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Projeto INES2

Utilizar três diferentes precursores contendo silício
para a deposição de intercamadas em substratos ferrosos.

Aderir filmes finos de a-C:H nos substratos contendo
diferentes intercamadas de silício.

Metodologia
Amostras de aço AISI 4140 foram lixadas, polidas,

limpas em acetona PA em banho ultrasônico e colocadas
na câmara de vácuo. Após o Etching (limpeza usando
plasma), foi feito um processo conhecido como PECVD
(deposição química a vapor assistida por plasma), onde um
gás submetido a baixa pressão e alta temperatura é
bombardeado na amostra através de plasma.
Tetraetoxisilano (TEOS), tetrametilsilano (TMS), e
hexametildissiloxano (HMDSO) foram aplicados em
diferentes amostras, com diferentes temperaturas, de
100ºC a 500ºC.

Após as deposições de a-C:H, foram feitas as
caracterizações das amostras. A Figura 1 resume o
processo de deposição.

Introdução
O a-C:H é um material composto de carbono e possui

propriedades interessantes, como alta dureza, baixa
reatividade e baixo coeficiente de atrito, valioso para a área
tribológica, porém, a aplicação desses filmes é um desafio
devido a baixa adesão de a-C:H em substratos ferrosos.

A fim de resolver este problema, um estudo
envolvendo uma intercamada de silício que conecta o aço
com o filme de carbono em uma estrutura tipo sanduíche

foi desenvolvido.
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A intercamada depositada a partir de HMDSO apresentou

maiores razões de Si/O e C/O nas temperaturas acima de 200
ºC.

Os testes de carga crítica foram realizados através da
técnica de nanoesclerometria linear (nanoscratch) técnica
que consiste em riscar as amostras com uma ponta de
diamante submetida a uma carga crescente, como está
representado na figura 3.

Enquanto que as amostras
com TEOS e TMS delaminaram
com 300 mN de carga, as
amostras com HMDSO
necessitaram de 3,6 N.

Conclusão
A adesão do filme de a-C:H depende mais da quantidade

de oxigênio da intercamada envolvida no processo do que da
temperatura de deposição, demonstrando que as
intercamadas produzidas a partir de HMDSO promovem uma
melhor adesão por possuir maiores razões de C/O e Si/O.

Perspectivas futuras
Embora silício seja um bom material para intercamadas

na adesão de filmes de carbono, a diferença do seu
coeficiente de expansão térmica em relação ao ferro pode
aumentar a tensão interna podendo levar a delaminação, por
isso, pretende-se desenvolver testes com intercamadas
envolvendo titânio, cujo coeficiente de expansão térmico é
mais próximo ao do substrato.

Figura 1

Figura 2

Devido à sua estrutura, HMDSO não é tão reativo quanto
TMS, que cria radicais livres e captura moléculas de oxigênio
– além disso, possui apenas uma molécula de oxigênio,
diferente do TEOS, que possui quatro.

Figura 3

A baixa quantidade de hidrogênio, silício e oxigênio em
relação ao carbono nas intercamadas pode explicar a maior
força de adesão que filmes de a-C:H com intercamadas de
HMDSO possuem.

A Figura 2 representa as razões de C/O e Si/O nas

amostras com diferentes intercamadas, obtidas através de
análises de GDOES.
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