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ESTUDO DA INTERFACE TERMODIFUNDIDA DE CARBONETO DE VANÁDIO 

PARA A DEPOSIÇÃO DE FILMES DE DIAMANTE CVD SOBRE AÇOS 

 

RESUMO 

 

Para aumentar a vida útil de ferramentas de corte (usinagem) e de matrizes de 

conformação plástica de metais, há inúmeras pesquisas tecnológicas relativas à 

utilização de materiais que apresentem um conjunto de propriedades favoráveis a 

obtenção excelente desempenho em serviço nestas aplicações. As principais 

características que afetam o desempenho destas ferramentas são: elevados valores 

de resistência ao desgaste, de dureza, de resistência mecânica e de condutividade 

térmica, além de baixo coeficiente de atrito. Todas estas propriedades estão 

presentes no diamante, o que o torna um dos materiais de maior interesse para 

estas aplicações metalúrgicas. As soluções tecnológicas na forma de revestimentos 

superficiais ampliam este conjunto único de características somente disponíveis no 

diamante, pois se adicionam outros fatores favoráveis como o baixo custo – já que 

praticamente a totalidade do volume é do substrato – e elevada tenacidade, 

características típicas dos aços. Entretanto os principais processos de obtenção de 

revestimentos de diamante sobre aços ocorrem em temperaturas elevadas, no 

mínimo da ordem de algumas centenas de graus centígrados. Nesta condição, surge 

um problema tecnológico que deve ser contornado, que são as tensões residuais 

após a deposição dos revestimentos, já que o diamante apresenta coeficiente de 

expansão térmica muito inferior ao de qualquer metal, em particular em relação aos 

aços. Esta contração térmica diferencial entre núcleo e revestimento sempre resulta 

em tensões residuais de compressão no revestimento de diamante, que podem ser 

tão elevadas a ponto de produzir fratura na interface, resultando em separação ou 

delaminação do revestimento de diamante. Além da diferença entre os coeficientes 

de expansão térmica, o núcleo de aço é basicamente composto por átomos de ferro, 

que são extremamente nocivos ao processo de obtenção de revestimentos de 

diamante utilizados neste trabalho, a deposição química a partir da fase vapor. 

Neste trabalho são estudados métodos para a formação de uma camada 

intermediária de carboneto de vanádio, pelo processo de termodifusão, como 

solução para eliminar a presença de átomos de ferro na superfície de crescimento 

do revestimento de diamante CVD e para promover aderência dos revestimentos 



 

 

suficiente para suportar as tensões residuais de interface e possibilitar aplicação em 

ferramentas de corte e conformação plástica. 

Foram avaliadas as variáveis relevantes do processo de termodifusão que serviram 

como parâmetros aplicados na modificação superficial do aço. As variáveis 

estudadas foram: tipos de substratos de aço, método de inserção do substrato ao 

banho de sal, composição dos reagentes constituintes do banho de sal fundente de 

termodifusão, geometria de cadinho, tempo e temperatura do processo de 

termodifusão. Filmes de diamante CVD foram depositados sobre a intercamada 

termodifundida de carboneto para avaliar sua eficácia. 

As caracterizações dos substratos e dos revestimentos foram feitas por difração de 

raios X, por microscopia eletrônica de varredura, por espectroscopia Raman e por 

indentação com equipamento Rockwell C. 

Os métodos estudados neste trabalho permitiram estabelecer as variáveis do 

processo de termodifusão que produzem intercamadas de carboneto de vanádio 

adequadas para a deposição de filmes de diamante CVD sobre aços. 

 

Palavras Chave: Termodifusão. Carboneto de Vanádio. Diamante CVD.



 

 

STUDY OF INTERLAYER OF VANADIUM CARBIDE THERMODIFFUSED FOR 

CVD DIAMOND FILMS DEPOSITION ON STEELS  

 

 

ABSTRACT 

 

In order to extend the life of cutting (machining) tools and metal forming metal matrix 

there are many technological researches, most of them concerning to the search for 

materials with a set of favorable properties that would result in excellent service 

performance. The main characteristics which affect the performance of these tools 

are: high levels of wear resistance, hardness, mechanical strength and thermal 

conductivity, in addition to low coefficient of friction. All these properties are present 

in the diamond, which makes it one of the materials of greatest interest to these 

metallurgical applications. Technological solutions in the form of surface coatings 

extend this unique set of features only available in diamond, as it adds other 

favorable factors like low cost - since practically the entire volume is the substrate - 

and high toughness, both typical characteristics of steels. However, major processes 

for the production of diamond coatings on steels occur at high temperatures, at least 

in the order of a few hundred of degrees centigrade. In this condition there arises a 

technological problem which must be overcome, which are the residual stresses after 

coatings deposition, since the diamond has a coefficient of thermal expansion much 

lower than any metal, particularly with regard to steels. This differential thermal 

contraction between the core and coating always results in residual compressive 

stresses in the diamond coating, which can be so high as to produce fracture in the 

interface, resulting in delamination or separation of the diamond coating. Besides the 

difference between the coefficients of thermal expansion, the steel core is primarily 

composed of iron atoms, which are extremely harmful to the diamond coating 

process used in this work - the chemical vapor deposition. 

In this work methods are proposed to produce an intermediate layer of vanadium 

carbide by thermodiffusion process, as a solution to eliminate the presence of iron 

atoms in the CVD diamond coating growth surface. This layer also promotes coatings 

adhesion enough to endure high interface residual stresses and to allow its 

application in cutting and metal forming tools. 



 

 

The relevant variables which were used as parameters in the thermodiffusion 

process of steel surface modification were evaluated. The studied variables were: 

types of steel substrates, method of insertion of the substrate in the melting salt bath, 

composition of the melting salt bath reagents, crucible geometry, time and 

temperature of the thermodiffusion process. CVD diamond films were deposited on 

the interface layer to evaluate its effectiveness. 

Characterizations of substrates and coatings were made by X-ray diffraction , 

scanning electron microscopy , Raman spectroscopy and indentation equipment with 

Rockwell C. 

The methods studied in this work allowed to establish the variables of the 

thermodiffusion process that produce vanadium carbide interlayers suitable for 

depositing CVD diamond films on steel. 

 

Key words: Thermodiffusion. Vanadium Carbide. CVD Diamond. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da interface de Carboneto de 

Vanádio (VC) obtida pelo processo de termodifusão, para a deposição de filmes de 

diamante CVD (do inglês - Chemical Vapor Deposition) sobre aços. Para isto são 

desenvolvidos e aplicados métodos experimentais de termodifusão, para a produção 

de uma camada intermediária de revestimento de carboneto de vanádio sobre aços 

para a deposição de filmes de diamante CVD. 

Visando o aumento da vida útil de ferramentas para aplicação em ferramentas 

de corte (usinagem) e conformação plástica de metais (matrizes), a aplicação de 

filme de diamante é uma solução com elevado potencial de viabilidade. O diamante 

é um material que tem características extremas em relação a todos os outros 

materiais para aplicação em ferramentais de corte e conformação, devido ao 

conjunto único de propriedades como elevada resistência ao desgaste, maior dureza 

encontrada na natureza, entre outras. Estas ferramentas são atualmente, em sua 

grande maioria, fabricadas em aço, com elevado custo em todo o ciclo produtivo, 

desde a obtenção, a manutenção, os custos decorrentes dos tempos de preparação 

das máquinas operatrizes (setup). Em função de dificuldades tecnológicas ainda não 

superadas, a deposição de filmes de diamante sintético sobre aços ainda não foi 

desenvolvida em termos de desempenho de custos viáveis para a produção em alta 

escala. Neste trabalho, como proposta para superar estas dificuldades de 

crescimento de diamante CVD sobre aços, são avaliados métodos de obtenção e 

utilização de camadas intermediárias de carboneto de vanádio entre o aço e o filme 

de diamante. Estas camadas ou revestimentos intermediários de VC são produzidos 

pelo processo de termodifusão, através da avaliação experimental dos principais 

parâmetros e variáveis para obtenção desta intercamada.  

A partir de trabalhos já realizados, define-se a utilização de carboneto de 

vanádio (VC) como interface entre o filme de diamante CVD e substratos de aço 1,2. 

Este carboneto possui características favoráveis à sua escolha como intercamada 

para deposição de filmes de diamante CVD sobre aços, tanto por suas propriedades 

químicas, físicas e mecânicas, quanto pelo processo químico termo reativo utilizado 

para sua formação. A principal vantagem da tecnologia de obtenção destes 

revestimentos é devida a difusão e reação química do vanádio com o carbono, 
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elemento de liga disponível em teor suficiente para o processo de termodifusão 

reativa, em grande parte dos aços utilizados para a fabricação de ferramentas de 

corte e conformação plástica de metais 3. 

Este processo termo reativo de formação da camada de carboneto de vanádio 

foi desenvolvido em 1979, no Japão, pelo grupo Toyota Central Research and 

Development Laboratories. Consiste na termodifusão do carbono do substrato, 

reagindo com o vanádio ativo proveniente de um banho de sal à alta temperatura, 

para formar um filme de carboneto de vanádio que cresce a partir da superfície do 

substrato. As características desse revestimento intermediário se mostraram 

extremamente favoráveis à deposição de filmes de diamante CVD com 

cristalinidade, pureza e aderência elevadas 1. Ainda há dificuldades tecnológicas, 

não superadas para a utilização de filmes de diamantes CVD em aplicações 

tecnológicas de larga escala na indústria metalúrgica 2. Diversas soluções para a 

eliminação dos efeitos negativos do ferro do substrato para a deposição de filmes de 

diamante CVD já foram propostas, pela formação de barreiras eficientes de difusão 

do ferro, como as interfaces de nitreto de cromo, boreto de ferro e carboneto de 

vanádio. A intercamada de carboneto de vanádio vem sendo estudada e 

desenvolvida em programas de cooperação entre grupos de pesquisa do INPE 

(DIMARE) e da UESC (NANOCOMP), para aplicação como interface entre o filme de 

diamante e o aço. A literatura apresenta diversos resultados já alcançados, mas 

ainda não suficientes para aplicação industrial de filmes de diamante CVD sobre 

aços usando a intercamada VC. 

Por muitos séculos o diamante tem sido o material de maior desejo pela 

humanidade, por sua preciosidade, raridade, beleza. Além destas, o diamante 

possui características importantes para aplicações tecnológicas devido à suas 

propriedades singulares, como elevada dureza, baixo coeficiente de atrito (próximo 

ao do teflon), elevada resistência ao desgaste, elevada inércia química, elevada 

condutividade térmica, entre outras. Durante séculos pesquisas vem sendo 

realizadas para a obtenção de diamante sintético, pois o diamante natural é um 

material raro e que possui um custo elevado, e que apresenta propriedades para 

utilização tecnológica em aplicações de grande relevância. Uma das primeiras 

tentativas de obtenção de diamante sintético foi por volta de 1950, por grupo de 

pesquisa da General Electric, que utilizava o método de alta pressão alta 

temperatura - HPHT (do inglês High Pressure High Temperature). Na década de 
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1980 filmes finos de diamante puderam ser obtidos pela técnica deposição química a 

partir da fase vapor (do inglês Chemical Vapor Deposition), iniciando um ciclo de 

pesquisas para incontáveis aplicações nos mais diversos campos, desde 

equipamentos para a área de saúde, óptica, eletrônica, automotiva e aeroespacial. 

Na década de 1990 estas aplicações representaram um consumo industrial em torno 

de 60 toneladas, produzido a partir da técnica CVD 4. Ainda por dificuldades 

tecnológicas, a obtenção de filmes finos de diamante sobre o aço tem sido pouco 

explorada. A deposição de diamante é relativamente restrita a metais que formam 

um carboneto estável na superfície e com baixa difusibilidade e miscibilidade no 

estado sólido de carbono em seu interior. Mesmo dentre os materiais que possuem 

estas características, uma importante limitação para a obtenção de filmes aderentes 

é a grande diferença entre os coeficientes de expansão térmica, comparando-se os 

coeficientes do diamante e dos substratos metálicos, o que resulta em tensões 

residuais altíssimas na interface 2. A deposição direta de filmes de diamante CVD 

sobre os aços é limitada pelas seguintes dificuldades 1: 

 O efeito catalítico do ferro na nucleação preferencial da fase grafite; 

 A alta solubilidade de átomos de carbono no aço nas temperaturas 

típicas de deposição de diamante, e; 

 As elevadas tensões residuais produzidas durante o processo de 

resfriamento a partir de temperatura de deposição, devidas à diferença entre os 

coeficientes de expansão térmica do aço e do diamante. 

