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RESUMO 

 
Ferramentas de perfuração de rochas apresentam basicamente um cermet de 

WC ligado à haste de aço. A interface aço-cermet tem papel fundamental no 

desempenho em campo, pois a fratura desta interface é um dos principais modos de 

falha das ferramentas. Neste trabalho, analisou-se a microestrutura desta interface 

em amostras de coroa (tipo A) preparadas em processo similar ao industrial. Neste 

processo, um pó contendo WC foi infiltrado com liga de cobre a 1100°C em molde 

de grafita previamente montado com tubo de aço 1020. O pó foi analisado por DRX 

e a análise microestrutural da seção transversal da interface cermet-aço foi realizada 

em MEV-EDS. Observou-se que o Ni e um pouco de Cu da matriz do cermet 

difundiram na região superficial do aço e a liga de Cu dissolveu e penetrou ao longo 

dos contornos de grão do aço, resultando em boa ligação metalúrgica da interface.  
 
Palavras-chave: cermet, carbeto de tungstênio, interface, microestrutura 
 
INTRODUÇÃO 
 

Para a exploração de petróleo, gás e minérios utilizam-se técnicas de 

perfuração, que consistem de forma simplificada de uma sonda ou plataforma, a 

qual é composta por um motor, uma coluna de perfuração, a refrigeração (água ou 

lama) e as ferramentas de corte, chamadas de broca diamantada, que cortam as 
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rochas. Para a verificação do tipo de formação rochosa, faz-se a perfuração 

denominada de testemunhagem utilizando as coroas diamantadas. Tanto as brocas 

como as coroas possuem grande variedade de perfil geométrico de corte para 

atender as diferentes formações rochosas e são fabricadas pelas técnicas da 

metalurgia do pó. As brocas e coroas são constituídas, no lado de corte, da “cabeça” 

de material cermet (compósito de matriz metálica com dispersão de partículas de 

carbeto de tungstênio – WC). A cabeça contém os segmentos de corte e as saídas 

de água e na região superficial os elementos cortantes (diamantes naturais ou 

sintéticos policristalinos). Ligado à cabeça, há um corpo tubular de aço de baixo 

carbono (carcaça), que em uma de suas extremidades encontram-se as roscas 

(caixa ou pino), para a fixação com a coluna de perfuração, e na outra extremidade 

encontra-se a crista da carcaça, pela qual a cabeça de cermet está ligada ao corpo 

de aço. A ligação metalúrgica da interface cermet-aço é obtida pelo processo de 

infiltração de uma liga metálica, denominada industrialmente de “binder” (1,2).  

A interface entre a crista da carcaça de aço e o segmento de cermet de WC é a 

região mais solicitada durante a operação de perfuração e, portanto, deve 

apresentar uma boa ligação metalúrgica e resistência mecânica. Uma das principais 

falhas que ocorre nas brocas e coroas durante a perfuração está associada com a 

fratura da interface entre a crista de aço e o segmento de cermet. Defeitos nesta 

interface, decorrente, por exemplo, de problemas associados ao processo de 

infiltração, podem levar a uma falha prematura da broca ou coroa. Normalmente, o 

desenvolvimento industrial de novos produtos de brocas e coroas é realizado com 

base na experiência acumulada e o teste final é realizado em campo. Os 

conhecimentos desta área, como os materiais empregados e o processo, 

geralmente são restritos e cada empresa utiliza a sua formulação. Isto pode ser 

constatado pela pouca informação disponível em trabalhos científicos e tecnológicos 

publicados na literatura sobre as características da ligação (ancoragem) entre o 

cermet de WC e a crista do aço decorrentes do processo de infiltração para 

ferramentas de perfuração (1).  

O objetivo deste trabalho foi investigar a microestrutura da interface de ligação 

entre o cermet de WC e a crista da carcaça de aço em uma ferramenta de 

perfuração de rochas (coroa) preparada de forma similar ao processo industrial.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para este trabalho, foram preparadas amostras de coroa do tipo A (código 

DCDMA No. 6, Diamond Core Drill Manufacturers Association), indicada para 

perfuração de formação rochosa muito dura, de grão fino, não fraturada, não 

abrasiva, como quartzito, taconito e diórito (1). Em decorrência do foco do estudo se 

concentrar na interação cermet com a carcaça de aço, não foram utilizadas 

partículas de diamante na superfície do cermet na preparação das coroas. As 

amostras de coroas foram preparadas de forma similar à produção industrial pela 

técnica de infiltração, onde um compactado de pó (denominado industrialmente de 

matrix) foi infiltrado espontaneamente por uma liga metálica (binder). Por este 

processo, a microestrutura do cermet resultante é similar à dos materiais 

sinterizados via fase líquida (3). 

