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A deposição de filmes finos em superfícies via magnetron sputtering

vem sendo amplamente empregada para melhorar as propriedades mecânicas,

físico-químicas, tribológicas, ópticas, entre outras em diversos materiais. A

técnica encontra aplicações em diversos setores da indústria, desde

ferramentas, componentes eletrônicos, materiais para área biomédica e

decorativos. Características como o aumento da biocompatibilidade, resistência

ao desgaste, à fadiga e à corrosão podem ser atingidas através da deposição de

filmes finos. Desta forma, o presente projeto tem como foco a montagem e

otimização de um sistema de deposição física de vapor (PVD) por Magnetron

Sputtering.

O equipamento utilizado na realização do presente projeto,

denominado SPUTTERING II, encontrava-se em desuso por um curto período de

tempo, e sua principal funcionalidade era como câmara de testes de possiveis

dispositivos.

Inicialmente os trabalhos se deram de forma bibliográfica, através do

entendimento dos mecânismos envolvidos na técnica de Magnetron Sputtering

e referentes ao vácuo, elemento primordial em todos os procedimentos

presentes no laboratório.

Já com conhecimentos teóricos básicos, deu-se inicio aos trabalhos

práticos com o equipamento. Primeiramente foi elaborada e instalada a

alimentação de gases da câmara, com a utilização de umMass Flow, sendo o gás

em utilização o Argônio. Posteriormente passou-se à otimização do sistema de

refrigeração, o qual era abastecido anteriormente pela rede de distribuição e

após passar pelo sistema era perdida para a rede de coleta. A solução proposta

foi a conexão do equipamente à torre de refrigeração, desta forma não gerando

perdas ao sistema.

Em seguida foram realizados reparos da válvula gaveta para

estrangulamento, presente na entrada da bomba turbo (alto vácuo) , os

medidores de pressão foram ajustados, um porta amostras foi construido de

forma artesanal composto por fios e anel de cobre.
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Por fim, o equipamento passou por uma série de testes com a

finalidade de avaliar diversos parâmetros como a qualidade do vácuo

produzido, a eficiência tanto do estrangulamento da válvula quanto do sistema

de alimentação de gás quanto do sistema de refrigeração e as influências destas

otimizações, até se chegar ao teste final com a implementação do Magnetron

Sputtering.

As otimizações implementadas obtiveram influências positivas frente

a utilização para Magnetron Sputtering, propiciando o consumo consciente de

insumos e água, reduzindo desperdicios além de não interfirirem

negativamente no vácuo presente na câmara.

Através dos testes com o Magnetron Sputtering foi possível se

comprovar a funcionalidades das modificações junto ao processo. Foram

realizados 4 testes de deposição de filmes finos. Em todos os testes pode ser

vista a modificação da supurfície através da deposição de um filme de cobre,

porém também pode ser costatada a presença de um halo de coloração

diferenciada, o que não é o ideal para este tipo de procedimento, dando

indícios de um problema com o dispositivo, mais especificamente com os imãs

em seu interior.

Os imãs que apresentaram mau funcionamento já estão em fase de

substituição. As análises mais aprofundadas de MEV, RBS, GDOES,

perfilometria e ângulo de contato serão realizadas nas novas amostras que

serão feitas quanto o equipamento estiver completamente funcional.
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