Considerando estas dificuldades para a produção de filmes finos de diamante 

CVD sobre aços, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de modificações na 

superfície dos substratos de aço, usando intercamada de carboneto de vanádio pelo 

processo termodifusivo e termoreativo. A dificuldade de obtenção de diamante sobre 

aços pode ser solucionada, pela utilização de camadas intermediárias 2, tanto 

camadas únicas quanto múltiplas, que atendam os seguintes requisitos: 

 evitar a presença de átomos do tipo do ferro na superfície, gerados por 

qualquer processo, como a difusão de átomos do substrato através da camada 

intermediária; 

 favorecer a nucleação e o crescimento do filme de diamante de boa 

qualidade sobre essa superfície; 
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 formar ligações fortes tanto com o substrato quanto com o filme de 

diamante, para garantir boa aderência; e 

 contribuir para a redução do efeito das tensões residuais formadas no 

resfriamento, a partir da temperatura de deposição do filme de diamante, devido às 

diferenças nos coeficientes de expansão térmica.  

Fatores como a elevada solubilidade do carbono nos aços na temperatura de 

crescimento de diamante CVD, a catálise para a formação da fase grafite em 

detrimento da fase diamante e a diferença entre os coeficientes de expansão térmica 

dos aços e do diamante, constituem um desafio para a aplicação industrial de filmes 

de diamante CVD sobre esta classe de materiais 2. 

 

No capítulo 2, REVISÃO DA LITERATURA, é apresentada a fundamentação 

teórica do processo de termodifusão de carboneto de vanádio como intercamada 

sobre o aço, para a deposição do filme de diamante por deposição química a partir 

da fase vapor (CVD), incluindo o histórico de desenvolvimento e obtenção do 

diamante sintético e métodos de obtenção de filmes de diamante. 

No capítulo 3, METODOLOGIA, são apresentados os métodos utilizados para 

o desenvolvimento deste trabalho, onde são descritos materiais e métodos usados 

para o processo de termodifusão de carboneto de vanádio, tais como seleção do 

substrato, tipo de camada de carboneto a ser obtida, escolha de tipo e proporção de 

reagentes de sal de banho, seleção de condição do processo de obtenção de 

carboneto de vanádio termodifundido - VC-TD (do inglês: vanadium carbide 

themodiffused) e parâmetros e variáveis para deposição de filmes de diamante CVD 

sobre o aço. 

No capítulo 4, RESULTADOS E DISCUSSÃO, são apresentados resultados 

obtidos neste estudo da interface de VC-TD aplicando esta camada sobre aço como 

revestimento para a deposição de filmes finos de diamante CVD. As caracterizações 

para obtenção dos resultados foram realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), difração de Raios X, espectroscopia de espalhamento Raman e 

caracterização mecânica por indentação Rockwell C. 

Finalmente, no capítulo 5, CONCLUSÃO, são apresentadas conclusões deste 

trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Diversos tratamentos termoquímicos são atualmente aplicados em 

ferramentas de corte e matrizes de conformação plástica de aços visando adição, 

por difusão de elementos químicos, tais como, carbono, nitrogênio, etc., na 

superfície do aço, modificando e adequando as propriedades do material aos 

requisitos de aplicação da ferramenta.  

O processo de difusão ou deposição termo reativa (TRD – Thermoreactive 

Diffusion) produz uma camada superficial de elevadas dureza e resistência ao 

desgaste pela formação de carbonetos, nitretos ou carbonitretos de vanádio, nióbio, 

tântalo, cromo, tungstênio ou molibdênio. O processo foi desenvolvido na década de 

1970, no Japão, pela Toyota e ficou conhecido como TD (Toyota Diffusion) 5. Muitos 

desses tratamentos termo reativos são empregados com finalidade de melhorar as 

propriedades físicas dos materiais 6. Esta técnica é madura, estável, apresenta bons 

resultados com baixo custo. O revestimento formado é muito estável à temperatura 

ambiente e tem uma excelente capacidade de resistência ao desgaste, contribuindo 

para o bom efeito da aplicação no fortalecimento da superfície de trabalho a frio 7.  

 

O diamante é o material mais duro e de maior resistência ao desgaste. Além 

destas, também por outras propriedades físico-químicas, é atrativo para aplicações 

industriais, especificamente em ferramentais. O revestimento de filmes de diamante 

CVD para aplicação em ferramentas de corte e conformação plástica de metais 

apresenta enorme potencial tecnológico, porém ainda está em estágio inicial de 

aplicação em escala industrial, em função de dificuldades tecnológicas ainda não 

superadas para aplicação industrial plena. Fatores como a elevada solubilidade do 

carbono nos aços na temperatura de crescimento de diamante CVD, o efeito 

catalítico dos metais de transição da série de elementos da tabela periódica com os 

orbitais 3d incompletos para a formação da fase grafite - em detrimento da fase 

diamante e a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do aço e do 

diamante constituem um desafio para essa classe de aplicação industrial de filmes 

de diamante CVD 1. Estudos vêm sendo realizados por grupos de pesquisas e por 

empresas para aplicação em filmes de diamante CVD como revestimento sobre 

aços. Os grupos de pesquisa do INPE (DIMARE) e da UESC (NANOCOMP) 
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trabalham em conjunto para desenvolver intercamadas – e no caso específico deste 

trabalho a intercamada de carboneto de vanádio termodifundido - para a deposição 

de filmes finos de diamante CVD sobre substratos de aço. Devem ser considerados 

materiais com as características listadas a seguir para iniciar o processo de 

desenvolvimento de intercamadas adequadas para serem utilizadas como 

revestimento intermediário na deposição de filmes de finos de diamante CVD sobre 

aços 1: 

 Favorável ao crescimento de filmes de diamante de elevada 

cristalinidade e pureza; 

 Elevada aderência entre o filme de diamante e o revestimento 

intermediário (intercamada); 

 Elevada aderência entre a intercamada e o substrato; 

 Elevada resistência mecânica com boa tenacidade; 

 Coeficiente de expansão térmica intermediário entre o do diamante e o 

do aço; 

 Efetividade para eliminar a difusão do ferro do substrato em direção da 

superfície. 

 

2.1 Características da Intercamada termodifundida de VC 

 

 

Algumas tecnologias foram desenvolvidas para aplicação de revestimentos 

finos de material muito duro, tais como carbonetos, nitretos, e óxidos, aos moldes e 

ferramentas. As principais técnicas são: (a) deposição química a partir da fase vapor 

(CVD), (b) deposição física a partir da fase vapor (PVD) e (c) imersão em banho de 

sal 8,9. 

No processo termo reativo de obtenção de revestimentos ocorre a formação 

de carbonetos metálicos, designados MC (Metallic Carbide), em que os átomos de 

carbono presentes na matriz do aço são utilizados.  

A aplicação de vanadização em ferramentas de fabricação rendeu excelentes 

resultados para muitos tipos de ferramentas submetidas a operações elevadas 

características abrasivas 10. 
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No processo de termodifusão, o carbono presente no substrato de aço 

difunde em direção à superfície e forma uma camada resistente, através da reação 

química com elementos formadores de carbonetos (EFC), por exemplo o carboneto 

de vanádio (VC). É possível obter carbonetos (V8C7 - 3500 HV) e camadas de 

carboneto espessas (até 20 µm) usando este processo de termodifusão para 

formação da camada. Este elemento formador de carboneto de vanádio pode ser 

obtido de materiais na forma de ferro-liga ou óxidos em pó. Estes materiais são 

misturados com outros reagentes como carboneto de boro e bórax - que faz a 

função de fundente – em determinadas temperaturas, provocando a difusão do EFC 

para a superfície do substrato, onde se forma a camada de VC.  

 

Para os aços ligados, o aumento de temperatura irá produzir aumento no teor 

de carbono livre na fase austenita – pela dissolução do Fe3C da matriz do substrato, 

assim produzirá aumento na taxa de difusão do carbono para a superfície do 

substrato, resultando a formação camada termodifundida 2. 

 

A Figura 1 apresenta o diagrama de energia livre de formação de carbonetos 

em função da energia livre de formação de óxidos, apresentando os diversos 

materiais que podem ser formados em sais fundentes de bórax. Camadas de metal 

duro podem ser facilmente formadas a temperatura aproximada de 1000 ºC 8, a 

partir dos elementos vanádio, nióbio, cromo e tântalo, que são bons formadores de 

carbonetos. Molibdênio e o tungstênio estão em regiões limítrofes do campo de 

estabilidade dos carbonetos.  

 

Em um sistema onde a pressão e temperatura sejam constantes, o sistema 

tende a estar em equilíbrio, ou seja, o estado tende a menor Energia Livre de Gibbs. 

As condições do processo de termodifusão – composição dos reagentes e 

temperatura - devem ser ajustadas para a obtenção do composto desejado, neste 

caso o carboneto de vanádio.  
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Figura 1 - Diagrama de energia livre de formação de carbonetos em função da energia livre de 

formação de óxidos através de sais fundentes com bórax [8 – adaptado]. 
 

Para o processo de formação da camada de carboneto de vanádio por 

termodifusão é fundamental que o aço do substrato possua teor de carbono superior 

a 0,3%, sendo desejáveis teores de carbono superiores a 1% 2 para obtenção dos 

revestimentos de carboneto de vanádio utilizados comercialmente em ferramentas. 

 

 Aços para trabalho a frio da série D, como AISI D2, contém 1,5 % em peso 

de carbono e são, portanto particularmente adequados para o processo 11. A 

espessura da camada de metal duro pode ser precisamente controlada em função 

do tempo e temperatura de imersão no banho e composição do substrato 8. 

 

 A camada se forma pela combinação química do carbono presente no 

substrato com o elemento formador de carboneto (EFC) dissolvido no banho, 

conforme ilustra a Figura 2.  
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Figura 2 - Mecanismo de formação da camada de carboneto no processo TD [11 – adaptado].  

 

O tempo de imersão varia entre 30 minutos e 10 horas para se obter 

espessuras com desempenho adequado para a maioria das aplicações, entre 5 µm 

a 15 µm. Após análise do ciclo térmico apresentado no diagrama temperatura em 

função do tempo proposto por Arai e Harper (1991) foi estabelecido o planejamento 

da variação de temperatura em função do tempo para o processo de termodifusão 

utilizado nos experimentos deste trabalho.  

A Figura 3 apresenta o esquema do ciclo típico para o processo TRD. 

 

 
Figura 3 - Esquema típico do Ciclo para o processo de termodifusão [5 – adaptado]. 
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No patamar entre 500 ºC e 700 ºC está associado à temperatura de fusão dos 

reagentes puros do óxido de vanádio (690 ºC) e do bórax (741 ºC) 1. Em muitos 

tratamentos de difusão o efeito da temperatura e do tempo na espessura (d) do 

revestimento é expresso pela eq. (1)5: 

 

d2/t= K =Ko exp(-Q/RT)                                                  (1) 

 

onde 

d espessura do revestimento (cm) 

t tempo (s) 

K constante da taxa de crescimento (cm2/s) 

Ko  termo constante de K(cm2/s) 

Q  energia de ativação (KJ/mol) 

T  temperatura absoluta (K)      e 

R  constante universal dos gases. 

A espessura da camada é independente da composição do banho desde que, 

a quantidade de EFC adicionado seja suficiente, o que corresponde a teores 20 % 

em peso de V2O5 e 5% em peso de B4C e bórax fundido 5. 

 
Figura 4 - Dureza de revestimentos superficiais obtidos por diversos métodos 5. 
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O elemento formador de carboneto (EFC), que se dissolve no bórax fundido, 

reage com o carbono no material, formando gradualmente a camada de carboneto 

metálico8. O processo TRD produz camadas superficiais de carbonetos de elevada 

dureza, formados em função da composição do material utilizado no banho de sal e 

do elemento formador de carboneto, conforme mostra a Figura 4. Filmes finos têm 

comportamento elástico baseado no substrato que os suporta 1. A dureza elevada é 

um critério fundamental para a escolha do substrato. 

 

Tabela 1 - Dureza (HV) de revestimentos para aplicações tribológicas 1 (adaptado) 

Elementos Carbonetos Nitretos 

B 3700  

Cr 
1600-Cr7C3  

1300-Cr3C2 2200 

Hf 2270-2650 1640 

Mo 1800-MoC  

Nb 2400-2850 
1396-NbN 

1720-Nb2N 

Si 3500  

Ta 1800-2450 1220 

Ti 2000-3200 1200-2000 

W 
2100-2400  

1450-W2C  

V 2460-3150 1520-1900 

Zr 2360-2600 1150 
 

 

Analisando a Tabela 1 os maiores valores de dureza Vickers (HV) dentre 

outros carbonetos, que favorecem ao crescimento de um filme de diamante 

aderente, são carboneto de titânio (TiC) com 2000-3000 HV e carboneto de vanádio 

(VC) com 2460-3150 HV. Como a energia livre para a formação de óxido de titânio é 

menor que a energia livre para a formação de óxido de boro, o processo de 

termodifusão contendo bórax não é adequado à formação de uma camada de TiC; 

além disso coeficiente de expansão térmica do carboneto de vanádio é inferior ao do 
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carboneto de titânio, respectivamente 6,03x10-6 ºC-1 e 8,3x10-6 ºC-1. A Figura 5 

apresenta a relação entre as durezas dos principais carbonetos metálicos binários, 

uma das principais características que irá determinar a resistência mecânica do 

revestimento intermediário.  

