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Resumo - Neste trabalho é avaliado o efeito da adição de argônio sobre o crescimento e a resistência ao desgaste 

microabrasivo de camadas nitretadas formadas no aço ferramenta para trabalho a frio VF 800 AT. Os 

tratamentos termoquímicos foram realizados em reator de nitretação a plasma pulsado, em temperatura de 

470oC, por tempos de 2h e 6h, sem e com a adição de 1,5% de argônio à atmosfera gasosa constituída por 

[10%de N2 e 90% de H2]. Verificou-se que para os tratamentos realizados em tempos mais longos, como o de 

6h, a adição de argônio não afeta o crescimento da camada nitretada. O material nitretado sob essas duas 

condições apresentou resistência à abrasão pouco maior que o material sem nitretação em razão de formação e 

precipitação de nitretos em sua microestrutura. Para curtos tempos de tratamento de nitretação, como o de 2h, a 

adição de argônio promove uma melhoria significativa na resistência ao desgaste do material, permitindo obter 

camadas mais espessas e com dureza superficial maior que aquelas obtidas no material nitretado na mesma 

condição sem a adição do dito gás.   
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Abstract - This paper evaluated the effect of argon addition on growth and micro-abrasive wear resistance of 

nitrided layers formed in the tool steel for cold working VF 800 AT. The treatments were performed in 

thermochemical reactor pulsed plasma nitriding at temperatures of 470ºC, a time of 2h and 6h, with and without 

the addition of 1.5% argon gas to the atmosphere consists of [10% N2 and 90% H2]. It was found that for the 

treatments carried out in longer times, such as 6 am, the addition of argon does not affect the growth of the 

nitrided layer. The material nitrided under these two conditions showed resistance to abrasion slightly larger than 

the material without due to nitride formation and precipitation of nitrides in its microstructure. For short times of 

the nitriding treatment, such as 2 hours, the addition of argon promotes a significant improvement in wear 

resistance of the material, allowing for thicker layers and surface hardness greater than those obtained in the 

nitrided material in the same condition without the addition of that gas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O aço VF800 AT possui estrutura que proporcionou o desenvolvimento de ferramentas ou componentes para 

trabalho a frio que apresentam uma boa resistência ao desgaste associada a uma elevada tenacidade. No entanto, 

como todo aço ferramenta, o seu bom desempenho está diretamente relacionado ao tratamento térmico ao qual 

foi submetido1. Para melhoria das suas propriedades superficiais - resistência ao desgaste e resistência à fadiga, 

principalmente - esse material pode ser posteriormente submetido ao tratamento termoquímico de nitretação a 

plasma. Para outros aços ferramenta, na literatura existem trabalhos mostrando que o aumento de desempenho 

tribológico pode ser obtido pela modificação dos principais parâmetros do tratamento termoquímico de 

nitretação, tais como a temperatura e tempo, pressão dos gases, tensão entre eletrodos e composição dos gases da 

atmosfera de tratamento. O estudo do efeito dessas variáveis de tratamento sobre a estrutura, espessura, dureza e, 

conseqüentemente sobre a resistência ao desgaste das camadas nitretadas geradas, permite definir condições de 

tratamento que podem levar à otimização do desempenho do material em condições de serviço. Neste trabalho, 

foi avaliado o efeito da adição de argônio sobre a profundidade, o perfil de dureza e o coeficiente de desgaste 

microabrasivo de camadas nitretadas formadas na superfície do aço ferramenta para trabalho a frio VF 800 AT. 
 
 



 

 

METODOLOGIA 
 

 Atividade 1: Revisão da Literatura 

Objetivo: Pesquisar as características e as propriedades principais, bem como as condições de uso do aço 

ferramenta VF800 AT, visando obter informações que auxiliem no desenvolvimento dos experimentos e 

permitam seguir cada etapa de maneira correta e segura para alcançar resultados satisfatórios 

 Atividade 2: Corte e Preparação Metalográfica das amostras do aço VF800 AT 

Objetivo: Retirar as amostras do aço VF800 AT da barra cônica e prepará-las no Laboratório de Mecânica e 

Metalografia do Ifes. 

 Atividade 3: Análise Química 

Objetivo: Verificar a composição química e a porcentagem em peso dos elementos presentes no aço VF800 AT 

e confrontá-las com as especificações do fabricante. Análise Química apresentou os resultados que seguem na 

tabela abaixo: 

Tabela 1 - Composição química do aço VF800 AT (% em peso) 

Elemento  C Si Mn Cr Mo V 

% em peso  0,94 0,75 0,40 8,97 2,33 0,47 
 

 

A composição química do aço está de acordo com as especificações do fabricante. 

