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ESTUDO COMPARATIVO DA ANALISE DE MACROTEXTURA 

PELAS TÉCNICAS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X E 

DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS 

Marilene Morelli Serna 

RESUMO 

A macrotextura é uma das principais características de materiais metálicos, pois muitas 

propriedades físicas dependem da direção cristalográfica. A análise da macrotextura até 

meados da década de 80 era realizada apenas pelas técnicas de difração de raios X e 

difração de nêutrons. A possibilidade da anáHse da macrotextura utilizando a técnica de 

difração de elétrons retroespalhados no microscopio eletrônico de varredura que permite 

correlacionar a medida da orientação com sua localização na microestrutura foi uma 

ferramenta muito bem-vinda na área de engenharia de materiais. Neste trabalho estudou-se 

o aspecto teórico das duas técnicas e utilizou-se de ambas para a análise da macrotextura 

de chapas das ligas de alumínio 1050 e 3003 com intensidade de textura, medidas através 

do índice "J" de textura, na faixa de 2,00 a 5,00. Os resultados obtidos pelas duas técnicas 

mostraram-se razoavelmente semelhantes, considerando-se que a estatística dos dados 

obtidos pela técnica de difração de elétrons retroespalhados é muito inferior a obtida pela 

técnica de difração de raios X. 
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COMPARATIVE OF TEXTURE ANALYSIS BY USED OF 

X-RAY DIFFRACTION AND ELECTRON BACKSCATTERED 

DIFFRACTION 

Marilene Morelli Serna 

ABSTRACT 

The macrotexture is one of the main characteristics in metallic materials, which the 

physical properties depend on the crystaUographic direction. The analysis of the 

macrotexture to middles of the decade of 80 was just accomplished by the techniques of X-

ray diflraction and neutrons diffraction. The possibility of the analysis of the macrotextura 

using, the technique of electron backscattering diffraction in the scanning electronic 

microscope, that allowed to correlate the measure of the orientation with its location in the 

microstructure, was a very welcome tool in the area of engineering of materials. In this 

work it was studied the theoretical aspects of the two techniques and it was used of both 

techniques for the analysis of the macrotexture of aluminum sheets 1050 and 3003 with 

intensity, measured through the texture itidex " J ", from 2.00 to 5.00. The results obtained 

by the two techniques were shown reasonably similar, beiag considered that the statistics 

of the data obtained by the technique of electron backscatter diffraction is much inferior to 

the obtained by the X-ray diffraction. 
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1. I N T R O D U Ç Ã O 

Teoricamente no material policristalino os cristalitos ou grãos deveriam 

apresentar uma distribuição de orientações aleatória, porém devido aos processamentos a 

que são submetidos, como por exemplo: deformação e tratamento térmico, a distribuição 

deixa de ser aleatória e pode apresentar uma ou mais orientações preferenciais em relação a 

um sistema de coordenadas situado no material. Esta orientação cristalográfica preferencial 

do material é denominada de textura. 

A textura como uma característica física macroscópica do material 

policristalino tem sido estudada utilizando-se a técnica de difração de raios X (DRX) desde 

1930; inicialmente através da não uniformidade dos anéis de Debye-Scherrer e a partir da 

década de 50 com o advento do difratômetro de raios X através do levantamento de figuras 

de pólos. E a orientação cristalográfica de grãos individuais através do diagrama de pontos 

ou padrão de bandas de Kikuchi obtidos por microscopia eletrônica de transmissão. 

Até o imcio dos anos setenta as técnicas de análise dispom'veis para avaliação 

da orientação cristalográfica não permitiam correlacionar as orientações medidas com a 

microestrutura. No caso da avaliação da orientação utilizando-se o padrão de linhas de 

Kikuchi ou o diagrama de pontos no microscópio eletrônico de transmissão, a preparação 

da amostra em folha fina é pouco representativa do material como um todo (Drake e Vale, 

1995). De maneira que era impossível levar a cabo estudos em que a textura indicava ser 

uma variável importante, como por exemplo: os mecanismos do início da recristalização, 

tanto no modelo da nucleação orientada como no modelo do crescimento orientado e a 

avaliação da anisotropia das propriedades macroscópicas. 

No início dos anos setenta Venables e Harland (1973) propuseram um novo 

arranjo experimental no microscópio eletrônico de varredura (MEV) que permitia a 

obtenção do padrão de linhas de Kikuchi, através da difração de elétrons retroespalhados, 

também conhecida por difração de Kikuchi retroespalhada. Este arranjo utiHzava uma tela 

fluorescente acoplada a um circuito de camera de vídeo. As imagens da câmara de vídeo 
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eram então registradas com uma camera fotográfica de 35 mm e o padrão identificado pelo 

pesquisador. Esta técnica abriu caminho para o estudo da orientação correlacionada com a 

microestrutura (Field, 1997). 

Nos anos oitenta, com o desenvolvimento de cameras de vídeo mais sensíveis, 

de dispositivos que possibilitaram a aquisição das imagens por computadores e de 

algoritmos de indexação dos padrões sem a interferência do operador, a técnica tomou-se 

tuna ferramenta importante na área de ciências dos materiais. 

Atualmente a técnica recebe diversas denominações: Electron Backscattered 

(ou Backscattering ou Backscatter) DtSraction (EBSD), Orientation Imaging Microscopy 

(OIM) ou Automated Crystal lattice Orientation Mapping (ACOM) (Schwarzer, 1997). 

Desde então a textura passou a ser subdividida em três categorias. A 

macrotextura que representa as orientações preferenciais presentes na amostra como um 

todo, a microtextura que representa as orientações preferenciais medida em pontos 

determinados da amostra e a mesotextura que representa a relação de orientação entre os 

grãos. A Fig. 1.1 apresenta esquematicamente as relações entre macrotextura, microtextura 

e mesotextura (Randie, 1992; Godec e Jenko,2000). 

mesotextura 

macrotextura 

Figura 1.1: Ilustração esquemática das relações entre macrotextura, microtextura e 
mesotextura (Godec e Jenko,2000). 

A técnica de análise da orientação cristalográfica através dos padrões de 

elétrons retroespalhados (EBSP, do inglês Electron Backscattered Pattern) obtidos no 

microscópio eletrônico de varredura, foi implementada comercialmente a cerca de vinte 

anos atrás. No decorrer deste tempo, os avanços nas áreas de instrumentação e informática 
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tomaram possível a aquisição de um número relevante de dados em pouco tempo. Este fato 

levou alguns pesquisadores a utilizar a técnica para a análise de macrotextura. 

Segundo a literatura há ainda uma certa polêmica a respeito da análise de 

macrotextura pela técnica de difração de elétrons retroespalhados. Randie e Engler (2000) 

em Introduction to Texture Analysis Macrotexture, Microtexture and Orientation Mapping, 

dividem seu trabalho em duas partes, na primeira parte relacionada à análise de 

macrotextura os autores consideraram que as técnicas disponíveis para avaliação da 

macrotextura são a difração de raios X e a difração de nêutrons, e na segunda parte 

destinada à análise de microtextura como o campo de atuação da técnica de difração de 

elétrons retroespalhados. Porém, no capítulo destinado a avaliação e apresentação dos 

dados de microtextura os autores citam a possibilidade de avaliação da macrotextura a 

partir dos dados de microtextura sob condições especiais. Por outro lado, Wilkinson e 

Hirsch (1997) em um artigo de revisão sobre técnicas de microscopía eletrônica de 

varredura e Humphreys (1999), não só consideram a técnica para a medida da 

macrotextura como discorrem sobre as vantagens desta em relação à difração de raios X. A 

própria Randie anteriormente, em artigo publicado em 1994, aíirmara que se um número 

suficiente de dados pontuais fossem coletados tomar-se-ia desnecessária a análise da 

macrotextura por difração de raios X. 

Em ambas as técnicas a macrotextura de um material, em geral, é representada 

utilizando-se as figuras de pólos, a função distribuição de orientações representada no 

espaço de Euler, as figuras de pólos inversas e os gráficos de fibras. O tipo de 

representação é escolhido dependendo do objetivo da medida e também em fimção da 

análise do resultado. 
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2. O B J E T I V O S 

Os objetivos deste trabalho são: 

1. A realização de um estudo comparativo dos aspectos teóricos das técnicas 

de difração de raios X e difração de elétrons retroespalhados para a análise 

da macrotextura; 

2. O estudo da influencia da intensidade da textura nas medidas de 

macrotextura reaUzadas pelas técnicas de difração de raios X e difração de 

elétrons retroespalhados. 
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3. DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

A idéia da regularidade submicroscópica em três dimensões dos átomos em um 

sólido remonta ao século XVIII, quando foi sugerida pela primeira vez por Rene Just Haüy 

para explicar o hábito cristalino dos cristais naturais. 

A comprovação desta idéia ocorreu em 1912 com as experiências de Max von 

Laue envolvendo a difração de raios X por redes cristalinas. Em sua experiência von Laue 

incidiu um feixe de raios X sobre um monocristal de cloreto de sódio e registrou o espectro 

de pontos obtidos em uma chapa fotográfica, onde cada ponto é formado pela difração do 

feixe incidente por um conjunto de planos cristalográficos. O experimento idealizado por 

von Laue é utilizado até os dias hoje para a orientação de monocristais e de grãos gigantes 

em materiais poUcristalinos. 

Em 1913, Bragg propôs um modelo simples de ser demonstrado 

geometricamente que explica a formação dos picos de difração. Bragg postulou que o feixe 

de raios X incidente é refletido de forma especular pelos planos cristalinos, isto é o ângulo 

de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e que um conjunto de feixes incidindo sobre o 

conjunto de planos sofre uma interferência construtiva e a condição para que isto ocorra é 

de que o espaçamento interplanar seja igual a um múltiplo inteiro do comprimento de onda 

incidente, equação (3.1). A Fig. 3.1 apresenta o diagrama esquemático utilizado para 

mostrar as relações angulares utilizadas na dedução de Bragg. 

nÀ = 2dsene (3.1) 

onde: À, é o comprimento de onda incidente, d a distância interplanar e 6 o ângulo de 

incidência. 

A dedução da lei de Bragg a partir deste esquema geométrico é bastante 

ilustrativa, porém a simplificação do modelo esconde conceitos importantes do fenômeno 

de difração. von Laue propôs uma formulação equivalente à de Bragg, mais elegante do 
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ponto de vista físico, porém utilizando um modelamento matemático mais complexo 

baseado na rede cristalina descrita no espaço recíproco ou espaço de Fourier. 

"V 

Figura 3.1: Diagrama utilizado na dedução da lei de Bragg (Cullity e Stock,2001 ). 

Von Laue postulou que o feixe incidente de raios X interage com os elétrons 

dos átomos acelerando-os, e estes passam a espalhar radiação em todas as direções com o 

mesmo comprimento de onda da radiação ineidente, a interferência construtiva destas 

ondas ocorrerá em determinadas direções em função da posição dos átomos na estrutura 

cristalina originando o pico de difração. O comportamento proposto para o elétron neste 

caso é o de um elétron livre sobre o qual incide uma onda plana, neste caso os elétrons 

estão ligados, porém a freqüência da onda incidente é muito maior que a freqüência 

característica do elétron ligado, de maneira que ele se comporta como um elétron livre 

(Pessoa, 1985). 

No caso de materiais policristalinos o feixe interage com muitos cristalitos e a 

difração por diferentes planos cristalinos ocorre ao mesmo tempo de maneira que cones de 

difração são formados. Neste caso, os cones de difração interceptam o filme fotográfico 

formando anéis, conhecidos como anéis de Debye. 

Quando os materiais policristalinos apresentam orientação preferencial ocorre 

uma impressão não uniforme dos anéis, está foi a primeira maneira de se analisar a textura 

em material policristalinos. Este método fornece apenas informações qualitativas (Barret, 

1952). 
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Na Fig. 3.4 apresenta-se a figura de pólos obtida a partir de dados 

experimentais. As distribuições de intensidade, assim como as simetrias entre os 

quadrantes da figura de pólos são conhecidas para determinados tipos de materiais e 

processos de deformação e/ou tratamento térmico ao qual o material foi submetido. 

Detetor 

Figura 3.2: Esquema de posicionamento da amostra, no difratômetro de raios X, para 
coleta de dados para análise de textura (Cullity e Stock, 2001). 

No difratômetro de raios X a análise de textura pode ser realizada utilizando-se 

a geometria de Bragg-Bretano, ou parafocal. A Fig. 3.2 apresenta o esquema de 

posicionamento da amostra, no difratômetro de raios X, em relação ao feixe de raios X, 

especificando os ângulos alfa (a) e beta (P). 

A análise utDizando o difratômetro de raios X apresenta as vantagens de que o 

fator de absorção é constante para a faixa de 0° a 50° (Cullity e Stocks,2001) e de que a 

intensidade é medida de forma quantitativa por um detector. Para a obtenção de tmia figura 

de pólo completa é necessário realizar-se medidas por transmissão e por reflexão do feixe 

de raios X. 

A medida por transmissão é realizada para a faixa de ângulo alfa de 50° a 90" e 

a medida por reflexão para a faixa de 0° a 50°. Na medida por transmissão é necessário que 

a espessura da amostra seja transparente ao feixe de raios X, isto implica na necessidade de 

um afinamento da amostra, outro inconveniente nesta medida é a necessidade da correção 
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da absorção devido à variação do volume do material difratante, em função do ângulo affa 

e variação da distância do feixe de raios X. 

A medida por reflexão ou método de Schulz (Fig. 3.2), que será utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho, apresenta além da vantagem do fator de absorção poder 

ser considerado constante também a de que a espessura da amostra somente é limitada pelo 

acessório de medida. Considerando-se estas vantagens, foram desenvolvidos métodos 

matemáticos que permitem a obtenção da figura de pólos completa a partir dos dados 

experimentais obtidos pelo método da reflexão para a faixa de ângulo alfa de 0° a 75° 

chamada de figura de pólo incompleta (Lima, 1986; Bimge, 1982). 

A desfocalização é um efeito instrumental que ocorre devido à diferença de 

área irradiada em função do ângulo alfa. Para se efetuar as correções de desfocalização são 

realizadas medidas em uma amostra isenta de orientação cristalográfica, na qual 

teoricamente intensidade é constante, de maneira que variações no valor da intensidade em 

função do ângulo alfa são decorrentes da variação da área iluminada em fimção da 

geometria de medida. 

Os dados experimentais obtidos são representados gráficamente através da 

figura de pólos. Outras formas de representação da textura são a figura de pólos inversa e o 

espaço tridimensional de Euler, a partir dos resultados obtidos após o processamento dos 

dados. 

3.1 Figura de Pólos 

A figura de pólos é uma projeção estereográfica que mostra a variação da 

intensidade difratada pelo plano cristalográfico em relação a um sistema de eixos relativo à 

amostra. 

A Fig. 3.3 mostra a orientação da amostra em relação à esfera de referência e 

ao plano de projeção. A projeção estereográfica é a melhor forma de representar as 

relações angulares entre os planos do cristal, pois estas se mantêm constantes 

independentemente da distorção da área. 

Na Fig. 3.4 é apresentada a figura de pólos obtida a partir de dados 

experimentais representada na forma de curva de níveis. A localização dos pólos do plano 

medido e as simetrias entre os quadrantes da figura de pólos são conhecidas para 
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determinados materiais em fimção do tipo de processamento ao qual o material foi 

submetido. 

plano de 
projeção 

Figura 3.3: Posição da amostra em relação à esfera de referência e ao plano de projeção. 
A notação refere-se a amostras laminadas onde: RD é a direção de 
laminação, TD a direção transversal e ND a direção normal à superfície da 
chapa (Hatherly e Hutchinson). 

Figura 3.4: Figura de pólos (111) de uma chapa de Al laminada com redução de 95% 
(Barrett, 1952). 

A análise da figura de pólos consiste em se determinar quais são os planos 

cristalográficos predominantes que estão paralelos à superfície da amostra e as respectivas 

direções cristalográficas que são peálelas à direção de laminação (DL) em função da 

posição dos pólos da reflexão medida. 
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A determinação da orientação cristalográfica dos pólos que aparecem na figura 

de pólos é feita medido-se, com o auxilio da carta de Wulff, o ângulo entre o pólo (que 

representa a maior densidade de planos referentes á reflexão medida) e o centro da 

projeção (que representa a direção normal) e entre o pólo e a direção de laminação. A 

medida dos ângulos entre os pólos permite determinar o conjunto de pólos com a mesma 

orientação cristalográfica. Finalmente o índice referente à direção de laminação é obtido 

considerando-se que esta direção é perpendicular à direção normal a superfície e que deve 

satisfazer as relações angulares com os pólos presentes. A textura da amostra é denotada, 

por convenção, na forma {hkl}<uvw>, a notação {hkl} refereÀse a família de planos que 

está paralela à superfície da chapa e <uvw> a direção paralela à direção de laminação. 

(211M0111 

(100)[011H • l-TD 

Figura 3.5: Projeções padrão para algumas orientações importantes em metais cúbicos, 
(a) pólos (100), (b) pólos (111) e (c) pólos (110) (Hatherley e Hutchinson). 
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No caso do sistema cúbico, onde o vetor normal ao plano e o plano são 

perpendiculares é possível calcular o ângulo entre o plano cristalográfico e a direção 

utilizando-se o produto escalar entre os vetores, definidos pelos índices (hkl). 

Na Fig. 3.5 são mostradas algumas projeções padrão para orientações 

importantes encontradas em metais cúbicos. Os círculos sólidos representam pólos 

presentes e os círculos abertos possíveis pólos que dependem da simetria. 

Em alguns casos, as orientações têm uma denominação específica, por 

exemplo: textura cubo W {100}<001>, Goss {011}<100>, tipo cobre C {211}<111>, tipo 

latão B {011}<211>, cubo rodado WRD {250}<001>, cubo gêmeo WT {221}<122>, 

alumínio S {123}<634>, alumínio/latão B/S {681}<112> (Caleyo et a i , 2001). 

Uma outra forma de representar a textura é a figura de pólos inversa. Neste 

caso o número de figuras de pólos inversas depende da simetria da amostra (Randie e 

Engler, 2000). 
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4. DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS 

o fenômeno da difração de elétrons foi observado pela primeira vez em 1927, 

através dos experimentos de Davisson-Germer nos Estados Unidos e Thomson na Escocia, 

que tinham por objetivo a verificação experimental do postulado de Louis de Broglie sobre 

a dualidade onda/ partícula para o elétron. 

A experiência proposta por Davisson-Germer era semelhante à de von Laue 

para a difração de raios X por um monocristal, enquanto que a de Thomson assemelha-se 

ao método proposto por Debye-Scherrer para a difi-ação de raios X por um agregado 

policristalino (Eisberg e Resnick,1988). 

O primeiro microscópio eletrônico de transmissão foi projetado por Ernest 

Ruska e Max Knoll em 1931, baseado nos trabalhos de Hans Busch e Dermis Gabor a 

respeito das propriedades das lentes magnéticas sobre o feixe de elétrons. 

4.1 Formação do Padrão de Linhas de Kikuchi 

A formação de imi padrão de linhas, originado por elétrons difi-atados pela rede 

cristalina, foi deduzida teoricamente em 1928 por Kikuchi e verificado experimentalmente 

por microscopia eletrônica de transmissão em 1934. 

Os princípios básicos que regem a formação dos padrões de Kikuchi 

transmitidos e refletidos são os mesmos. Estes padrões podem ser explicados tanto pela 

teoria cinemática como pela teoria dinâmica da microscopia. Uma vez que para se 

determinar à orientação a partir dos mesmos é necessário apenas utilizar características 

geométricas, isto é, a posição das linhas no padrão, o modelo cinemático introduzido por 

Kikuchi em 1928 é suficiente. Outros detalhes como a distribuição de intensidade das 

bandas e a formação das linhas curvas, envelopes de Kikuchi, requerem a utilização da 

teoria dinâmica (Schwarzer,1997). 

A formação do padrão de linhas de Kikuchi ocorre quando o feixe de elétrons 

ao interagir com os átomos da amostra sofre espalhamento inelástico e incoerente. Estes 
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de linhas de Kikuchi, uma linha referente a orientação hkl e outra a reflexão hkl, onde a 

intensidade depende do plano difratante. 

elétrons são então subseqüentemente re-espalhados coerentemente quando a lei de Bragg é 

satisfeita por um conjunto de planos. 

A perda de energia dos elétrons no processo é da ordem de dezenas de elétron-

volts, portanto pode-se considerar que o comprimento de onda incidente ( k ) é igual ao 

comprimento de onda difratado ( k ' ) , de maneira que a mesma construção da esfera Ewald 

pode ser usada para o padrão de linhas de Kikuchi (Thomas, 1978). 

A origem dos cones de Kossel está fixa no cristal, de maneira que quando a 

amostra é inclinada para um lado as linhas movimentam-se para o lado oposto do padrão 

como se estivessem fixadas na amostra. Devido a esta característica os padrões de linhas 

de Kikuchi são extremamente úteis para se determinar com precisão à orientação 

cristalográfica. O plano difi-atante é a bissetriz de cada par de Kossel, então o ângulo 

subentendido entre a linhas será igual a 20 independente da orientação do cristal, há 

situações especiais quando esta regra não está estritamente correta, e é importante para 

planos diíratantes de alto ângulo (Thomas, 1978). Os padrões de linhas de Kikuchi 

apresentam todos os planos difratantes do cristal, e aplicando-se a lei de Bragg e o fator de 

estrutura apropriado é possível construir teoricamente o padrão de linhas. 

4.2 Identincação do Padrão de Linhas de Kikuchi 

Na Fig. 4.1 (a) é apresentado um diagrama esquemático da geometria de 

formação das linhas de Kikuchi, quando a onda incide paralelamente ao plano difi-atante 

(AB) dois cones de Kossel de radiação de igual intensidade são difi-atados com os 

semivértices formando imi ângulo de (90° - 0). Estes cones interceptam o plano da tela 

fluorescente formando duas linhas de igual intensidade. Quando o plano AB não está 

paralelo ao feixe incidente, Fig. 4.1(b), a maior parte dos elétrons é espalhada na direção 

Kl e relativamente poucos elétrons são espalhados para a direção K2, as linhas de 

intercessão destes cones agora possuem intensidades distintas, a mais intensa (escura) 

correspondendo ao cone da região Kl situa-se próxima ao ponto de Bragg e a linha menos 

intensa (clara) correspondendo ao cone da região K2. Cada plano do cristal possui um par 
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feixe incidente 

A 

Amostra feixe incidente 

, jT -^.^ X , Plano fotográfico 

Traço do plano 

refletor AB (a) 

Amostra 

Excesso / 
Deficiente 

Traço do pla
no refletor AB ^ ^ j 

Figura 4.1: Geometria de formação das linhas de Kikuchi (a) feixe incidente paralelo ao 
plano difratante, (b) plano difratante sob condição de Bragg (Thomas, 
1978). 

A identificação dos padrões de linhas de Kikuchi pode ser feita pela 

comparação com mapas de Unhas de Kikuchi conhecidos ou pela medida dos parâmetros: 

distância e ângulos entre as linhas, inicialmente identificando-se a família de planos pela 

distância entre linhas e os planos pelo ângulo formado entre os diversos pares de linhas. 

A distância angular entre as hnhas de um par de Kossel é igual a 2G, Fig. 

4.1 (a), temos que para diferentes conjimtos de pares de Kossel de espaçamento pi, p2, etc.: 

p , = K 2 e , , P 2 = K 2 e , , P„=K2e„ (4.1) 

onde: K é o comprimento efetivo da câmara (L) na microscopía eletrônica de transmissão e 

no caso da microscopía eletrônica de varredura a distância entre a amostra e a tela 

fluorescente. 

Usando-se esta relação é possível identificar as reflexões h i k | l i . . . h n k n l n , o 

padrão pode então ser calibrado em termos das distâncias na tela fluorescente e os 

correspondentes ângulos. 

A identificação de cada uma das familias de planos é feita da seguinte maneira: 

na Fig. 4.2 é apresentado um esquema de linhas de Kikuchi composto de três pares de 

Kossel que se interceptam formando os ângulos a, (3 e y, os pontos de interseção A, B e C 

são chamados de eixos da zona ou pólos de Kikuchi. 

COS^SSÃO NACIÓME DE EMERGÍA ^J^JCliAR/SP-iFíN! 



Estudo comparativo da análise de macrotextura pelas técnicas 
de difração de ralos X e difração de elétrons retroespalhados 

21 

Figura 4.2: Esquema de padrão de linhas de Kikuchi ilustrativo para indexação da 
direção paralela ao feixe (Thomas, 1978). 