 

 
Figura 5 - Dureza de carbonetos binários (1GN/m2 = 100 HV) 12. 

 

Os carbonetos metálicos de maior dureza são o carboneto de vanádio, o 

carboneto de silício e o carboneto de titânio; dentre eles apenas VC é adequado à 

formação de revestimento por termodifusão.  

 

 
Figura 6 - Relação entre a dureza e o módulo de elasticidade para os carbonetos metálicos binários e 

para o diamante 12. 
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A Figura 6 apresenta outra forma de avaliar a resistência mecânica do 

revestimento intermediário, considerando a relação entre a dureza do carboneto e 

seu módulo de elasticidade. Os valores são favoráveis para obtenção da camada 

intermediária para obtenção do filme de diamante sobre aço.  

 Valores de coeficientes de expansão térmica dos materiais candidatos ao 

revestimento intermediário (VC, TiC, SiC) são apresentados na Tabela 2 para 

diversos carbonetos. 

 

Tabela 2 - Coeficiente de Expansão linear dos principais carbonetos metálicos 

binários 1 

Carboneto -SiC TiC VC WC 

(x10-6 K-1) 4,80 8,30 6,08 5,64 

 

O coeficiente de expansão térmica do filme de diamante é 0,8x10-6 K-1, 

carboneto de vanádio 6,08x10-6 K-1 e aço 13x10-6 K-1. O carboneto de vanádio 

apresenta valor intermediário entre o aço e o diamante, o que contribui para distribuir 

as tensões residuais compressivas aplicadas pelo substrato sobre o filme de 

diamante.  Esta distribuição das tensões residuais pode ser planejada em função 

das espessuras das camadas de VC e do filme de diamante CVD para maximizar a 

vida útil deste filme em termos de delaminação. 

 

2.2 Fatores que influenciam a formação da camada intermediária de VC  

 

 

Diversos aços da classe aços-ferramenta são frequentemente usados para 

fabricação de ferramentas para aplicação em usinagem e em conformação mecânica 

de metais. As propriedades físico-químicas da camada intermediária são requisitos 

relevantes para formação de revestimento de elevada dureza e resistência. O 

substrato influencia como estrutura para formação da camada intermediária entre o 

filme de diamante e o aço. Os elementos de liga dos aços ferramenta têm uma 

considerável influência sobre a atividade de carbono 9 e aproveitando propriedades 

de elementos de liga presentes, como o carbono, tem-se a difusão e a reação com 
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elemento formador de carboneto presente no sal de banho na superfície do 

substrato 7. A espessura do revestimento obtido é afetada principalmente 13, 14:  

(1) pela temperatura do banho,  

(2) tempo de imersão do substrato no banho, 

(3) tipo de substrato de aço e, 

(4) proporção de cada reagente para formação do sal de banho. 

 

À medida que a temperatura do banho aumenta, a taxa de difusão de carbono 

na camada é aumentada 14; em aços ligados o teor de carbono na matriz também é 

aumentado, resultando no aumento da espessura da camada de carboneto.  

 

A espessura da camada e o teor de carbono na matriz são quase linearmente 

relacionados entre si, como mostrado na figura 7. 

  

 
Figura 7 - Efeito do teor de carbono na fase matriz e da temperatura na espessura da camada de 

carboneto de vanádio 14 (adaptado). 
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2.3 Diagramas de equilíbrio de fases V-C e Fe-C 

 

 

No diagrama de fases Fe-C apresentado na Figura 8, pode-se observar a 

existência de uma fase que dissolve carbono (ferro α ou austenita) em temperaturas 

típicas de crescimento de diamante CVD.  

 
Figura 8 - Diagrama de fases Fe-C 15. 

 

 

Assim como para o ferro, metais que apresentam esta característica são 

inadequados para o crescimento de filmes de diamante CVD com alta taxa de 

nucleação. Isso porque a dissolução de carbono no substrato compete com o 
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processo de nucleação. Portanto, metais como Co, Ni e o próprio Fe não serão 

adequados ao processo de nucleação de filmes de diamante CVD. Além desses 

metais do grupo 8B, outros metais importantes na composição de ferramentas de 

usinagem e conformação plástica de metais, não apresentam nas temperaturas 

típicas de deposição de filmes CVD uma fase onde o carbono é solúvel, como o Cr, 

Mn, Nb, Ta, Ti, V, W – sendo, portanto favoráveis à deposição destes filmes CVD 1. 

A Figura 9 apresenta o diagrama de fase V-C. O elemento formador de 

carboneto (Vanádio) reage na superfície do aço com carbono (C) dissolvido 

intersticialmente na austenita e que se difunde para a superfície, nas temperaturas 

elevadas do processo (≈ 1000 ºC) formando um carboneto estável 16.  

Pelo lado estequiométrico VC é um composto intersticial, onde vanádio forma 

a rede principal e o carbono ocupa vãos intersticiais octaédricos. O diagrama de 

equilíbrio de fases V-C é um sistema complexo apresentando diversos compostos 

com estequiometrias complexas 17. 

 

 
Figura 9 - Diagrama de fases V-C 18. 
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2.4 Substrato de aço para obtenção da intercamada VC para deposição de 

filme de diamante CVD 

 

 

A composição química do substrato desempenha um importante determinante 

em relação à qualidade da camada de VC formada. O processo de termodifusão em 

banho de sal tem sido eficientemente usado para obter camada intermediária com 

elevada dureza em substratos de aço contendo teor superior a 0,3 % em peso de 

carbono 19. 

Os principais aços para utilização em ferramentas para trabalho a frio são da 

família AISI das séries D, O, A, e W. O aço para trabalho a frio da série D (Die 

Steels), especificamente AISI D2 e AISI D6 são de alto teor de cromo e carbono, 

contendo uma porcentagem de pelo menos 1,5 % em peso de carbono, conforme 

Tabela 3 e, portanto, são adequados ao processo de termodifusão de carboneto de 

vanádio 10. Os aços da série D2 e D6 selecionados para serem utilizados como 

substratos neste trabalho também foram utilizados por Barquete (2002) e Chicco et. 

al. (1999) fornecendo referências para características de processos e para 

comparação de resultados. 

 

Tabela 3 - Composição básica e aplicações típicas de aço para trabalho a frio [5 – 
adaptado]. 

 Composição Química 

 % C % Cr % Mo % V % W % Nb 

AISI D2 1,50 12,0 1,00 1,00 - - 

AISI D6 2,00 12,5 - 0,07 1,00 0,15 

 
 
 

Com características de alto teor de Cr e C os aços AISI D2 e D6 possuem 

elevada resistência ao desgaste, também favorecida pela presença de carbonetos 

de cromo, e baixíssima distorção no tratamento térmico, sendo também chamados 

de aços “indeformáveis”. Camadas intermediárias são termodifundidas no substrato 

de aço AISI D2 e AISI D6, formando revestimento, mantendo propriedades inerentes 

às dos carbonetos: alta dureza, resistência ao desgaste, resistência à corrosão 14. 
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No caso de substratos de aço altamente ligado, a taxa de crescimento de 

camadas carboneto não depende do teor total de carbono, mas do teor de carbono 

na matriz austenita às temperaturas de revestimento 20. 

Aplicação do processo de termodifusão de VC em aços-ferramenta 

temperáveis ao ar, como os aços AISI D2 e AISI D6, é extremamente conveniente, 

pois o resfriamento em ar a partir da temperatura de processo (850 ºC a 1050ºC) já 

produz no substrato durezas de 56 a 58 HRC. Nesta condição os substratos 

apresentam resistência mecânica e tenacidade, suficientes para conferir sustentação 

para a camada de VC, para a maior parte das aplicações em ferramentas de 

conformação. Para as aplicações mais severas, onde a dureza do substrato é crítica, 

como no forjamento ou trefilação de aços de alta resistência mecânica ou de aços 

inoxidáveis, aplicam-se tratamentos de têmpera e revenimento à ferramenta 

revestida com VC termodifundido, conferindo resistência adicional para o suporte da 

camada de carboneto de vanádio 1. 

 
 
2.5 Deposição de filme de Diamante CVD 

 

 

2.5.1 O Diamante 

O diamante é um dos materiais mais fascinantes para a humanidade e desde 

a antiguidade este extraordinário sólido possui um altíssimo valor comercial. Isto se 

deve à sua grande beleza aliada à ampla aplicabilidade que abrange as áreas 

tecnológicas, industriais e comerciais em todo o planeta. A característica que torna o 

diamante um material tão importante é a sua dureza elevada aliada a baixíssima 

taxa de desgaste possuindo assim um baixo coeficiente de atrito, comparável ao 

teflon, além disso, o diamante é oticamente transparente desde o visível até o 

ultravioleta, possui condutividade térmica que é cinco vezes maior que a do cobre, 

inerte quimicamente e um isolante elétrico quase perfeito, mas quando dopado 

torna-se um excelente semicondutor 21. 

A palavra Diamante é derivada da palavra grega “Adámas” que significa 

“invencível”. É o material mais duro e resistente encontrado na natureza. O diamante 

tem sido utilizado em diversas aplicações pela sua característica singular e suas 
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propriedades superiores às de todos os outros materiais, que o tornam o material 

mais nobre na natureza: 

 Maior dureza dentre os materiais conhecidos; 

 Melhor condutividade térmica a temperaturas próximas à temperatura 

ambiente; 

 Resistente ao calor, a ácidos e a radiações; 

 Melhor combinação de propriedades para aplicações em 

semicondutores de potência; 

 Bom isolante elétrico, podendo ser dopado para produzir 

semicondutores tipo p e tipo n; 

 Maior faixa de transparência óptica; 

 Baixa constante dielétrica; 

 Baixo coeficiente de atrito, semelhante ao do teflon; 

 Elevada estabilidade térmica, próximo à do INVAR; e 

 Excelente compatibilidade biológica. 

 

Em função destas várias propriedades notáveis o diamante já encontra uso 

em diversas aplicações - incluindo a sua utilização como uma pedra preciosa - mas 

também como dissipador de calor e como abrasivo em insertos ou ferramentas de 

corte resistentes ao desgaste 22. No século XVI, S. Tennant, ao queimar diamante na 

presença de oxigênio, observou a formação de dióxido de carbono e cinzas, 

comprovando que o diamante é uma das formas de carbono. Conclui, portanto, que 

comprimindo outras formas de carbono provavelmente se obteria o diamante. 

Aproximadamente um século e meio após os estudos e a descoberta de Tennant, 

muitos reivindicaram ter conseguido realizar a síntese de diamante, porém nenhum 

dos experimentos foi reprodutível ou conclusivo. Em 1939 foram estabelecidos os 

diagramas de fase e os respectivos campos de estabilidade do grafite e do 

diamante. Na figura 10 são mostradas estas regiões de estabilidade. Note que o 

diamante só é estável a altíssimas pressões 23. O uso industrial do diamante tornou-

se uma realidade desde a década de 1950, com o advento da produção artificial pelo 

processo de alta pressão e alta temperatura (HPHT - High Pressure High 

Temperature). A General Electric foi a primeira a anunciar publicamente a produção 

artificial de diamante, em 1952, através do método de alta pressão e alta 
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temperatura, embora a empresa ASEA, na Suécia, tenha sido a primeira a realmente 

alcançar a síntese de diamante em alta pressão 24. Na mesma época, Eversole 

demonstrou a possibilidade de deposição de diamante em baixa pressão, pelo 

processo que, mais tarde, foi chamado de CVD (“Chemical Vapor Deposition”). 

Entretanto, as taxas de crescimento eram muito baixas para ter qualquer importância 

prática.  

 
Figura 10 - Pressão de equilíbrio das fases diamante e grafite 23. 

 

As diferenças quanto aos parâmetros de obtenção do diamante sintético são, 

que o método HPHT requer temperaturas iguais ou maiores a 1670 K e pressões 

altíssimas, da ordem de 5x109 Pa, enquanto o método CVD trabalha a temperaturas 

da ordem de 1270 K e pressões sub atmosféricas, da ordem de 103 a 104 Pa 25.  

 

Diversos fatores atrasaram o desenvolvimento da síntese de diamante a 

baixas pressões. Em primeiro lugar, o enorme sucesso da síntese, em 1955, de 

diamante a altas pressões e altas temperaturas (HPHT), onde ele é a fase 

termodinamicamente estável. Este sucesso provocou a descontinuidade dos 

programas nascentes de desenvolvimento a baixas pressões na Union Carbide e na 

General Electric. 
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Em adição, as taxas de crescimento obtidas nos primeiros trabalhos eram 

muito baixas para que pudessem ter interesse econômico e as perspectivas de 

aplicabilidade do processo não eram promissoras, baseadas nos potenciais 

termodinâmicos, onde a grafite é a fase estável a baixas pressões. No período de 

1952 a 1982, resultados obtidos de crescimento de filmes de diamante à pequenas 

taxas por hora, as pesquisas nessa área foram conduzidas em um ritmo modesto 

por alguns poucos cientistas.  

