J. Foram extraídos através da

técnica de replica de carbono os precipitados das amos-
tras recozida, temperada e revenidas.

Inicialmente as amostras foram polidas de manei-
ra convencional e atacadas com reativo nital 2Z. A se-
guir, com as amostras já cobertas com uma fina carnada de
carbono (200-400 A ) procedeu-se ao ataque eletrolítico ,
utilizando-se uma solução de ácido nítrico em etanol.com
concentração igual a 10% em volume.

Depois do ataque a amostra é mergulhada obliquojj
mente em um bequer contendo água destilada. Como o ata-
que corroe a matriz, a película de carbono se solta e
flutua n'água. ístes pequenos pedaços de filme de carbo-
no contém os precipitados. A réplica é, então, recolhida
com uma malha de 200 mesh.

Difração de Raios X. Com o objetivo de identifi-
car os diversos carbonetos das amostras, estas foram at£
cadas eletroliticamente com uma solução 10Z em volume de
HC1 e água destilada C3] . 0 tempo de ataque variou de 24
horas para a amostra recozida até 36 horas para aquela
que sofreu o triplo revenímento; mantendo-se constante
uma corrente de 0,5 A. Desta forma obteve-se uma quanti-
dade suficiente de resíduo para a realização da« difra-
ções de raios X. Também foram feitas difrações em dis-
cos de l mm de espessura por 10 mm de diâmetro retira -
dos das «mostras tratadas. Estas tiveram como objetivo
verificar a presença de austenita retida.

Ataque Seletivo. Uma vez identificados os tipos
de carbonates, procedeu-se o ataque seletivo dos mesmos^
a fim de que, pudessem ser calculadas as frações volume
tricas de cada um. De acordo com Kaiser e Cohen C4] os
carbonetos do tipo M.C são delineados após ataque com
uma solução de 4% de hidróxido de sódio saturada com
permanganato de potíssio. No presente trabalho o melhor
tempo de ataque foi 5 segundos. Para delinear os carbone_
tos do tipo MC utiliza-se o ataque eletrolítico com uma
solução IX de ácido crômico_C43. 0« melhores resultados
foram alcançados a uma tensão de 2,8 V e 0,75 A, durante
52 segundos. Os carbonetos M.C adquirem a coloração majr
ron depois do ataque coro permAganato de potássio, enquari
to os do tipo MC ficam pretos após o ataque com ácido
crómico. A fração volumétrica total de carbonetos foi
determinada na amostra recozida, sem ataque, fotografada
no MEV. Por diferença encontra-se a fração volumétrica
do terceiro tipo de carboneto M^C^ C O .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 mostra os resultados do ensaio de mi-
crodureza Vickers (300 gramas) para as diversas condi-
ções de tratamento térmico do aço. A maior dureza al-
cançada foi na amostra temperada e revenida duas vezes.
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Ensaios de Dureza. Todas as amostras foram en -
saiadas em um microdurõmetro Vickers usando-se uma carga
de 300 gramas.

CONDIÇÃO 00 AÇO

Figura 1 - Microdurezu Vickers. . para cada condição

de tratamento térmica.

Na figura 2 a-c são mostradas as microestruturas
do aço no estado recozidcytemperado e revenido uma vez.As
microestruturas das amostras que foram revenidas duac e
tres vezes são.semelhantes àquela do revenimento sim-
ples. As modificações que ocorreram durante o revenimen
to duplo e triplo fogem a resolução do microscópio óti-
co e eletrônico de varredura CS D .

A comparação das micrografias 3(a!) e 3(b) revala
que a amostra atacada apresenta uma fração volumétrica
de carbonetos maior do que a não atacada. Portanto, pa-
ra o cálculo da fração volumétrica total dos carbonetos,
foram utilizadas micrografias de amostras não atacadas,
0 ataque com nital corroe a matriz, provocando o apare-
cimento de carbonetos sub-superficiaii.

Os resultados das medidas das frações volumétri-
cas dos carbonetos encontram-se na Tabela 2. Estas fo-
ram determinadas pela técnica de contagem de pontos ,
estimando-se sempre o número de contagem a serem feitas
pa»a o erro apresentado e um limite de confiança de
95Z C61.