Para os cristais cúbicos temos que: 

1 h ' + k ' + F 

Da relação acima: 

p,d, = À L , Pjdj = A,L 

portanto: 

p, _Vhf+k^+if 

P2 + 

P„d„ = 

p, V h f + k f + 1 

P3 ^ h j ' + k j ' + l 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

Os valores de hkl são obtidos por tentativa e verificados a partir da medida do 

ângulo entre as linhas, utilizando o produto escalar: 

(h^hj+kik.+lilj) 
cosa = 

Vh?+kf+lf • V h^+k3^ + l ^ 
(4.5) 

Obtida a identificação de cada plano, o pólo de Kikuchi que é a reflexão 

perpendicular às reflexões co-planares é obtido pelo produto vetorial entre as reflexões. 
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eos O A up + vq, + wr, 

Vu' + v ' + w ' -^pf + q ' +r, 

eosOB = . ^ P ^ + v q ^ + w r . (4 g) 

Vu^ +v^ •^P2 +ql+r2 

cosOC= u p 3 + v q 3 + w r 3 

Vû  + v^ + • ^ p 3 +ql+ 

onde: pqr é a direção do pólo de Kikuchi. 

Resolvendo o sistema de equações acima se obtêm a direção paralela ao feixe. 

Quando se obtêm um padrão com ausência de pólos a identificação pode ser 

feita por comparação com os chamados mapas de Kikuchi, que são padrões de Kikuchi 

calculados (Thomas, 1978; Schwarzer, 1997). 

4.3 Obtenção dos Padrões de Kikuchi no MEV 

A obtenção do padrão de elétrons retroespalhados (EBSP do inglês: Electron 

Backscatter Pattern) no microscópio eletrônico de varredura é realizada utilizando-se o 

arranjo experimental apresentado na Fig. 4.3. O feke de elétrons interage com a amostra 

que é posicionada formando vmi ângulo que varia de 0° a 80° em relação à posição normal 

da amostra no microscópio. Os elétrons retroespalhados incidem sobre a tela fluorescente, 

colocada o mais próximo possível da amostra, formado o padrão de Kikuchi. Na parte 

posterior da tela está situada imia camera acoplada a mn sistema de captura do padrão 

formado na tela possibilitando a digitalização do mesmo que será analisado por meio de 

programas de computadores específicos (Drake e Vale,1995). 

As inclinações da amostra menores que 20° são utilizadas para estudos de 

superficie, a faixa de 20°-30° fornece padrões com maior intensidade de elétrons que 

sofi-eram espalhamento inelástico e ângulos maiores que 30° proporcionam padrões mais 

definidos, porém limitam a área analisada (Schw?arzer,1997). 

Os índices da direção paralela ao feixe de elétrons são calculados medido-se as 

A A A 

distâncias OA, OB e OC e convertendo-as em ângulos OA, OB e OC através da relação 

(4.1). Considerando os índices do eixo paralelo ao feixe como [uvw] temos que: 
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O padrão de elétrons retroespalhados nítido só é obtido se o feixe atingir um 

volume de amostra que seja virtualmente um cristal perfeito; regiões de subgrãos ou sob 

tensão produzem padrões que se sobrepõem ou que são encobertos pela radiação de fimdo. 

AMOSTRA 

UNIDADE 
CONTROLE 
CAMERA 

Figura 4.3: Esquema do arranjo experimental utilizado para obtenção dos padrões de 
elétrons retroespalhados no MEV (Drake e Vale, 1995). 

A tensão de aceleração determina vários fatores. Tensões mais altas aumentam: 

a eficiência da tela fluorescente e o brilho do feixe primário e diminuem a interferência de 

campos magnéticos e elétricos externos, principalmente quando são utilizadas distâncias de 

trabalho grande, também proporcionam maior penetração do feixe de maneira que os 

elétrons retroespalhados podem estar sendo originados de camadas mais profundas, 

evitando desta maneira a análise das camadas mais superficiais que podem apresentar 

problemas de oxidação, contaminação ou deformação decorrente do processo de 

preparação de amostras. Por outro lado tensões de aceleração menores aumentam a 

resolução espacial e são úteis quando se deseja uma penetração menor do feixe. 

Estes fatores, assim como o diâmetro do feixe, a preparação da amostra e a 

orientação do grão, determinam a qualidade do padrão formado sobre a tela fluorescente 

que será capturado pela camera. 

A qualidade da imagem, que é o padrão capturado pela câmara, depende dos 

ajustes de ganho eletrônico da camera e do tipo de camera utilizada. Os tipos mais 

utilizados são as CCD com elemento peltier e as SIT (silicon intensified target). A CCD 

trabalha em uma grande faixa de condições de operação do microscópio, a imagem neste 
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tipo de camera só é adquirida após o acumulo de um certo número de elétrons enquanto 

que na camera SIT este tempo é muito menor. 

A caübração do sinal da camera de vídeo consiste de um procedimento que 

visa estabelecer um nível de sinal que será considerado como radiação de fimdo. Este valor 

será subtraído do valor do sinal possibilitando obter o maior ganho possível deste; este 

procedimento é realizado para cada análise individualmente. O nível de radiação de fundo 

é obtido fazendo-se com que vários grãos contribuam para a formação de vários padrões ao 

mesmo tempo, utilizando-se baixa magnificação, de maneira que a imagem formada seja 

difusa e não permita a identificação de nenhtmi padrão, ou pela desfocalização da lente 

objetiva (Schwarzer, 1997). 

A imagem da câmara é digitalizada de maneira que possa ser analisada por 

meio de programas de computador. Esta imagem é composta por um determinado número 

de "frames", quanto maior o número de "frames" melhor será a qualidade da imagem 

digitalizada, entretanto o tempo de aquisição de cada imagem será proporcionalmente 

maior. Em geral no processo de digitalização ocorre iima redução no número de "pixels" 

em relação à imagem inicial, para imagens de boa qualidade neste processo não ocorre 

perda significativa de informações (Lassen, 1997) 

A identificação dos pares de Kossel pelo olho humano é uma tarefa muito 

simples, e inicialmente os padrões eram identificados pelo operador, porém este 

procedimento é bastante demorado. O desenvolvimento de algoritmos computacionais que 

possibilitaram a identificação automática da orientação a partir da imagem digitalizada 

permitiu uma maior versatilidade para a técnica, entretanto implicaram na introdução de 

orientações identificadas erroneamente; estes algoritmos ainda hoje são objetos de estudos. 

Os algoritmos mais utilizados atualmente em programas comerciais são: de 

Juul-Jansen & Schmidt, de Bums e da transformada de Hough. A exatidão e precisão da 

orientação do padrão utilizando-se o método de Bums e da transformada de Hough são 

equivalentes, a diferença reside no tempo de processamento (Wright, 1993). Apresenta-se a 

seguir os princípios básicos do método da transformada de Hough que é o algoritmo 

utilizado pelo programa computacional OIM, desenvolvido por TexSEM Laboratories Inc., 

que será utilizado nas análises neste trabalho. 

A transformada de Hough é uma transformação paramétrica que transforma um 

conjunto de pontos em um parâmetro espacial discreto, no qual cada ponto representa um 
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único exemplo da forma procurada. No caso da imagem do padrão de linhas de Kikuchi os 

pontos são os "pixels" da imagem digitalizada e a forma desejada é imia linha em duas 

dimensões (Lassen, 1997). 

A escolha mais natural no caso de linhas retas é a parametrização normal, ver 

Fig. 4.4, onde a origem do sistema de coordenada é coincidente com o centro da imagem 

digital. Uma vez que a imagem digital é uma matriz de n linhas (1) por m colunas (c) de 

"pixels" o centro é obtido pelas seguintes relações: 

( n - 1 ) _ ( m - l ) 
(4.7) 

2 ^" 2 

E as coordenadas (x,y) de cada "pixel" são dadas por: 

( x „ y , ) = ( l - X o C - y o ) (4.8) 

De maneira que a parametrização é dada por: 

p = xcosG + ysen9 (4.9) 

onde: p é a distância da linha até a origem do sistema de coordenadas, 0 é o ângulo 

formado entre o ebco x e o vetor normal a reta e (x,y) as coordenadas do "pixel". 

Restringindo o ângulo 0 ao intervalo [0,7t[ a distância p assume valores positivos e 

negativos, portanto p pertence ao intervalo [-R,R] onde R é a distância entre o centro e a 

borda da imagem. 

3 

k 

p = xcosO+ysinB 

Figura 4.4: Esquema ilustrativo dos parâmetros da transformada de Hough. 

Para se calcular a transformada de Hough o espaço parametrizado deve ser 

quantizado para Px0 , de modo que p assume valores do conjunto 

P = {Pk e R L p k =-R-i - (k- i -0 ,5)ApAke[0, l , . . . . ,N- l ]} e 0 assume valores de 
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TH(p„e,) = THB(p„e,) 
0,TIIB(p , ,e , )<MIN 

,THB(Pk,G,)>MIN 
(4.10) 

onde: THB(p^,0,) corresponde a transformada de Hough para cada "pixel" tendo valor 

igual a 1 dentro da área de interesse de uma imagem artificial e MIN é um parâmetro 

escolhido pelo operador para o número de "pixels" mínimo que serão considerados na 

transformada da imagem real. 

Este procedimento permite identificar as linhas na imagem digitalizada, porém 

devemos lembrar que o padrão de linhas de Kikuchi é na realidade formado por pares de 

linhas que correspondem aos diversos planos cristalográficos e o objetivo final é 

determinar as linhas de imi mesmo par. Os algoritmos matemáticos com essa finalidade são 

bastante complexos e não serão abordados neste trabalho. 

A obtenção do padrão de linhas de Kikuchi pode ser resumida nas seguintes 

etapas: 

• Caübração do sinal analógico para obtenção da melhor relação entre as 

bandas e a radiação de fundo. 

0 = {e, eRie, =( l + 0 ,5 )AeAle [0 , l , . . . . ,M- l ]} . O tamanho do intervalo quantizado é 

Ap = 2R/N e A9 = níM. A escolha da resolução do parâmetro de espaço é de ftmdamental 

importância para se realizar a transformada de Hough e tem sido estudada exaustivamente. 

No caso dos padrões de linhas de Kikuchi valores de M e N entre 100 e 160 tem 

apresentado resultados frutíferos. 

A transformada de Hough pode ser interpretada como um procedimento de 

reunião, onde cada "pixel" "vota" para todas as linhas nas quais está localizado. Os votos 

são somados em uma matriz TH(pk, 9i) e a soma total indica a probabilidade relativa das 

diferentes linhas. 

Este sistema implica que linhas longas no espaço únagem recebem maiores 

votos que as mais curtas, no caso específico de padrões de Kikuchi onde o interesse 

principal é identificar bandas formadas por linhas claras e escuras é necessário minimizar 

este erro introduzido pela aplicação da transformada de Hough. Isto pode ser feito 

adotando-se um número de "pkels" que será considerado como um valor limite e de 

normalização de maneira que: 

TH(p,,e,) 
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• Digitalização da imagem do padrão com profiindidade de 8 bits, 

transformando-a num conjunto de "pixels" (vide Fig. 4.5(a)). 

• ApUcação da transformada de Hough para determinação das linhas (vide 

Fig. 4.5(b)). 

(a) (b) 
Figura 4.5: Aplicação da transformada de Hough (b) na imagem digitalizada do EBSP (a). 

4.4 A Calibração Geométrica do Sistema 

A orientação do padrão é identificada em relação ao feixe incidente, no caso de 

EBSD o arranjo experimental (Fig. 4.3) implica que o feixe incidente não é paralelo a 

nenhum dos eixos do sistema de coordenadas da amostra. Além disto a distância entre a 

amostra e a tela fluorescente e o ponto de intersecção do feixe com a tela não são fixos. 

Decorrem destes fatos a necessidade da calibração geométrica do sistema, isto é, 

determinar o centro do padrão (CP) e a distância entre a tela fluorescente (ZSSD); a 

imprecisão nestes parâmetros pode levar a indexações do padrão errôneas (Lassen, 1999). 

O centro do padrão (CP) representa o centro da projeção goniométrica do 

padrão (Fig. 4.6), e é defmido por uma linha perpendicular a tela de fósforo que se origina 

no ponto em que o feixe atinge a amostra. 

Existem vários métodos para a calibração do centro do padrão. O método 

geométrico que utiliza uma máscara colocada entre a amostra e a tela. este método 

proporciona exatidão e repetibilidade e também uma proteção para a tela fluorescente, 

porém a máscara interfere na digitalização do padrão (Randie e Engler,2000). 

O método do padrão consiste na obtenção do EBSP de uma amostra com 

orientação conhecida, em geral Si monocristaüno com a direção <001> paralela a normal 
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da amostra e a direção <110> paralela à direção da inclinação da amostra. Neste método o 

operador interage com o software identificando os pólos de Kikuchi no padrão obtido, a 

partir dos quais a posição do centro do padrão e a distância entre a amostra e a tela 

fluorescente são obtidos, ajustando-se pelo método dos mínimos quadrados a posição das 

bandas medidas com a posição calculada para as bandas. A principal desvantagem deste 

método é a necessidade de garantir que o posicionamento da amostra seja igual ao do 

padrão. 

Tela Fluorescente 

Figura 4.6: Esquema utilizado para determinar o centro do padrão (CP) (Randie e 
Engler,2000). 

O método da autocalibração permite que a caübração seja reaüzada utüizando-

se a amostra que será anaüsada. Neste método os parâmetros geométricos iniciais são 

obtidos em geral utUizando um dos métodos descritos acima. O padrão obtido para a 

amostra é indexado e cabe ao operador averiguar se o padrão calculado e o obtido são 

semelhantes, é possível alterar os parâmetros de maneira a se obter o melhor ajuste entre os 

padrões obtidos experimentalmente e calculado (OIM-Tutorial, 2000). 

Os parâmetros geométricos ajustados têm vaüdade em uma região bastante 

ümitada, uma vez que com a varrediara do feixe sobre a amostra impüca na mudança destes 

parâmetros. Para magnificações inferiores a 300 vezes o erro introduzido é bastante 

significativo, mesmo utUizando recursos para a correção destes parâmetros como o foco 

dinâmico. Portanto a área de cada campo anaüsado acaba sendo bastante restrita. 
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4.5 A Indexação do Padrão de Elétrons Retroespalhados 

A indexação automática do padrão é realizada a partir das linhas identificadas 

pela transformada de Hough. 

O programa computacional OIM permite escolher o número mínimo (desde 

que superior a três) e máximo de bandas identificadas pela transformada de Hough que 

serão utilizadas para a indexação do padrão e também oferece a opção de considerar ou 

não a medida da distância interplanar (OIM-Tutorial, 2000). 

O algoritmo computacional pode ser resumido da seguinte forma: após a 

identificação das bandas são calculadas, a partir do algoritmo apresentado na seção 

"Identificação do Padrão de linhas de Kikuchi", as possíveis orientações que satisfazem a 

todos os tripletos formados pelas bandas identificadas pela transformada de Hough, de 

acordo com as fases cristalinas preestabelecidas pelo operador (Wright e Adams, 1992). 

O conjunto de orientações é formado por mapas de Kikuchi calculados que 

podem ser sobrepostos ao padrão obtido. A escolha do mapa (orientação) que apresenta o 

maior número de linhas coincidentes é realizada pelo operador. 

Este procedimento toma a indexação do padrão, e conseqüentemente a análise 

como um todo, uma etapa bastante demorada. A fim de se atingir um nível de automação 

do sistema que permitisse a indexação do padrão sem a interferência do operador foram 

desenvolvidos algoritmos visando estabelecer índices de confiabilidade para cada uma das 

possíveis orientações de maneira que a escolha da melhor orientação fosse realizada a 

partir de um algoritmo matemático. Alguns autores propõem um valor da ordem de 17% a 

20% para o número de padrões identificados erroneamente, no entanto este valor depende 

do número de "fi-ames" escolhido para a digitalização do padrão e da qualidade do padrão. 

A escolha entre o procedimento automático e o procedimento com a 

intervenção do operador para a indexação do padrão depende de vários fatores (Trimby et 

al.,2002). 

4.6 A Qualidade e Confiabilidade do Padrão 

O processo descrito acima implica na introdução de diversos parâmetros que 

geram incertezas na identificação da orientação, para se avaliar estas são utilizados: o 

índice de qualidade da imagem (IQ) e o índice de confiabilidade da orientação (Cl). 
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O índice de qualidade da imagem é função: de parâmetros do microscópio, 

como tensão de aceleração, corrente do íilamento e diâmetro do feixe; da preparação da 

amostra; da caübração do processador do sinal captado pela camera de vídeo; de 

características físicas da amostra; da orientação do cristal e dos defeitos no volume 

amostrado. 

O índice de quaudade da imagem é determinado pela somatória das diferenças 

entre os valores do pico da transformada de Hough e o sinal de ftmdo (background). Ele 

também pode representar uma medida da integridade da célula cristaüna (Field et 

a i , 1999). 

O índice de confiabilidade da indexação do padrão é o parâmetro que avalia a 

exatidão da indexação do padrão. 

O cálculo do índice de confiabilidade é função do número de bandas 

identificadas na imagem, ümitado pelo número máxkno de bandas determinado pelo 

operador. 

Os algoritmos mais comuns utilizados no cálculo do índice de confiabiüdade 

utilizam um sistema de votos, onde cada uma das possíveis orientações recebe um 

determinado número de votos em função do número de tripletos identificados. Duas 

soluções são consideradas iguais quando o ângulo de desorientação entre elas é menor que 

5° (Wright e Adams, 1992). 

Conforme descrito acima os índices de quaudade e confiabiüdade dependem de 

fatores fisicos da amostra e de parâmetros matemáticos utilizados na transformada de 

Hough e na caübração do centro do padrão. Portanto, os valores ideais destes índices 

devem ser estabelecidos para cada amostra individualmente (Doherty,2002 - Comunicação 

pessoal). 

4.7 Preparação de Amostras para EBSD 

A microscopia ótica e de varredura são as principais técnicas utUizadas na 

anáUse da microestrutura e, portanto os procedimentos de preparação da superficie estão 

bem estabelecidos. Para este tipo de análise a superficie é preparada através da remoção de 

camadas superficiais deformadas (Samuels,1982) através de üxamento utUizando üxas de 

carbeto de sUício de 120, 220, 320, 400, 600 e 1500, e posterior polimento com pastas de 

diamante com granulómetrias de 6, 3 e 1 jxm. Neste procedimento a camada deformada por 
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uma lixa é removida pela lixa seguinte de granulômetria menor. Estima-se que a camada 

deformada é da ordem de duas vezes o tamanho da partícula utilizada para a remoção, de 

maneira que no final deste processo haverá uma carnada superficial deformada de cerca de 

2|a.m, que não influenciará na análise da microestrutura. 

Para a análise pela técnica de difração de raios-x este procedimento é 

compatível, pois a penetração do feixe é muito maior, da ordem de 10 a 100 \xm 

dependendo do material e da radiação utilizada. Porém para a obtenção dos padrões de 

elétrons retroespalhados onde a informação obtida é de urna carnada superficial com 

espessura de até 50 nm (Mehnert et al., 1999; Medevielle et al., 1998) a presença de urna 

carnada superficial deformada pelo procedimento de preparação de amostra implica na não 

obtenção dos padrões ou mesmo na obtenção de padrões difiasos decorrentes desta 

deformação que não^epresentativos do estado real da microestrutura da amostra e que 

podem ser interpretados erroneamente (Schwarzer, 1997; Medevielle et al.,1998). 

O polimento final para remoção desta camada pode ser realizado por diversas 

técnicas, a mais citada na literatura é o eletropolimento (Kiaei et al.,1995; 

Humphreys,1999; Mehnert et al.,1999; Ubhi et al.,1995 e 1996; Rios et al.,2001). O 

polimento mecâno-químico com uma solução de ataque incorporada a alumina ou sílica 

coloidal e o polimento químico também são sugeridos por diversos autores 

(Schwarzer, 1997). 

Katrakova e Mücklich (2001) sugerem em seu trabalho de preparação de 

amostras para análise por EBSD para diversos materiais e propõe a utilização do índice de 

quaüdade da imagem (IQ) para avaliação da preparação da amostras, e descrevem diversas 

técnicas de preparação para diversos materiais metálicos. Porém não existe na literatura 

descrito um método confiável para se determinar com confiança que o processo de 

preparação da amostra possibilitou a retirada total da camada deformada. 
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FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ORIENTAÇÕES 

A função distribuição de orientações (FDO) (no inglês: orientation distribution 

function - ODF) é urna função densidade que descreve as densidades das orientações dos 

cristalitos presentes no volume considerado. 

A análise quantitativa da textura obtida pela função distribuição de orientações 

somente é feita por métodos matemáticos. Williams usa uma solução iterativa pelo método 

dos mínimos quadrados, enquanto que Roe e Bunge propuseram, independentemente, o 

método da expansão em série usando esféricos heirmônicos generalizados. A abordagem de 

Bunge (1982) é utilizada para a obtenção da fimção distribuição de orientações tanto para a 

técnica de EBSD utilizando o programa OIM, como para a técnica de difi-ação de raios X 

com o programa de computador desenvolvido por Lima (1991). 

Nesta seção é descrito o método dos harmônicos esféricos utilizado por Bunge 

para a determinação da fimção distribuição de orientações, e os métodos utilizados pelas 

duas técnicas para a obtenção dos coeficientes da expansão em série, considerando o caso 

de chapas laminadas onde a simetría da amostra é ortorrómbica e a para a simetría cúbica 

do cristal. 

> Y 

Figura 5.1: Definição dos ângulos de Euler entre os sistemas de eixos coordenados da 
amostra e do cristal. 
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Para se descrever a orientação de um cristalito em uma posição (x,y,z) dentro 

do material é necessário fixar um sistema de coordenada na amostra e outro no cristalito, a 

orientação pode ser descrita pelas rotações necessárias para que os dois sistemas sejam 

coincidentes. No caso das chapas laminadas o sistema da amostra é referenciado em 

relação à direção de laminação (DL), a direção transversal (DT) e a direção normal ao 

plano da chapa (DN) e nos cristalitos o sistema é fixado nas direções <100>, <010> e 

<001> do retículo de Bravais cúbico do arranjo atômico. 

A Fig. 5.1 mostra a definição dos ângulos de Euler entre o sistema de eixos 

coordenados da amostra e o sistema de ebcos coordenados do cristal quando este sofi-e uma 

rotação definida como: 

g = g(cp,,(t),(p2) (5.1) 

Escrevendo a rotação g explicitEmiente temos: 

<Pi =cpi(x,y,z) 

<t) =(t>(x,y,z) (5.2) 

92 =cp2 (x ,y ,z ) 

portanto, para a descrição completa da orientação de um cristalito são necessárias três 

equações com três incógnitas cada uma, o tratamento matemático a partir destas equações 

para a descrição das orientações de muitos cristalitos visando o estudo de propriedades 

fisicas que dependem da orientação cristalográfica é muito complicado. 

Quando o interesse é a distribuição total das orientações dentro material, a 

macrotextura, pode-se desconsiderar a posição e fazer a seguinte simplificação: 

dV 
^ = f(g)dg (5.3) 

onde: dV é a totalidade dos elementos de volume da amostra que possuem a orientação g 

dentro do elemento de orientação dg e V o volume total da amostra. 

No caso das medidas obtidas por EBSD onde a orientação de cada grão é 

medida individualmente a fiinção distribuição do número de cristalitos (N) é definida de 

maneira sirrdlar: 

^ = f(g)dg (5.4) 

A fiinção distribuição de orientações é uma fimção densidade e, portanto pode 

ser normalizada de maneira que: 
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d g = ^YSÍn( | )d(j )d(p ,dcp2 (5.7) 
871 

portanto: 

fr=l. 

NormaUzada desta maneira a fimção é expressa em termos de múltiplos da 

distribuição aleatoria. 

5.1 O Método da Expansão em Série 

Uma das possíveis soluções para a equação diferencial da fimção distribuição 

de orientações é a expansão em série de harmônicos esféricos, que expressa em termos dos 

ângulos de Euler tem-se: 

f((p„(|),(P2) = ¿ ¿ ^Cre'""'^?,""(( | ) )e"^ ' (5.8) 
1=0 m = - t o = - l 

onde: ?,""((!)) são certas generalizações das fimções associadas de Legendre. 

Como f(9,,(|),cp2) é uma fimção distribuição de densidades, isto implica que é uma 

quantidade real então: 

f ( cp i , ( | ) , (P2 )= f ' ( 9 i , f 9 2 ) (5-9) 

onde: o asterisco denota o complexo conjugado, isto implica que os coeficientes da 

expansão em série possuem a seguinte propriedade: 

Outra consideração importante refere-se a simetria presente no cristal, assim 

como a simetría estatística presente na amostra, que fazem com que varias rotações sejam 

equivalentes. 