Ao fim da década de 1980, após a confirmação do crescimento de filmes de 

diamante CVD a taxas mais elevadas, através de resultados obtidos por cientistas, o 

interesse pelo crescimento de diamante CVD aumentou e uma ocorreu enorme 

expansão.  

 

O empenho na proposição e estudo dos métodos para síntese de filmes de 

diamante deu-se, nos últimos anos, devido ao interesse no uso deste material nas 

mais variadas áreas, graças ao seu conjunto ímpar de propriedades, em 

comparação a outros materiais utilizados pela indústria em geral 25. 

 Assim, passando por grandes interesses científicos e industriais na obtenção 

do diamante sintético, têm-se aplicações em áreas da mecânica com a utilização de 

filmes de diamante CVD em ferramentas, como em brocas de perfuração de 

petróleo, em aplicações ópticas, espaciais e médicas, devido suas propriedades 

únicas e de grande relevância. 

 

2.5.2 Estrutura Cristalina e superfície do Diamante 

A estrutura cristalina do diamante é cúbica de face centrada, onde os átomos 

de carbono se ligam entre si, conforme mostra a figura 11, formando ligações 

covalentes tipo sp3. Tem suas características 23: 

 Célula Unitária: Cúbica, a = 3,567 Å 

 Grupo:  

 Distância entre vizinhos mais próximos: 1,544 Å 

 Ligações carbônicas com hibridização sp3 

 Massa específica: 3,52 g/cm-3 
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Figura 11 – Célula unitária para a estrutura cristalina cúbica do Diamante 26.  

 

Na rede cúbica pode existir três planos cristalográficos de átomos de carbono 

que são usados para descrever sua estrutura. Para um cristal de forma cúbica, 

somente as três superfícies de baixo índice (100), (110) e (111) formam superfícies 

planas.  Superfícies com índices altos formam degraus cujas faces são formadas 

pelas superfícies de baixo índice. Diamante natural, ou sintetizado por HPHT, 

normalmente são cristalizados em forma octaédrica, cujas faces são planos (111), 

ou em forma dodecaédrica, cujas faces são planos (100). A forma cúbica, com faces 

(100) são menos comuns. Filmes policristalinos crescidos por CVD ususalmente 

consistem de cristais de direção preferencial {100} e/ou {111}. Superfícies {110} não 

são normalmente observados por terem taxas de crescimento maiores nas 

condições de crescimento 23.  

 

2.5.3 Processo de crescimento do diamante CVD 

Diamante pode ser crescido a baixa pressão, em condições de equilíbrio 

termodinâmico metaestáveis 27, pelo método de Deposição Química a Partir da Fase 

Vapor (CVD – do inglês: Chemical Vapor Deposition). 

A técnica CVD baseia-se na deposição de um filme de diamante sobre 

diferentes tipos de substratos, inclusive o próprio diamante, a partir da ativação de 

uma fase gasosa introduzida em um reator. Os reagentes gasosos utilizados são 

metano altamente diluído em hidrogênio 28. 
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O crescimento de diamante metaestável pode ser obtido por técnicas de 

ativação ou processo de transporte de carbono 4 por deposição química a partir da 

fase vapor assistido por plasma (DC, RF, microoondas) 29, deposição por feixe de 

íons ou combustão por chamas 4. 

Os diversos métodos de ativação atualmente utilizados apresentam algumas 

características comuns, sendo as mais importantes: 

  

a) o crescimento é efetuado em presença de hidrogênio. A deposição 

seletiva de diamante a partir de espécies contendo carbono baseia-se no fato de que 

o diamante, na presença de hidrogênio, é mais estável que a grafite. 

 

b) ativação das espécies contendo carbono. A elevada energia de 

ativação necessária para decomposição do hidrogênio é uma das principais 

responsáveis pela baixa taxa de crescimento nos processos CVD não ativados. 

 

c) crescimento a uma temperatura moderada do substrato. Em qualquer 

processo ativado de crescimento de diamante, a temperatura do substrato é mantida 

entre 500 e 1200 ºC. Crescimentos para temperaturas superiores ou inferiores a 

essa faixa em geral resultam na deposição de grafite ou carbono amorfo, 

respectivamente. 

 

Na Figura 12 é ilustrada a formação da rede cristalina do diamante onde os 

círculos maiores representam os átomos de carbono, os círculos menores os átomos 

de hidrogênio e cada haste uma ligação química.  

Este diagrama mostra a estrutura cristalina do diamante que tem como célula 

unitária uma estrutura cúbica de face centrada com três átomos de carbono 

adicionais no interior da célula. Cada átomo de carbono está ligado em coordenadas 

tetraédricas a outros quatro átomos de carbono em ligações orbitais híbridos sp3   21.  
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Figura 12 - Diagrama que representa o crescimento do filme de diamante em que é possível verificar 

a reação do hidrogênio induzindo a produção de radical metila e a recombinação de hidrogênio na 
superfície de crescimento 21. 

 

Fatores cinéticos permitem que o diamante cristalino seja produzido por uma 

reação química, que pode ser assim escrita pela eq. (2) 30: 

 

                                                    (2) 

 
 

Durante a deposição química a vapor do diamante acontece uma competição entre a 

formação de ligações sp2 e sp3 provenientes dos orbitais híbridos do carbono que 

são responsáveis pela formação da rede cristalina do diamante 21. 

 

2.5.4 Técnicas para Síntese do Diamante CVD 

A energia e transporte de massa de gases aquecidos termicamente podem 

ser descritos por processos termodinâmicos 31. 

 

O crescimento de filme de diamante policristalinos por deposição química a 

partir da fase vapor (CVD) foi consolidado nos últimos anos 32. Desde a 

disseminação da técnica CVD ativada com hidrogênio atômico, em 1980, o diamante 

CH4(g)   C(diamante) + 2H2(g) 
 (ativação)  
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sintético tem ocupado lugar de destaque no mercado mundial de produtos 

diamantados, devido ao sucesso da síntese do diamante-CVD, em baixas pressões 

(1,33 a 1,01x105 Pa) e baixas temperaturas (em torno de 1100 K) 6. 

A síntese de diamante CVD, envolve reações de substâncias químicas em 

fase gasosa ocorrendo acima da superfície sólida, que provoca a deposição sobre a 

superfície 22. 

 

2.5.4.1 Deposição de filme de diamante CVD assistida por filamento quente 

(HFCVD) 

O método de deposição química a partir da fase vapor por filamento quente 

(HFCVD) utiliza uma câmara de vácuo continuamente evacuada através de uma 

bomba rotativa, enquanto os gases de processo são supridos em taxas 

cuidadosamente controladas, em geral com velocidade de fluxo de gases de 

algumas centenas de sccm) 33. O substrato é aquecido a temperaturas na faixa de 

700 ºC a 900 ºC. A pressão típica no interior do reator é em torno de 50 torr. 

 

Partículas pequenas ou filmes de diamante são depositados sobre o substrato 

aquecido, a partir de uma mistura de metano e hidrogênio, ativada por um filamento 

aquecido de tungstênio colocado próximo ao substrato. 

 A função do filamento de tungstênio aquecido é dissociar o hidrogênio 

molecular em hidrogênio atômico. A dissociação catalítica do hidrogênio molecular 

envolve adsorção do hidrogênio molecular na superfície do filamento, seguida pela 

dessorção de hidrogênio atômico de volta à fase gasosa.  

Metais como tungstênio e tântalo são frequentemente utilizados, apesar de 

eventualmente reagirem com os gases do processo, 33 resultando na carbonetação 

no filamento e retardando o início da nucleação de filme de diamante. 

 

A Figura 13 mostra o processo de ativação dos gases: 
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Figura 13 - Esquema geral do processo de deposição do filme de diamante pelo método CVD [25 – 
adaptado]. 

 

 

Os gases são injetados no reator, na etapa representada pela região 1. Em 

seguida, passam pela região de ativação, região 2 da Figura 13, onde são formados, 

inicialmente, hidrogênio atômico e, logo em seguida, o radical metila, o qual é 

considerado o principal precursor do crescimento de diamante CVD. Outros radicais 

também são formados, mas têm participação secundária no processo. O hidrogênio 

atômico e o radical metila são, então, as principais espécies reativas envolvidas no 

crescimento de diamante. Por difusão, passando à região 3 da Figura 13, o 

hidrogênio atômico e o radical metila chegam ao substrato, o qual é colocado a uma 

distância previamente definida da região de ativação. Desta forma, terá início o 

processo de nucleação, com posterior coalescência e crescimento dos grãos do 

filme de diamante policristalino, sobre o substrato empregado. Os grãos de diamante 

do filme começam sobre camada intermediária de carboneto, a partir de outros grãos 

de diamante previamente depositados sobre o substrato, antes do crescimento, pelo 

método da semeadura. No processo de deposição do filme de diamante CVD, 
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utilizando reator assistido por filamento quente de tungstênio, os gases são injetados 

pela parte superior da câmara de reação, que está sob vácuo e possui sistema de 

refrigeração. O substrato é posicionado de modo que fique a uma distância 

adequada da região de ativação. Esta distância e as temperaturas do filamento e do 

substrato são previamente estabelecidas e controladas ao longo dos experimentos, 

de acordo com as necessidades 25. 

Com o aumento da temperatura do filamento, a concentração de radicais 

metila aumenta, devido à maior reação do metano com o hidrogênio atômico. Porém 

quando o filamento atinge a temperatura de 2200 ºC, a produção de radicais metila 

atinge um patamar. Com o processo de carbonetação a resistência do filamento 

aumenta de maneira gradual até atingir um patamar. O tempo de carbonetação do 

filamento está ligado diretamente com a concentração de metano da fase gasosa 6. 

A Figura 14 mostra o gráfico de um experimento em que foi analisada a resistência 

em função do tempo 34. 

 

 
Figura 14 - Resistência do filamento versus tempo de carbonetação 34. 
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2.5.4.2 Deposição Química a partir da fase Vapor Assistida por Plasma  

No começo da década de 1970 cientistas descobriram que a concentração do 

hidrogênio atômico pode aumentar com o uso de um plasma. Métodos alternativos 

de crescimento de diamante envolvem diversas formas usando CVD assistida por 

plasma contendo carbono, misturadas em baixa concentração de hidrogênio 35. O 

plasma é gerado por várias formas de descargas elétricas ou aquecimento por 

indução, com a função de gerar hidrogênio atômico de e produzir precursores 

adequados para o crescimento de diamantes 34. O hidrogênio molecular é dissociado 

através da transferência de energia dos elétrons na esfera de plasma. A região 

reativa, neste caso, é coincidente com a região de ativação. O substrato é 

normalmente colocado próximo à esfera de plasma. O comprimento de onda do 

microondas limita o tamanho da esfera de plasma e consequentemente a área de 

deposição. A taxa de crescimento de diamante é fortemente dependente da potência 

do microondas. Outra técnica de crescimento de filmes de diamantes por plasma é a 

técnica assistida por jato de plasma em arco. Os gases precursores estão em 

constante fluxo e se expandem através de uma descarga em arco formando um 

plasma térmico. A temperatura dos gases alcança 5000°C e produz a ativação do 

processo. A expansão do gás quente através do orifício forma uma pluma 

característica de uma tocha. Esta pluma de plasma caracteriza a região reativa neste 

reator. O substrato deve ser colocado a vários centímetros de separação à frente da 

tocha 36.   

A Figura 15 mostra um esquema de reator de plasma assistido por micro-

ondas. 

 
Figura 15 - Esquema de Método CVD assistido por Plasma de Microondas 1. 
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2.5.4.3 Deposição Química a partir da fase Vapor Assistida por Chama de 

Combustão 

Este método permite o crescimento de diamantes a pressões atmosféricas 

utilizando chamas de combustão a partir de um maçarico de soldagem com 

oxiacetileno. Por ser um método simples e baixo custo, bem como a elevada taxa de 

crescimento, este método também pode ser utilizado no crescimento de diamante 35.  

 
Figura 16 - Esquema de método CVD assistido por chama de combustão [37 – adaptado]. 