Como materiais de partida forma empregados: um pó matrix denominado de 

carbeto eutético fundido (WC/W2C); um pó de liga de Cu (contendo 4,5% Sn, 2,5% 

Ni e 2,0% Mn), como metal de infiltração (binder); um pó de fluxo a base de borato 

decahidratado, que atuou como favorecedor da infiltração; um tubo de aço ABNT 

1020 recozido com diâmetro externo e interno de cerca de 60 e 36 mm, como 

material da carcaça; grafita para moldes; e areia de Shell molding queimado, que 

atuou como retentor da saída do fluxo e do infiltrante (binder). 

A preparação das coroas envolveu as seguintes etapas: i) usinagem da carcaça 

de aço e da crista (Fig. 1a), do molde de grafita e dos insertos de saída de água da 

ferramenta de corte e montagem manual dos insertos no molde (Fig. 1b); ii) 

enchimento manual do pó matrix na cavidade do molde e prensagem do pó em 

prensa hidráulica (2,8 kgf/cm2); iii) montagem da carcaça de aço no molde de grafita, 

sobre o pó matrix, por prensagem; iv) introdução do pó do infiltrante (binder) e sobre 

este o pó do fluxo no vão do diâmetro interno da carcaça; v) colocação de anel de 

grafite e areia de Shell molding ao redor do diâmetro externo da carcaça (Fig. 1c); vi) 

processo de infiltração em forno elétrico a 1100°C por 20 min (Fig. 1d); vii) recalque 

para alinhamento da carcaça durante o resfriamento (Fig. 1e); e desmontagem do 

produto (coroa) do molde. Informações adicionais sobre o processo de preparação 

das coroas podem ser obtidas em trabalho anterior (4). As amostras de coroa foram 

preparadas com diâmetro externo de cerca de 50 mm, diâmetro interno de cerca de 

40 mm e altura de cerca de 70 mm (Fig. 1f).  
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(a) (b) (c) 

 
(d)  (e)  (f) 

Fig. 1: Imagens das etapas de preparação das amostras de coroa. 
 

O pó matrix foi caracterizado por meio de análise por difração de raios X (DRX, 

Rigaku, Rint 2000) e usando um microscópio eletrônico de varredura (MEV, Jeol, 

JSM-6300) acoplado com um espectrômetro por dispersão de energia (EDS, 

Noram). Para a análise microestrutural do cermet e da interface com o aço, a seção 

transversal da coroa foi polida em politriz semi-automática (Buehler, Ecomet 3) e, 

então, analisada em um estereomicroscópio óptico (EO, Wild Heerbrugg, MPS 11) e 

no MEV-EDS, onde foram obtidas imagens de elétrons secundários (SEI), elétrons 

retroespalhados (BEI) e mapeamento elementar de raios X. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise de DRX do pó matrix de partida mostrou a presença das seguintes 

fases cristalinas: dois tipos de carbetos de tungstênio, WC e W2C, e duas fases 

metálicas, W e Ni. A análise por MEV-EDS confirmou a presença destas fases. A 

Fig. 2a mostra uma imagem de MEV do pó matrix mostrando partículas facetadas de 

carbeto eutético fundido (WC/W2C, indicado com letra C), aglomerados de partículas 

finas de W metálico (indicado com letra W) e partículas arredondadas de Ni metálico 

(indicado com letra N). 

A Fig. 2b mostra uma imagem macroscópica da seção da coroa mostrando a 

região próxima à interface entre um segmento de cermet de WC e a carcaça de aço. 

Observou-se que ocorreu infiltração da liga de Cu em todo o cermet inclusive na 
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região próxima à interface com a crista de aço. A Fig. 2c mostra uma imagem de 

MEV do cermet mostrando a dispersão de partículas híbridas facetadas de WC/W2C 

e partículas finas de W na matriz de liga de Cu, mas as partículas de Ni, presentes 

no pó matrix, não foram observadas. Este resultado indicou que as partículas de Ni 

foram dissolvidas na matriz de cobre. Análises por EDS da matriz do cermet 

mostraram as presenças de elevado teor Cu e pequenos teores de Ni, Mn, Sn e Si. 

 

 
(a) (b) (c) 

Fig. 2: Imagem de MEV (SEI) do pó matrix (a); imagem de microscopia óptica da 
seção da coroa (b); e imagem de MEV (BEI) do cermet infiltrado.  
 