A partir destas considerações é possível ver que para que f(cpi,(|),(p2) satisfaça a 

condição de quantidade real e as condições de simetría é necessário que alguns dos 

^f (g)dg = l (5.5) 

para urna amostra que não apresenta nenhuma orientação preferencial temos que: 

f.'j"dg = l (5.6) 

o elemento de orientação dg em termos dos ângulos de Euler é escrito como: 
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T r ( g ) = í ; ¿ A r A r T r ( g ) ( 5 . 1 2 ) 
m=-l n=- l 

que pode ser escrita como: 

T r ( g ) = X A r Trié)=s a r Tr (g ) ( 5 . 1 3 ) X A r T r ( g ) = i ; 
ni=-l n=- l 

desta maneira os coeficiente A f"*' expressam a simetria do cristal e os coeficiente A 

devem ser escolhido de maneira a satisfazer a simetria da amostra, os valores de M(l) e 

N(l) representam o número de soluções independentes que são enumeradas pelos índice fo, e 

V, respectivamente. Desta maneira os coeficientes Aj^^e A""" dependem apenas da 

simetría do cristal e da simetría da amostra, respectivamente. 

Os harmônicos esféricos generalizados simétricos compõem imi sistema de 

equações ortonormais de maneira que: 

4 T r ( g ) T r ( g ) d g = ^ ô „ , ô ^ , . ô , , (5.14) 

Denotando os índices na equação ( 5 . 1 0 ) por 1 ' , | i ' e v ' e multiplicando ambos 

os lados por T ["̂  (g) temos: 

•» M ( n N ( i ' ) 

( f f (g )T :^Mg)dg=xi ; E c r ^ i r ( g ) T r (g)dg ( 5 . 1 5 ) 
l '=0 n'=l u = l 

usando a equação (5.14) temos 

C r = ( 2 1 + l )4 f (g )T :^7g )dg (5.16) 

coeficientes sejam nulos e outros iguais entre si, assim a expansão em série pode ser 

substituida pela expressão: 

00 M(1)N(1) 

f ( g ) = Z Z Z c r T r ( g ) ( 5 . 1 0 ) 
1=0 ^=l u=i 

onde: 

T r ( g ) = T r ( c p p i 9 2 ) = ^ " ' ' ^ n ^ W ' " ^ ( 5 . 1 1 ) 

e T (g) são harmônicos esféricos generalizados simétricos, os pontos a esquerda 

indicam a simetria do cristal e os a direita da amostra, as funções simétricas são todas 

combinações lineares de funções usuais, portanto podem ser escrita como: 
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portanto conhecendo os valores de f(g) é possível obter os coeficientes da expansão em 

série ou obtendo-se os coeficientes é possível obter a f(g). 

A maneira de calcular os coeficientes C}"̂  depende dos dados experimentais 

disponíveis. 

5.2 Cálculo dos Coeficientes C^^ a partir das Figuras de Pólos 

Incompletas 

O cálculo dos coeficientes Cf" somente é possível a partir dos dados de figuras 

de pólos completas, porém a técnica de difração de raios X não permitem a obtenção destas 

utilizando apenas tmi tipo de arranjo experimental (reflexão ou transmissão). Lima et al. 

(1986) propuseram o seguinte método matemático para a obtenção da figura de pólo 

completa a partir de dados experimentais da figura de pólos incompleta medida pelo 

método da reflexão. 

O método desenvolvido baseia-se no método proposto por Bunge utilizando 

também uma expansão em série para descrever matematicamente a figura de pólos: 

LmáxNCI)!" A M(l) 

Ph,(y)= E I : ^ I c r K : ^ ( h , ) . K r ( y ) (5.17) 
1=0 v=l |_ -¿1 + t N=L 

onde: ĥ  = (hj,ki,l¡)representa os índices de Miller do plano cristalográfico escolhido, y o 

sistema de coordenadas da amostra (a,P), K*^e são os harmônicos esféricos de 

superfície simétricos do cristal e da amostra respectivamente, e C¡̂ ^ os coeficiente a serem 

calculados. 

O método se baseia na hipótese que: 

Z | [Ph , (y )observado " (y)ca.c.ado F ¿ 7 = "lín (5.18) 
' B 

onde: i é o número de figuras de pólos incompletas, B é a região analisada( O < a < ) e 

f 
O < p < — , 0 limite de p é definido pela simetria estatística da amostra. 

Substituindo a equação (5.17) na equação (5.18) e introduzindo o fator de 

normalização Ni, temos: 
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1 B 

LmáxN(l) 

1=0 v=l 21 + 1 ' ' ^ 

- i2 

•Kr(y) dy = mín (5.19) 

onde: 

1 

" 271 
Ph,(y)dy (5.20) 

o o 

Para o caso da simetria do cristal cúbica a expressão (5.20) pode ser 

aproximada por: 

Ph,(y)dy 

N,. =-
dy 

(5.21) 

Derivando a equação (5.19) em relação á CJ!" e re-arranjando as variáveis: 

Z j K * ; ' ( h , ) K , r ' ( y ) x 

1 B 

L„„M(I)N(1) A 

N i P h K y ) o , . „ . , „ - 1 Z Z : ^ C r ( h , ) K ; (y) 
1=0 N=L v=L ̂ í + l 

dy = 0 

(5.22) 

K 7 (h,) Ph, ( y ) „ , K r (y)dy = (h,) 

kr ( h , ) K ^ ' ( y ) d y = ^r 

Z ^ K - ; ( h , ) K : a h ^ ) = a ,r 

Re-escrevendo a equação (5.22): 

1=0 N=L v=l -̂ 1 + t i 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

Para o caso da simetria da amostra ortorrómbica os harmônicos esféricos de 

superfície simétricos podem ser escritos como: 

K ; ( y ) = - | = P , ' ^ ^ - ' ^ ( c o s a ) - c o s r ( 2 v - l ) p 
V 2 7 i 

(5.27) 

onde: = 1 para v=l q =^J2v para v ^\ e P,(eosa)são os polinomios de Legendre 

associados. E também devido à simetria temos: 
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Z Z Z : ^ C r « N ' ' ^ N - Z N , A r ' ( h ^ ) (4.28) 
1=0 n=l v=l -¿1 + 1 i 

onde os temiosaff."^ e ^N- dependem apenas da simetria do cristal e da amostra e o termo no 

segundo membro da equação dos dados experimentais. Desta maneira a partir do sistema 

formado pelas equações (5.28) é possível obter-se os coeficientes C¡!^ da expansão em 

série. 

5.3 Cálculo dos Coeficientes Cf^ a partir de Medidas Individuais de 

Orientação (EBSD) 

As medidas individuais de orientações fomecem o valor da f(g) diretamente, 

Bunge (1982) propôs um algoritmo para cálculo dos coeficientes Cf^a partir da equação 

(5.16), que pode ser escrita considerando-se as orientações de diversos cristais diferentes 

como: 

¿ v . T : - ( g , ) 

C r =(21 + 1 ) ^ ^ ^ ^ (5.29) 

i=l 

onde: T (gi)é o harmônico esférico generalizado simétrico da orientação i, V o volume 

do grão com orientação gi e N o número de grão amostrados. 

Neste algoritmo as orientações gi são modeladas por uma função de Dirac, isto 

é g somente é diferente de zero para os pontos g=gi. O valor de Lmáx neste caso deve ser 

escolhido suficiente grande para que a f(g) calculada seja uma função suavizada de 

maneira que a largura média dos máximos seja da mesma magnitude da separação entre 

eles e suficientemente pequena para que orientações individuais não sejam resolvidas. 

Esta abordagem implica no cálculo de f(g) negativas ao redor dos picos de 

máximo devido ao efeito de truncamento da série, o que não tem sentido no caso de uma 

função distribuição. Considerando isto algvms autores propuseram o modelamento de cada 

orientação por vmia função gaussiana (Baudin e Penelle,1993), de modo que: 

^,7 = ^ííôyy. , onde ô é a fimção delta de Dirac. 

A equação (5.26) toma-se então: 

L ^ , M0)N(1) 4^ 



Estudo comparativo da análise de macrotextura pelas técnicas 
de difração de ralos X e difração de elétrons retroespaliíados 

39 

(5.30) 

onde: 

K = e' - e 

-(L+LRM-

1-e 

(5.31) 

onde: oo é a largura do pico da gaussiana centrada na orientação gi. 

O parâmetro co está relacionado com a largura a meia altura da gaussiana por: 

0) = ^ = (5.32) 
2Vto2 

onde b representa o espalhamento ao redor da orientação. 

Wagner et al. (1981) discutiram a escolha de co em fimção da escolha de LMÁX 

da expansão em série e sugerem os valores de 8° e 5° para LN,ÁX=22 e LNIÁX=34, 

respectivamente. Posteriormente Wagner mostrou que co também pode ser relacionado com 

o "sharpness" da textura (p) e com o número de medidas individuais. 

Baudin e Penelle (1993) apud Wright e Adams sugerem a utilização da 

seguinte expressão no caso de material com estrutura cúbica e amostra com simetria 

ortorrómbica: 

co = 
T i p ' 

2N 
(5.33) 

onde: p é o parâmetro que descreve o shapness da textura (p =1 para amostras aleatória e 

p->0 para amostras fortemente texturadas) e N o número de medidas de orientações. 

No caso da utilização do recurso de amostragem por malha do programa OIM 

para aquisição de dados os coeficientes CÍ"" passam a ser calculados pela expressão: 

c r = - ^ ^ ¿ K T ; ™ ( g , ) (5.34) 
N 

onde: N é o número de orientações medidas, K como definido na expressão (5.31) e T,™ 

são as funções harmônicas esféricas. 

O uso da expressão (5.34) acarreta erro se o passo da malha for escolhido de 

maneira que cada grão seja amostrado uma única vez, neste caso o procedimento mais 

correto é a medida de orientações aleatória na amostra. 
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5.5 O Parâmetro p 

Para a comparação entre as fimções distribuição de orientações obtidas por 

difração de raios X e por EBSD, Pospiech propos a análise da convergência entre os dados 

obtidos por EBSD e por difração de raios X utilizando o parâmetro estatístico p , o qual 

representa o desvio médio quadrático relativo entre as duas texturas (Randie e 

Engler,2000): 

Po.N = ^ j j - 1 0 0 % ( 5 . 3 5 ) 

onde: Fo é a fimção distribuição de orientações obtida por difração de raios X e FN a ílinção 

distribuição de orientações obtida por EBSD. 

O número de medidas de orientações individuais N necessário para que o 

parâmetro po,N seja mínimo na comparação dos resultados obtidos pelas duas técnicas é 

determinado a partir do qual o valor do parâmetro po.N é praticamente constante. A Fig. 5 .2 

apresenta a evolução para uma amostra de Al-l,3%Mn. 

Este parâmetro também pode ser utilizado para se determinar o número de 

orientações necessárias para que a fimção distribuição de orientações obtida a partir dos 

dados de EBSD seja estatisticamente representativa quando não se dispõe de uma função 

distribuição de orientações de referência. Neste caso define-se: 

c í (F^ . -F j 'dg 
P n - , n = ^ — r - T ^ - 1 0 0 % ( 5 . 3 6 ) 

onde: FN- e FN são as funções distribuição de orientações obtidas com N'< N dados de 

medidas de orientações individuais (vide Fig. 5 .2 ) . 

M S t o NACK>HAL K E M A Î IXLEAR/SP-PEN 

5.4 O índice "J" de Textura 

Para representar a intensidade de textura de um material Bunge (1982) propôs a 

utilização do índice "J" de textura definido como; 

J = - ^ f l f ( g ) f d g (5.38) 

onde: f(g) é a fimção distribuição de orientações integrada no espaço de Euler. Para 

amostras sem textura f(g)=l, portanto J=l para um monocristal J —> oo. 
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Figura 5.2: Evolução do parâmetro po,N e PN',N para uma amostra de Al-l,3%Mn 
(Randie e Engler,2000). 

O parâmetro PN',N converge para zero, enquanto que o parâmetro p(0,N) tende 

a estabelecer um patamar em valor superior a zero. Esta diferença pode ser atribuída a 

existência de "phon" (isto é, uma componente aleatória) a qual é mais intensa nas medidas 

obtidas por EBSD, uma vez que todos os grãos mapeados contribuem para o cálculo da 

íimção distribuição de orientações (Baudin et al.,1995; Jura et al.,1996). 

Os parâmetros po,N e PN',N são influenciados por outros fatores como a 

intensidade de textura, a largura da gaussiana adotada para o cálculo da função distribuição 

de orientações, e o procedimento de amostragem. 

Johansson ( 2001) em vun trabalho comparativo entre funções distribuição de 

orientações obtidas por difração de neutrons e EBSD prôpos para o parâmetro p a seguinte 

definição: 

(5.37) 

onde: f¡ e fj são as funções distribuição de orientações obtidas por difração de neutrons e 

EBSD, respectivamente. 

Baudin e Penelle (1993) utilizaram para a comparação de duas funções 

distribuição de orientações obtidas por EBSD a expressão proposta por Wright e Adams: 

CT = 
1 

diff j=l 

(5.38) 
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onde: Fa(gi) e Fb(gj) são as funções distribuição de orientações e Jdiff o índice de textura 

diferencial definido como: 

-i2 
l,m,n 

(5.39) 

onde: ^fimn e ''fimn são os coeficientes dos harmônicos esféricos. 

Neste trabalho utilizou-se o parâmetro p ' r ,N , que caracteriza a diferença entre as 

funções distribuição de orientações obtidas por difi-ação de raios X e por difi-ação de 

elétrons retroespalhados, definido como: 

P r,N - Sr2, 
9 F , d g 

.100% (5.37) 

onde: é a fimção distribuição de orientações calculada a partir dos dados de difração de 

raios X e FN a partir dos dados de difração de elétrons retroespalhados. 

Randie e Engler (2000) apresentam a Fig. 5.3 a fim de ilustrar o efeito da 

amostragem na evolução do parâmetro p)N',N para uma amostra de N Í 3 A I com tamanho de 

grão de 40\xm. Pode-se ver que a amostragem com passo de SO^m converge mais 

rapidamente para zero, neste caso a orientação de cada grão é representada por uma 

medida única, este tipo de medida é chamada de texttira de número, e são amostrados grão 

não contíguos. Quando se utiliza o passo de 4 \im cada grão será representado pela medida 

de 10 orientações, chamada de textura de volume, a convergência é mais lenta e para um 

valor diferente de zero. 

ao 

\ step size 4nm 

O 2000 4000 6000 SOOO tOOOO 12000 

(b) N 

Figura 5.3: Influência do procedimento de amostragem no parâmetro PN',N (Randie e 
Engler,2000). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

o levantamento bibliográfico mostrou que a técnica de EBSD tem sido 

utilizada em ciências dos materiais como uma ferramenta importante em estudos que 

envolvem o conhecimento da orientação cristalográfica correlacionada com a 

microestrutura. No levantamento bibliográfico pode-se observar que existem duas 

correntes de pensamento quanto a utilização de EBSD para a analise de macrotextura, tmia 

mais conservadora que considera que a macrotextura deve ser medida pela técnica de 

difração de raios X e que este resultado deve ser utilizado para corroborar as medidas de 

microtextura e outra que utiliza a técnica na medida da macrotextura. 

A forma de representação dos dados é a mais variada possível; para a 

macrotextura são utilizados as figuras de pólos normal e inversa, a FDO (seção 92 

const=45°) e os gráficos de fibras; no caso dos dados de EBSD as formas mais comuns são 

a figura de pólo inversa e a FDO (seção 92 const=45°). A seguir são apresentados resumos 

dos trabalhos levantados com comentários sobre a forma de apresentação dos resultados 

tendo em vista que o interesse está na forma de utilização das duas técnicas na análise da 

macrotextura. Tomou-se o cuidado de manter a nomenclatura utilizada pelo autor para 

designar o tipo de textura anaüsada. 

Randie (1994) utiüzou a técnica de EBSD para a anaüse da homogeneidade da 

microtextura de aços intersticiais üvres (IF), laminados a frio e recozidos, foram anaüsados 

grupos de 40 a 150 grãos contíguos no plano da chapa e no plano da espessura. A anáüse 

de dois grupos mostrou a existência de uma fibra <111> no plano da chapas e a anáüse de 

vários grupos no plano da espessura apresentou pequenas diferenças que não 

comprometem a conclusão que a microtextura é homogênea, diferenças significativas são 

verificadas na anáüse de 50 ou menos grãos. Infeüzmente no artigo os resultados são 

apresentados de maneira quaütativa não podendo neste caso avaüar a intensidade de 

textura da amostra. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 6.1: Figuras de pólos de uma amostra, de titânio laminado, obtidas por EBSD (a) e 
(c), e por difração de raios X (b) e (d) (Ubhi e Bowfen,1995). 

Kiaei et al. (1995) estudaram a textura global e textura loced em aços para embutimento 

profundo pelas técnicas de difração de raios X e de EBSD, respectivamente, objetivando o 

estudo do modelo da nucleação orientada e do modelo do crescimento orientado. As 

amostras foram laminadas a frio industrialmente até redução de 70% e espessura final de 

0,7 mm, recozidas em várias temperaturas até a recristalização total com uma taxa de 

aquecimento de 10 deg/s e resfriadas em água. As medidas de textura por difração de raios 

X foram realizadas na meia-espessura e as de EBSD na seção transversal. A medida da 

orientação por EBSD permite diferenciar grãos recristalizados de grão altamente 

recuperados, os padrões para os grãos recristalizados são estáveis e claros enquanto que 

para a matriz são borrados. Foram medidas 300 orientações de grãos recristalizados e 150 

de grãos deformados na matriz. Foram também medidas as frações recristalizadas para as 

diversas temperaturas de tratamento térmico. Os resultados para textura global foram 

apresentados na forma de gráficos de fibras e os de textura local em figuras de pólos 

inversas para os grãos recuperados e recristalizados separadamente. Os autores concluem 

que os resultados das duas técmcas indicam que a textm-a da chapa laminada a quente é 

fraca, e que a laminada a frio pode ser descrita pelas fibras a e y. 

Paillard et al. (1996) realizaram estudos da textura de recristalização em ligas de Fe-3%Si 

utilizando as técnicas de difração de raios X e EBSD, a textura das amostras laminadas a 

frio foram estudada por difração de raios X utilizando os dados de três figuras de pólos 

Ubhi e Bowen (1995) utilizaram a técnica para a análise da textura de titânio laminado a 

frio e recozido, para a análise por EBSD foram coletados 100 dados pontuais; os resultados 

são apresentados qualitativamente na forma de figuras de pólos, mostradas na Fig. 6.1. Os 

autores consideraram que as figuras estão em razoável concordancia entre si, talvez por um 

pouco de entusiasmo. 
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incompletas pelo método harmônico com Lmáx=22. Para as amostras recozidas ambas as 

técnicas foram utilizadas, para as amostras tratadas a temperaturas mais babeas deu-se 

preferência a técnica de difração de raios X e para amostras recozidas a temperaturas 

superiores a 1050°C, com tamanho de grão entre 200 e 400 |j,m utilizou-se a técnica de 

EBSD. Para a obtenção dos coeficientes da expansão em série a partir dos dados obtidos 

por EBSD foi usado o método harmônico com J-ímáx 

34 e os dados ajustados por uma 

fimção gaussiana. O número de grãos necessário para uma boa estatística foi avaliado 

através do valor de f(g) máximo obtendo-se neste caso o valor de 200 medidas. Os 

resultados foram apresentados na forma de tabelas relacionando o tratamento térmico com 

as orientações encontradas. 

Baudin et al. (1996) realizaram estudos comparativos de textura global e da textura local, 

em intermetálicos com mais de uma fase, utilizando as técnicas de difração de raios X e de 

EBSD, respectivamente. A fimção distribuição de orientações foi calculada pelo método 

harmônico utilizando o formalismo de Roe. A obtenção dos dados pela técnica de EBSD 

foi realizada pela movimentação da amostra. Para a liga de titânio composta das fases 

cúbica e hexagonal com aproximadamente a mesma fração volumétrica foi utilizada uma 

malha de X=Y=200nm e AX=AY=l^m, os resultados foram apresentados na representação 

de seções do espaço de Euler para a seção (pi= 90° para ambas as técnicas. As figuras são 

semelhantes, porém o pólo de máxima intensidade encontra-se um pouco deslocado e não 

são apresentadas as legendas o que impossibiüta imia comparação quantitativa. Os autores 

concluem que os resultados são similares uma vez que o máximo pelas duas técmcas é 

próximo a componente {130}<001> e atribuem as diferenças ao posicionamento da 

amostra durante o experimento e a escolha da largura da gaussiana utilizada. Concluem 

também que o número de grãos é suficiente para o calculo da FDO. O tamanho de grão não 

é especificado pelos autores, imia micrografia inserida no trabalho sugere a presença de 

grãos a da ordem de 5 a 10 ^im em uma matriz p. Os autores concluem que para as 

medidas de EBSD o parâmetro mais importante é a escolha do número de orientações para 

calcular a FDO, e que este depende do procedimento experimental, sugerem que uma 

primeira medida deve ser realizada por difração de raios X para verificar se a área utilizada 

na medida por EBSD é representativa da superfície total. 
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Mishin et al. (1997) usaram a técnica de EBSD para análise da microtextura de uma 

amostra de cobre laminado a quente, foram medidas 300 orientações em duas regiões 

separadas da amostra perfazendo uma área total de 1,2x10^ \xm^. A análise da macrotextura 

foi realizada por difração de raios X. Os resultados foram apresentados na forma de figuras 

de pólos inversas e FDO para as duas técnicas. As figuras de pólos inversas mostram uma 

boa concordância qualitativa dos dados, assim como as FDOs apresentadas; porém nestas 

últimas é possível ver que há uma diferença no valor máximo obtido nos dois casos, para 

microtextura o valor máximo de f(g) foi de 10,4 e para DRX foi de 7,1. 

Miroux et al. (1998) estudaram o efeito do nível da laminação a frio na textura de 

recristalização de aços baixo carbono usando para a análise de macrotextura a técnica de 

difração de raios X e para medidas de orientação local EBSD; são apresentadas no trabalho 

a título de comparação as FDOs das amostras: laminada a frio com redução de 90% e 

100% e recristalizada obtidas por difração de raios X, e a FDO dos primeiros núcleos que 

aparece na amostra parcialmente recristalizada obtida por EBSD. As FDOs dos primeiros 

núcleos e da amostra 100% recristalizada são iguais, não são apresentados valores 

quantitativos imia vez que o interesse é verificar a mudança de orientação entre a amostra 

laminada e a recristalizada e estudar a orientação dos primeiros núcleos. 

Mehnert et al. (1999) realizaram vm estudo comparativo dos dados de textura medidos 

pelas técnicas de difração de raios X e por EBSD para uma amostra de zircaloy-4 

(estrutura hexagonal) e para uma superliga a base de Ni de estrutura cúbica. Para a 

aquisição de dados foi utilizado o método de varredura por deslocamento da amostra 

percorrendo imia malha de 500x250 e 400x100 pontos com espaçamento de 2|a.m, para 

ambas as varreduras. Os resultados são apresentados na forma de figuras de pólos para os 

planos {0002} e {1120}. Para a amostra de zircaloy; as figuras apresentadas podem ser 

consideradas iguais quanto as posições dos pólos, sendo que para o plano {0002} o valor 

de máximo tem precisão na primeira casa decimal, já para o plano {1120} este valor 

apresenta diferença significativa. Os autores calcularam o fator de Keams e obtiveram 

valores muito próximos para as duas reflexões. Os resultados para a liga de níquel foram 

apresentados na forma de figura de pólos do plano {200} e de FDOs para as duas técmcas 
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e apesar dos resultados serem apenas qualitativos, as figuras de pólos e as FDOs mostram-

se semelhantes entre si e com valores de máximo muito próximos. 

Rändle e Engler (2000) apresentaram um estudo sistemático comparando as duas técnicas 

utilizando como material a liga de aluminio com 1,3% Mn, laminada até redução de 92% e 

recristalizada a 450°C. Na Fig. 6.2 são apresentadas: (a) a distribuição das orientações de 

1.000 grãos no espaço de Euler, (b) a FDO calculada pelo método da expansão em série 

utilizando-se medidas de orientações de 100 grãos; (c) a FDO calculada para a distribuição 

apresentada em (a) e (d) a FDO obtida por difi-ação de raios X. Os autores consideram que 

as Fig. 6.2(a) e (d) assemelha-se fortemente e que apenas detalhes finos e pequenas 

variações da intensidade não puderam ser resolvidos, entretanto, no decorrer do trabalho 

consideram que a comparação entre as FDO pelo método direto Fig. 6.2(a) e pelo método 

indireto Fig. 6.2(c) é dificultada uma vez que a intensidade no método direto depende da 

dimensão da célula e é afetada localmente pela distorção do espaço. Na Fig. 6.3 é 

apresentada a evolução do parâmetro pr ,N em fimção de conjimtos de f(g) > 1, 2,...etc, 

mostrando que p r ,N converge mais rapidamente para valores de f(g) mais altos. 