A fração volumétrica da micrografia da figura
3(a) é 24 ± 1. Este valor mais alto se deve ao ataque
com nital,

A difração de raios X identificou três compostos
na amostra recozida : carboneto MfiC, carboneto MC e car
boneto M,3C6. Na* amostras temperada e revenidas foram
encontrados somente os carbonetos M,C e MC.

A comparação entre as alturas das raias de
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d • 2,07 % ( I / I t = 100) do L-arboneto MC e de d = 2,04 X
( I / I . " 100) do rarboneto M C revela que este ultimo
esta em proporção ligeiramente infer ior ao primeiro. Es
ta simples avaliação concorda com os resultados da de-
terminação da fração volumétrica (Tabela 2 ) .

Na figura 3 a-d tem-su a raesma serie de mieroestrutu-
ras, fotografadas no MEV.

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2 - Micrografias ótica da amostra recozida (a),
temperada (b) e revenida urna vez (c). Ata
que nital 2%. Aumento 1600 X.

Figura 3 - Micrografias eletrônica de varredura da a-
rnostra recozida com ataque (a), sem ataque
(b), temperada (c) e revenida uma vez (d).
Ataque nital 2%.
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TABELA 2 - Fração volumétrica dos carbonéeos para cada
tratamento térmico.

AMOSTIJ^-

M6C

MC

«23C6

TOTAL

13

3

3

R

,6iO,8

,9+0,2

,5 + 2

21+1

14

3

17

T

,5iO

-

,911

,9

.3

,2

TR1

16+1

3,7+0,

-

19,7+1,

3

3

TR2

17+1

3,4+0,2

-

20,411,2

3

1Í

TR3

15+1

5+0

-

3

3

Amostra : R - recozida T - temperada
i'Rl - temperada e revenímento simples
TR2 - temperada e revenimento duplo
TR3 - temperada e revenimento triplo

A difraçao de raios X nos discos, além dos car
bonetos, identificou ferrita a para todas as amostras e
austenita, somente para a amostra temperada. Ja no pri
meiro revenimento a raia (200) da austenita desapareceu.
Isto indica que a porcentagem de austenita retida nas a
mostras revenidas é menor do que 5%, considerando a pre
cisao do instrumento.

Uma avaliação da Tabela 2 indica que uma peque
na fração de carbonéeos se dissolveu durante a austeni-
tizaçao, estes foram do tipo M»^C . Os outros tipos pra
ticamente nao variaram ao longo dos tratamentos térmi ~
cos. Uma avaliação quantitativa nao pode ser feita, uma
vez que a variação mostrada na Tabela 2 se aproxima do
erro envolvido na determinação da fração volumétrica.

Na figura 4(a) e (b) tem-se dois exemplos de
micrografias do ataque seletivo usadas para a determina
ção da fração volumétrica.

(a)

(b)

Figura A - Mícrografia ótica da amostra temperada e reve_
nida três vezes. Ataque seletivo com NaOH e
KMnO. (a), carbonéeos M,C. Ataque eletrolíti-
co com ácido crómico (b), carbonetos MC. Au -
mentó 1600 X.

Os carbonetos do aço foram analisados individual
mente apôs a sua extração com réplica de carbono. De cã
da amostra foram analisados no mínimo 50 carbonetos de
forma e tamanhos variados, escolhidos alear ariamente. A
figura 5 mostra alguns carbonetos da replica referente
ã amostra revenida tres vezes.

Figura 5 - Carbonetos extraídos por réplica de carbono
da amostra temperada c revenida três vezes.
MEV.

As analises químicas feitas no espectrómetro de
energia dispersiva de raios X sao semi-quantitativas ,
porque nao foram feitas as correções relativas aos efei
tos do numero atômico (Z), absorção (A) e fluorescencia
de raios X (F). Contudo, supondo as partículas analisa-
das como se fossem um filme fino, as correções de fluo-
rescencia e absorção de raios X podem ser desprezadas
[7], Assim, os resultados apresentam uma razoável apro-
ximação do valor real. Pela difraçao de raios X sa-
be-se que nas amostras temperada e revenidas existem
carbonetos M.C e MC. Deste modo pela análise química é
possível a distinção entre ambos. Os carbonetos M,C e
MC apresentamos seguintes valores, respectivamente.(T£
bela 3). Também foram analisados alguns carbonetos do
tipo M C .