 

 Atividade 4: Tratamento térmico do Aço VF800 AT 

Objetivo: Realizar o tratamento térmico para o aumento da resistência mecânica e tenacidade do aço através de 

austenização e logo em seguida o revenimento das amostras. 

 Atividade 5: Polimento das amostras para nitretação 

Objetivo: Preparação metalográfica das amostras para a Nitretação a Plasma. 

 Atividade 6: Nitretação 

Objetivo: Aumento da dureza superficial. 

 Atividade 7: Corte e preparação para ensaios 

Objetivo: Preparar as amostras para caracterização e ensaios subseqüentes. 

  Atividade 8: Ensaio de Microabrasão   

Objetivo: Analisar de maneira comparativa o efeito do tempo de nitretação e da adição de argônio à composição 

gasosa, à resistência ao desgaste de cada amostra. 

 Atividade 9: Observação da microestrutura  

Objetivo: Obter imagens da zona de difusão para mensurar a profundidade da camada nitretada de cada 

condição e comparar às demais. 

 Atividade 9: Ensaio de Microdureza Vickers 
Objetivo: Traçar e analisar um gráfico que relacione o perfil de dureza ao longo da camada nitretada para cada 

amostra. 

  

 

 

RESULTADOS 

 
 Na Figura 1 (a) observa-se que, para curtos tempos de tratamento (2h), a adição de argônio à atmosfera de 

nitretação aumenta a dureza superficial e a espessura da camada nitretada e, consequentemente, a resistência ao 

desgaste microabrasivo do material, Figura 1(b).  

Estudando o efeito do argônio e do hidrogênio na nitretação de outro aço, Sanchette e colaboradores4 também 

verificaram maiores profundidades de camada nitretada quando se adiciona argônio à mistura gasosa. Para o 

mesmo fluxo de gás, a adição de hidrogênio, e/ou de argônio, provoca uma diminuição da pressão de trabalho. 

Diagnósticos do plasma realizados por Fancey e Matthews5 revelam que a adição de hidrogênio na atmosfera de 

tratamento diminui a razão N(atômico)/N2(molecular) na região de queda do catodo. Ou seja, a diminuição da 

população das espécies neutras é maior que a diminuição das espécies moleculares. Seguindo esse raciocínio, é 

de esperar que a adição de argônio também diminua a razão N/N2, fornecendo uma menor quantidade de N na 

superfície para se difundir. Esse efeito deve ter retardado a formação de nitretos na superfície do material e 

permitido, com isso, uma maior penetração por difusão do nitrogênio atômico em direção ao núcleo do material. 

A difusão do nitrogênio quando se adiciona argônio deve ser maior pelo fato de os átomos de argônio, maiores 

que os de hidrogênio, gerarem uma maior quantidade de defeitos a partir do bombardeio dos íons dos mesmos 

contra a superfície, favorecendo a difusão do N atômico em direção ao núcleo do material.  



 

 

 
Figura 1- Variação dos: (a) perfis de dureza e; (b) coeficientes de desgaste microabrasivo das camadas nitretadas 

do aço VF 800 AT obtidas com e sem a adição de argônio. 

 

Os íons dos gases de tratamento ao serem acelerados contra a superfície do material expelem boa parte 

dos átomos superficiais. O argônio por possuir peso atômico relativamente alto e ser inerte executa uma limpeza 

da superfície por jateamento atômico, ao passo que o nitrogênio, que é reativo, se difunde intersticialmente 

através da estrutura da ferrita, podendo constituir solução sólida intersticial e/ou formar nitretos. O hidrogênio, 

por sua vez, é responsável pela remoção tanto de camadas de óxidos presentes na superfície, como de novas 

fases que eventualmente se formam. Restringindo a formação de nitretos na superfície, ele faz com sejam 

maiores as distâncias atingidas pelo processo difusivo. Por isso, a ação combinada de argônio e hidrogênio faz 

com que o nitrogênio alcance maiores profundidades de penetração, o que resulta em zonas de difusão mais 

espessas e minimiza o processo de precipitação de nitretos e de formação de camada branca na superfície dos 

aços. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
A adição de argônio à mistura de gás usada no tratamento termoquímico de nitretação, realizado em curtos 

tempos (como o de 2h), permite obter na superfície do aço VF 800 AT camadas nitretadas mais profundas, mais 

uniformes, de dureza superficial maior e mais resistentes à abrasão. Sob essas condições, o argônio permite a 

formação de camadas nitretadas mais espessas e isentas de nitretos grosseiros, por favorecer a difusão do 

nitrogênio e ao mesmo tempo retardar o processo de precipitação de nitretos e de formação de camada branca na 

superfície do material.  
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