*<Pi ̂ 2 =const. 

-»CO, i;02=const. GAUSS ODF 

(a) (b) 
Figura 6.2: FDOs de uma amostra de Al-l,3%Mn (laminado com redução de 92% e 

recristalizado por lOs a 450°C): (a) a distribuição das orientações de 1.000 
grãos no espaço de Euler, (b) a FDO calculada pelo método da expansão em 
série utilizando-se medidas de orientações de 100 grãos; (c) a FDO 
calculada para a distribuição apresentada em (a) e (d) a FDO obtida por 
difração de raios X (Randie e Engler,2000). 
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Figura 6.2: 
(c) (d) 

FDOs de urna amostra de Al-l,3%Mn (laminado com redução de 92% e 
recristalizado por lOs a 450°C): (a) a distribuição das orientações de 1.000 
grãos no espaço de Euler, (b) a FDO calculada pelo método da expansão em 
série utilizando-se medidas de orientações de 100 grãos; (c) a FDO 
calculada para a distribuição apresentada em (a) e (d) a FDO obtida por 
difração de raios X (Randie e Engler,2000). 

Figura 6.3: Evolução do parâmetro po.N e PN',N em fimção de conjuntos de f(g) > 1, 
2,...etc (Randie e Engler,2000). 

Engler (2001) apresentou resultados para macrotextura por difração de raios X e para 

microtextiu-a para regiões com presença de bandas de cisalhamento, seu trabalho tinha por 

objetivo o estudo da textura local na nucleação da recristalização em bandas de 
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cisalhamento em ligas de Al-3%Mg. São apresentadas as FDOS obtidas por difração de 

raios X para as amostras: laminada a 90%, laminada a 90% e recristalizada e laminada a 

97,5% e recristalizada; e para a técnica de EBSD as FDOs das regiões: da banda cubo, de 

contornos de grão, da banda de cisalhamento e da intersecção da banda de cisalhamento 

com os contornos de grãos; para estas análises foram medidos cerca de 350 grãos. É 

possível verificar que a textura total representa o conjunto das orientações encontradas nas 

regiões estudadas, o valor máximo de f(g) também mostra uma boa concordância. 

Caleyo et al. (2001) estudando o desenvolvimento da textura de recristalização do tipo 

cubo em Fe-50%Ni utilizou a técnica de difração de raios X nas medidas de macrotextura 

para as amostras laminadas e recristalizadas e a técnica de OIM para análise da 

microtextura varrendo uma área de 300^m na direção de laminação por 150|im na direção 

normal, com passo de l|a.m em forma de grade hexagonal. A partir dos dados de 

macrotextura foi calculada a fração volumétrica das principais componentes de textura 

usando o método desenvolvido por Helming, os dados de EBSD foram classificados 

estatisticamente e os resuhados apresentados na forma de gráficos de pontos e de barras 

mostrando uma. boa concordância de comportamento dos dados de microtextura com a 

macrotextura. 

Rios e Gottstein (2001) usaram as técnicas de difração de raios X e EBSD para a análise 

de macrotextura e microtextura, respectivamente, em Al-l%Mn para análise da evolução 

da textura em fimção da presença de contornos do tipo E9. Os resultados apresentados na 

forma de gráficos de FDOs para ambas as técnicas discutem as mudanças de textura devido 

aos diferentes tratamentos térmicos a que foram submetidas às amostras e apresentam 

grande discrepância no valor de F(g) máximo, que são atribuídos ao pequeno número de 

grãos analisados. 

Johansson et al. (2001) estudaram o gradiente de textura através da espessura da chapa de 

alumínio comercial, utilizando as técnicas de difração de nêutrons e EBSD com o objetivo 

de comparar os resultados e mostrar que a partir de dados de orientação individuais é 

possível representar a textura média. Porém os autores ressaltam que o conhecimento 

prévio, das possíveis orientações, obtidas por outros métodos é aconselhável. 
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Park e Lee (2001) estudaram a textura de deformação e de recristalização de tubos de Al-

Mg-Si. Foram realizados tratamentos térmicos em diversas temperaturas e tempos e as 

micrografias apresentadas mostram que as amostras analisadas possuíam tamanho de grão 

médio variando de 100 a 500|j,m, com exceção de uma que apresentou crescimento 

anormal de grão. Para a textura global, anaüsada por difração de raios X, os resultados de 

todas as amostras foram apresentados na forma de figuras de pólos. A análise da textura 

local foi realizada em três amostras: deformada, tempo médio de recristalização e na 

amostra com crescimento anormal de grão; das figuras de pólos apresentadas apenas na da 

amostra deformada foi possível perceber a existência de pólos de orientação preferencial 

do plano considerado, e na amostra com grão anormal foi possível identificar a orientação 

do grão. A comparação dos resultados obtidos pelas duas técnicas, no entanto, não 

apresenta concordância para a orientação da amostra com crescimento anormal de grão. 
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7. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

No estudo experimental foram utilizadas as ligas de aluminio 1050 e 3003. As 

composições químicas nominais das ligas são apresentadas na Tab. 5.1. Na Tab. 5.2 são 

apresentadas as análises químicas realizadas por fluorescência de raios X. 

Tabela 5.1: Composição química nominal das ligas utilizadas. 

Elemento Liga 

1050 3003 

Al 99,5 98,7 

Mn 0,05 1-1,5 

Mg 0,05 -
Si 0,25 0,6 

Cu 0,05 0,05-0,2 

Fe 0,4 0,7 

Ti 0,03 -

V 0,05 -

Zn 0,05 0,1 

O material foi recebido na forma de chapa após a etapa industrial de laminação 

a quente com espessura inicial de 5,75mm para a liga 1050 e de 6,8 mm para a liga 3003. 

Objetivando-se obter amostra com intensidade de textura variada o material foi laminado a 

frio com diversos graus de redução em laminador N° 35-LC-65-86 manufaturado por 

Indústria de Máquinas CHINELATTO Ltda., utilizando-se como lubrificante mistura de 

etanol com vaselina. A Tab. 5.3 apresenta a nomenclatura utilizada para cada amostra e a 

respectiva redução. 
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Tabela 5.2: Resultado das análises por fluorescência de raios X das ligas utilizadas. 

Elemento Liga 

1050 3003 

Al Matriz Matriz 

Mn 0,02±0,01 1,06±0,01 

Mg 0,04±0,01 0,05±0,01 

Si 0,18±0,01 0,09±0,01 

Cu 0,06±0,01 0,12±0,01 

Fe 0,36±0,01 0,64+0,01 

Ti <0,01 <0,01 

V <0,01 <0,01 

Zn <0,01 <0,01 

Tabela 5.3: Nomenclatura das amostras e respectiva redução por laminação a frio. 

Amostra Redução (%) 

A11050R60 60 

A11050R80 80 

A11050R94 94 

A13003R60 60 

A13003R80 80 

Al 3003R80 90 

As amostras foram submetidas a tratamento térmico a temperatura de 

(500±2)°C, para recristalização, em banho de sal tipo AVS250 da Brasimet, utilizando-se 

formo tipo poço Lindberg/Blue com controlador de temperatura Lindberg/Blue Modelo 

240, a temperatura do banho foi controlada pela inserção de termopar no banho próximo à 

amostra e a temperatura medida por termômetro Fluke modelo 52. O resfriamento foi 

realizado em água a temperatura ambiente. Os tempos de tratamento térmico são 

apresentados na Tab. 5.4. 



Estudo comparativo da análise de macrotextura pelas técnicas 53 
de difração de ralos X e difração de elétrons retroespalhados 

Tabela 5.4: Tempos de tratamento térmico a temperatura de (500±2)°C para 

recristalização. 

Amostra Tempo (s) 

A11050R60 90 

A11050R80 60 

A11050R94 40 

A13003R60 90 

A13003R80 60 

A13003R90 60 

Para a preparação metalográfica as amostras fi)ram embutidas em baquelita e 

Uxadas com lixas 400, 600 e 1500, e polidas com pasta de diamante de 6, 3 e 1 [im. O 

acabamento final foi realizado com polimento eletroKtico utilizando o equipamento 

Polectrol da marca Struers e como eletrólito a seguinte solução: 

700 ml de etanol absoluto 
120 mi de água destilada 
100 midebutil-gUcol 
68 mi de ácido perclórico 70%. 

As análises de textura por difração de raios X foram realizadas em um 

difratômetro da marca Rigaku, Modelo DMAX-2100, com acessório multipurpose, 

utilizando radiação de Cu Ka com foco ponto. O conjunto de fendas utilizado foi: 1/4° na 

posição de divergência, 4 mm na posição de espalhamento, 3 mm na posição de recepção, 

limitador de altura do feixe de 1,2 mm e fenda colimadora de Shulz. A Tab 5.5 apresenta a 

área iluminada em fimção do ângulo 20. 

Tabela 5.5: Área iluminada para cada um dos planos medidos por difração de raios X. 

Plano Área (mm ) 

111 4 

200 3 

220 2,5 

311 1 
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As análises por difração de elétrons retroespalhados foram realizada com o 

sistema de aquisição e identificação de padrões desenvolvidos pela TexSEM Laboratories 

Inc. e acoplado ao microscópio de varredura modelo XL-30 de Fei-PhiHps, utilizando 

tensão de aceleração de 20kV. 

O cálculo da função distribuição de orientações foi realizado como o programa 

desenvolvido por Lima (1991) para os dados obtidos por difração de raios X utilizando as 

figuras de pólos para os planos {111}, {200}, {220} e {311}; e pelo programa OIM 

desenvolvido por TexSEM Laboratories Inc. para os dados de difração de elétrons 

retroespalhados. 

O programa OIM não oferece a opção de soma dos dados de orientações 

individuais dos vários campos varridos a fim de se realiza o cálculo da fimção distribuição 

de orientações. Para este fim foi desenvolvido imi programa de computador em linguagem 

Delphi segimdo informações fornecidas pelo desenvolvedor do software da TexSEM 

Laboratories Inc (TexSEM Laboratories Inc-comunicação pessoal) 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As ligas de aluminio de alta pureza e com alto grau de deformação possuem 

texturas de deformação e de recristalização bastante típicas, as figuras de pólos do plano 

{111} que representam estas texturas são apresentadas na Fig. 8.1. 

As amostras da liga 1050 apresentaram textura de deformação diferente do 

comportamento típico, porém a textura de recristalização apresentou o comportado 

esperado. Já as amostras da liga 3003 utilizadas neste trabalho apresentaram após a etapa 

de laminação a frío a textura característica, assim como após a etapa de recristaUzação. 

Uma vez que o objetivo do trabalho é o estudo comparativo da análise da macrotextura 

pelas técnicas de difração de raios X e difração de elétrons retroespalhados para amostras 

com diferente intensidade de textura avaliada pelo índice ' T ' de textura este resultado foi 

considerado interessante e importante para o desenvolvimento do trabalho. O índice "J" de 

textura foi calculado a partir dos dados obtidos pela técnica de difração de raios X. 

Os resultados são apresentados e discutidos em três etapas distintas. 

Inicialmente os resultados obtidos pela técnica de difração de raios X, na segunda etapa 

são apresentados os resultados obtidos pela técnica de difração de elétrons retroespalhados 

e na última etapa são comparados e discutidos os resultados obtidos pelas duas técmcas. 

DL 

-DT DT 

(a) (b) 

Figura 8.1: Figuras de pólos típicas do plano {111} para o aluminio deformado (a) e 
recristalizado (b) (Grewen e Huber, 1978). 
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8.1 Resultados Obtidos por Difração de Raios X 

As Fig. 8.2 e 8.3 apresentam as figuras de pólos do plano {111} para as 

amostras das ligas 1050 e 3003 respectivamente, após a etapa de laminação a fiio 

(a) (b) (c) 

Figura 8.2: Figuras de pólos do plano {111} para as amostras (a) A11050L60, (b) 
A11050L80 e (c)A11050L94 após etapa de laminação a frio. 

1 

(a) (b) (c) 

Figura 8.3: Figuras de pólos do plano {111} para as amostras (a) 

A13003L60. (b) A13003L80 e (c)A13003L90 após etapa de laminação a frio. 

As Fig. 8.4 e 8.5 apresentam as figuras de pólos do plano {111} obtidas 

experimentalmente para as amostras das ligas 1050 e 3003 respectivamente, após a etapa 

de recristalização. A análise das figuras de pólos mostra que, após esta etapa, há uma maior 

simetria dos pólos presentes, porém a intensidade entre eles apresenta pequenas diferenças. 

Também é possível verificar que obteve se recristalização completa. 
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DL DL 

(a) (b) (c) 

DT 

a,10 
s.ao 
6,72 
4.54 
3.38 
2.18 
1,00 

Figura 8.4: Figuras de pólos do plano {111} para as amostras (a) A11050R60, (b) 
A1105OR80 e (c)A11050R94 após etapa de recristalização. 

DL 

9^i^ J~ 

DL 

LÉs£ 

(a) (b) (c) 

Figura 8.6: Figuras de pólos do plano {111} para as amostras (a) A13003R60. (b) 
A13003R80 e A13003R90 após etapa de recristalização. 

O programa desenvolvido por Lima (1991) para o levantamento da função 

distribuição de orientações é específico para a simetria da amostra ortorrómbica e a 

simetría do cristal cúbica. Assim sendo são utilizados apenas os dados de um dos 

quadrantes da figura de pólos. 

A obtenção experimental da figura de pólos para todos os quadrantes tem por 

objetivo a avaliação da simetría da amostra de maneira a garantir a correta utilização do 

programa, e também permite que seja obtida a média aritmética para o valor da intensidade 

a partir da redução dos dados dos quatro quadrantes para um quadrante. Nas Fig. 8.7 e 8.8 

são apresentados os quadrantes médios para o plano {111} das figuras de pólos 

apresentadas nas Fig. 8.5 e 8.6, respectivamente, e a partir destes dados é calculada a 

íunção distribuição de orientações. 
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(a) (b) (c) 

Figura 8.7: Quadrante médio para da figura de pólos do plano {111} das amostras: (a) 
A11050R60, (b) A11050R80 e (c) A11050R94. 

(a) (b) (c) 

Figura 8.8: Quadrante médio para da figura de pólos do plano {111} das amostras: (a) 
A13003R60, (b) A13003R80 e (c) A13003R90. 

As funções distribuição de orientações foram calculadas para L m à x ^ 2 2 , 

utilizando os dados das figuras de pólos dos planos {111}, {200}, {220} e {311}. Os 

resultados são apresentados nas Fig. 8.9 e 8.10 para as ligas 1050 e 3003, respectivamente. 
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— 3.1714 
* —1.5857 

Màx..t1 1 (a) 

50 55 60 

M á x 3 1 1 (b) 

Figura 8.9: Gráficos da função distribuição de orientações calculadas para as amostras: 
(a) A11050R60; (b) A11050R80 e (c) A11050R94. 
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— 7.SS57 
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Figura 8.9: Gráficos da fimção distribuição de orientações calculadas para as amostras: 
(a) A1I050R60; (b) A11050R80 e (c) A11050R94. 
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Figura 8.10: Gráficos da fianção distribuição de orientações calculadas para as amostras: 
(a) A13003R60; (b) A13003R80 e (c) A13003R90. 
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* —2.5 Max-17 5 (C) 

Figura 8.10: Gráficos da função distribuição de orientações calculadas para as amostras: 
(a) A13003R60; (b) A13003R80 e (c) A13003R90. 
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Tabela 8.1: Principais componentes de textura encontradas, sua intensidade e o índice "J' 

Amostra Componentes Intensidade(T.R.) índice "J" 
A11050R60 {110}<001> 

{001}<310> 
{001}<100> 

10,74 
11,10 
8,31 

2,17 

A11050R80 {001}<100> 
{211}<132>* 

31,11 
8,02 

4,76 

A11050R94 {001}<100> 
{211}<I32>* 

27,60 
4,30 

4,56 

A13003R60 {001}<100> 
{001}<310> 
{110}<112> 
{110}<001> 

12,89 
5,73 
5,95 
9,05 

2,06 

A13003R80 {001}<100> 
{001}<310> 
{110}<001> 

15,90 
10,39 
10,83 

2,53 

A13003R90 {001}<100> 
{001}<310> 

16,23 
17,50 

3,62 

(* - Componentes aproximados) 

A Tab. 8.1 apresenta as principais componentes de textura e a suas intensidades 

expressa em múltiplos da intensidade de uma amostra aleatoria (do ingles: times random, 

TR) e o índice ' T ' de textura para cada amostra, calculados a partir da fiinção distribuição 

de orientações obtidas pela técnica de difração de raios X. 

A análise dos resultados obtidos por difração de raios X mostra que foi 

possível obter uma intensidade de textura avaliada pelo índice ' T ' de textura variando de 

2,00 a 5,00. 

8.2 Resultados Obtidos por Difração de Elétrons Retroespalhados 

Para a análise da textura através da difração de elétrons retroespalhados, os 

parámetros de aquisição de dados foram otimizados para o aluminio e adotados para todas 

as amostras, e são apresentados na Tab. 8.2. 

Tabela 8.2: Parâmetros fixados para as análises das amostras de aluminio. 

Parâmetro Valor adotado 
Transformada de Hough: 
Número máximo de picos 10 
Número mínimo de picos 4 

Simetria dos picos 0,5 
Distância mínima entre picos 10 

Magnitude do pico 125 
Máscara de convolução Média (9x9) 

Passo de 0 1° 
Fração p 96% 

Número de "frames" 8 
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A Fig.8.11 apresenta os mapas de grãos de uma mesma região da amostra 

A13003R60 analisada utilizando-se diferentes números de "frames" por ponto para a coleta 

do padrão. O tempo de análise para cada caso, mantendo-se constante o passo e área, foram 

de: 6 minutos para 8 "frames" por ponto, 13 minutos para 16 "trames" e de 24 minutos 

para 32 "frames" por ponto. 

2.50 pm = 5 Steps IPF[001I 2 50iim = 5stecs ]PF|D01] 2 50Mm = 5stepe IPF[0011 

(a) (b) (c) 

Figura 8,11: Mapas de grãos obtidos para a análise de um campo da amostra A13003R60 
utilizando-se: (a) 8 "frames" por ponto, (b) 16 "frames" por ponto e (c) 32 
"frames" por ponto. 

Os pontos pretos no mapa representam pontos onde não houve a identificação 

do padrão obtido ou não foi obtido padrão, pode-se observar que com o aumento do 

número de "frames" por ponto há uma diminuição no número de padrões não identificados. 

Além disso, aumentando-se o número de "frames" por ponto é possível perceber que 

regiões pertencentes a um mesmo grão passam a apresentar uma menor dispersão entre as 

orientações medidas. No entanto, é interessante observar que em alguns casos 

determinadas orientações foram medidas em uma configuração e não foram em outra, isto 

é não há repetição dos mesmos pontos pretos nas figuras, e em outros casos as orientações 

identificadas para um mesmo ponto são muito diferentes dependendo da configuração. 

Uma vez que o objetivo é a intercomparação das técnicas foi adotado o 

parâmetro de oito "frames" por ponto visando que as análises não ultrapassassem um 

tempo não tão disparatado em relação à análise por difração de raios X. 

A dimensão do campo e o passo foram determinados individualmente para 

cada amostra considerando-se o tamanho do grão, de modo que em média cada grão fosse 

representado por três pontos na varredura. 
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As figuras de pólos discretas do plano {111} obtidas para as amostras da liga 

1050 e 3003 são apresentadas nas Fig. 8.12 e 8.13, respectivamente, o número de pontos 

representados é aproximadamente igual para todas as amostras. 

DL DL 

DT 

-• í . í ^ T - . - ' í í ^ r ^ -
DT 

(a) (b) 

Figura 8.12: Figuras de polos discretas do plano {111} para as amostras: (a) A11050R60. 
(b) A11050R80 e (c) A11050R94. 

DL DL DL 

DT DT DT 

(a) (b) (c) 

Figura 8.13: Figuras de polos discretas do plano {111} para as amostras: (a) A13003R60, 
(b) A13003R80 e (c) A13003R94. 

A análise das figuras discretas, considerando-se o número de pontos 

representados, permitiu avaliar a súnetria e o espalhamento em tomo das componentes 

principais das amostras, com exceção da amostra A13003R80. O programa OIM não possui 

um recurso que permita apresentar a figura de pólos discreta na forma de curvas de níveis, 

no entanto, pode-se calcular a figura de pólos, a partir dos coeficientes CP', e graficá-la na 

forma de curvas de níveis, porém neste caso é necessário definir urna simetria para a 

amostra. Teoricamente independente da imposição da simetría triclínica ou ortorrómbica. 
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desde que a amostra apresente simetria os resultados deverão ser semelhantes. Nas Fig. de 

8.14 a 8.19 são apresentadas as figuras de pólos do plano {111} utilizando no cálculo a 

simetria triclínica e a simetria ortorrómbica obtidas para as amostras. 

(a) (b) 
Figura 8.14: Figuras de polos do piano {111} para a amostra A11050R60 calculada com 

simetría triclínica (a) e ortorrómbica (b). 

(a) (b) 
Figura 8.15: Figuras de polos do piano {111} para a amostra A11050R80 calculada como 

simetría tricHnica (a) e ortorrómbica (b). 
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-0-

(a) (b) 
Figura 8.16: Figuras de p o l o s do plano {111} para a amostra A11050R94 calculada como 

simetría triclínica (a) e ortorrómbica (b). 

(a) (b) 
Figura 8.17: Figuras de p o l o s do plano {111} para a amostra A13003R60 calculada como 

simetría triclínica (a) e ortorrómbica (b). 

/ \ 1 '' ^ í 

J 0 ) . 

j, ^ 

(a) (b) 
Figura 8.18: Figuras de p o l o s do plano {111} para a amostra A13003R80 calculada como 

simetría triclínica (a) e ortorrómbica (b). 
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(a) (b) 
Figura 8.19: Figuras de polos do plano {111} para a amostra A13003R90 calculada como 

simetría triclínica (a) e ortorrómbica (b). 

Para as amostras que apresentam maior intensidade de textura, a imposição de 

um tipo ou outro de simetria não acarreta em diferenças significativas. Para as amostras 

A11050R60 e A13003R60. com índice de textura menor que 2,50, as diferenças são 

significativas, como pode ser visto pelo desaparecimento do pólo situado a 

aproximadamente 30° no eixo D L (direção de laminação). na amostra A13003R60. 

As fimções distribuição de orientações foram calculadas utilizando o método 

da expansão em série com Lniáx=22 e largura da gaussiana de 5° para todas as amostras. 

Também as funções distribuição de orientações foram calculadas para simetria triclínica e 

ortorrómbica e são apresentadas nas Fig. de 8.20 a 8.25. 
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2,75 
2,31 
1,88 
1,44 

— 1,00 
max=4,07 

(a) 

P PJ^^ U > ^ - = ^ 

— 2,35 
2,13 
1,90 
1,68 
1,45 

— 1,23 
— 1,00 

nnax=2,58 

(b) 

Figura 8.20: Gráfico da fiinção distribuição de orientações para a amostra A11050R60: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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— 1,00 
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15,16 
12,33 
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— 1,00 
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(b) 

Figura 8.21: Gráfico da função distribuição de orientações para a amostra A11050R80: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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Figura 8.22; Gráfico da flinção distribuição de orientações para a amostra A11050R94: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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Figura 8.23: Gráfico da função distribuição de orientações para a amostra A13003R60: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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Figura 8.24: Gráfico da fianção distribuição de orientações para a amostra A13003R80: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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Figura 8.25: Gráfico da fianção distribuição de orientações para a amostra A13003R90: 
(a) triclínica e (b) ortorrómbica. 
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As figuras de pólos calculadas impondo-se a condição de simetria triclínica 

mostram que os pólos mesmo quando da mesma orientação apresentam variações na 

intensidade, isto pode ser visto também nos gráficos da íunção distribuição de orientações. 

A imposição da simetria ortorrómbica de modo geral causa um alargamento 

nos picos das principais orientações. Há uma pequena variação na posição dos picos das 

orientações principais, para as amostras com índice de textura maior que 2,50. 
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Figura 8.26: Gráfico do parâmetro PN.N calculado em fimção do número de orientações 
medidas. 
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Figura 8.27: Gráfico do parâmetro PN,N- calculado em íunção do número de grãos. 
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O parâmetro PN,N ' foi calculado em fimcao do número de orientações medidas e 

do número de grãos as curvas obtidas são apresentadas nas Fig. 8.26 e 8.27, 

respectivamente. 

As curvas levantadas para o parâmetro PN,N ' apresentam o comportamento 

esperado, isto é as diferenças percentuais tendem a diminuir com o aumento do número de 

pontos atingindo um patamar. A comparação entre os gráficos apresentados nas Fig. 8.25 e 

8.26 mostra que o aumento do número de orientações medidas não implica no aumento, na 

mesma proporção, do número de grãos. 