TABELA 3 - Composição química cos carbonetos (%)

M6C

MC

M3C

W

35-38

19-23

4-9

Mo

15-18

10-12

2-5

V

5-8

46-48

2-3

Cr

6-10

10-11

7-10

Fe

33-38

8-10

75-81

Na amostra recozida houve uma dispersão nas aná
Uses. Vários carbonéeos apresentaram teores próximos"
daqueles da Tabela 3 porém, como existem os carbonetos
^23^6* CUJ* conlPosíç2o é próxima daquela do tipo M.C

[8], torna-se difícil uma diferenciação baseada na aná-
lise química.

A matriz das amostras também foi analisada por
EDS. Nesses caso foi possível uma análise quantitativa,
utilizando-se padrões de elementos puros. O elemento car
bono não é analisado por este espectrómetro e os elemen
tos menores foram desprezados. Na Tabela 4 encontram-se*
as analises deste trabalho, do próprio aço e alguns re-
sultados de outros autores.

As composições dos carbonetos aqui relatados con
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TABELA 4 - Análise química da matriz (Z em peso) (mesi
convenção da Tabela 2).

AMOSTRA

R

T

TR1

TR2

TR3

Aço M2

REF. I l l "

REF. [83**

REF ®1***

V

0,99

1.50

1,15

1,24

1,02

2,18

1,08

1,2

1.2

Cr

4.23

4.22

4,44

4,19

4,44

4,41

4,05

3,9

3,7

Fe

89,36

90,15

89,44

90,74

87,38

85.64

Bal.

83.6

86,3

Mo

2.30

1,87

2.25

2.33

2,44

5.26

2.76

3.2

2,6

w

2.74

2.49

2.72

3.22

2,77

6.93

4,03

4.3

4,1

* Aço M2 Austenitizado a 1230 C e Temperado
** Aço M2 modificado com O,73ZC
*** Aço M2 modificado com 1.03ZC

cordam com outros dados da literatura £5],[8] . A fra
ção volumétrica do carboneto M—C,, no entanto, difere
muito dos resultados de Kaiser e Cohen [23 . Estes de-
terminaram uma fração de 9Z no estado recozido. Mas ,
os resultados parecem nao serem conflitantes, uma vez
que, Massin [93 encontrou uma fração diminuta no mes
mo aço M2 no estado recozido e verificou que a presen-
ça do carboneto M23

C6 n*° ' característica do estado re
cozido mas depende da história térmica anterior ao re-
cozimento.

0 endurecimento secundário dos aços rápidos,
que ocorre quando estes são revenidos entre 500-600 C,é
causado pela formação de precipitados coerentes de ""
podendo aparecer também carbonetos M,C e MjC [10].
tes precipitados são da ordem 2,5 nm [13 , assim,
são detetados pelo MEV e microssonda eletrônica,
outro lado, para transformar a grande quantidade
austenita retida (20-25Z) resultante da tempera do aço,
são necessários dois ou mais reveninento». No primeiro
revenimento a austenita passa por um processo de condi
cionamento £ H 3 se transformando para martensíta nõ
resfriamento. Esta martensita deve ser revenida, daí a
necessidade de múltiplos revenimentos. Para o aço estu-
dado, no que diz respeito ã propriedade dureza, o ter -
ceiro revenimento é dispensável.

CONCLUSÕES

A difração de raios X realizada "in situ" e em
resíduos extraídos eletroliticamente do aço rápido M2 ,

MC,
Es-
não
Por
de

identificou os carbonetos M23C6' M 6 C e P8r* ° esta-

Com a utilização da técnica de extração de precipita-
dos por réplica de carbono foi feita a análise, sem a
interferência da matriz, de partículas menores do que
1 um.

A maior dureza alcançada correspondeu ao trata-
mento térmico de tempera e duplo revenimento.
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M23C6' M 6 C

do recozido. No estado temperado e revenido foram encon
trados os carbonetos M¿C e MC.

Utilizando o ataque seletivo para delinear os
carbonetos M,C e MC, foi possível através da metalogra
fia quantitativa determinar a fração volumétrica de ca-
da um deles. Verificou-se que o aço no estado recozido ti
nha uma pequena fração dos carbonetos M..C., os quais"
se dissolvem completamente quando o aço e austenitizado.

Através de análises por microssonda eletrônica
(EDS) realizadas "in situ" e nos carbonetos^extraídos por
replica de carbono determinou-se a composição química a-
proximada dos carbonetos MgC, MC, MjC e da matriz do aço.


