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O DLC se trata de filmes de carbono-amorfo hidrogenado ou não, compostos por 
diferentes hibridizações de carbono, principalmente sp² e sp³, com propriedade 
únicas como, boa resistência, ultra-baixo coeficiente de atrito,  inércia química e 
biocompatibilidade[1]. Suas aplicações aparecem em situações do quotidiano 
como lâminas de barbear, pistões automotivos, revestimento de ferramentas de 
corte e talheres de mesa. A principal desvantagem dos filmes tipo DLC é sua 
pouca ou nula aderência direta ao aço pelas diferenças do coeficientes de 
dilatação. A deposição de uma intercamada para homogeneizar os coeficientes 
de dilatação é necessária.

Procedeu-se a preparação, a deposição e a caracterização das amostras 
segundo o fluxograma descrito abaixo. 
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Objetivo
O objetivo deste trabalho é estudar a integridade de filmes de DLC depositados 
a baixa temperatura, sendo imperfeições na superfície ou na interface da 
intercamada que respectivamente afetam a adesão do filme.
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As imagens de MO mostraram que a quantidade de defeitos diminuiram 
com o aumento da temperatura em virtude da estabilidade do plasma. 

Considerações finais
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Metodologia

A análise de GD-OES2  de 180ºC (2.2) apresenta um pico de Si mais 
intenso a que de 125ºC (2.1) [2].

Neste trabalho foi utilizado o método de deposição por PECVD1 (do inglês 
plasma-enchanced chemical vapor deposition), essa técnica de deposição 
consiste no uso de gases em substratos sólidos através de reações 
químicas que ocorrem após a formação de plasma.

Resultados e discussões
De acordo com as imagens de topo analisada, percebe-se que a amostra 
depositada a 85ºC possui um densidade de defeitos maior que a de 180ºC, 
diminuindo de acordo com o aumento de temperatura, foram diversas 
temperaturas testadas, sendo 85ºC a mínima e 180ºC[2]. Figuras após o 
processo à baixo: 

Juntamente com o aumento da temperatura as reações do plasma 
estabilizam gerando uma intercamada com menos ligações pendentes. O 
gráfico  abaixo3  mostra que a densidade de defeitos diminui com o 
aumento de temperatura. Os defeitos são devido às imperfeições na 
intercamada, as quais aumentam em temperaturas próximas do ponto de 
ebulição do HMDSO (T= XX a 1 bar). A tendência a formar microgotículas 
gerar instabilidades no plasma e não deposita uma intercamada 
homogênea.
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Com o aumento da temperatura as reações do plasma são mais estáveis, 
leva-nos a crer que a presença de defeitos nos filmes de a-C:H diminuem 
exponencialmente. Em baixas temperaturas, a baixa estabilidade do 
plasma e a baixa ionização do HDMSO que não tem todas as suas 
ligações quebradas o faz com que muitas ligações fiquem pendentes 
gerando possíveis desprendimento de gases na superfície do material e/ou 
arcos catódicos que atrapalham a adesão do filme a-C:H na intercamada e 
consecutivamente ao substrato.
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