8.3 Comparação entre os Resultados das Duas Técnicas 

Na comparação das figuras de pólos dos dados obtidos experimentalmente por 

difi-atometria de raios X (Fig. 8.5 e 8.6) com as figuras de pólos calculadas utilizando a 

simetria triclínica (Fig. 8.14 a 8.19(a)) não são vistas diferenças significativas para as 

amostras das liga 1050, porém para as amostras da liga 3003 as diferenças são mais 

significativas. 

Uma possível explicação para este fato é a presença das fases dos precipitados 

na liga 3003. Por difratometria de raios X estas fases só interferem no resultado da medida 

se a quantidade for significativa e se os picos característicos se sobrepuserem aos picos do 

alumínio dos planos medidos. Já utilizando a técnica de difração de elétrons 

retroespalhados estas fases podem ter o padrão de linhas de Kikuchi identificado como um 

padrão de alumínio, conseqüentemente contribuindo para o levantamento tanto da figura de 

pólos como da função distribuição de orientações. 

Lembrando que a figura de pólos dos dados levantados por difratometria de 

raios X é a representação de dados medidos fisicamente, a comparação destas com as 

calculadas considerando a simetria triclínica mostra a diferença real para as orientações 

identificadas. 

A comparação das figuras de pólos dos dados de difração de raios X após a 

etapa de correções da radiação de fundo, desfocalização e média dos dados dos quatro 

quadrantes (Fig. 8.7 e 8.8) com as figuras de pólos levantadas por EBSD utilizando a 

simetria ortorrómbica (Fig. 8.14 a 8.19 (b)) não apresenta diferenças significativas em 

ambas as ligas. Com exceção da amostra A11050R80, onde o pólo situado sobre o eixo DL 
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existente na figura de pólos levantada por difração de raios X, não é visto na figura de 

pólos calculada como simetria ortorrómbica, apesar de ser identificável na figura de pólos 

discreta. 

Já a comparação das figuras de pólos dos dados processados com os dados 

levantados considerando a simetría ortorrómbica mostra as diferenças que serão 

introduzidas no cálculo da função distribuição de orientações. 

A comparação entre as funções distribuição de orientações, considerando 

apenas as calculadas impondo-se a simetría ortorrómbica, apresentam diferenças 

significativas. As amostras com menor intensidade de textura, A11050R60 e A13003R60, 

apresentam mais componentes de textura nas fimções distribuição de orientações 

calculadas a partir dos dados obtidos por difração de elétrons retroespalhados, que é o 

esperado de acordo com a teoría. 

Para as amostras A13003R80 e A13003R90 a flinção distribuição de orientações 

calculada a partir dos dados de difração de raios X apresenta como componentes principais 

as orientações: {100}<001> e {100}<013>, já as calculadas por difração de elétrons 

retroespalhados mostram que a componente principal de orientação está próxima a 

{100}<013>, isto pode ser mais bem visualizado no gráfico da fibra {100}//DN 

apresentado na Fig. 8.28; a presença da orientação {100}<110> esta relacionada ao 

fenómeno de ghost. 

{100)<001> {100}<310> {100}<110> 
{100)<310> {100 )<001> 

Figura 8.28: Gráfico da fibra {100}//plano da chapa para as amostras A13003R80, 
A13003R90 obtidas por difração de raios X e por EBSD. 
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As amostras A11050R80 e A11050R94 foram as que apresentaram maior 

semeüiança entre as fimções distribuições de orientações calculadas pelas duas técnicas. 

A comparação da intensidade das orientações mostra diferença significativa 

independente do grau de textura, esta diferença tem sido observada com freqüência. Nos 

trabalhos publicados. 

As Fig. 8.29 e 8.30 apresentam as curvas do parâmetro pV.N calculadas em 

fiinção do número de orientações medidas e do número de grãos, respectivamente. 
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Figura 8.29: Gráfico do parâmetro p'r.N calculado em fimção do número de orientações 
medidas. 
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Figura 8.30: Gráfico o parámetro p ' r,N calculado em fianção do número de grãos. 
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A análise do parámetro p \ , u mostra que para as amostras A11050R80, 

A11050R94. A13003R60 e A13003R80 a adição de mais pontos não deverá alterar o 

comportamento da curva. Para as amostras A11050R60 e A13003R90 não se estabeleceu o 

patamar da curva desejado; a curva em fimção do número de grãos, Fig.8.30, mostra que o 

aumento do número de pontos no caso destas amostras não corresponde ao aumento do 

número de grãos, o que é urna possível explicação para o comportamento da curva. Para a 

amostra A13003R90, o comportamento ascendente da curva pode ser explicado pela 

presença de regiões com orientações distintas, como pode ser visto na Fig.8.31, de maneira 

na soma de campos pode prevalecer uma ou outra orientação. 
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• 4.744 

3.096 
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- 1 . 7 4 9 
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0° 

Figura 8.31: Seções (p2=0 das fimções distribuição de orientações de dois campos da 
amostra A13003R90. 

A Tab. 8.3 apresenta o índice ' T ' de textura calculado a partir da função 

distribuição de orientações para os dados obtidos pela técnica de difração de raios X e para 

os dados obtidos por difração de elétrons retroespalhados. Os valores obtidos apresentaram 

comportamento semelhante para as duas técnicas. 

Tabela 8.3: índice "J" de textura. 

Amostra "J" (FDO) 
DRX EBSD 

Al 1050R60 2.17 1.15 
A11050R80 4,76 2,29 
A11050R94 4,56 5,64 
A13003R60 2,06 1,05 
A13003R80 2,53 1,13 
A13003R90 3,62 1,50 

A Fig.8.32 apresenta os valores de p'r.N em função do índice ' T ' de textura das 

amostras. O gráfico mostra que com o aumento do índice de textura o parâmetro p'r.N 

diminui, este comportamento é explicado pelo fato de que, na análise por difração de 
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elétrons retroespalhados são observadas todas as orientações presentes, enquanto que na 

análise por difração de raios X contribuem para o levantamento da fimção distribuição de 

orientações apenas os planos analisados; com o aumento da intensidade a fração aleatoria 

medida pela técnica de difração de elétrons retroespalhados diminui, de maneira que as 

diferenças entre as fimções distribuições de orientação são devidas principalmente as 

principais orientações presentes e suas diferenças de intensidades. 
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Figura 8.32: Gráfico do parâmetro p ' r ,N em fimção do índice "J" de textura. 
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% CONCLUSÕES 

A análise global dos dados permite concluir que: 

» os resultados obtidos por difração de raios X representam a macrotextura 

com maior confiabüidade, uma vez que a intensidade medida esta 

físicamente relacionada com o número de células unitárias que possuem 

uma determinada orientação; 

• a boa avaliação da macrotextura por EBSD depende: 

1. da intensidade de textura: para amostras com índice "J" menor que 

4,00 é necessária á obtenção de um grande número de medidas de 

orientações para que o parámetro pw.w mantenha-se constante; 

2. o número de medidas de orientações necessárias para representar a 

macrotextiu-a está relacionado com a microestrutura: amostras com 

presença de precipitados e que apresentem heterogeneidades na 

microestrutura necessitam de um número maior de medidas; 

3. o número de medidas de orientações é inversamente proporcional 

ao tamanho de grão.a simetría triclínica na análise por EBSD é um 

bom indicativo da quaüdade do conjunto de dados obtidos, uma vez 

conhecida a simetria da amostra. 

A comparação dos resultados obtidos pelas duas técnicas mostra que: 

• as figuras de pólos obtidas pelas duas técnicas apresentam-se bastante 

semelhantes quando se utiliza a simetría triclínica; 

« as fimções distribuições de orientações para as amostras com intensidade de 

textura alta, com índice "J" de textura superior a 4,00 no caso deste estudo, 

apresentaram melhor concordância quanto as componentes de orientação 

presentes; 

• os valores para intensidade de cada orientação não apresentaram 

concordância, e nenhum comportamento sistemático, este fato pode ser 
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atribuido a variações estatísticas nos dados de orientações obtidos por 

EBSD; 

• a partir do parâmetro p'r^N não é possível determinar se as diferenças são 

devidas à presença de componentes de orientação diferentes ou a diferença 

quantitativa das componentes. 

• o gráfico p 'r,N X ' T ' mostra que os resultados obtidos pelas duas técnicas 

assemelham-se mais com o aumento do índice "J" de textura. 
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INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS DE TEMPERA E 
REVENIMENTO NO PROCESSO DE NITRETAÇÃO EM BANHO DE SAIS 

NO AÇO RÁPIDO AISI M-2 

RESUMO 

PEDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES CARDOSO 

O aço rápido AISI M2 é caracterizado por uma microestrutura composta de 

carbonetos primários em matriz martensítica contendo carbonetos secundários. A 

quantidade de carbonetos presente depende do tratamento térmico realizado e influi nas 

propriedades mecânicas do aço. 

Os tratamentos térmicos usualmente utilizados são tempera seguida de 

revenimento, porém tratamentos de superfície também podem ser aplicados para 

aumentar as propriedades tribológicas deste aço. Dentre es tes processos de tratamento 

de superfície destaca-se a nitretação, que é responsável por mudanças nas propriedades 

superficiais dos aços, como aumento da resistência ao desgaste, da resistência a fadiga e 

da dureza superficial das peças. 

Apesar de ser um processo utilizado em aços rápidos há quatro décadas, a 

nitretação continua em evidência e vem aumentando sua participação com relação a 

outros processos de tratamento de superfície devido a vantagens como baixo custo e 

produção de uma camada aderente e contínua com a matriz. 

O aço rápido AISI M2 é habitualmente utilizado após sofrer nitretação, porém 

nunca haviam sido estudadas e comparadas as microestruturas nitretadas provenientes 

de tratamentos de tempera e revenimento em várias temperaturas. O processo de 

nitretação aplicado foi o de nitretação em banho de sais, o mais utilizado Industrialmente. 



o trabalho terá como objetivo estudar e analisar o efeito dos tratamentos térmicos 

de tempera e revenimento no processo de nitretação em banho de sais do aço rápido AISI 

M2. As amostras foram submetidas a tratamento térmico de tempera em banho de sal nas 

temperaturas de 1080°C e 1170°C. Após a tempera foram realizados revenimentos em 

cinco temperaturas para construção do diagrama de revenimento do aço. Finalmente, as 

amostras submetidas ao revenimento na temperatura de 540°C foram nitretadas em 

banho de sal por 1/6h, 1h e 2h. 

Observa-se nas amostras nitretadas a presença de camada branca para as duas 

condições de tempera e para os tempos de nitretação de 1 e 2 horas. As amostras 

nitretadas após tempera a 1080°C apresentam uma profundidade de camada levemente 

superior às amostras temperadas a 1170°C e submetidas ao mesmo tratamento de 

nitretação. A difusão do nitrogênio na matriz do aço AISI M2 durante a nitretação tende a 

obedecer a Lei de FIck. 



HARDENING AND TEMPERING INFLUENCE ON AISI M2 TOOL STEEL 
SUBMITTED TO LIQUID NITRIDING 

ABSTRACT 

PEDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES CARDOSO 

AISI M2 tool steel is characterized by primary in a martensite structure containing 

secondary carbides. Carbides amount depends on the applied heat treatment and affects 

mechanical properties of this steel. Quenching followed by tempering Is an usual heat 

treatment although surfaces treatments can be added to increase tribologlcal properties. 

Among others surface treatments, nitriding has been increasing performance of tools 

and manufacture products. Nitriding is responsible for changes in surfaces properties such 

a s wear and fatigue resistance, a s well as surface hardening Improvement. Nitriding has 

been used as a surface treatment for high speed steels for four decades. In recent years , 

it has increased when compared to other surface treatment process, due to advantages as 

low cost, adherence and continuous layer with matrix, important properties for tribology. 

AISI M2 tool steel is usually submitted to liquid nitriding and this present work shows 

a comparison between its hardened and tempering microstructure after liquid nitriding at 

three different conditions. In fact, this work proposes studying AISI M2 tool steel submitted 

to austenitization at 1080 and 1170°C followed by tempering and liquid nitriding. This 

choice was made considering that lower quenching temperature could be used in 

detrimental of final hardness, but increasing toughness. 

White layer was observed after nitriding for 1 and 2 hours. Samples submitted to 

austenitization at 1080°C show a slightly bigger depth layer than those submitted to 

austenitization at 1170°C. Layer growth kinetics corresponds to Pick's diffusion laws. 



1. Introdução 

O aço rápido AISI M2 é caracterizado por uma microestrutura composta de 

carbonetos primários em matriz martensítica contendo carbonetos secundários. A 

quantidade de carbonetos presentes, para uma determinada composição química, 

depende do tratamento térmico realizado e influi nas propriedades mecânicas do aço. 

Tempera e revenimento são tratamentos térmicos usualmente utilizados, porém 

tratamentos de superfície também podem ser aplicados para aumentar as propriedades 

tribológicas deste aço. Dentre os diversos processos de tratamento de superfície, a 

nitretação merece destaque, já que vem sendo empregado com suces so aumentando o 

desempenho de ferramentas em serviço. A nitretação é responsável por mudanças nas 

propriedades superficiais dos aços, como aumento da resistência ao desgaste, da 

resistência a fadiga e da dureza superficial das peças. 

Apesar de ser um processo utilizado em aços rápidos há quatro décadas, a 

nitretação continua em evidência e vem aumentando sua participação com relação a 

outros processos de tratamento de superfície devido a vantagens como baixo custo e 

geração de uma camada aderente e contínua com a matriz. 

O aço rápido AISI M2 é habitualmente utilizado após sofrer nitretação, porém não 

estão disponíveis na literatura estudos comparativos das microestruturas nitretadas 

provenientes de tratamentos de tempera e revenimento em várias temperaturas. O 

processo de nitretação aplicado neste estudo foi o de nitretação em banho de sais, o mais 

utilizado industrialmente. 



Apesar da extensa utilização de aços rápidos nitretados pela indústria, poucas 

referências foram encontradas na literatura, o que reforça ainda mais a importância do 

trabalfio. 

O trabalho terá como objetivo estudar e analisar o efeito dos tratamentos térmicos 

de tempera e revenimento no processo de nitretação em banho de sais do aço rápido AISI 

M2. As amostras foram submetidas a tratamento térmico de tempera em banho de sal nas 

temperaturas de 1080 e 1170°C. Após a tempera foram realizados revenimentos em cinco 

temperaturas para construção do diagrama de revenimento do aço. Finalmente, as 

amostras submetidas ao revenimento na temperatura de 540°C foram nitretadas em 

banho de sal por 1/6h, 1 h e 2h. 

Observa-se nas amostras nitretadas a presença de camada branca para as duas 

condições de tempera e para os tempos de nitretação de 1 e 2 horas. As amostras 

nitretadas após tempera a 1080°C apresentam uma profundidade de camada levemente 

superior às amostras temperadas a 1170°C e submetidas ao mesmo tratamento de 

nitretação. A difusão do nitrogênio na matriz do aço AISI M2 durante a nitretação tende a 

obedecer a Lei de Fick. 



2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Aços Rápidos 

Aços Ferramenta são ligas de ferro-carbono que contém outros elementos de liga, 

desenvolvidos com o objetivo de utilização em ferramentas industriais. Os aços rápidos 

são classificados de acordo com a AISI (1) como aços ferramenta destinados a produção 

de ferramentas de corte, serras e bicos de bombas injetoras de motor. O aço rápido AISI 

M2 é um aço rápido ao molibdênio, cujas principais aplicações são brocas espirais de alta 

qualidade, fresas de todos os tipos e ferramentas de corte em geral (2). 

Os aços rápidos recebem este nome devido a sua capacidade de manter elevada 

dureza em operações de corte a altas velocidades. Esse s aços são conhecidos por mais 

de um século. Sua descoberta pode ser atribuída a Robert F. Mushet em 1868, que 

acidentalmente percebeu que aços com elevados teores de tungstênio tornavam-se duros 

quando submetidos ao resfriamento ao ar, enquanto que outros aços necessitavam de 

resfriamento em água para atingir mesmos níveis de dureza. Após as experiências de 

Maunsel e White da Bethiehem Steel Works em 1898 foram conhecidas as vantagens de 

temperar em temperaturas elevadas e posteriormente foram descobertos os benefícios do 

endurecimento secundário.(3) 

Os aços rápidos são caracterizados por apresentarem, após tempera e revenimento, 

uma microestrutura constituída basicamente por carbonetos primários em matriz 

martensítica contendo carbonetos secundários. A quantidade de carbonetos varia de 

acordo com o tratamento térmico aplicado, o que influi diretamente nas propriedades 

mecânicas e tribológicas do aço. Os tratamentos usualmente aplicados são recozimento e 

tempera seguida de revenimento. 
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A complexidade dos aços rápidos está relacionada com a quantidade de elementos 

de liga presentes, destacando-se o cromo, molibdênio, tungstênio e vanadio e em alguns 

casos , substancial quantidade de cobalto (4). O balanceamento entre o carbono e os 

demais elementos de liga objetiva, após tratamento térmico, a obtenção de elevada 

dureza, elevada resistência ao desgaste , elevada resistência ao amolecimento por calor e 

boa tenacidade para permitir a utilização efetiva em operações industriais de corte(5). 

Os aços rápidos são basicamente empregados na fabricação de ferramentas de 

corte, normalmente quando s e deseja um corte com grande velocidade e pesados 

avanços. Os primeiros aços rápidos desenvolvidos foram os da série T (ao tungstênio). 

Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coréia foram desenvolvidas 

alternativas e criados o s aços da série M (ao molibdênio). Como o peso atômico do 

molibdênio é aproximadamente metade daquele do tungstênio, a adição de 1% em peso 

de molibdênio produz, aproximadamente, o dobro do volume de carbonetos do que a 

adição da mesma porcentagem de tungstênio (1). 

O aço rápido AISI M2 tem s e caracterizado como um dos aços rápidos mais 

populares. Estudos mostraram, que no período de 1950-1960, nos EUA, os aços M2, Ml 

e M10, representaram acima de 70% dos aços rápidos consumidos em peso. O aço M2, 

por outro lado, teve sua participação no consumo dos aços rápidos situada em torno de 

40 % da tonelagem total consumida (1). 

Dados fornecidos pela empresa Villares Metals S.A. revelam que o volume de aços 

rápidos consumidos no Brasil e no mundo em 1998 foi de 2.500 e 60.000 toneladas, 

respectivamente. Dentro deste total o AISI M2 representa 80% do consumo, com 2.000 e 

48.000 toneladas produzidas em 1998. 
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o consumo de aços rápidos, principalmente do AISII\/I2 permaneceu constante nos 

últimos três anos, e o aumento do consumo de matéria prima para ferramentas foi 

absorvido por outros materiais, entre eles o metal duro. 

Ainda hoje, os aços rápidos ocupam uma posição importante no cenário dos 

materiais utilizados em ferramentas de corte, apesar do carbeto de tungstênio sinterizado 

ser responsável por parcelas crescentes da produção destas ferramentas, graças ao 

maior nível de automação das indústrias usuárias. O destaque dos aços rápidos é 

atribuído tanto a fatores técnicos, principalmente a boa usinabilidade, quanto a um certo 

conservadorismo do setor industrial, em grande parte decorrente da ampla gama de 

produtos disponíveis no mercado (6). A tendência atual na tecnologia de produção de 

ferramentas de corte é otimizar os custos e atingir desempenho satisfatório. 

O aço rápido AISI M2 é conhecido comercialmente como um aço rápido com 

molibdênio de alto rendimento, indicado para aplicações que necessitam de elevada 

tenacidade e superior resistência à abrasão. 

A composição química do M2, de acordo com a norma AISI e com a ASTM A 600 

(para produtos conformados mecanicamente) encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1: Composição Química do aço rápido M2 de acordo com a norma AISI e com a 

norma ASTM A 600 (7). 

c Si IVIn Cr IVIo P S W V 

0,78-

0,88 

0,20-

0,45 

0,15-

0,40 

3,75-

4,50 

4,50-

5,50 
<0,03 <0,03 5,50-

6,75 

1,75-

2,20 
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Os principais elementos químicos nos M2, assim como nos demais aços rápidos, 

estão presentes na matriz e nos carbonetos. O balanceamento da quantidade de matriz e 

carbonetos deve ser tal que após o tratamento térmico, a microestrutura resultante 

apresente as propriedades mecánicas necessárias para uma determinada aplicação. 

Os carbonetos podem ser divididos em primários e secundários. Consideram-se 

carbonetos primários aqueles originados da fase líquida e carbonetos secundários 

aqueles resultantes de reações no estado sólido (6) durante o recozimento (3) ou no 

aquecimento devido ao trabalho a quente (8). 

O carbono é o elemento de liga responsável pelas principais transformações de 

fase que ocorrem nos aços rápidos, estando quase que totalmente na forma de 

carbonetos quando o aço está no estado recozido. Durante a austenitização, o mesmo 

entra em solução sólida na matriz promovendo o endurecimento da martensita após 

tempera e precipita-se, no revenido, sob a forma de carbonetos secundários (3). O 

exces so ou deficiência de carbono pode alterar sensivelmente as propriedades mecânicas 

obtidas após tratamento térmico. 

Os demais elementos de liga irão influenciar tanto no tratamento térmico quanto 

nas propriedades mecânicas obtidas após tratamento térmico. 

O cromo que está presente na matriz dos aços rápidos aumenta a temperabilidade, 

a resistência à corrosão e oxidação, melhora a resistência às altas temperaturas, melhora 

a resistência ao desgaste e ao revenido na faixa de 450 a 500°C e eleva o pico de dureza 

secundária, pelo fato de retardar a precipitação e melhorar a distribuição dos carbonetos 

secundários (9,10). O manganês reduz a fragilidade devido à presença residual de 

enxofre. O silício é desoxidante e aumenta à resistência a oxidação. 

O vanadio eleva a temperatura de crescimento do grão de austenita, promovendo o 

refino de grão (11) e aumenta a temperabilidade quando dissolvido. 
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o molibdênio eleva a temperatura de crescimento do grão de austenita, aumenta a 

temperabilidade e eleva a dureza a quente (12). 

O tungstênio, por sua vez, causa elevado endurecimento secundário, elevando o 

pico de dureza e melhorando a resistência ao revenimento (12). 

Um aço rápido AISI M2 recozido contém de 25 a 30% de carbonetos em volume(3). 

Estes carbonetos podem ser divididos em três tipos, o s carbonetos MaaCe, MeC e MC. 

Cada um destes carbonetos tem uma estrutura cristalina e afinidade diferente pelos 

elementos de liga formadores de carboneto. 

O carboneto MeC corresponde ao carboneto complexo Fe4W2C ou Fe4Mo2C. Este 

carboneto tem uma composição química variável não só nos teores de Fe, W e Mo, como 

também pode dissolver Cr e V. A estrutura cristalina correspondente a este carboneto é a 

cúbica de face centrada (CFC). O carboneto MasCe corresponde ao carboneto CrasCe, que 

como o MeC é capaz de dissolver teores de Fe, W, Mo e V. A estrutura cristalina do 

carboneto M23C6 é a cúbica de face centrada (CFC). O carboneto MC corresponde ao 

carboneto VC e V4C3. Este carboneto tem uma limitação maior em dissolver outros 

elementos de liga e pode dissolver quantidades limitadas de W, Mo, Cr e Fe. A estrutura 

cristalina do MC é cúbica de corpo centrado (CCC) (11). 

Pode-se relacionar a presença dos carbonetos acima com os teores de carbono e 

vanádio presentes nos aços rápidos. A formação do MeC é predominante para todas as 

quantidades de carbono e vanádio, sendo inexistente apenas para teores de vanádio 

maiores que 10% e menos de 0,50% de carbono. A formação do MC ocorre para todos os 

aços rápidos com teor de carbono superior a 0,25% e vanádio superior a 1%. Por fim, a 

formação de M23C6 é favorecida por uma elevada razão entre as porcentagens em peso 

de carbono e vanádio. Considerando uma matriz do aço rápido AISI M2 recozida, o 

carboneto MeC é predominante seguido do MasCe e do MC (11). 
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Após tempera, cerca da metade dos elementos de liga continuam em solução 

sólida na matriz de um aço rápido (6). Estes elementos de liga devem precipitar durante o 

recozimento e principalmente revenimento. Quando temperada, a matriz austenítica é 

convertida para martensita e austenita retida, sendo que a proporção entre elas depende 

da composição química da matriz (11). 



Quando submetido à têmpera, a quantidade de carbonetos presentes fica em torno 

de 7 a 15%. Esta variação considerável de volume de carbonetos na matriz no estado 

recozido e no estado temperado pode ser vista na figura 1. 