 

O equipamento (Figura 16) é constituído por uma tocha de soldagem 

utilizando oxigênio e controlados por um sistema de fluxo de massa e de um 

substrato arrefecido à água. A temperatura do substrato é controlada através da 

variação da posição do substrato em relação ao suporte refrigerado e a sua 

temperatura é medida por um pirômetro de duas cores, que é insensível à emissão 

da chama. A adição de hidrogênio à mistura oxigênio e acetileno reduz a quantidade 

de carbono amorfo nos filmes de diamante. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Substrato de Aço Ferramenta 

 

 

É importante que o material selecionado para fabricação de ferramental seja 

de boa qualidade 38 e que contenha um elevado teor de carbono. Tratamentos de 

superfície são aplicados como revestimentos em materiais a fim de melhorar 

propriedades mecânicas, como elevada dureza, baixo coeficiente de atrito e elevada 

resistência ao desgaste 39. Estes tratamentos são frequentemente necessários para 

o aumento de vida útil das ferramentas que são utilizadas para a fabricação de 

ferramentas de corte (usinagem) e conformação plástica de metais (matrizes). A 

escolha adequada do revestimento pode resultar em melhorias significativas no 

desempenho 40 do ferramental. Aços ferramenta da classe para trabalho a frio são 

usados em operações de corte e conformação em temperaturas próximas à 

temperatura ambiente. Os substratos utilizados neste trabalho foram aço tipo 

ferramenta AISI D2, AISI D6 e aço carbono AISI 1045. Revestimentos finos duros de 

carboneto de vanádio (VC) são produzidos comercialmente em aços ferramenta que 

contenham um teor mínimo de 0,3% em peso de carbono pelo processo TD (Toyota 

Diffusion ou Thermal Diffusion). Dependendo do conteúdo do aço, as condições do 

processo são selecionadas para obtenção de espessuras de revestimento que 

variam de 5 a 15 µm 10. A formação desta camada é resultado da difusão de carbono 

do interior do substrato. Os aços da série AISI 1045, AISI D2 e AISI D6 foram 

escolhidos como substrato pelos elevados teores de carbono, de 0,45%, 1,5% e 

2,00% respectivamente, e também por terem sido utilizados por outros autores 1, 2, 10, 

5, em processos similares. Estes aços são comercialmente disponíveis em barras 

com diâmetros de 19,05 mm (aços AISI 1045 e AISI D2) e 15,875 mm (aço AISI D6). 

A Figura 17 mostra a geometria dos substratos utilizados para o processo de 

termodifusão. 

 

 

 

Figura 17 - Desenho esquemático do substrato. 

e = 4 mm

øaço
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3.2 Preparação do Substrato 

 

 

Antes do processo de termodifusão os substratos (para cada tipo de aço AISI 

1045, AISI D2 e AISI D6), estes foram embutidos em baquelite para o processo de 

lixamento. Foram lixados com lixas d’água de granulometrias #220, #600, #1200 e 

em alguns casos, utilizou-se pasta de diamante 0,25 µm com auxílio de feltro e 

solução de álcool iso-propílico em politriz para polimento da superfície do substrato. 

Após este processo de lixamento/polimento da superfície, foi realizado o processo 

de limpeza do substrato para remoção de impurezas. A limpeza consiste em lavar o 

substrato em álcool iso-propílico em ultrassom por um período de 10 minutos. Após 

lavagem, o substrato foi seco com jato de ar comprimido. Realizou-se perfilometria 

óptica da superfície do substrato após serem lixados. A figura 18 mostra imagem de 

perfilometria do substrato AISI 1045 lixado.  

 

 

Figura 18 - Imagem de perfilometria óptica do substrato de aço AISI 1045 após lixamento com lixa 
#220, antes da termodifusão. 

 

 
A perfilometria óptica consistiu em uma medição sem contato com o substrato 

usando princípio de interferometria, ou seja, a incidência de luz branca, cujo feixe é  

dividido, sendo uma parte do feixe é refletida a partir de um ponto na superfície do 
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substrato, e a outra parte do feixe é refletida a partir de um espelho de referência. O 

feixe é recombinado para produzir imagem de interferência. A perfilometria foi 

realizada com auxílio de perfilômetro óptico, fabricante VEECO, modelo NT 1100, do 

laboratório do LAS/INPE. 

 

3.3 Reagentes para sal de banho 

 

 

Nos experimentos realizados neste trabalho a sal de banho foi composto pelo 

óxido formador de carboneto, pentóxido de vanádio (V2O5), pelo seu redutor 

carboneto de boro (B4C) e o fundente tetraborato de sódio deca-hidratado – Bórax 

(Na2B4O7.10H2O). O bórax tem sido frequentemente utilizado em banhos salinos em 

temperaturas de 850 ºC e 1050 ºC, adequadas para que ocorra difusão do carbono 

nos aços em taxas suficientes para permitir o crescimento da camada de carboneto 

metálico. Nos experimentos deste trabalho o volume de sal de banho utilizado foi de 

10 ml (quando utilizado cadinho com geometria cilíndrica) e 30 ml (quando utilizado 

cadinho com geometria cônica). Estes volumes são suficientes para que os 

substratos estejam submersos no banho fundido. A Tabela mostra a proporção de 

reagentes utilizados nos processos de termodifusão. 

 

Tabela 4 - Proporção e ponto de fusão dos reagentes para composição do sal de 

banho utilizado no processo de termodifusão 

 % em Massa Ponto de Fusão (ºC) 

V2O5 20 690 

B4C 5 2350 

Na2B4O7.10H2O 75 741 

 

 

3.4 Ciclo Térmico para Termodifusão 

 

 

A taxa de aquecimento utilizado nos processos de termodifusão neste 

trabalho foi de 10 ºC por minuto. A partir do esquema típico ciclo mostrado na Figura 
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19, o ciclo térmico do processo de termodifusão dos experimentos realizados neste 

trabalho foi adaptado conforme representado na Figura 19. A duração de cada etapa 

(patamar do ciclo) é variável e indicada na descrição dos resultados de cada 

experimento. 

 
Figura 19 - Ciclo térmico esquemático para processo de termodifusão. 

 
3.5 Termodifusão de Carboneto de Vanádio sobre Aços AISI 1045, D2 e D6 

 

 

No processo de termodifusão sobre aços, aplicado neste trabalho, investigou-

se diversos parâmetros e variáveis do processo com objetivo de desenvolver uma 

condição adequada para a deposição de filmes de diamante CVD.  

Para facilitar identificação do substrato foi elaborada uma codificação para 

cada experimento, como segue: 

 

 

VC -D2 -1 -1 

    Em alguns experimentos onde foi utilizado mais que 
um cadinho, este foi identificado por números de 1 a 4

   Número sequencial por processo de termodifusão 

  Tipo de substrato utilizado 

 VC indica que foi submetido ao processo de TD 

 

 

Os parâmetros avaliados neste trabalho para obtenção de uma 

intercamada contínua e uniforme são: temperatura da termodifusão, tempo do 

Termodifusão

Desidratação do Bórax

600 ºC 

100 ºC 

Expansão e fusão do sal 

950 ºC – 1050 ºC 

750 ºC Remoção do substrato  

T
em

p
er

at
u

ra
  

Tempo  
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processo, reutilização do sal de banho, volume do sal, geometria do cadinho, 

inserção do substrato pra o processo de termodifusão. A Tabela 5 mostra diversos 

parâmetros que foram considerados em cada processo de TD. 

 

Tabela 5 - Parâmetros considerados nos processos de TD 

Temperatura 950 ºC -1050ºC 

Tempo 2 h – 17 h 

Composição sal de banho V2O5(20%); B4C(5%); Na2B4O7.10H2O(75%) 

Volume de sal 10 ml – 30 ml 

Substrato Aço AISI 1045, AISI D2, AISI D6 

Lixamento/polimento 
#220 #600 #1200 / pasta de diamante 

0,25µm, 6 µm 

Inserção do substrato no cadinho 

- Inserido no sal de banho a 950 ºC 

 

- Inserido no sal a 650 ºC 

 

- Inserido desde o início do processo 

a temperatura ambiente 

Cadinho 

cadinho de Aço Inox 304 

 

 

 

 

  

geometria cilíndrica (30 ml) 

 

 

 

 

geometria cônica (62 ml) 

 

A seguir são mostradas as etapas do processo de termodifusão da camada 

de carboneto de vanádio sobre aços. O substrato em barra é cortado, e a etapa de 
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preparação da superfície antes da termodifusão consiste em embutir o substrato em 

baquelite com auxílio de uma embutidora (Figura 20).  

 

p  

Figura 20 - Embutidora de substrato em baquelite (DIMARE/ LAS/INPE). 
 

A Figura 21 mostra o substrato embutido em baquelite. Realiza-se o lixamento 

com lixas d’água #220, #600 e #1200 em politriz metalográfica (Figura 22). 

     

 

 

Figura 21 - Preparação do substrato para o processo de termodifusão: embutimento em baquelite 
antes do lixamento. 
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Antes do processo de termodifusão da intercamada de VC neste substrato foi 

realizado o seguinte procedimento: na politriz o substrato foi lixado com lixas #220, 

#600 e #1200, nesta sequência.  

 

 
Figura 22 - Politriz metalográfica: lixamento e polimento de preparação do substrato para a 

termodifusão. 
 

A Figura 23 mostra os materiais usados para o processo de termodifusão. 

 

Figura 23 - Materiais utilizados. a) Almofariz para mistura dos reagentes do sal de banho; b) utensílios 
para manuseio do substrato no cadinho durante o processo de termodifusão. 

 

A Figura 24a mostra o almofariz já com os reagentes misturados e 

macerados, preparados para o processo TD. A Figura 24b mostra uma placa 

cilíndrica de grafite, com cavidade cilíndrica de diâmetro e profundidades suficientes 

para conter o substrato. Em alguns experimentos o substrato é aquecido no próprio 
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forno de termodifusão para evitar choque térmico na inserção no banho de sal 

fundente. Para isso, utiliza-se um invólucro de grafite, sendo a amostra inserida com 

a face polida voltada para o fundo da cavidade interna cilíndrica, para proteger a 

face principal do substrato contra a oxidação em temperaturas elevadas e para o 

enriquecimento de carbono na superfície da amostra. 

 

a) 

 

 

b) 

 
Figura 24 - Imagens a) Reagentes preparados para o banho de sal; b) Invólucro de grafite (caixa) 

para pré-aquecimento do substrato antes da inserção no banho de sal fundente. 
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Os experimentos de termodifusão para obtenção da intercamada de VC do 

aço AISI 1045 (identificação: VC-1045-1) foram realizados utilizando os parâmetros 

mostrados na tabela 5, a temperatura 950 ºC, o método de inserção do substrato foi 

adicionar o substrato no cadinho com geometria cilíndrica (volume interno de 30 ml), 

por um período de 12 horas do processo de TD. O ciclo térmico do processo de 

termodifusão utilizado foi conforme Figura 19. 

 

a) 

 

 

 b) 

 
Figura 25  - Imagem do Forno tipo Mufla Quimis: a) antes do processo de termodifusão e, b) Processo 

de termodifusão (temperatura aproximada de 950ºC). 
 

Ao término do processo de termodifusão inicia-se a etapa de resfriamento do 

sal para 750 ºC, ainda com o substrato imerso no sal de banho. Ao atingir a 
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temperatura de 750 ºC, o substrato foi removido do banho de sal e colocado em 

água fervente para remoção do sal que envolve o substrato. A Figura 26 mostra o 

substrato imerso em água aquecida a 100 ºC para a remoção dos resíduos de sal do 

processo de termodifusão. 

 
Figura 26 - Processo de limpeza do substrato, removendo sal de banho após o processo de 

termodifusão de carboneto de vanádio. 
 

Nos diversos experimentos realizados, obtivemos variados resultados por 

particularidades de cada experimento. Nos experimentos VC-D2-12, VC-D2-13, VC-

D2-14 o processo de termodifusão foi realizado utilizando os mesmos parâmetros da 

tabela 5, com variação do tempo de termodifusão em função dos objetivos de cada 

experimento. O início da contagem de tempo do processo de termodifusão – 

patamar de temperatura mais alta do ciclo da Figura 19 – corresponde ao momento 

da remoção do substrato do invólucro de grafite e sua inserção do no banho de sal 

na temperatura de 950 ºC. 

 

Na preparação metalográfica, o substrato foi submetido a corte da seção 

transversal, conforme Figura 27, utilizando máquina de corte metalográfica, seguido 

de limpeza em solução de álcool iso-propílico em banho de ultrassom.  
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Figura 27 - Imagem da máquina usada para fazer corte da seção transversal do substrato. 

 

 
No experimento VC-D2-34-1 foram usados os parâmetros da tabela 5, 

variando a temperatura de trabalho que foi de 1040 ºC, por um período de 2 horas. 

O substrato (VC-D2-34-1) foi adicionado ao cadinho desde o início do processo de 

termodifusão obteve-se resultado satisfatório, formando apenas camada de 

carboneto de vanádio com a presença apenas de átomos de vanádio e carbono na 

camada termodifundida. No cadinho, que já continha sal de banho do experimento 

anterior, foi acrescentada a formulação do experimento atual - V2O5(20%); B4C(5%); 

Na2B4O7.10H2O(75%), respeitando a mesma proporção utilizada em todos os 

experimentos. Seguindo o ciclo térmico da termodifusão, o cadinho foi colocado a 

100 ºC juntamente com sal de banho usado, o substrato e mais nova quantidade de 

sal de banho ainda sem a desidratação, expansão e fusão. 