A Fig. 3 apresenta imagens de mapeamento elementar da região da interface 

entre o cermet de WC e a carcaça de aço. O Fe foi observado principalmente na 

região do aço (Fig. 3b), o Cu e o Mn na matriz do cermet (Fig. 3c e Fig. 3d, 

respectivamente) e o Ni distribuído de forma relativamente homogênea no cermet 

(Fig. 3e), confirmando que as partículas de Ni do pó matrix foram dissolvidas pela 

liga de infiltração. O W foi observado nas regiões das partículas híbridas WC/W2C e 

partículas finas de W (Fig. 3f). Na análise de mapeamento elementar (Fig. 3), não 

foram observados gradientes de composição de elementos presentes nos dois 

materiais (cermet e aço) próximo à interface e, em geral, observou-se uma interface 

nítida entre o cermet e o aço. Observou-se, entretanto, que ocorreu penetração 

localizada da liga de Cu da matriz do cermet na superfície do aço (Fig 3b e Fig. 3c).  

A Fig. 4 apresenta imagens ampliadas da interface cermet-aço. Observou-se 

que as regiões superficiais do aço foram atacadas e dissolvidas na matriz de cobre 

do cermet (Fig. 4a). Em algumas regiões a liga de Cu penetrou de forma aguda 

provavelmente pelos contornos de grão do aço (Fig. 4b), tendo sido observados 

alguns grãos totalmente desconectados do aço e envolvidos pela liga de Cu (Fig. 

4c).  

Aço 

Cermet 
1 mm 

C

W

N

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2616

2616



 

 
(a) SEI (b) Fe (c) Cu 

 
(d) Mn (e) Ni (f) W 

Fig. 3: Micrografia de MEV da região da interface entre cermet e aço (a), e imagens 
de mapeamento de raios X dos elementos: Fe (b), Cu (c), Mn (d), Ni (e) e W (f). 
 

 
(a)  (b) (c)  

Fig. 4: Micrografias de MEV (a – SEI; b,c – BEI) da região da interface entre o 
cermet e o aço.  
 

Nas imagens de elétrons retroespalhados (Fig. 4b e Fig. 4c) observou-se a 

presença de uma camada de cor cinza médio na superfície dos grãos de aço em 

contato com a liga de Cu do cermet. Microanálise química por EDS realizada nesta 

camada (posição 1, Fig. 4b) mostrou elevado teor de Ni e pequeno teor de Cu, além 

dos elementos presentes no aço (elevado teor de Fe e pequenos teores de Mn e Si; 

EDS na posição 2, Fig. 4b). Este resultado mostrou que o Ni proveniente do pó 

CCeerrmmeett  AAççoo  

2

1
3 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2617

2617



matrix e dissolvido na liga de infiltração difundiu, junto com o Cu, na região 

superficial do aço. Já a região da liga de Cu penetrada entre os grãos de aço 

(posição 3, Fig. 4b) apresentou pequeno teor de Fe, proveniente da dissolução 

parcial do aço, além dos elementos presentes na matriz do cermet (elevado teor Cu 

e pequenos teores de Ni, Mn, Sn e Si). O teor de Ni nesta região, entretanto, foi 

menor do que na matriz do cermet, devido à difusão deste elemento para o interior 

do aço.  

Em geral as interfaces apresentaram boa ligação entre os cermets e a crista da 

carcaça de aço em decorrência da dissolução parcial do aço pela liga de Cu da 

matriz dos cermets e a difusão de elementos da liga de Cu no aço.  

 
CONCLUSÕES 
 

Os resultados mostraram que, durante o processo de infiltração, a liga de Cu 

fundida dissolveu as partículas de Ni metálico presentes no pó matrix de partida 

enriquecendo e homogeneizando rapidamente a matriz de cermet com este 

elemento. Concomitantemente, a liga de Cu fundida dissolveu fortemente os 

contornos de grão e parcialmente a superfície do aço, e o Fe do aço dissolvido 

entrou em solução no líquido de infiltração, enquanto o Ni e o Cu presentes na 

matriz do cermet difundiram para dentro do aço sólido. Este processo resultou em 

uma interface com forte adesão metalúrgica entre o cermet e o aço.  
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MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF CERMET-STEEL INTERFACE IN 

ROCK DRILLING TOOL 

 
ABSTRACT 

 
Rock drilling tools basically present a WC cermet bonded to a steel shank. The 

interface cermet-steel plays fundamental role during drilling operation, since the 

fracture of this interface is the main failure mode of the tools. In this work, the 

microstructure of this interface in crown samples (type A), prepared in an industrial-

like process, was evaluated. In this process, a WC-containing powder was infiltrated 

with a copper alloy at 1100°C in a graphite mold previously mounted with a 1020 

steel tube. The powder was characterized by XRD analysis and the cross-section 

microstructure of cermet-steel was analyzed using SEM-EDS. It was observed that 

Ni and small amount of Cu from cermet matrix diffused into the superficial region of 

the steel, and the Cu alloy dissolved and penetrated along the steel grain-

boundaries, resulting in good metallurgical bonding of the interface. 

 
 
 
Key-words: cermet, tungsten carbide, interface, microstructure 
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