Temperado a 1220°C Recozido 

M 4 9 3 K\ AIS! M2 

I Total DlVieC IM23C6 IMC 

Figura 1: Quantidades relativas de carbonetos no estado recozido e no estado temperado 

para a temperatura de tempera indicada (4). 

Quando a tempera é realizada em temperaturas superiores a 1095''C, as fases 

presentes são Austenita, MeC e MC. Quando a tempera é realizada abaixo de 1095°C, a 

fase M23C6 também s e faz presente (11). A quantidade de elementos de liga dissolvidos 

na matriz e o volume de fases presentes na matriz de um aço rápido AISI temperado em 

várias temperaturas diferentes varia conforme a figura 2. 
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Temperatura de Têmpera (K) 
1199,6 1310,7 U21,à 1 533 

926,6 1037,7 1148,8 1260 

Temperatura de Têmpera (C) 

Figura 2: Variação da quantidade de elementos de liga dissolvidos na matriz e do volume 

de fases presentes de um aço rápido AISI M2 temperado em várias temperaturas (11). 

Pode-se notar, a partir dos gráficos da figura 2, que a quantidade do carboneto MC 

formado é constante para as várias temperaturas de tempera, o que significa que ele é 

praticamente insolúvel em qualquer uma das temperaturas de têmpera usualmente 

16 y, I s<' l:í 



aplicadas. A quantidade de austenita retida cresce de acordo com o aumento da 

temperatura de tempera realizada. 

O carboneto MasCe, por sua vez, s ó está presente para temperaturas de tempera 

inferiores a aproximadamente 1095°C, o que indica que ele é praticamente dissolvido nas 

temperaturas comerciais de tempera do AISI M2, fornecendo para a matriz quantidade de 

carbono suficiente para a formação de austenita e conseqüente formação de martensita 

(11). 

O carboneto MeC é o carboneto presente em maior quantidade para todas as 

temperaturas de tempera realizada, porém para temperaturas superiores a 1095°, a 

tendência que antes era constante passa a ser decrescente. Este carboneto é rico em Mo 

e W e pode ser parcialmente dissolvido, contribuindo no endurecimento secundário após 

tempera (11). 

Os aços rápidos AISI M2 após tempera e revenimento contém de 7 a 15% de 

carbonetos em volume, do tipo MeC e MC (3, 6, 13). A dispersão fina destes carbonetos 

aumenta a resistência mecânica da liga e retém as partículas resistentes ao desgaste, 

apesar das altas temperaturas e tensões típicas das operações de usinagem (4). Na 

condição temperada e revenida é esperada uma elevada quantidade de austenita retida 

que pode chegar a 20%(3), dependendo do ciclo de revenimento aplicado. A quantidade 

de austenita retida é proporcional ao teor de carbono do aço rápido a ser temperado. O 

aço rápido AISI M2 contém aproximadamente 25% de austenita retida após tempera. 

Estudos realizados com ligas de composição química semelhante ao AISI M2, porém com 

teores variáveis de carbono revelam que a quantidade de austenita retida é aumentada 

consideravelmente quando o teor de carbono é elevado para 1% e 1,3%, podendo chegar 

a 55% e 70% respectivamente (12). 
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o AISI M2, com teor de carbono entre 0,78-0,88%, deve ser submetido a um duplo 

revenimento de duas horas para eliminar totalmente a austenita retida, sendo o primeiro 

revenimento utilizado para eliminar a austenita retida e o segundo para revenir a 

martensita formada. O aço rápido AISI M 41 com 1,08% de carbono, por sua vez, deve 

ser submetido a um triplo revenimento de duas horas para eliminar a austenita retida. Os 

dois primeiros revenimentos visam eliminar a austenita retida e o terceiro revenir os 

últimos 10% de martensita formada (12). 

A quantidade de carbonetos secundários no AISI M2 corresponde a mesma 

quantidade de carbonetos primários e os carbonetos secundários podem ser divididos em 

carbonetos precipitados nos contornos de grão austeníticos durante o revenimento e 

carbonetos precipitados durante o recozimento (6). 

Após tempera e revenimento, o aço rápido AISI M2 possui uma microestrutura que 

garante um bom desempenho em diferentes operações de corte, ou seja, uma boa 

combinação entre resistência ao desgaste e estabilidade térmica (capacidade de reter a 

resistência em temperaturas elevadas) e tenacidade (3). Estas propriedades de serviço 

são obtidas devido à presença de carbonetos coalescidos e duros finamente dispersos na 

matriz de martensita revenida, cuja resistência mecânica é fruto desta precipitação fina de 

carbonetos (14). Estes precipitados formados na matriz de martensita revenida são da 

ordem de dezenas de nanometros e são do tipo MC e M2C, enquanto que carbonetos 

primários com tamanhos variando de 1 a 10 micra são encontrados nas estruturas 

recozidas, temperadas e temperada-revenida (3). 

A tenacidade dos aços rápidos é em grande parte afetada pelo tamanho e 

distribuição dos carbonetos e pela quantidade de austenita retida presente na 

microestrutura. Estudos de refino do tamanho destes carbonetos por substituição de 



tungstênio por molibdênio, produção destes aços por metalurgia do pó e dupla 

austenitização visam garantir maior tenacidade aos aços rápidos (15). 

A afinidade dos formadores de carboneto por um dos tipos de carboneto formado na 

matriz temperada revenida deve ser salientada. O vanádio na formação do carboneto MC 

e o molibdênio e cromo na formação do M2C (4) são bons exemplos. O carboneto MeC, 

por sua vez é preferencialmente formado e estabilizado pelo tungstênio e molibdênio (13). 

Paralelamente a quantidade, o tipo de carboneto encontrado influi diretamente na 

resistência ao desgaste do aço rápido. O carboneto MC apresenta dureza quase duas 

vezes maior que o MeC, assim sendo, uma maior quantidade de MC implica em aumento 

de resistência ao desgaste (16). A figura 3 ilustra a dureza dos carbonetos presentes nos 

aços rápidos. 

Dureza Vickers de alguns carbonetos presentes 
em aços rápidos. 

IVbC 19 

MT. = 9 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

HVo,o2 

Figura 3: Dureza dos carbonetos nos aços rápidos (17). 

O tratamento térmico dos aços rápidos é mais complexo que o tratamento térmico de 

outros aços, principalmente devido à elevada faixa de temperatura utilizada e a 

necessidade de revenimento múltiplo (18). Em virtude desta complexidade e a relevância 

no trabalho, trata-se em um capítulo à parte. 
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2.2 Tratamento Térmico dos Aços Rápidos 

Para obtenção de elevada dureza, alta dureza a quente e boa resistência ao 

revenido é usual realizar o tratamento de tempera em temperaturas próximas ou até 

superiores á temperatura "solidus". A temperatura utilizada para este tratamento depende 

da composição química do aço rápido, do meio onde a tempera é realizada (banho de 

sais, ao ar e óleo) e da aplicação a que será destinado o aço. Algumas faixas de 

temperatura de austenitização s ã o recomendadas por especificações americanas, alemãs 

e britânicas. Os tempos na temperatura de austenitização são normalmente curtos, na 

faixa de 2 a 5 minutos (3). 

A faixa de temperatura de austenitização recomendada pela especificação alemã é 

de 1190-1230°C e pela especificação britânica é de 1210-1230°C(3). A Aços Villares S. A. 

recomenda que o AISI M2 seja austenitizado na faixa de 1200-1240°C, porém sugere que 

uma faixa de temperatura de 1100-1180°C pode ser utilizada em detrimento da 

resistência ao desgaste e em prol da tenacidade. É importante ressaltar que temperaturas 

de austenitização mais baixas causam perda de dureza, da resistência ao desgaste, 

porém aumento da tenacidade após revenimento. 

O tratamento de revenimento, por sua vez, é o responsável pelo endurecimento 

secundário, sendo este revenimento realizado logo após a tempera, tão logo a 

temperatura da peça tenha atingido cerca de 65°C. A temperatura do revenimento 

depende da dureza exigida, mas normalmente as peças são revenidas entre 550-580°C e 

submetidas sempre ao duplo ou triplo revenimento. O tempo para cada revenimento não 

deve ser inferior a duas horas (19). 
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Quando s e estuda o aço rápido é bastante usual traçar sua curva de revenimento. 

Estas curvas indicam a variação da dureza em função das temperaturas de revenimento e 

pode-se através delas estudar como varia a dureza do aço rápido após revenimento em 

função da temperatura de austenitização e do tempo de revenimento. Para temperaturas 

de austenitização mais baixas e para qualquer uma das temperaturas de revenimento, é 

esperada uma dureza após revenimento mais baixa. Quando o tempo em cada um dos 

revenimentos é menor, o pico de dureza é obtido com temperaturas de revenimento mais 

altas, ou seja, a curva é deslocada para a direita. Quando o tempo de revenimento é mais 

longo, a curva é deslocada para a esquerda, ou seja o pico de dureza é atingido em 

temperaturas de revenimento mais baixas. A figura 4 ilustra uma curva de revenimento 

típica para o aço rápido AISI M2. 

TEMPERATURA DE REVENIMENTO (K) 
273 373 473 573 673 773 873 973 

O 100 200 300 4 0 0 SOO 600 700 
TEMPERATURA DE REVENIMENTO 'C 

Figura 4: Curva de revenimento típica do aço rápido AISI M2(2). 
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A explicação para o formato típico das curvas de revenimento está relacionada com 

o fato dos aços rápidos, assim como outras ligas metálicas, sofrerem endurecimento 

secundário ou por precipitação. Este endurecimento secundário é fundamental para que 

os aços rápidos obtenham a s propriedades mecânicas necessárias para sua aplicação. É 

importante salientar também, que dentre os mecanismos de endurecimento existentes, o 

endurecimento por precipitação pode ser considerado como o mais eficaz (20). 

O endurecimento por precipitação só pode ser obtido em ligas cuja solubilidade 

diminua com o resfriamento, ou seja, ocorra diminuição da solubilidade da fase rica em 

soluto. A particularidade do endurecimento por precipitação em aços ligados é que os 

efeitos podem ser potencializados em virtude da elevada solubilidade de elementos de 

liga na austenita e a conseqüente formação de uma solução sólida supersaturada após a 

transformação martensítica (21). 

As características do endurecimento por precipitação podem ser listadas abaixo: 

• A dureza atinge um pico com o tempo. 

• Este pico é atingido mais rápido em temperaturas mais altas. 

• A dureza máxima diminui com o aumento da temperatura de envelhecimento. 

Durante o revenimento dos aços rápidos há a nucleação de precipitados numa 

matriz martensítica, ou seja, ocorre a precipitação de uma nova fase na estrutura e duas 

fases diferentes passam a existir: a matriz e o carboneto. Existem três tipos de interfaces 

entre fases diferentes, a s coerentes, semicoerentes e incoerentes. A coerência está 

relacionada com a continuidade cristalográfica através das fases . 

As curvas de endurecimento ilustram a perda de coerência da interface. Nota-se que 

no início (para tempos menores) a interface é coerente, no pico de dureza a interface é 

semicoerente e após tempos mais longos a interface vai perdendo a coerência. 



A precipitação é uma transformação de fase que resulta em uma mistura de fases, 

com composições e parámetros de rede diferentes. As propriedades químicas, físicas e 

mecánicas da liga de duas fases formadas devem variar consideravelmente com a 

natureza, tamanho, forma e distribuição da fase precipitada na microestrutura (22). 

O fenômeno da precipitação (distribuição das fases e morfología dos precipitados) é 

regido pelos processos de nucleação, crescimento, coaiescimento e pela competição 

destes (23). No caso do revenimento de aços rápidos, o ponto de partida é uma matriz 

temperada de aço carbono. A seqüência de reações e da precipitação que ocorre no 

revenido leva a uma atenção especial para o endurecimento secundário (24). 

As reações decorrentes do revenido da estrutura martensítica de aços carbono são: 

segregação de carbono, precipitação de carbonetos, decomposição da austenita retida e 

recuperação e recristalização da matriz terrífica (23). 

A precipitação de carbonetos pode ser ainda subdividida em: precipitação do 

carboneto épsilon, precipitação do carboneto Hàgg, precipitação de cementita e 

finalmente a precipitação de carbonetos ligados (23). Cada precipitação acima ocorre em 

uma temperatura característica, produzindo precipitados com estruturas cristalinas 

diferenciadas. A precipitação de carbonetos ligados ocorre normalmente durante o 

endurecimento secundário. 

Na seqüência de precipitação, a correlação que podemos fazer com a precipitação 

de aços ligados é que n e s s e caso o primeiro precipitado formado por volta de 150-250°C 

é o épsilon (Fe2-3C) de estrutura cristalina hexagonal compacta seguido da cementita 

(FesC) de estrutura cristalina ortorrómbica. Estes carbonetos formados deverão conter os 

elementos de liga formadores de carboneto (Mo, W, V e Cr), porém a precipitação 

prossegue como s e e les não est ivessem presentes. Acima de 450°C, com o aumento da 
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mobilidade destes átomos substitucionais, carbonetos ligados são formados substituindo 

a cementita que é dissolvida na matriz (21). 

Como já mencionado anteriormente, no endurecimento por precipitação, a interface 

entre o precipitado formado e a matriz vai passando de coerente para não coerente. Por 

esta razão, a mobilidade da interface vai aumentando, o que favorece o crescimento e 

coaiescimento dos precipitados. 

A resistência mecánica de ligas endurecíveis por precipitação é inversamente 

proporcional á distância entre os precipitados, de acordo com a equação: 

Gy = 1/ d , sendo : 

Oy a tensão de ruptura e d à distância entre os precipitados. 

A formação e a manutenção de uma precipitação fina é fundamental para a 

obtenção das propriedades mecânicas necessárias. 

A nucleação dos precipitados ocorre preferencialmente em contornos de grão, 

partículas anteriormente formadas e principalmente discordâncias já que estas são 

regiões com menor energia de superfície. 

A martensita escorregada contém densidades de discordâncias da ordem de 0,3 a 

0,9 X 10^^ cm/cm^. Durante a segregação de carbono na matriz martensítica ocorre uma 

re-distribuição do carbono para regiões de menor energia, que é o caso de discordâncias 

individuais e células de discordâncias (24). 

Para aços com teor de carbono acima de 0,4%, o precipitado épsilon, poderá s e 

formar mesmo a 150°C, pois nem todo carbono contido na matriz está associado com as 

discordâncias. Após a precipitação do carboneto épsilon, o seguinte a ser formado é o 

carboneto Hâgg, que é uma fase meta-estável intermediária entre o épsilon e a cementita. 

A cementita, por sua vez, nuclea freqüentemente em contornos da martensita e contornos 
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de grão de ferrita em temperaturas mais elevadas. Com o aumento da temperatura, a 

cementita tende a forma esférica para diminuir a energia de superficie. Finalmente, o s 

carbonetos ligados nucleiam na faixa de temperatura entre 500 e 600°C. Estes 

carbonetos repõem os precipitados de cementita coalescidos, constituindo uma 

precipitação fina e dispersa. Estes precipitados são quase que inteiramente nucleados em 

discordâncias (24). 

O crescimento dos precipitados requer difusão do soluto para dentro ou para fora da 

interface matriz/precipitado. Durante o envelhecimento, o s precipitados menores vão 

sendo consumidos pelos maiores, pois a concentração de soluto em equilibrio com o 

precipitado é maior nos precipitados com diámetro menor. O soluto flui dos precipitados 

menores para os maiores, a fração volumétrica permanece constante, mas a densidade 

de precipitados diminui. Depois que a concentração de soluto da matriz chega a uma 

composição próxima ao equilibrio a s transformações na microestrutura não param, pois 

os aços rápidos contêm uma grande quantidade de precipitados finos, e 

consequentemente grande quantidade de interfaces por unidade de volume. A área 

destas interfaces constitui uma energia livre de superfície que tende a diminuir com o 

tempo e para isto deve ocorrer difusão de soluto dos precipitados menores para os 

maiores. Os precipitados menores dissolvem-se e o tamanho médio dos precipitados 

aumenta diminuindo a energia de superfície global (25). 

O crescimento e o coaiescimento dos precipitados é termodinamicamente favorável, 

pois diminui a energia livre do sistema. Quanto menor a energia da interface formada, 

mais difícil de coalescer e o precipitado cresce pouco em relação aos outros. 

A difusão no endurecimento secundário dos aços rápidos limita-se as pequenas 

distâncias percorridas pelos elementos de liga Mo, W e V. A velocidade de difusão destes 

átomos substitucionais é três ordens de grandeza menor que a velocidade de difusão do 
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átomo intersticial de carbono e a reação inicia-se apenas em temperaturas acima de 

450°C(21). 

Durante o envelhecimento, o crescimento e coaiescimento dos precipitados são 

favorecidos pelo aumento da mobilidade das interfaces que passam de coerentes para 

incoerentes. A difusão influi diretamente na mobilidade da Interface, pois é através dela 

que os átomos entram ou saem da interface matriz/precipitado ou precipitado 

intermediário/precipitado de equilíbrio. 
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2.3. Nitretação 

Dentre os tratamentos superficiais que tem sido utilizados para elevar a performance 

em serviços de produtos manufaturados e de ferramentas, a nitretação é um dos 

processos que merece destaque. Ela confere aos aços uma alteração das propriedades 

superficiais, com um aumento da dureza, da resistência ao desgaste, da resistência a 

ataques corrosivos e da resistência à fadiga. 

Apesar de bastante antigo, o processo de nitretação vem recebendo atenção 

crescente nos dias atuais, em função das vantagens que apresenta quando comparado a 

outros processos de modificação da superfície. Uma das razões está relacionada com o 

fato da nitretação produzir camadas contínuas com a matriz, gerando uma aderência 

muito superior, o que é fundamental em aplicações de alta solicitação mecânica e 

tribológica(18, 26, 27). 

A nitretação pode ser definida como um tratamento superficial termoquímico que 

envolve a introdução de nitrogênio na forma atômica no Interior do reticulado cristalino de 

ligas ferrosas, geralmente no campo de estabilidade da ferrita em temperaturas 

normalmente na faixa de 500 a 590°C (9, 28). A difusão de nitrogênio combinando-se com 

o ferro e elementos de liga presentes, forma microconstituintes que modificam as 

propriedades físicas e mecânicas das superfícies das peças (29). 

O desenvolvimento inicial da nitretação ocorreu no final do século XIX, quando o 

pesquisador Fremy constatou o efeito endurecedor do nitrogênio no ferro e aços. Com 

pesquisas realizadas, a partir de 1923 pelo Dr. Fry, foi possível reduzir a fragilização da 

camada exterior com a redução das temperaturas de tratamento e, assim, tornar o 

processo aplicável em escala industrial (30). 

27 



A seguir apresentam-se algumas propriedades obtidas após o processo de 

nitretação (30, 31, 32): alta dureza superficial, elevada resistência ao desgaste, alta 

resistência ao revenido, elevada dureza a quente, redução do coeficiente de atrito seco , 

aumento na resistência a corrosão (nos aços carbono), alta resistência à fadiga de alto 

ciclo, alta estabilidade dimensional e possibilidade de ser aplicada na fase final de 

fabricação das peças. 

No estudo da nitretação, o entendimento dos diagramas de equilíbrio Fe-N e Fe-N-C 

é de importância vital para que s e entendam as mudanças que ocorrem na superfície das 

peças a serem nitretadas. O diagrama de equilíbrio Fe-N da figura 5 (31, 33, 34) 

apresenta diferentes fases. 
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Fe 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 

TEOR DE NÍTROGÊNIO (% emmassa) 

Figura 5: Diagrama de equilíbrio Fe-N (34). 

S ã o elas: 
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Fase a: Constituída de uma solução sólida de nitrogênio no ferro com um limite 

máximo de solubilidade próxima de 0,1%. 

Fase y: Constituida de uma solução sólida de nitrogênio no ferro y e tem estrutura 

cúbica de face centrada da austenita. É estável acima de 590°C e pode conter até um 

máximo de cerca de 3 % de nitrogênio. 

Fase y : Constituida de Fe4N (composto não estequiométrico, composição teórica 

de 5,9% de N) de reticulado cúbico de face centrada, sendo estável até 690°C. Caso o 

teor de nitrogênio exceda 6,1% ocorre a presença simultânea do nitreto e (Fea-aN), que 

dissolve de 11 a 11,5% de nitrogênio em temperaturas inferiores a 500°C. 

Fase e: (Fea-sN) Tem estrutura hexagonal compacta e pode conter quantidade de 

nitrogênio largamente variável. 

As principais características dos nitretos de ferro formados durante a nitretação 

estão expostas na tabela 2. 

Tabela 2: Características dos nitretos de ferro formados durante a nitretação(35). 

Fase Estequiometrla Nitrogênio 
(% peso) 

Reticulado Dimensão 
(Angstrons) 

a " FeieNa 3,0 Tetragonal a =5,72 
c/a=1,10 

Fe4N 5,77-5,88 Cúbico a=3,795 

e Fe2.3N 7,5-11 Hexagonal a=2,764 
c/a=1,599 

FezN 11-14 Ortorrómbica a=5,530 
b=4,480 
c=4,425 

A formação dos nitretos Y durante o revenimento da martensita nitrogenada é 

precedida da formação de um nitreto intermediário denominado a", de estequiometrla 
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FeieNa e estrutura tetragonal de faces centradas (36). Estes nitretos s e formann nos 

planos 001} na matriz e apresentam um volume de estrutura cristalina por átomo de 

metal de 12.9 A ,̂ o que reforça a suspeita de s e trata de um nitreto intermediário para a 

formação de nitretos y, já que estes apresentam um volume de 13 e a matriz ferrítica, 

um volume de 12 A .̂ A sequência de formação de nitretos tipo y seria: 

a Supersaturada de N a-i- a" F e i 6 N 2 ^ oc+ y F e 4 N 

Esta sequência de transformação explica porque durante a nitretação, quando o 

limite de solubilidade do nitreto y é atingido, o nitrogênio continua a s e difundir na matriz 

ferrítica formando primeiramente nitretos com menos nitrogênio em sua estequiometrla 

(«"FeieNa) e que precedem a formação de nitretos y com mais nitrogênio e que são 

estáveis na temperatura de nitretação (36). 

A nitretação acima de 590°C forma camadas duras, mas tão frágeis que sua 

utilização tem restrita aplicação industrial. Isso s e deve a formação do microconstituinte 

eutetóide denominado "braunita" com 2,35% de nitrogênio. A nitretação abaixo de 590°C 

forma microconstituintes muito finos, dispersos e difíceis de s e observar ao microscópio 

óptico (37). 

Pela análise do diagrama de equilíbrio Fe-N, nota-se que nas temperaturas usuais 

de nitretação, a máxima solubilidade em estado sólido na ferrita é da ordem de 0,42%. 

Quando a quantidade de nitrogênio excede es te valor inicia-se a formação de compostos 

intermetálicos denominados nitretos. Caso o teor de nitrogênio exceda 6,1% ocorre a 

presença simultánea do nitreto e (Fea-aN), que dissolve de 11 a l i ,5% de nitrogênio em 

temperaturas inferiores a 500°C. Em função da presença do carbono nos aços, o s nitretos 

formados sempre contém certa quantidade de carbono, sendo, portanto carbonitretos 

(31). 
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o nitreto e a 550°C contém, pelo menos, 7,35% de nitrogênio. Este baixo e estreito 

conteúdo a baixas temperaturas produz estruturas e e e + y. Estes dois nitretos estão 

situados na camada superficial de acordo com o gradiente de concentração do nitrogênio. 

A camada superficial também pode, dependendo da composição química do material, 

conter cementita e outros tipos de carbonetos, tanto quanto nitretos (29). 

Outro elemento importante na nitretação, o carbono, pode influenciar as 

propriedades da camada superficial. Analisando o diagrama trifásico Fe-C-N, nota-se que 

o carbono é solúvel em vários graus em ambas as fases (29). 

Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Figura 6: Seção isotérmica do Diagrama ternário Fe-N-C a 565 °C (30, 38). 
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No diagrama ternario da figura 6 pode ser notada a maior tendencia da presença 

de fase e em relação à fase y para maiores teores de carbono (39). 

Acima de 550°C, a solubilidade do carbono na fase y é 0,2% e na fase e acima de 

3,8%, considerando concentração total de carbono e nitrogênio na fase e e não 

excedendo 11,3% em peso. Isso indica que ambas as fases, para menor ou maior 

extensão, podem conter vários níveis de carbono e nitrogênio, os quais, por sua vez, 

afetam fortemente suas propriedades.(36). 

Os três principais processos de nitretação são a nitretação à gás(18, 31), em banho 

de sais(16, 31) e por plasma(16, 19, 40). 

Para o estudo do aço rápido AISI M-2 será considerada apenas a nitretação em 

banho de sais, também denominada nitretação líquida, visto que é, junto com o processo 

à gás, o mais utilizado em escala industrial. A nitretação líquida em banho de sais 

fundidos é preferível em relação ao processo gasoso para os aços rápidos, pois o 

primeiro processo é capaz de produzir uma camada mais dúctil (30). 