    

3.6 Experimentos de Deposição dos Filmes de Diamante CVD sobre aços 

utilizando Intercamada de VC 

 

 

A camada de VC-TD foi obtida pelo processo de termodifusão como interface 

entre o substrato e o filme de diamante. Barquete (2002) estudou o processo de 

deposição do filme de diamante CVD sobre substratos de aço e obteve resultados 
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que são considerados neste trabalho. A deposição do filme de diamante CVD foi 

realizada em um reator assistido por filamento quente (HFCVD – “Hot Filament 

Chemical Vapor Deposition”). O reator tipo HFCVD é apresentado na Figura 28, 

onde mostra o painel de controle de gases e o reator durante o experimento de 

deposição de diamante sobre o substrato. A parte interna deste reator HFCVD 

consiste em suporte de substratos, suporte de filamentos de tungstênio, a entrada 

de gases sobre o substrato e o termopar inserido na grafite.    

 

 
Figura 28 - Reator tipo HFCVD para o processo de deposição de filmes de diamante CVD (DIMARE/ 

LAS/ INPE). 
 

Algumas características do substrato e interface VC-TD que influenciam na 

deposição do filme de diamante CVD foram considerados. O coeficiente de 

expansão térmica de cada um dos três materiais envolvidos – substrato de aço, 

intercamada carboneto de vanádio termodifundido e filme de diamante CVD - é um 

dos fatores mais determinantes para a eficácia funcional dos revestimentos de 

diamante CVD em substratos de aço, para aplicação em ferramentas de corte e 

conformação plástica de metais.  

 

Durante o processo de crescimento do filme de diamante o substrato de aço 

com a camada intermediária termodifundida é mantido aquecido na temperatura de 

processo, tipicamente de 850 ºC. Após crescimento do filme de diamante CVD é 

feito o resfriamento até a temperatura ambiente. Como a contração dos três 

materiais envolvidos – substrato, intercamada e filme de diamante – é diferente, a 

região da superfície estará submetida a tensões residuais. A contração do substrato 
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é aproximadamente 12 vezes superior à do filme de diamante, desta forma e 

desconsiderando o efeito da intercamada, este filme será comprimido com a 

tendência de formar convexidades ou relevos na superfície, que podem promover o 

seu arrancamento ou delaminação. Na realidade este efeito é dividido entre as duas 

interfaces – filme de diamante/camada termodifundida e camada termodifundida/ 

substrato. 

 

Nas duas situações há a tendência de contração (compressão) da parte mais 

interna sobre a camada superior ou mais externa, ou seja, o substrato contrai a 

camada termodifundida e esta contrai o filme de diamante. Este efeito de contração 

nas duas interfaces é benéfico dentro dos limites de aderência das interfaces, pois 

induz tensões residuais de compressão que contribuem para o aumento da vida em 

fadiga das ferramentas, tanto de corte e principalmente das de conformação plástica. 

 

Em níveis mais elevados estas tensões compressivas irão produzir o 

arrancamento ou delaminação da camada mais externa – e este efeito é crítico para 

o filme de diamante e pouco importante para a intercamada termodifundida. Entre a 

intercamada termodifundida e o substrato a interface é formada por uma região de 

difusão que promove elevada aderência e distribuição de tensões em uma região e 

não em apenas uma superfície. 

No sentido oposto, da superfície para o interior, tanto o filme de diamante 

tende a expandir (tracionar) a intercamada termodifundida quanto esta tende 

tracionar o substrato. A princípio este efeito seria muito mais crítico que o efeito no 

sentido oposto, do interior para a superfície, já que as tensões de tração em geral 

produzem mais falhas em materiais que as tensões de compressão. Estas agem 

contrariamente aos modos de falha mais comuns de estruturas, que são as fraturas 

e falhas por fadiga, tipicamente associadas a tensões de tração. Entretanto, para o 

caso de revestimentos duros, em particular na condição deste trabalho – em que são 

utilizadas multicamadas, este efeito em geral não é crítico para o substrato em 

função de seu menor módulo de elasticidade e maior elongação em relação à 

camada termodifundida. Além disso, os efeitos destas tensões de tração produzidas 

pelas camadas mais externas nas camadas mais internas é minimizado pela 

diferença entre as espessuras dos elementos de interface, considerando que os 

revestimentos tipicamente possuem espessuras substancialmente inferiores à dos 
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substratos. Na condição específica deste trabalho, as tensões de tração no substrato 

de aço são relaxadas ao longo de sua espessura. 

A fratura da intercamada termodifundida em função das tensões de tração 

aplicadas pelo filme de diamante sobre esta intercamada, em função da utilização 

espessuras aproximadamente iguais entre estas duas camadas. Além disso, quanto 

maior e espessura absoluta da camada mais externa e quanto maior a relação entre 

as espessuras da camada mais externa para a camada mais interna, maior a chance 

de ocorrerem fraturas nos elementos mais internos do revestimento multicamadas. 

Para minimizar ou controlar os efeitos destas tensões residuais na deposição 

de filmes de diamante CVD a taxa de resfriamento no desligamento do reator deve 

ser muito baixa, sempre inferior a 10 ºC/min, reduzindo a possibilidade de 

delaminação do filme de diamante CVD devido à contrações térmicas diferenciais. A 

Tabela 6 apresenta os parâmetros utilizados no processo de deposição de filmes de 

diamante CVD sobre o aço utilizando a camada intermediária de VC-TD. 

 

Tabela 6 - Parâmetros utilizados no processo de deposição de filmes de diamante 

CVD sobre o aço com revestimento intermediário VC-TD 

Parâmetros experimentais  

Corrente do filamento 25,0 A 

Tensão do filamento 28,5 V 

Vazão de gases 100 cm3/min 

Pressão de trabalho 50 Torr 

Mistura dos Gases 2% CH4 e 98% H2  

Filamento (tungstênio) Ø 125 µm, 6 fios em paralelo 

Temperatura na superfície do substrato 850 ºC 

Distância filamento-substrato 4 mm 

  

3.7 Preparação do substrato 

 

 

Na etapa de preparação do substrato para deposição de diamante CVD foi 

realizada a limpeza do substrato por ultrassom, em banho de acetona, para remoção 
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de impureza, por um período de 10 minutos. Para aumentar a taxa de nucleação e 

crescimento do filme realiza-se “seeding” na superfície do substrato. O “seeding” 

consiste em dispersão de pó de diamante na superfície do substrato. O substrato é 

imerso em hexano contendo os cristais de diamante com granulometria de 0,25 µm. 

O banho de ultrassom é aplicado por 30 minutos para que ocorra ancoramento 

mecânico destes cristais de diamante na superfície do substrato. O controle da 

nucleação afeta diretamente as propriedades mecânicas finais do filme de diamante. 

Um aumento na densidade de nucleação tende a melhorar a homogeneidade dos 

filmes e reduzir a formação de vazios sobre o substrato ou na interface, permitindo 

uma melhora na adesão entre o filme e o substrato 6. 

 

3.8 O processo de deposição de filmes de diamante CVD HFCVD 

 

 

O processo de deposição de filme de diamante CVD foi realizado utilizando o 

reator HFCVD. A Figura 29 mostra a parte interna do reator já preparado para 

realizar o experimento. O substrato de aço é disposto no porta substrato do reator, 

antes do processo de deposição do filme de diamante. 

 

 
Figura 29 - Substrato antes da deposição do filme de diamante CVD. 
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Na etapa inicial do processo CVD é feito vácuo na linha de gases e na 

câmara de deposição do filme de diamante do reator. Os parâmetros utilizados nos 

experimentos de deposição do filme de diamante CVD estão descritos na tabela 6. 

Em alguns experimentos, as temperaturas usadas para deposição dos filmes de 

diamante foram de 680 ºC a 750 ºC. 

O resfriamento da amostra de 850 ºC até a temperatura ambiente pode 

resultar em deformações de 9,5x10-3 µm/µm em situações onde a espessura do 

filme de diamante CVD e aproximadamente a mesma que a da intercamada 

termodifundida e em que ambas são relativamente espessas, ou seja, mais que 5 

µm 1. Na etapa de desligamento reator, ao fim do processo de deposição de filmes 

de diamante CVD, a vazão de gás metano é interrompido, permanecendo apenas a 

vazão de hidrogênio. Nos experimentos realizados neste trabalho a etapa de 

resfriamento foi controlada para reduzir a velocidade de resfriamento, utilizando um 

equipamento de controle temporizado, reduzindo controladamente a corrente da 

fonte de alimentação elétrica do filamento, em um período de 4 horas até atingir da 

temperatura ambiente. 

 

3.9 Caracterização dos revestimentos 

 

 

Após o tratamento termoreativo do substrato, estes foram caracterizados 

obtendo informações sobre a microestrutura por difração de raios X, a morfologia da 

camada termodifundida de carboneto de vanádio por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV-EDX), a qualidade do filme de diamante CVD por Espectroscopia 

Raman e a caracterização mecânica para avaliação da adesão da camada revestida 

de VC sobre o substrato e adesão do filme de diamante sobre esta camada por 

indentação Rockwell C. 

 
3.9.1 Difração de Raios X 

A difração de raios X é utilizada para a análise de estruturas cristalinas. Esse 

método tem-se mostrado eficiente na identificação e determinação quantitativa das 

fases presentes 2. A intensidade das linhas de difração é função da concentração da 

fase cristalina e da espessura da camada material em análise. A análise estrutural 

de materiais por difração de raios X baseia-se no estudo do diagrama de difração 
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produzido pela interferência das reflexões geométricas dos feixes de radiação 

monocromática de raios X incidentes sobre a amostra. A Figura 30 ilustra esquema 

de difração de raios X nos planos atômicos cristalinos. 

 

 
Figura 30 - Diagrama esquemático de difração de raios X por planos de átomos (A-A’ e B-B’)- 26. 

 

A relação entre o comprimento de onda (λ) do feixe de raios X, os ângulos de 

difração (2hkl) e a distância entre os planos atômicos paralelos de um retículo 

cristalino (dhkl), é dada pela equação de Bragg, onde n corresponde à ordem de 

difração.  

 

nλ = 2dhklsenhkl        (3) 

 

Assim, podem-se calcular as distâncias interplanares do material cristalino, 

que dependerá somente do arranjo dos átomos na célula unitária. 

Portanto, com essa técnica, o raio incidente monocromático e a detecção dos 

raios difratados é realizada por uma varredura contínua do ângulo de espalhamento 

de 2 - arranjo geométrico mais comum dos equipamentos de difração de raios X, a 

uma velocidade constante, obtendo-se gráficos de intensidade relativa de feixe 

difratado em função do ângulo de espalhamento (I x 2). 

 

A caracterização por difração de raios X foi feita no substrato antes e após o 

processo de termodifusão, para análise qualitativa do material do substrato e 

obtenção da composição do revestimento carboneto de vanádio termodifundido. 
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Figura 31 - Difratômetro de raios X – INPE, no momento de análise da microestrutura do substrato 

com camada VC-TD. 
 

O difratograma de raios X nos substratos foi obtido pelo equipamento X’Pert 

PRO PANanalytical (Figura 31 e Figura 32), com monocromador para obtenção de 

radiação K de Cu com λ = 1,54060 Å. 

 

 
Figura 32 - Detalhe do difratômetro de raios X (LAS/ INPE). 

 

O intervalo de varredura foi fixado entre 10º e 120º, onde picos de difração com 

intensidades significativas puderam ser identificadas. Os valores de trabalho da 

corrente é de 40 mA, e tensão é de 45 kV. 
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3.9.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-EDX) 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um dos instrumentos mais 

versáteis para investigar microestrutura de materiais. Comparado ao microscópio 

óptico, sua resolução é bem maior que uma ordem de magnitude, pois permite 

analisar com resolução adequada objetos, de até aproximadamente 10 nm (100 Å). 

Além da alta resolução, a principal vantagem dessa técnica é a grande profundidade 

de foco, que permite obter imagens tridimensionais da amostra. A Figura 33 mostra 

o esquema dos principais componentes de um Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV). 

 
Figura 33 - Representação esquemática dos principais componentes do Microscópio Eletrônico de 

Varredura 41. 
 

Um microscópio eletrônico de varredura é constituído basicamente dos 

seguintes módulos: 

1) Coluna óptica constituída de canhão de elétrons e de lentes 

eletromagnéticas; 

2) Câmara de vácuo onde a amostra é colocada; 

3) Sistema de vácuo; 

4) Controle eletrônico de varredura; 
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5) Sistema de visualização de imagem. 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da 

amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma 

tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe 

incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo 

a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem 

resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido 

pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação.  

A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio 

(W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe 

é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, 

focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um 

spot menor que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons 

que podem ser coletadas por detectores adequados e convertidas em um sinal de 

vídeo. Quando o feixe primário incide na amostra, parte dos elétrons difunde-se e 

constitui um volume de interação cuja forma depende principalmente da tensão de 

aceleração e do número atômico da amostra. Neste volume, os elétrons e as ondas 

eletromagnéticos produzidos são utilizados para formar as imagens ou para efetuar 

análises físico-químicas. Para serem detectadas, as partículas e/ou os raios 

eletromagnéticos resultantes da interação do feixe eletrônico com a amostra devem 

retornar à superfície da amostra e daí atingirem o detector. A profundidade máxima 

de detecção, portanto, a resolução espacial, depende da energia com que estas 

partículas ou raios atingem o detector, ou são capturadas pelo mesmo. A imagem 

formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma superfície pode 

apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da amplificação 

de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. 

Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra. Dentre os sinais emitidos, os 

mais utilizados para obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários 

e/ou dos elétrons retroespalhados 42.  

 

A Figura 34 apresenta esquematicamente os principais sinais originários da 

incidência de um feixe de elétrons de alta energia sobre uma amostra. 
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Figura 34 - Representação esquemática da consequência da incidência de um feixe de elétrons de 
alta energia sobre o substrato. 

 

Neste mesmo equipamento de MEV-EDX, pode ocorrer a emissão de raios X 

que fornece a composição química elementar de um ponto ou região da superfície, 

possibilitando a identificação de praticamente qualquer elemento presente.  

A Figura 35 mostra o equipamento MEV-EDX, marca JEOL 5310, utilizado 

para obtenção das imagens e análise das condições morfológicas das camadas de 

VC-TD e dos filmes de diamante CVD. 

 

 
Figura 35 - Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV-EDX) (LAS/ INPE).  
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3.9.3 Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica muito conveniente para determinar a 

presença das diversas fases do carbono, e serve como uma impressão digital  dos 

diferentes materiais carbonáceos 6. Nesta técnica usa-se uma fonte monocromática 

de luz a qual, ao atingir um objeto, é espalhada por ele, gerando luz de mesma 

energia ou de energia diferente da incidente. No espalhamento Raman, onde ocorre 

o espalhamento inelástico entre o fóton incidente e uma molécula em um 

determinado estado inicial de energia, obtendo informação sobre a composição 

química. Um feixe de radiação laser (monocromática) de baixa potência é usado 

para iluminar pequenas áreas do objeto de interesse e ao incidir sobre a área 

definida, é espalhado em todas as direções, sendo que uma pequena parcela dessa 

radiação é espalhada inelasticamente, isto é, com frequência (ou comprimento de 

onda) diferente da incidente. Para o diamante CVD e outras formas alotrópicas de 

carbono, a técnica tem-se constituído um dos importantes recursos para a 

caracterização, visto que é uma técnica não destrutiva e possibilita a identificação de 

diferentes formas cristalinas e amorfas que podem compor a amostra 6. A Figura 36 

mostra um espectro típico do diamante. 

 

 
Figura 36 - Espectros Raman a) diamante natural e b) diamante CVD com bandas do carbono 

amorfo6 . 
 

O filme de diamante tem assinatura de 1332 cm-1. Previamente a cada análise 

de filme de diamante CVD por Espectroscopia de Espalhamento Raman é 
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necessário calibrar o equipamento. Para isso é utilizada uma amostra de diamante 

natural. Após esta calibração são realizadas as análises dos filmes de diamante. 

 

Neste trabalho as análises para obtenção dos espectros Raman foram 

realizadas em um equipamento Micro-Raman Sistema 2000 do fabricante Renishaw 

(Figura 37 e Figura 38). 

 

 
Figura 37 - Equipamento Micro-Raman com laser de Argônio - λ = 514.5 nm (DIMARE/ LAS/ INPE). 

 

 

Figura 38 - Detalhe do monocromador do Raman (DIMARE/ LAS/ INPE). 
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3.9.4 Caracterização de resistência mecânica – Indentação por Rockwell C 

O teste de dureza foi sempre considerado como uma das técnicas mais 

simples e rápidas para recolher uma variedade de dados experimentais acerca das 

propriedades mecânicas de sólidos. Neste ensaio, a profundidade da indentação 

com uma carga estabelecida é usada para medir a dureza da amostra. São usados 

cones de 120° de diamante com a ponta na forma de esfera Ø 240 µm, ou esferas 

de aço 1 16” ou 1 8” de diâmetro como indentadores. As impressões de dureza 

devem ser espaçadas umas das outras de pelo menos três vezes o diâmetro da 

impressão para evitar erros de avaliação entre elas. Outra aplicação para a 

indentação Rockwell é para verificar a aderência entre filmes e substratos. Após a 

indentação, verifica-se se houve delaminação do filme na região ao redor da mesma. 

Quanto menor a delaminação, para uma mesma carga e um mesmo tipo de 

indentador, maior é a aderência 2. 

Nesta técnica dois parâmetros podem ser utilizados para determinar o grau de 

aderência do filme fino ao substrato: a carga crítica para início da formação de trinca 

lateral e a inclinação da curva “carga de indentação versus raio da trinca lateral”. O 

segundo parâmetro permite uma identificação mais completa da evolução da falha 

do conjunto filme-substrato, entretanto requer uma quantidade maior de 

indentações, o que significa maior quantidade de amostras e maior tempo de 

análise6. 

A aderência do filme de diamante sobre o aço é obtida por ensaios de 

aderência usando equipamento de indentação Rockwell C com ponta de diamante-

120º, variando cargas de indentação de 15 kgf e 30 kgf, no substrato com filme de 

diamante nanocristalino e microcristalino.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho foram estudados os principais parâmetros e variáveis que 

afetam o processo de termodifusão da intercamada de carboneto de vanádio para 

subsequente deposição de filmes de diamante CVD sobre aços.  

A Figura 39 mostra imagem obtida por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) da superfície do substrato. Observando a morfologia da camada de carboneto 

de vanádio através desta figura, podemos observar que há presença de fases do 

substrato nesta camada.  

 

 

 
Figura 39 - Imagem MEV da seção transversal do substrato VC-1045-1. 

 

A análise MEV/EDX confirma a presença de formação da camada de 

carboneto de vanádio através dos picos característicos do V e do C. Nesta 

intercamada foi verificada a presença do elemento ferro, conforme Figura 40. 
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Figura 40 - Análise MEV/EDX da intercamada VC-1045-1. Presença de ferro na camada. 
 

 

Nos experimentos VC-D2-12, VC-D2-13, VC-D2-14 apresentam resultados da 

formação de camadas de carboneto de vanádio termodifundido, conforme imagens 

obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Figura 41, Figura 42 e 

Figura 43. Apesar de ter ocorrido a formação da camada de VC-TD em todos estes 

experimentos, pode-se observar a evolução do resultado, em termos uniformidade 

da camada formada. 

 
Figura 41 - Imagem MEV da camada termodifundida de VC sobre aço AISI D2 (VC-D2-12). 
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Ao mesmo tempo em que os reagentes que irão formar o sal fundente são 

aquecidos, o substrato também é submetido ao mesmo ciclo térmico, posicionado 

com a face lixada voltada para fundo no interior de um recipiente (caixa de grafite). O 

tempo de processo de termodifusão foi diferente para cada um dos três cadinhos 

inseridos no forno, ou seja, períodos de 4 horas, 8 horas, 12 horas. 

 

 

  
Figura 42 - Imagem MEV da camada termodifundida de VC sobre aço AISI D2 (VC-D2-13). 
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Figura 43 - Imagem MEV da camada termodifundida de VC sobre aço AISI D2 (VC-D2-14). 

 

A análise do espectro EDX (Figura 44) permite constatar a presença de átomos de 

vanádio e de carbono na camada termodifundida – superfície do substrato. Observa-

se também a presença indesejável de átomos de ferro. O ferro presente na matriz do 

substrato migrou para a intercamada de carboneto de vanádio formada no substrato. 

 
Figura 44 – Espectro EDX da camada VC sobre aço AISI D2 (VC-D2-12). 
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As Figuras 45, 46 e 47 mostram os respectivos espectros de raios X, onde 

apresentam presença do pico de carboneto de vanádio, mas com a presença de 

ferro na camada termodifundida de carboneto de vanádio.  

 

Figura 45 - Espectrograma de difração de raios X do substrato VC-D2-12, apresentando picos 
correspondentes à estrutura do VC e do Fe. 

 

 
Figura 46 – Espectrograma de difração de raios X do substrato VC-D2-13, apresentando picos 

correspondentes à estrutura do V8C7 e do Fe. 
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Figura 47 - Espectrograma de difração de raios X do substrato VC-D2-14, apresentando picos 

correspondentes à estrutura do VC e do Fe. 
 

 

Após o processo de termodifusão, o substrato está revestido com interface de 

carboneto de vanádio, mas com a presença de ferro nesta intercamada de VC. E 

com este resultado realizou-se a tentativa de deposição de filme de diamante CVD, 

com as seguintes condições de processo com os parâmetros da tabela 6, 

temperatura de 750 ºC, por um período de 2 horas. Ainda que controlando a 

velocidade de resfriamento em aproximadamente 3 ºC/min, e após o processo de 

deposição do filme de diamante, observou-se a completa delaminação do filme de 

diamante ao atingir a temperatura ambiente. 

 

Em experimentos posteriores, ainda com a inserção do substrato no cadinho 

com sal fundente a 950 ºC repetiu-se a constatação da presença de átomos de ferro 

na camada termodifundida. Nestes casos a deposição de filme de diamante CVD foi 

sempre comprometida pela presença dos átomos de ferro na camada 

termodifundida. 

A Figura 48 mostra detalhe da seção transversal do substrato VC-D2-34-1 

obtida por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
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Figura 48 - Imagem MEV, seção transversal da amostra VC-D2-34-1. 

 

 

A Figura 49 mostra que a camada de carboneto de vanádio foi termodifundida 

em toda a superfície do substrato, contornando-o completamente. 

 

  
Figura 49 - Imagens MEV do substrato revestido pela camada de carboneto de vanádio sobre aço 

AISI D2. 
 

A Figura 50 mostra o espectrograma de raios X do substrato VC-D2-34-1. 

Neste espectro são observados os ângulos de difração correspondentes aos picos 

da rede do V8C7.  
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Figura 50 - Espectrograma de difração de raios X do substrato VC-D2-34-1, apresentando picos 

correspondentes à estrutura do V8C7. 
  

 O espectro EDX da superfície da camada termodifundida mostra apenas 

presença de átomos de vanádio e de carbono, conforme apresentado na Figura 51. 

 
Figura 51 – Espectro EDX da superfície do substrato VC-D2-34-1 com camada VC-TD.  

 

As variações relativas de concentração dos elementos presentes no 

revestimento carboneto de vanádio termodifundido são apresentadas pelo perfil de 

concentração obtido ao longo de uma linha reta aproximadamente perpendicular à 
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superfície do substrato, desde uma profundidade de aproximadamente 15 µm da 

superfície revestimento de VC, pela técnica de análise linear semi-quantitativa da 

seção transversal do substrato VC-D2-34-1, conforme apresentado na Figura 52. 

Pode-se observar a queda abrupta de concentração de ferro a aproximadamente 6 

µm da superfície, correspondendo à espessura da camada de VC formada. Nesta 

mesma interface – a 6 µm de profundidade desde a superfície, observa-se aumento 

abrupto da concentração de V – característica da camada termodifundida. A 

observação da concentração de carbono não é relevante nesta análise, tanto pela 

baixa intensidade de raios X quanto pelo fato de que há carbono em ambas as 

regiões – na matriz dissolvido intersticialmente na matriz de ferro ou na forma de 

Fe3C e no revestimento termodifundido formando o composto V8C7. 

 

 
Figura 52 - Perfil de concentração obtido por MEV (Linescan), em uma seção transversal do substrato 

de aço AISI D2 com revestimento termodifundido de carboneto de vanádio (amostra VC-D2-34-1). 
 

Na Figura 52 também pode ser observada uma região de transição da 

interface, com espessura de aproximadamente 1 µm. Esta espessura é da ordem de 

grandeza da resolução do equipamento, em função da região da amostra afetada 

pelo feixe de elétrons incidente. Desta forma não é possível afirmar que há uma 

região em termos de profundidade a partir da superfície em que há a presença tanto 

de átomos de ferro quanto de vanádio. Esta região de transição é uma das 

características favoráveis da camada termodifundida, pelo fato de haver uma região 

de transição e não apenas uma superfície. Neste estágio de desenvolvimento deste 
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trabalho esta característica ainda não pode ser observada ou controlada. A 

produção e o controle de espessura desta região de difusão bidirecional – de átomos 

de vanádio para o substrato e de átomos de ferro do substrato para a camada 

termodifundida, é uma etapa a ser desenvolvida em trabalhos subsequentes. Deve-

se notar que esta difusão de átomos de ferro do substrato para a camada 

termiodifundida deve ser controlada e limitada a uma fração da espessura final da 

camada, de modo a não permitir a presença de átomos de ferro na superfíocie onde 

será feita a deposição de filmes de diamante CVD. 

 

Com os resultados obtidos nas análises por EDX e difração de raios X do 

substrato VC-D2-34-1, já com a camada de VC termodifundida, foi feita a deposição 

de filme de diamante CVD. Os parâmetros usados na deposição do filme de 

diamante foram os mesmos da tabela 6, a temperatura de 850 ºC. Não ocorreu a 

delaminação do filme de diamante. 

