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A preparação metalográfica tem grande importancia na qualidade de uma análise. E
esse procedimento é de fundamental importancia para se obter a aparência da
verdadeira microestrutura. Isso se deve ao fato de que os microscópios
micrográficos, permitem apenas a vizualização de superficies perfeitamente planas e
polidas. Com a correta preparação, teremos uma amostra representativa, sem
arranhões de polimento, sem manchas e sem corrosão devido ao ataque químico. O
aço carbono vem sendo o material mais empregado na maioria dos segmentos de
bens de produção básicos da sociedade. Neste segmento, destaca-se a liga de aço
carbono AISI 1020, que é uma das mais utilizadas devido ao seu baixo custo,
possuir uma elevada ductilidade e tenacidade, além de seu baixo teor de carbono,
que faz dessa liga ser mais sucetível à corrosão. O objetivo deste trabalho, é a
preparação da amostra do aço carbono AISI 1020 para análise metalográfica, afim
de identificar seus constituintes, fases e características visuais da amostra. Na
metodologia, foi feita a preparação da amostra de aço carbono AISI 1020 para
caracterização metalográfica. Primeiramente foi feito o lixamento do corpo de prova,
onde o corpo de prova foi lixado FRP OL[DV G¶iJXD HP GLIHUHQWHs granulometrias.
Logo após, foi feito o polimento da mesma em uma lixadeira politriz. Após o
polimento, foi feito o ataque químico da amostra com Nital 3%, afim de vizualizar os
contornos de grãos e as diferentes fases na microestrutura. E por fim, foi feita a
análise metalográfica, realizada por meio de um microscópio óptico, sob ampliações
100x, 200x e 400x. Nos resultados, temos as micrografias dessas ampliações, onde
podemos observar as características visuais da superfície metálica nessas
ampliações, bem como, identificar os microconstituintes da mesma. A conclusão do
trabalho até o momento para o corpo de prova metálico apresentam uma micrografia
que se constitui de duas fases, ferrita e perlita, que são típicas para a composição
desse aço.
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