Nos processos comerciais de nitretação, resulta a formação de duas regiões 

distintas a partir da superfície. São elas, a camada branca (externa e fina) e a camada de 

difusão (interna e e spessa ) (41). Alterando-se o s parâmetros de processo pode-se 

controlar a profundidade da camada, podendo-se até eliminar a camada branca (38, 42). 

Após a nitretação, a microestrutura do aço é formada por duas camadas, que são 

caracterizadas pela presença das seguintes fases (43, 44): 

e-I-(e-I-y) y ^^{a + y')^=^a 

Camada superficial Camada de difusão 

(camada branca) (zona de difusão) 
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A figura 7 apresenta unn exemplo de microestrutura obtida por microscopia óptica 

de uma camada nitretada. 

Camada 
Branca 

Figura 7: Microestrutura obtida por microscopia óptica apresentando a camada nitretada 

característ ica após nitretação. 

Em nitretação líquida, a camada superficial é denominada camada branca ou zona 

de l igação. A camada branca não é atacada pelo reagente químico nital e por isso recebe 

este nome. A camada branca é consti tuída por uma precipitação densa e fina de nitretos 

formados na superfície da peça durante a nitretação. A camada branca é caracter izada 

também pela sua fragil idade, podendo ocorrer destacamento da mesma durante o serviço 

de componentes nitretados. 

A nitretação por p lasma denomina a camada branca de zona de composto devido à 

particularidade do processo em permitir obter exclusivamente um ou outro composto 

microconstituinte em y ou e. No caso da nitretação em banho de sais a camada branca 
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pode ser formada por nitretos do tipo Fe4N ( i ) , nitretos do tipo Fea-sN ( e ) ou uma 

mistura destas duas fases . 

À medida que a nitretação tem continuidade, o nitrogênio vai s e difundindo para o 

interior do substrato, formando a camada de difusão. Nesta camada pode ocorrer a 

precipitação de nitretos inter ou intragranulares, sempre que o limite de solubilidade do 

nitrogênio for excedido. 

A zona de difusão é formada por uma região onde ocorre simultaneamente a 

saturação da ferrita com o nitrogênio, a precipitação de nitretos, geração de tensões 

residuais, precipitação em contornos de grão e re-distribuição de carbono (28, 45). 

O término da zona de difusão é de difícil definição no microscópio óptico sendo sua 

profundidade caracterizada por microdureza (29). Metalograficamente a camada de 

difusão é observada como uma região mais escura. 

A difusão do nitrogênio na matriz ferrítica, durante a nitretação, ocorre junto com a 

precipitação de nitretos, sendo esta uma difusão assistida por precipitação. O nitrogênio 

difundido no aço inicialmente ocupa os sítios intersticiais do reticulado da ferrita até que 

seja atingido o teor de saturação. Após isto, o nitrogênio em exces s o começa a formar 

nitretos de ferro e outros tipos de nitretos com os elementos de liga presentes no aço. 

A geração de tensões resulta da saturação de nitrogênio na ferrita e da 

precipitação de nitretos. As tensões residuais de compressão e a difusão do nitrogênio 

causam uma re-distribuição de carbono, ocasionando a difusão destes para uma região 

livre de tensões. A re-distribuição de carbono causa uma descarbonetação da camada de 

difusão e forma uma camada rica em carbono no substrato (35). 
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o fluxo de difusão obedece a primeira Lei de Fick e é dado por: 

ou 

dN{x,t) _ ^d^NjxJ) 

dt " dx' 

Onde: N(x, t) é o nitrogênio em solução em profundidade x e tempo t. 

D é o coeficiente de difusão do nitrogênio na ferrita. 

O fenômeno de difusão é o responsável pelo controle do transporte de nitrogênio 

para o interior do aço. Embora a difusão deste elemento seja assistida pela precipitação 

de nitretos de ferro, a espessura da camada nitretada (E) continua sendo proporcional à 

raiz quadrada de D.t, ou seja: 

E o = (D.t)^'^ 

Na nitretação, o nitrogênio s e difunde em temperaturas na faixa de 350-570 °C e 

ocorre uma competição entre os processos de difusão por volume e difusão por contorno 

de grão. Para baixas temperaturas, a difusão por contorno de grão ocorre em maior 

proporção do que a difusão por volume podendo obter valores da ordem de 10^ vezes 

maior que no reticulado (46). 

A nitretação é um processo que envolve o fenômeno de difusão e, portanto a 

termodinámica das reações envolvidas é controlada através da temperatura e tempo de 

nitretação, sendo a profundidade da camada proporcional a es tes parámetros. A camada 

branca, por sua vez, é controlada pelo potencial de nitrogênio durante o processo, ou 

seja, pela oferta de nitrogênio na superficie da peça. Para um mesmo tempo e 

temperatura de tratamento, obtemos camadas maiores utilizando um potencial de 
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nitrogênio maior. A figura 8 mostra a influência do tempo e da concentração de nitrogênio, 

na formação da camada de compostos do aço AISI 4140, nitretado por plasma. 
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Figura 8: Potencial limite de nitrogênio para a formação da camada de compostos de um 

aço AISI 4140, nitretado por plasma a 480°C(47). 

O tempo de nitretação é uma variável bastante significativa no crescimento da 

camada nitretada. Pode-se dizer que um aumento no tempo de nitretação favorece a 

formação da camada branca. A figura 8 relaciona também o tempo de nitretação com a 

concentração de nitrogênio. Nota-se que mesmo com baixos potenciais de nitrogênio 

pode-se obter a formação de camada branca para tempos mais longos. 

A temperatura, assim como o tempo, tem influência na formação da camada 

nitretada. Para temperaturas de nitretação mais elevadas ocorre a formação de nitretos e. 

O crescimento da camada nitretada obedece a uma lei parabólica de acordo com 

um processo de difusão (48). Quando há a formação da camada branca, o coeficiente de 

difusão do nitrogênio varia durante a nitretação, o que pode gerar camadas nitretadas 

com espessuras não previstas. O coeficiente de difusão na camada branca, sendo esta 
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constituída por e ou y é menor que o coeficiente de difusão do mesmo na ferrita. A 

camada branca, por es te motivo atua como uma barreira permeável à passagem do 

nitrogênio, diminuindo o potencial deste para o crescimento da zona de difusão. Pode-se 

dizer que quanto maior a espessura da camada branca, menor é a velocidade de 

crescimento da zona de difusão (45). O coeficiente de difusão do nitrogênio na ferrita (a), 

e nos nitretos y e s a 530°C são mostrados na tabela 3. 

Tabela 3: Coeficiente de difusão do nitrogênio na ferrita a e nos nitretos y e e (32, 41, 51). 

Coeficiente de difusão do nitrogênio a SZQ^C 

Dot (cm^/s) 5,697x10' 

Dy (cm^/s) 0,011158x10-' 

D, (cm^/s) 0,01751x10' 

A camada branca começa a ser formada com um potencial inicial de nitrogênio 

diferente de zero, o qual é denominado potencial de nitrogênio crítico. A nitretação abaixo 

deste potencial resultaria em uma camada composta apenas da zona de difusão. O 

potencial crítico controla o tempo de incubação para o início da formação da camada 

branca, que s e inicia assim que o potencial é atingido. 

Durante a nitretação, os primeiros nitretos a serem formados são os nitretos y na 

superfície da peça devido a maior oferta de nitrogênio neste local desde que excedido o 

potencial de nitrogênio crítico (41, 49). Esta camada densa de nitretos y (Fe4N) retarda a 

difusão de nitrogênio na matriz, pois como já foi mencionada, a difusão do nitrogênio na 

ferrita é maior do que a difusão do nitrogênio nos precipitados y. Para s e obter zonas de 

difusão mais e s p e s s a é necessário que o potencial de nitrogênio seja inferior ao potencial 
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crítico de nitrogênio permitindo que este elemento possa s e difundir mais rapidamente em 

direção ao núcleo da peça. 

É sabido que a solubilidade do nitrogênio na ferrita em temperaturas entre 350 e 

650°C é de 0,1%. Quando este teor é excedido ocorre a formação dos primeiros nitretos 

y . Acredita-se que os nitretos y s e formem na matriz supersaturada e nos contornos de 

grão, preferencialmente nestes por haver um maior potencial de nitrogênio disponível do 

que na matriz ferrítica. Além disso, a s temperaturas usuais de nitretação são baixas e 

nestas temperaturas o nitrogênio tem maior facilidade de s e difundir pelos contornos de 

grão, que são regiões de menor energia. Como a difusão na matriz ferrítica compete com 

a difusão em contornos de grão, ao mesmo tempo em que há formação de nitretos nos 

contornos de grão, ocorre também a super saturação da ferrita com nitrogênio e 

conseqüente formação de nitretos no interior dos grãos (36). 
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2.4. Nitretação em Banho de Sais 

A nitretação em banhos de sais é bastante antiga, assim como o processo de 

nitretação a gás. As misturas de sais utilizadas contém entre 60-70% de NaCN e 30 a 

40% de KCN. Há também uma pequena porcentagem de carbonatos (NaaCOa) e cianatos 

(NaCNO). O banho de sal fundido constituído de cianetos, cianatos e carbonatos de sódio 

e potássio é o meio de transporte de nitrogênio e carbono para a superfície dos materiais 

(29). 

Os banhos de sais fundidos geram nitrogênio e carbono, sendo o processo 

controlado por duas reações, sendo uma de oxidação e outra catalítica. 

A oxidação é a transformação do cianeto em cianato através da aeração (29). A 

reação de oxidação pode ser descrita como: 

4NaCN + 2O2 « 4 N a C N 0 

2KCN + O2 2KCN0 

A reação catalítica s e desenvolve na superfície do material a ser nitretado 

fornecendo carbono e nitrogênio atômicos (29). Esta pode ser representada como segue: 

SNaCNO « 2Na2C03 + 4NaCN + CO2 + (C)Fe + 4(N)Fe 

8KCN0 2K2CO3 + 4KCN + CO2 + (C)Fe + 4(N)Fe 

Durante as últimas décadas, o processo de nitretação em banhos de sais tornou-se 

mais popular já que pela injeção de ar é possível obter um controle melhor do conteúdo 
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do cianato. Deve-se considerar que os cianatos são parcialmente convertidos a cianetos, 

cuja presença pode causar danos ao ser humano e ao meio ambiente. 

Quando a camada obtida é de pequena espessura, ela atende melhor o requisito de 

tenacidade. A superfície pode ser submetida a uma oxidação em banho de sal composto 

de nitratos e hidróxidos (AB1) até profundidade de 2 iam, enriquecendo a superfície de 

Fe304. A superfície enriquecida de óxidos incrementa ainda mais a resistência à corrosão, 

conferindo uma coloração preta, uniforme, brilhante, que atende as exigências estéticas 

(29). 

A temperatura normal de trabalho para nitretação em banho de sal fica entre 570 a 

610°C e o tempo de imersão, 2 horas. Vale salientar que o tempo de tratamento não pode 

ser muito elevado, pois os sais têm forte ação corrosiva, podendo aumentar a rugosidade 

superficial e comprometer o tratamento. As temperaturas de tratamento, por sua vez, 

podem ter a sua faixa ampliada para temperaturas mais baixas (até 530°C). Temperaturas 

ainda menores podem ser obtidas, porém com o custo de forte redução da viscosidade, 

limitando-se a componentes tratados de forma isolada e de geometria simples. 

No que s e refere ao controle da camada branca e a de difusão, um dos cuidados 

que deve ser tomado para a manutenção do potencial nitretante é com o nível de cianetos 

e cianatos, devendo ficar por volta de 1,5 e 35%, respectivamente. Aos primeiros sinais 

de aumento da porcentagem do primeiro deve-se adicionar sais regeneradores (50). 

Outro fato a considerar é a impossibilidade de s e alterar o potencial nitretante, pois 

este é controlado por uma composição de sais com porcentagem relativamente fixa. 

No caso do processo Tenifer, patenteado pela Degussa (50), os banhos de sais 

fundidos são contidos em cadinho revestido com titânio que reduz a contaminação do 

banho por compostos de ferro. O processo exige ainda, contínuo fluxo de ar que é 

realizado com auxílio de tubulações de alumínio que chegam até o fundo do cadinho. 
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Antes de serem introduzidas no banho, as peças são pré-aquecidas a uma temperatura 

de 400°C, para evitar perda de calor e diminuir a possibilidade de formação de trincas e 

respingos. O resfriamento pode ser realizado em água, óleo ou em banho de sais de 

nitritos e nitratos AB1 na faixa de 330 a 400°C, permanecendo no banho até atingir sua 

temperatura, o que leva em média 10 a 15 minutos. Com este último tratamento, as peças 

ficam totalmente pretas e brilhantes, sendo muitas vezes um tratamento de finalidade 

estética. A figura 9 mostra a seqüência do processo TENIFER. 
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Figura 9: Seqüência do processo TENIFER (29). 

Outro processo de nitretação em banho de sal de larga utilização é o processo 

Sursulf-Oxynit desenvolvido pela empresa Hydromecanique et Frottement, cujo centro de 

pesquisa é sediado na França (51). A diferença entre es te processo e o Tenifer é a adição 
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de K2S. A presença deste sal, segundo a empresa francesa, propicia a formação de 

compostos ricos em enxofre na camada branca, gerando um efeito adicional de 

lubrificação sólida. Após a nitretação realiza-se um tratamento adicional de nome Oxynit 

que visa aumentar a resistência à corrosão, 

A nitretação em banfio de sais consegue obter a camada no menor tempo quando 

comparada com os outros processos de nitretação. Além disso, o tempo na temperatura 

de nitretação corresponde a quase todo o tempo de tratamento. 

Pode-se enumerar alguns exemplos de aplicações da nitretação em banho de sais, 

como abaixo: 

• Ferramentas de corte, 

• Pistas de rolamentos 

• Virabrequins de motores de combustão interna ; 

• Eixos em geral 
I 

• Ferramentas de extrusão ¡ 

Uma peça para nitretação / nitrocarbonetação tem uma seqüência operacional 

anterior de preparação, que deve ser respeitada para potencializar os resultados e 
i 

prevenir distorções, deformações e alteração da dureza do núcleo. O fluxograma 1 traduz 1 

a melhor sequência operacional de preparação da peça. 
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Corpo de ^ 
Prova J 

Desbaste 

Tratamento Térmico 
Têmpera e Revenimento 

Polimento 

Nitretação 
(Tenifer) 

Polimento 
(se necessário) 

Peça acabada 

Fluxograma 1: Seqüência operacional de preparação de peça a ser nitretada em banho 

de sal (29). 
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2.5 Nitretação dos Aços Rápidos 

O interesse pelos tratamentos superficiais termoquímicos de aços rápidos surgiu 

devido à falta de progresso tecnológico dos aços rápidos convencionais e pelo elevado 

custo dos aços super ligados. Os tratamentos termoquímicos mais conhiecidos, como os 

processos de nitretação e cementação foram os primeiros a serem estudados, porém 

outros tratamentos termoquímicos também são estudados (52). 

O modo mais comum de s e realizar um tratamento termoquímico com suces so 

ocorre para o caso dos aços rápidos, quando este é temperado e revenido e em seguida 

é submetido ao tratamento superficial modificando as propriedades da estrutura 

temperada e revenida. 

Esta forma de tratamento termoquímico é preferível tanto do ponto de vista técnico 

quanto do ponto de vista econômico. Este é o caso da nitretação, que é realizada na fase 

final da produção da ferramenta, já submetida à tempera e revenimento. 

A nitretação vem sendo utilizada como um tratamento de superfície nos aços 

rápidos por quatro décadas. Ela é particularmente adequada para os aços rápidos, já que 

es tes contêm elementos que s ã o fortes formadores de nitretos como cromo, vanadio, 

tungstênio e molibdênio. Além disso, a s temperaturas usuais de nitretação estão na 

mesma faixa das temperaturas de revenimento, o que possibilita a aplicação da nitretação 

na etapa final de beneficiamento das peças (3). 

A difusão do nitrogênio na superfície dos aços rápidos ocorre por volta dos 550°C. O 

nitrogênio combina com os elementos de liga dos aços rápidos e forma nitretos, que 

precipitam causando o endurecimento da camada. Quando o nitrogênio difunde na 

superfície de um aço rápido com uma estrutura martensítica revenida, nitretos são 
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precipitados na camada de difusão e aumentam a dureza da martensita. Os elementos de 

liga presentes nos aços rápidos e formadores de nitreto são: Ti, Cr, Mo, W, e V (52). 

Durante a nitretação em aços rápidos e em aços contendo elementos de liga 

formadores de carbonetos e de nitretos, pode ocorrer uma interferencia das reações 

contínuas de revenimento sobre as de nitretação; como, por exemplo, na nitretação de 

aços ligados ao cromo onde a reação M7C3 ^ M23C6 pode ocorrer por 

superenvelhecimento. Considerando que a formação do carboneto consome cromo da 

matriz, a disponibilidade deste elemento para a formação de CrN diminui. Ainda, es tes 

carbonetos são núcleos fieterogêneos para o CrN que crescem de forma grosseira e com 

menor potencial endurecedor (40). 

A natureza da camada nitretada formada depende do potencial de nitrogênio do 

meio e da composição do substrato. Em baixos potenciais de nitrogênio, o aumento de 

dureza ocorre na camada superficial da martensita. Por outro lado, para elevado potencial 

de nitrogênio, o s nitretos são formados na superficie da peça constituindo a camada 

branca. Dependendo do meio de nitretação, é formado o nitreto Fe4N(y') ou Fe2N(8) ou 

uma mistura deles. Apesar do diagrama de equilibrio indicar uma tendência para 

formação do nitreto Fe4N(y), fatores relativos à presença de carbono e ao favorecimento 

da nucleação do nitreto Fe2N(E) fazem com que este nitreto também esteja presente. Sob 

certas condições, como na nitretação em banho de sais, este nitreto de fqrro pode conter 

outros elementos de liga como Fe2(C, N, O e S) (52). A zona de difusão apresenta 

precipitados de nitretos, carbonitretos e nitrogênio em solução sólida. Na presença de 

elementos de liga com grande afinidade pelo nitrogênio, nitretos e carbonitretos destes 

elementos fazem parte da camada branca e da zona de difusão. 
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A presença do carbono como elemento de liga nos aços nitretados aumenta a 

espessura da camada branca e provoca a diminuição da profundidade da camada de 

difusão. As figuras 10 e 11, apesar de serem referentes ao processo de nitretação por 

plasma, mostram que com o aumento da temperatura de nitretação, o efeito do carbono é 

mais significativo no crescimento da carnada branca e da zona de difusão. O tempo de 

nitretação foi de 3 horas. 
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Figura 10: Relação entre espessura da camada de compostos e a porcentagem de 

carbono na liga após nitretação por plasma (53). 
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Figura 11 : Relação entre a profundidade da zona de difusão e a porcentagem de carbono 

na liga após nitretação por plasma (53). 

A presença de elementos de liga nos aços também afeta as características da 

camada nitretada. Os elementos de liga que influenciam na formação da camada 

nitretada são aqueles forte formadores de nitretos, como: Cr, Mo, V e W. Para os aços 

rápidos os elementos Cr, Mo, V e W são os mesmos elementos que são fortes 

formadores de carbonetos. As figuras 12 e 13 ilustram como a presença destes elementos 

de liga atua na dureza e profundidade da camada nitretada. 
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Figura 12: Efeito dos elementos de liga na dureza da camada após 8h de nitretação 

gasosa a 520°C, em um aço contendo 0,35%C; 0,30%Si; 0,70%Mn (54). 
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Figura 13: Efeito dos elementos de liga na profundidade de nitretação após 8h de 

nitretação gasosa a 520°C, em um aço contendo 0,35%C; 0,30%Si; 0,70%Mn (54). 
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Pode-se observar conforme as figuras 12 e 13 que a presença de elementos de 

liga aumenta a dureza da camada nitretada, mas diminuem a profundidade da mesma. 

Quanto maior for o efeito endurecedor do elemento de liga, maior será a influência deste 

na redução da profundidade de camada. Uma explicação para esta redução na espessura 

da camada está relacionada com a fixação do nitrogênio nos nitretos formados, impedindo 

a difusão deste ao longo da espessura (55). 

A ocorrência da camada branca depende da composição química do aço nitretado 

e do potencial de nitrogênio. A camada branca apresenta dureza elevada e alta 

fragilidade, não sendo desejável em alguns casos (35, 56, 57). A existência da camada 

branca traz algumas vantagens como redução do coeficiente de atrito, da tendência a 

adesão e abrasão. A decisão sobre a existência ou não da camada branca leva em 

consideração a aplicação a que s e destina a peça (3). 

A resistência ao desgaste dos aços rápidos nitretados está relacionada com o tipo 

de nitreto formado. A resistência ao desgaste do nitreto e, Fe2(C, N, O e S) é superior a 

resistência ao desgaste da camada de difusão e do nitreto y', Fe4N. Para camadas mistas 

com nitretos "e + y", a resistência ao desgaste é intermediária, sendo superior a camada 

de difusão e inferior ao nitreto e. Estudos com vários aços rápidos mostram que a 

resistência a abrasão destes aumentam consideravelmente quando es tes são submetidos 

a seqüência de tempera, revenimento, nitretação com formação do nitreto Fe2(N, S, O) 

(52). 

A nitretação reduz a tenacidade dos aços rápidos e esta redução é tão maior 

quanto à profundidade da camada nitretada. Este efeito nocivo da profundidade de 

camada é o motivo pelo qual as profundidades de camada não podem ser superiores a 30 

microns. 
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3. Métodos Experimentais 

A partir de uma barra com 11,11mm de diâmetro de procedência Villares Metals, 

foram retiradas amostras para caracterização inicial. Para tal, foram realizadas análise da 

composição química por via úmida, medição de dureza Rockwell B e observação através 

de microscopia óptica. 

A caracterização das amostras no estado inicial foi feita na seção longitudinal e 

transversal, como mostra a figura 14. 

TRANSVERSAL 

LONGITUDINAL ^ 

Figura 14: Seção transversal e longitudinal das peças observadas no microscópio óptico 

para caracterização inicial. 

O fluxograma 2 ilustra como foi feita a caracterização inicial. 

Caracterização 
Microestrutural 

Microscopia 
Óptica 

Barra 0 11,11 mm 

Corte em pedaços de 3 cm 

Caracterização 
Mecânica 

Dureza 
Brinell 

Caracterização 
Química 

Análise por 
Via úmida 

Fluxograma 2: Procedimentos experimentais para caracterização inicial do AISI M2. 
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Após a caracterização inicial foram realizados os tratamentos térmicos de tempera e 

revenimento seguidos da nitretação em banho de sais. Estes tratamentos térmicos foram 

realizados na empresa INDUSTRAT Tratamentos Térmicos Ltda. 

A seqüência do tratamento térmico realizado foi: 

Pré-aquecímento: 400°C por 2 horas e 840°C por 15 minutos. 

Austenitização: 1080°C /1170°C por no máximo 10 minutos. 

Resfriamento: 500^C por 30 minutos. 

Revenimento triplo: 540°C / 560°C / 580°C / 600°C / 620°C por 2 horas. 

A curva de revenimento foi construída com os valores de dureza Vickers obtidos 

após tempera a 1080 e 1170°C e após tempera nestas duas temperaturas seguida de 

revenimento nas temperaturas de 540, 560, 580, 600 e 620°C. 

Os fornos utilizados para o tratamento térmico descrito acima podem ser observados 

nas figuras 15, 16 e 17. 

Figura 15: Forno utilizado para pré-aquecimento 840°C por 15 minutos. 
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Figura 16: Forno utilizado para têmpera 1080°C / 1 1 7 0 ° C por no máximo 10 minutos. 

Figura 17: Forno utilizado para revenimento triplo a 540"C / 560°C / 580°C / 600°C / 

620°C por 2 horas. 
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Após os tratamentos térmicos foram realizadas medições de dureza Rockwell C e 

Vickers, análise por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e análise por 

EDS. 

As micrografias ópticas das estruturas foram obtidas no microscópio Olympus BX 

60M, monitor Sony Trinitron PVM 1353MD e as fotos feitas em vídeo printer modelo Sony 

UP 1800MD do Laboratório de Metalurgia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A 

análise por via úmida foi realizada no Laboratório Falcão Bauer. As micrografias 

eletrônicas e a análise por EDS foram realizadas em microscópio eletrônico JEOL JXA 

6400 e EDS-NORAN do CTMSP. 

As medidas de dureza Brinell e Rockwell C foram realizadas num durômetro 

WOLPERT tipo testor HT 1 A do Laboratório de Metalografía do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de S ã o 

Paulo. As medidas de microdureza foram realizadas em microdurômetro SHIMAZU Tipo H 

com carga de 1 kg por 15 segundos, do NPT da Universidade de Mogi das Cruzes. As 

medidas de dureza apresentadas são a média de três medidas realizadas em cada corpo 

de prova. 