O perfil de concentração por EDX (linescan) obtido na seção transversal do 

substrato, na região da interface de carboneto de vanádio entre o filme de diamante 

e a interface de carboneto de vanádio e o substrato é apresentado na Figura 53. 

Observa-se uma região de difusão na interface entre o substrato e a camada 

termodifundida, com aproximadamente 1 µm de espessura. A espessura da camada 

termodifundida é de aproximadamente 6 µm e do filme de diamante CVD de 

aproximadamente 1 µm.  
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Figura 53 - Perfil de concentração EDX da seção transversal do substrato VC-D2-34-1, com filme de 

diamante CVD depositado sobre a intercamada VC-TD. 
 

Já com a intercamada de carboneto de vanádio, a amostra VC-D2-34-1 foi 

submetida a duas tentativas de crescimento de filme de diamante. Na primeira 

tentativa de deposição de filme de diamante a temperatura de 650 ºC. O resultado 

obtido foi a deposição de diamante nanocristalino (Figura 54).  

 

 
Figura 54 - Imagem MEV do filme de diamante CVD sobre o substrato VC-D2-34-1. 
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O diamante nanocristalino não é eficiente para aplicação em ferramentas de 

corte e conformação plástica, pois a morfologia deste filme não apresenta grãos 

cristalinos com faces e arestas bem definidas, que são adequadas para aplicação 

em corte e abrasão. A imagem MEV apresentar a morfologia tipo “couve-flor” típica 

para filmes de diamante nanocristalino (Figura 54). 

Como o objetivo do processo deposição de filme diamante CVD é a obtenção 

de filme microcristalino, esta amostra VC-D2-34-1 com o filme de diamante 

nanocristalino foi submetida a uma nova deposição de diamante a temperatura de 

850 ºC. A camada de diamante nanocristalino exerceria a função de ancoramento 

mecânico para nova camada de filme de diamante microcristalino. 

Foi realizado teste de indentação utilizando o equipamento Rockwell C no 

filme de diamante CVD Nanocristalino. Os resultados são apresentados na Figura 

55. Para a carga de 15 kgf ocorreu a formação de uma depressão, com o filme de 

diamante acompanhando a geometria da ponta do indentador, com ruptura nas 

bordas da calota esférica.  

 

Figura 55 - Imagem MEV da marca de indentação no filme de diamante nanocristalino sobre interface 
de VC-TD em substrato de aço AISI D2. Cargas aplicadas: a) 15 kgf e b) 30 kgf. 

 

 

A ausência de delaminações ou desprendimentos de partes do filme de 

diamante nanocristalino indicam boa aderência deste à camada termodifundida.  

A figura 56 apresenta o espectro Raman do filme de diamante CVD 

nanocristalino. 
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Figura 56 - Espectro Raman do filme de diamante CVD nanocristalino. Substrato VC-D2-34-1 com 

filme de diamante nanocristalino sobre a intercamada de VC-TD. 
 

A tensão residual no filme de diamante é obtida a partir do deslocamento 

Raman do pico de diamante, de acordo com a eq. (4): 

 

  - [0,345 x (vm-v0)]  GPa       (4) 

 

Onde v0 é o valor do comprimento de onda do pico característico do diamante 

natural (1332 cm-1) e vm representa o valor do comprimento de onda do pico Raman 

do filme de diamante analisado.  

A Figura 57 apresenta a imagem MEV da superfície da amostra VC-D2-34-1 

após a deposição do filme de diamante microcristalino sobre o filme nanocristalino, 

com as mesmas condições de crescimento exceto a temperatura que foi aumentada 

para 850 ºC. 
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Figura 57 - Imagem MEV do substrato VC-D2-34-1 com filme de diamante microcristalino sobre filme 

de diamante nanocristalino. 
 

A Figura 58 apresenta o Espectro Raman do filme de diamante CVD 

microcristalino sobre o filme de diamante nanocristalino da amostra VC-D2-34-1.  

 
Figura 58 – Espectro RAMAN do filme de diamante CVD microcristalino sobre o filme de diamante 

nanocristalino do substrato VC-D2-34-1. 
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Observa-se o elevado estresse residual compressivo de 8,1 GPa, calculado a 

partir do deslocamento Raman de 23,5 cm-1 do pico do diamante. 

Foi realizado o mapeamento por EDX do substrato com a camada de 

carboneto de vanádio termodifundido e filme de diamante CVD. A Figura 59a mostra 

imagem da análise por EDX apenas do substrato, indicando a matriz composta 

basicamente por átomos de ferro. 

a) 

 

Figura 59 – Mapeamento por análise EDX. a) Substrato aço AISI D2.  
 

A Figura 60b apresenta distribuição de vanádio. A Figura 60c mostra a 

distribuição de carbono. 

 

b) c) 

Figura 60 – Mapeamento por análise EDX. b) distribuição de vanádio presente no substrato e na 
camada de carboneto de vanádio. c) distribuição de carbono presente no substrato e na camada de 

carboneto de vanádio. 
 



84 

 

A Figura 61d mostra a distribuição dos principais elementos integrantes da 

matriz do substrato, dos elementos constituintes da intercamada de carboneto de 

vanádio termodifundida e do filme de diamante CVD. 

d) 

 
Figura 61 - Mapeamento por EDX do substrato referente ao experimento VC-D2-34-1 com 

intercamada VC-TD e filme de diamante CVD. 
 

Observam-se alguns poucos pontos correspondentes à presença de átomos 

de ferro na intercamada termodifundida, mas em proporção que não impediu a 

deposição do filme de diamante. A Figura 62 mostra imagem da morfologia do filme 

de diamante CVD microcristalino sobre a camada de diamante nanocristalino.  

 
Figura 62 - Imagem MEV da amostra VC-D2-34-1 com filme de diamante microcristalino sobre filme 

de diamante nanocristalino, após o teste de indentação.  
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Esta imagem MEV (figura 62) foi obtida após o ensaio de indentação no 

substrato já revestido com filme de diamante CVD, demonstrando região onde o 

filme de diamante permaneceu aderido ao substrato. Após a deposição do filme de 

diamante CVD microcristalino no substrato VC-D2-34-1 foi realizado o teste de 

indentação. A Figura 63 mostra a marca de indentação correspondente à carga de 

15 kgf. Observa-se que houve delaminação completa em um dos lados da marca de 

indentação, mas o filme não delaminou no lado oposto.  

Este resultado evidencia a necessidade de melhorias no processo, em função 

da delaminação sob a aplicação de carga relativamente baixa. Por outro lado, indica 

que algumas variáveis do processo já foram identificadas como determinantes para 

a obtenção de filmes aderentes sobre a camada de VC-TD, como a temperatura 

mais elevada de deposição de diamante CVD.  

 
Figura 63 - Imagem MEV da marca de indentação sobre o filme de diamante na amostra VC-D2-34-1, 

carga de 15 kgf. 
 

A Figura 64 apresenta a imagem MEV da mesma marca de indentação com 

carga de 15 kgf no substrato VC-D2-34-1, com aumento de 500X. Pode-se observar 

a presença de algumas trincas radiais na região de delaminação do filme de 

diamante, o que está associado à boa aderência entre o filme de diamante CVD e a 

intercamada de VC-TD. 
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Figura 64 - Imagem MEV da marca de indentação sobre o filme de diamante na amostra VC-D2-34-1, 

carga de 15 kgf, aumento de 500X. 
 

A Figura 65 apresenta a imagem MEV da marca de indentação sobre o filme 

de diamante CVD, experimento VC-D2-34-1, carga de 30 kgf.  

 

 
Figura 65 - Imagem MEV da marca de indentação sobre o filme de diamante na amostra VC-D2-34-1, 

carga de 30 kgf. 
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Observa-se que houve delaminação do filme de diamante, como já era 

esperado após o resultado da indentação com a carga de 15 kgf. O objetivo deste no 

teste foi avaliar o comportamento do substrato em termos de fragilização.  

 

A Figura 66 mostra imagem MEV da mesma marca de indentação, carga de 30 kgf, 

com aumento de 300X. Não foram observadas trincas no substrato, o que indica boa 

tenacidade da camada de VC-TD, característica importante para a aplicação em 

ferramentas de conformação plástica de metais, em geral submetidas a choques e 

carregamentos repetitivos. 

 

 
Figura 66 - Imagem MEV da marca de indentação sobre o filme de diamante na amostra VC-D2-34-1, 

carga de 30 kgf, aumento de 300X. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi realizado o estudo de obtenção da interface de carboneto de 

vanádio termodifundida sobre aços para subsequente deposição de filmes de 

diamante CVD, com o objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade em 

processos de usinagem e de conformação plástica de metais.  

A partir dos métodos estabelecidos neste trabalho para os experimentos em busca 

de uma condição de formação da camada de VC sobre o substrato de aço, pôde-se 

observar que existem variáveis relevantes que interferem no processo de obtenção 

desta camada. Nos experimentos, destacam-se as seguintes constatações sobre a 

utilização da camada intermediária de carboneto de vanádio termodifundido: 

a) Tipo de revestimento intermediário ou intercamada entre o substrato de aço e 

o filme de diamante CVD. Foram consideradas as seguintes características 

que determinaram a escolha da intercamada de carboneto de vanádio: 

 Elevada dureza com valores fundamentais para suportar as tensões 

residuais geradas pelo filme de diamante CVD depositados sobre esta 

camada e as tensões de trabalho nas ferramentas em operação; 

 Esta camada de VC-TD é favorável ao crescimento de filmes finos de 

diamante CVD com elevada cristalinidade e pureza, pelo bloqueio dos 

átomos de ferro do substrato, eliminando completamente a presença 

deste metal na camada VC;  

 O coeficiente de expansão térmica dos aços é de 11,6x10-6 K-1, do 

carboneto de vanádio 6,08x10-6 K-1 e do diamante 1,1x10-6 K-1. O valor 

intermediário do coeficiente de expansão térmica do VC em relação ao 

aço do substrato e ao diamante do revestimento externo contribui para 

distribuir a tensão residual de compressão induzida pelo filme de 

diamante sobre os materiais mais internos (intercamada de VC-TD e 

substrato de aço) no processo de resfriamento a partir da temperatura 

no processo de deposição do filme de diamante CVD. 

 

b) Tipo de processo para produzir a intercamada de VC: 

 É possível reaproveitar o banho de sal, reduzindo resíduos e 

diminuindo impacto ambiental; 
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 Elevada aderência da intercamada sobre o aço, propiciada pela 

natureza difusiva do processo termoquímico de formação da mesma, 

através de ligações químicas ao longo de uma região ou volume, e não 

uma única superfície de interface. A aderência da camada VC 

termodifundida é favorecida pela difusão de vanádio para o interior do 

aço, formando solução sólida substitucional Fe-V; 

 Simplicidade e disponibilidade dos equipamentos necessários para a 

realização do processo de termodifusão de carboneto de vanádio; 

 

A partir de experimentos realizados de termodifusão de carboneto de Vanádio 

conclui-se que: 

 Ao adicionar o substrato em temperaturas elevadas (650 ºC ou 950 ºC) ao sal 

fundente para o processo de termodifusão a camada VC será formada com 

muita porosidade. Átomos de ferro até mesmo, outros elementos de liga como 

o cromo migram para superfície do substrato e para a camada de carboneto 

de vanádio;  

 Para obtenção de camada de carboneto de vanádio uniforme as amostras de 

aço tiveram que ser colocadas no sal de termodifusão desde o início do 

processo, ainda na temperatura ambiente; 

 A geometria (cônica) do cadinho facilita a execução do processo de 

termodifusão, tanto quanto à observação e controle da expansão do sal 

quanto ao manuseio da amostra em sua inserção ou retirada. Esta geometria 

favorece também a completa imersão da amostra no sal fundente, 

minimizando o contato com as paredes do cadinho; 

 Os melhores resultados em termos e formação da camada de VC-TD foram 

verificados para substratos de aço da classe AISI D2, indicando que este é o 

mais favorável à obtenção de revestimentos intermediários uniformes e 

controlados de VC-TD. Entretanto, nos experimentos em os outros tipos de 

aço – AISI 1045 e AISI D6 - foram utilizados os parâmetros de processo ainda 

não estavam adequadamente ajustados à formação da intercamada de VC-

TD. Estes tipos de substratos devem ser explorados em novos experimentos 

para a correta determinação de suas características em termos de produção 

da camada de VC-TD. 
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 Estudos mais detalhados ainda devem ser realizados sobre a inserção da 

amostra em caixa de grafite e a contribuição deste fator no aumento de teor 

superficial de carbono no aço e também quanto à proteção do substrato 

contra a oxidação; 

 É necessário explorar mais a variável “tempo” de permanência do substrato 

em contato com o sal de banho para determinar os intervalos de duração do 

processo de termodifusão em que a espessura da camada de carboneto de 

vanádio aumenta com o tempo de permanência do substrato no banho de sal; 

 Estudos mais aprofundados devem ser realizados em relação à proporção 

dos reagentes utilizados no sal de banho para o processo de termodifusão.  
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