O fluxograma 3 ilustra a sequência experimental para realização dos tratamentos 

térmicos de têmpera e revenimento e para a caracterização microestrutural e mecânica 

subsequentes. 
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IVlicroscopia 
Óptica 

Barra 0 11,11 mm 

Corte em pedaços de 3 cm 

Trat. Térmico de Tempera e Revenimento 
Tempera: 1080 e 1170°C 

Revenimento: 540, 560, 580, 600 e 620°C 

IVlicroscopia 
Eletrônica de 

Varredura 

EDS 

Caracterização 
Mecânica 

Dureza 
Vickers 

Fluxograma 3: Seqüência experimental para realização dos tratamentos térmicos de 

têmpera e revenimento e subsequentes caracterização microestrutural e mecânica. 

O tratamento de nitretação foi realizado na empresa BRASIMET Comércio e 

Indústria S.A.. O processo de nitretação utilizado foi o de nitretação em banho de sal, 

processo TENIFER. As peças foram, após tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento, identificadas e polidas com lixa 600. Todas a s peças foram submetidas à 

mesma fornada. A temperatura da fornada foi de 550°C e o tempo de nitretação foi de 10 

minutos, 1 hora e 2 horas. 

Após a nitretação, a camada nitretada foi analisada por microscopia óptica e iniciou-

s e a medição da profundidade da camada. As micrografias ópticas das camadas 

nitretadas foram obtidas no microscópio Olympus BX 60M, monitor Sony Trinitron PVM 

1353MD e as fotos feitas em vídeo printer modelo Sony UP 1800MD do Núcleo de 
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Pesquisas Tecnológicas da Universidade de Mogi das Cruzes. A medição da 

profundidade da camada foi feita com analisador de imagem Leica. As medidas de 

microdureza para o levantamento do perfil de microdureza foram realizadas em 

microdurômetro SHIMAZU Tipo H com carga de 50g do Núcleo de Pesquisas 

Tecnológicas da Universidade de Mogi das Cruzes. 

O fluxograma 4 representa a sequência experimental da nitretação das peças 

temperadas e revenidas a 540°C e as correspondentes caracterizações mecânica e 

microestrutural. 
Barra 0 11,1 Imm 

I = 1 
Corte em pedaços de 3 cm 

Trat. Térmico de Tempera e Revenimento 
Tempera: 1080e 1170°C 

Revenimento: 540, 560, 580, 600 e 620°C 

Polimento com Lixa 600 

Peças Temperadas: 1080 e 1170°C 
Revenimento: 540°C 

Nitretação em banho de Sal: TENIFER 
Temperatura: 550°C 

Tempos: 1/6, 1 e 2 horas 

Caracterização 
Microestrutural 

Caracterização 
Mecânica 

Microscopia 
Óptica 

Profundidade de 
camada 

Perfil de 
Microdureza 

Profundidade de 
camada (NHT) 

Fluxograma 4: Seqüência experimental de nitretação das peças temperadas e revenidas a 

540°C e correspondentes caracterizações mecânicas e microestrutural. 
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Após a medição da dureza ao longo da profundidade da camada nitretada, 

determinou-se a profundidade desta através do método NHT definido pela norma DIN 

50.190 (58). 

O perfil de dureza obtido ao longo da profundidade da camada é um gráfico que 

apresenta os valores da profundidade em mm em função dos valores de dureza em 

HVo,o5- O valor de dureza obtido ao fim da camada acrescido de 50 HV será considerado 

o valor de dureza NHT e deve ser tal que represente a dureza do substrato. No gráfico 

que ilustra o perfil de dureza da amostra deve-se traçar uma reta paralela ao eixo das 

profundidades cruzando o eixo de dureza no valor da dureza NHT. Esta reta paralela 

cruza o perfil de dureza em um ponto que corresponde a um valor de profundidade que é 

o valor da profundidade da camada. 
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4. Resultados Obtidos e Discussão 

A composição química do AISI M2 produzido pela Villares Metals, fornecido no 

estado recozido e utilizado no trabalho está exposta na tabela 4. 

Tabela 4: Composição química do AISI M2 utilizado no trabalho. Certificado n° 8785/97. 

C Si Mn Cr Mo W V 

0,88 0,35 0,31 4,10 4,90 6,12 1,80 

A amostra no estado recozido foi submetida à análise química para comprovação da 

composição química. O ensaio foi realizado no laboratorio Falcão Bauer. Os valores 

obtidos estão na tabela 5. 

Tabela 5: Análise química do AISI M2 no estado recozido. 

C máx. Si Mn Cr Mo W V 

0,88 0,23 0,33 4,19 4,83 5,88 1,88 

Observa-se que a composição química do aço que foi estudado corresponde ao 

exigido pela norma ASTM A600 (6). Comparando a composição química obtida por via 

úmida com a composição química do aço no certificado do fabricante nota-se que os 

valores estão muito próximos, principalmente o teor de carbono, o que é muito importante 

ao s e estudar o comportamento do aço nos tratamentos térmicos que serão realizados a 

seguir. 
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Além da medição da composição química por via úmida foi realizada uma 

caracterização microestrutural do aço no estado recozido. As microestruturas no estado 

recozido foram realizadas da s eção transversal e longitudinal da peça. As figuras 18 e 19 

ilustram estas microestruturas. 

Figura 18: Microestrutura obtida por microscopia óptica apresentando o AISI M2 no 

estado recozido. Seção transversal. Ataque: Nital 4%. Presença de carbonetos primários 

e secundários. 



Xe 

Figura 19: Microestrutura obtida por microscopia óptica apresentando o AISI M2 no 

estado recozido. Seção longitudinal. Ataque: Nital 4%. Presença de carbonetos primários 

e secundários em estrutura bandeada. 

Nas figuras 18 e 19 pode-se observar a presença de carbonetos primários e 

secundários. Na figura 19 observa-se também, es tes carbonetos em estrutura bandeada 

obedecendo ao sentido de laminação da barra. 

Os valores de dureza e microdureza do AISI M2 no estado recozido estão na tabela 

6. 

Tabela 6: Valores de microdureza e dureza obtida das peças no estado recozido. 

Estado Micro dureza HV Dureza HB 

Recozido Transversal 255,3 ± 12,3 260 ± 10,5 

Recozido Longitudinal 255,3 ± 11,4 263 ± 9,89 
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o aço caracterizado petas microestruturas das figuras 18 e 19 foi submetido à 

tempera em duas temperaturas. São elas: 1080 e 1170°C. A tempera na temperatura de 

1170°C é bastante usual para o aço AISI M2. 

A microestrutura do AISI M2 temperado a 1170°C pode ser vista na figura 20. 

1 
10 um 

Figura 20: Microestrutura obtida por microscopia óptica do AISI M2 temperado a 1170°C. 

Ataque: Nital 4%. 
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Pode-se notar uma grande variação da quantidade de carbonetos presentes no aço 

rápido AISI M2 no estado recozido e temperado a 1170°C. Existem aproximadamente 

10% a mais de carbonetos no estado recozido em relação ao estado temperado. No 

estado recozido, o s carbonetos presentes são M23C6, MeC e MC. Após a têmpera nas 

temperaturas usuais, os carbonetos M23C6 são dissolvidos na matriz fornecendo 

quantidade de carbono suficiente para formação de martensita. Os carbonetos restantes 

são os MeC e MC. 

Os valores de dureza Vickers obtidos após os tratamentos térmicos de têmpera e 

têmpera / revenimento estão expostos na tabela 7. 

Tabela 7: a) Valores de dureza Vickers após os tratamentos térmicos de têmpera e 

têmpera/revenimento indicadas. 

Temperatura 

de Têmpera 

Dureza no estado 

temperado (HV1) 

1080°C 794,9±12,0 

1170°C 842 ±5,10 

b) Valores de dureza no estado temperado/revenido (HV1): 

Temperatura 

de Têmpera 

Temperatura de revenimento 

(triplo por duas horas) 
Temperatura 

de Têmpera 
540°C 560°C 580°C 600°C 620°C 

1080°C 757 ± 0,0 780,7 ± 20,0 693 ±12,0 680,7 ± 8,7 571 ± 20,0 

1170°C 852 ± 12,0 858 ± 0,0 799,3 ±11,4 783,3 ± 26,4 747 ±10,0 
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A figura 21 mostra a curva de revenimento obtida nas temperaturas de tempera 

indicadas. 

Curva de Revenimento do AISI M2 

500 

•1080 
'1170 

550 600 
Temperatura de Revenimento (C) 

650 

Figura 21: Curva de Revenimento do Aço Rápido AIS! M2 nas temperaturas de Tempera 

indicadas. 

Verifica-se que a dureza após revenimento em qualquer temperatura para o aço 

temperado a 1080°C é inferior a dureza após a tempera. Esta dureza inferior após 

revenimento deve estar relacionada com a baixa temperatura de tempera que resulta na 

menor quantidade de elementos de liga dissolvidos na matriz após tempera, que por sua 

vez, reduz o efeito do endurecimento secundário. Por volta de 540°C, a dureza aumenta 

até atingir o valor máximo entre 540 e 560°C. Este máximo de dureza corresponde ao 

pico de endurecimento secundário para os aço rápido AISI M2 (3, 19). As durezas entre 
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HV1 757 e 780 para o aço temperado a 1080°C e entre HV1 852 e 858 para o aço 

temperado a 1170°C correspondem a precipitação fina de carbonetos do tipo MC e M2C 

(3, 14). Após o pico de dureza característico de aços endurecíveis por precipitação, o aço 

AISI M2 sofre o efeito do super envelhecimento e a dureza val diminuindo gradativamente 

com o tempo devido ao coaiescimento e crescimento dos precipitados. Observa-se que 

durante o super envelhecimento a queda de dureza é mais acentuada para a amostra 

temperada a 1080°C e mais branda para a amostra temperada a 1170°C, pois 

temperaturas de austenitização mais elevadas colocam em solução sólida maior 

quantidade de elementos de liga, principalmente o vanádio, que aumenta a resistência ao 

revenido e causa elevado endurecimento secundário. 

Para dar sequência ao estudo com a realização do tratamento de nitretação em 

banho de sais foi escolhida a amostra revenida a 540°C, porque a dureza obtida após 

revenimento nesta temperatura é uma dureza típica de ferramentas de corte. As amostras 

submetidas à têmpera e revenimento a 540°C foram analisadas por microscopia 

eletrônica de varredura, como pode ser visto na figura 22. 

a) 1170 / 540°C 1 b) 1080 / 540°C 

Figura 22: Microscopia eletrônica de varredura de aço rápido AISI M2 temperado e 

revenido a 540°C. Imagem composta de elétrons secundários e retroespalhados. 
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Observa-se que a figura 22b apresenta maior volume de carbonetos que a figura 

22a. Estes carbonetos presentes em maior quantidade na peça temperada a 1080°C 

devem ser carbonetos de recozimento que não foram dissolvidos na austenitização, 

enquanto que a amostra temperada a 1170°C dissolve maior quantidade de carbonetos 

de recozimento. 

Um caso interessante da nucleação e crescimento de carbonetos durante o 

revenimento de aços rápidos pode ser visto na figura 23, na qual dois carbonetos 

parecem estar sobrepostos. 

1 |jm 

Figura 23: Microscopia eletrônica de varredura de carbonetos no aço rápido AISI M2 

temperado a 1170°C e revenido a 540°C. Imagem composta de elétrons secundários e 

retroespalhados. 

Foi realizada análise por EDS (dispersão de energia) na microestrutura apresentada 

na figura 23, para caracterização dos carbonetos encontrados. Os resultados podem ser 

vistos na tabela 8. 
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Tabela 8: Porcentagem em peso dos elementos Fe, W, V, Cr e Mo encontrados nos 

carbonetos do aço rápido AISI M2 temperado a 1170°C e revenido a 540°C. 

MATRIZ CARBONETO BRANCO 

(SETA1) 

CARBONETO ESCURO 

(SETA 2) 

Fe 87,87% 33,59% 41,45% 

W 2,98% 32,01% 14,80% 

V 0,97% 3,67% 23,45% 

Cr 4,73% 3,98% 5,14% 

Mo 3,03% 26,54% 15,32% 

As porcentagens em peso dos elementos de liga obtidas a partir do EDS da figura 

23 indicam fortemente que o carboneto escuro (Seta 2) é do tipo V4C3 e que o carboneto 

branco claro (Seta 1) é o MeC. O carboneto MC é um carboneto mais estável que o MeC, 

sendo necessárias temperaturas mais altas para que ele seja dissolvido. Além disso, es te 

carboneto tem maior limitação em dissolver elementos de liga como W e Mo. O carboneto 

MeC, por sua vez, é composto por quantidades variáveis de Fe, W e Mo e pode dissolver 

maiores quantidades de elementos de liga. Desta forma, o carboneto MC deve servir de 

núcleo para o MeC, que consome maior quantidade de elementos de liga e cresce 

envolvendo o MC. 

As micrografias obtidas após têmpera, revenimento e nitretação em banho de sal 

pelo processo TENIFER podem ser observadas nas figura 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
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Figura 24: Microestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada do aço rápido AISI M2, temperado a 1080°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 10 minutos a 550°C. Ataque: Nital 4%. 

100 um 

Figura 25: Microestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada do aço rápido AISI M2, temperado a 1080°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 1 hora a 550°C. Ataque: Nital 4%. 



100 um 

Figura 26: IVlicroestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada de aço rápido AISI M2, temperado a 1080°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 2 horas a 550°C. Ataque: Nital 4%. 

100 um 

Figura 27: Microestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada de aço rápido AISI M2, temperado a 1170°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 10 minutos a 550°C. Ataque: Nital 4%. 
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Figura 28: IVlicroestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada de aço rápido AISI M2, temperado a 1170°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 1 hora a 550°C. Ataque: Nital 4%. 

Figura 29: Microestrutura obtida por microscopia óptica mostrando aspecto da camada 

nitretada de aço rápido AISI M2, temperado a 1170°C, revenido a 540°C e nitretado em 

banho de sal por 2 horas a 550°C. Ataque: Nital 4%. 
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Observa-se para a sequência de microestruturas 24, 25, 26, 27, 28 e 29, que tanto 

para as amostras temperadas a 1080°C quanto para as temperadas a 1170°C há 

formação de carnada branca para os tempos de nitretação de 1 e 2 horas. A formação de 

camada branca durante a nitretação em banho de sal é comum, pois processos de 

nitretação com alto potencial de carbono favorecem a formação da fase E. 

A fragilidade da camada branca também deve ser destacada e pode-se observar 

que durante a preparação metalográfica pode ocorrer o destacamento da mesma, o que 

explica uma certa descontinuidade da camada branca na figura 29. 

A profundidade da camada nitretada foi medida com auxílio de analisador de 

Imagem para cada uma das condições de têmpera/ revenimento a 540°C / tempo de 

nitretação. Os resultados médios das três medições podem ser observados na tabela 9. 

Tabela 9: Valores médios de profundidade de camada nitretada em |am, medidos por 

analisador de imagens, para revenimento a 540°C e cada uma das condições de têmpera. 

Temperatura de Têmpera 

1080°C 1170°C 

1/6h 1h 2h 1/6h 1h 2h 

32,47 62,89 92,56 30,67 62,11 89,82 

±3,72 ±1,71 ± 1,01 ±3,68 ±1,80 ± 1,07 
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Com relação à profundidade da camada obtida por analisador de imagens, observa-

s e que há alguma dificuldade para s e identificar o término da zona de difusão 

principalmente para as amostras nitretadas por 1/6h, pois estas tem uma profundidade 

menor, o que aumenta a possibilidade de erro experimental. O desvio das medidas retrata 

esta tendência decrescente de erro experimental. 

A obtenção da profundidade de camada utilizando um analisador de imagens 

caracteriza a camada medida diretamente na zona de difusão. Considerando o 

crescimento parabólico da camada descrito pela equação Xn = (Dn . t)̂ '̂  , é possível 

determinar o coeficiente de difusão aparente do nitrogênio para cada combinação de 

temperatura de têmpera e temperatura de revenimento. 

Tabela 10: Cálculo do coeficiente de difusão aparente médio para amostras temperadas a 

1080°C, revenidas a 540°C e nitretadas a 550°C. 

Tempo de Nitretação 

(lloras) 

Profundidade de 

Nitretação 

Experimental (iam) 

Coeficiente de 

Difusão Aparente - Dn 

(mV) 

1/6 32,47 1,76 x 10^^ 

1 62,89 1,09x10'2 

2 92,56 1,18 X 10-̂ 2 

Dn médio= 1,34x10'^^ mV 
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Tabela 11: Cálculo do coeficiente de difusão aparente médio para amostras temperadas a 

1170°C, revenidas a 540°C e nitretadas a 550°C. 

Tempo de Nitretação 

(horas) 

Profundidade de 

Nitretação 

Experimental (\xm) 

Coeficiente de 

Difusão Aparente- Dn 

( m V ) 

1/6 30,67 1,57x10-^2 

i 62,11 1,07x10-^2 

2 89,82 1,12 X 10-^2 

Dn médio = 1,25x lO^^mV^ 

Os valores do coeficiente de difusão aparente obtidos para os tempos de nitretação 

de 1 e 2 horas são muito próximos, mas diferem do valor obtido para o tempo de 1/6h, 

pois para tempos de nitretação mais curtos as camadas são menores e a possibilidade de 

erro experimental é maior. 

Os resultados obtidos mostram que o crescimento da camada nitretada após 

nitretação tem comportamento parabólico e tende a obedecer a lei de Fick. Nos 

resultados das tabelas 10 e 11, esta tendência de crescimento parabólico de acordo com 

a lei de Fick pode ser observado principalmente para os tempos mais longos de 

nitretação. 
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Observa-se uma pequena tendência para que os valores de profundidade de 

camada sejam maiores para as amostras temperadas a 1080°C. Esta tendência pode ser 

explicada pelo fato das amostras temperadas a 1170°C terem maior quantidade de 

elementos de liga dissolvidos na matriz. Estes elementos de liga fixam o nitrogênio nos 

nitretos e carbonitretos presentes na microestrutura impedindo a difusão do mesmo e 

liberam o carbono para a matriz dificultando também a difusão do nitrogênio. É importante 

ressaltar que quanto mais elementos de liga em solução sólida na matriz menor é a 

formação de nitretos de ferro e maior a formação de nitretos complexos na zona de 

difusão. 

O efeito do endurecimento secundário é mais pronunciado nas amostras temperadas 

a 1170°C. Os valores de dureza, após revenimento, mais elevados supõem um maior 

volume de carbonetos secundários precipitados, o que produz uma maior quantidade de 

Interface matriz/carboneto, onde deve ocorrer a precipitação de nitretos. Esta maior 

precipitação de nitretos deve dificultar a difusão do nitrogênio e o crescimento da camada 

nitretada. 

As medidas de microdureza realizadas nas amostras para a determinação de sua 

variação ao longo da profundidade da camada são apresentadas na tabela 12. Foram 

realizadas três impressões por profundidade. 
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Tabela 12: Valores médios de HVo,o5 na superfície nitretada. Processo TENIFER. 

Temperatura 550°C, nos tempos indicados. 

Distância (mm) 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

1/6h 1283 724 724 724 724 724 724 724 

± 1 1 3 , 2 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 ± 8 0 , 6 

1 0 8 0 / 5 4 0 ° C 

1h 1283 

± 1 1 0 , 4 

1097 

± 1 1 2 , 5 

1097 

± 1 1 0 , 5 

1097 

± 1 1 4 , 5 

946 

± 1 0 0 , 6 

724 

± 7 8 , 6 

724 

± 8 0 , 6 

724 

± 8 0 , 6 

2h 1283 1097 1097 1097 946 824 724 724 

± 1 0 8 , 6 ± 1 1 0 , 6 ± 9 8 , 7 ± 9 6 , 4 ± 1 0 7 , 6 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 

1/6h 1145 927 824 824 824 824 824 824 

± 1 1 2 , 3 ± 1 0 0 , 1 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 

1170 /540°C 

1h 1145 1027 1027 1027 870 724 724 724 

± 1 1 0 , 9 ± 9 9 , 4 ± 1 0 1 , 3 ± 9 3 , 4 ± 4 5 , 0 3 ± 5 0 , 9 0 ± 5 3 , 4 2 ± 5 6 , 0 5 

2h 1145 1097 1097 1097 946 946 824 824 

± 9 4 , 6 ± 8 9 , 5 ± 8 6 , 4 ± 6 8 , 4 ± 9 1 , 4 9 ± 9 0 , 3 2 ± 0 , 0 0 ± 0 , 0 0 

Os perfis de microdureza obtidos nos diferentes tempos de nitretação foram 

construídos em função dos resultados apresentados na tabela 12 e são apresentados nas 

figuras 30 e 31. 
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Figura 30: Perfis de microdureza para a s amostras temperadas a 1080°C e nitretadas por 

1/6h, 1 f i e 2 h a 5 5 0 ° C . 
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Figura 31 : Perfis de microdureza para as amostras temperadas a 1170°C e nitretadas por 

1/6, 1 h e 2 h a 5 5 0 ° C . 
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utilizando o método de determinação da profundidade de camada (NHT) definido 

pela norma DIN 50.190(59) pode-se obter os valores de profundidade da camada 

nitretada. A tabela 13 mostra es tes valores. 

Tabela 13: Valores de profundidade de camada em |im, obtidos por NHT, para 

revenimento a 540°C e cada uma das condições de tempera. 

Temperatura de Têmpera 

1080°C 1170°C 

1/6h 1h 2h 1/6h 1h 2h 

29,1 67,3 98,2 36,9 66,7 88,7 

Os valores de profundidade de camada obtidos pelo método NHT também revelam 

uma tendência da profundidade de camada ser superior para as amostras temperadas à 

1080°C, principalmente para tempos mais longos de nitretação. 

As pequenas diferenças entre os valores obtidos para dureza ao longo da camada 

nitretada não permitem dizer que após nitretação alguma das duas amostras obteve maior 

dureza, pois as variações de dureza são muito pequenas e os desvios muito altos. 

As figuras 32 e 33 ilustram a relação entre temperatura de tempera, profundidade de 

camada e tempo de nitretação para as peças revenidas a 540°C. Os valores de 

profundidade de camada utilizados nas figuras 32 e 33 são aqueles obtidos por analisador 

de imagens e por NHT, respectivamente. 
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Relação entre espessura da camada nitretada e tempo de nitretação 

O 

1080 

1170 

0,5 1 1,5 

Tempo de nitretação (h) 

2,5 

Figura 32: Relação entre temperatura de tempera, profundidade de camada medida por 

analisador de imagens e tempo de nitretação para as peças revenidas a 540°C. 
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Relação entre espessura da camada nitretada e tempo de nitretação 

O 

•1080 

1170 

0,5 1 1,5 

Tenrpo de nitretação (h) 

2,5 

Figura 33: Relação entre temperatura de tempera, profundidade de camada medida por 

NHT e tempo de nitretação para as peças revenidas a 540°C. 

Nota-se que para as duas temperaturas de tempera, o crescimento da camada após 

nitretação a 550°C é parabólico e tende a obedecer à lei de Fick. 
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5. Resumo das Discussões 

• A dureza após tempera a 1080°C é superior a dureza após tempera a 1080°C 

seguida de revenimento em qualquer temperatura. 

• A curva de dureza após revenimento apresentou um pico entre 540 e 560°C, o que 

está de acordo com a literatura disponível. 

• A dureza após tempera e revenimento é superior para as amostras temperadas a 

1170°C. 

• Observando-se a curva de revenimento nota-se que as amostras temperadas a 

1170°C tiveram uma queda de dureza mais branda do que as amostras 

temperadas a 1080°C. 

• A análise feita por microscopía eletrônica de varredura revela que a s amostras 

temperadas a 1080°C possuem maior volume de carbonetos que as amostras 

temperadas a 1170°C. 
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6. Conclusões 

1. Há somente formação de camada branca para as peças nitretadas por 1 e 2 fioras 

após tempera nas duas temperaturas, para os tempos utilizados neste trabalho. 

2. O crescimento da camada nitretada é parabólico e tende a obedecer a lei de Fick 

para todas as condições de tratamento térmico. 

3. As medidas de profundidade de camada obtidas pelos métodos NHT e analisador 

de Imagens exibem a mesma tendência de crescimento parabólico de acordo com 

a lei de Fick. 

4. Observa-se uma tendência de maior profundidade de camada para as peças 

nitretadas após tempera a 1080°C. 

5. Os valores de dureza obtidos ao longo da profundidade de camada para as duas 

condições de tempera são muito próximos, não indicando diferença de dureza 

marcante para nenhuma das combinações de tratamento térmico. 
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