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Introdução

O carbono amorfo hidrogenado (a-C:H) é um material
com uma estrutura mesclada de grafite e diamante, o que faz
com que ele tenha propriedades como baixo coeficiente de
atrito, dureza e inércia química, sendo aplicado em
revestimentos na automobilística, medicina, eletrônica, entre
outros.

Porém, o a-C:H tem baixa adesão à substratos ferrosos
devido à grande diferença dos coeficientes de expansão térmica,
o que dificulta a produção de revestimentos deste material. A
fim de aumentar a adesão de a-C:H em substratos ferrosos, foi
proposta a utilização de uma intercamada de titânio, cujo
coeficiente de expansão térmica é intermediário.

Objetivos

Realizar deposições de filmes de titânio metálico em
substratos ferrosos através do método de PVD, variando
condições de processo a fim de estudar o seu comportamento.
Após cada deposição de titânio, produzir um revestimento de
a-C:H.

Caracterizar as amostras a fim de correlacionar os
resultados obtidos com as condições de processo.

Metodologia

Amostras de aço AISI 52100, preparadas
metalograficamente foram inseridas no equipamento de PVD (do
inglês Physical Vapour Deposition, ou Deposição Química de
Vapor), que se utiliza da diferença de potencial e baixa pressão,
para a produção de plasma, que progride para um processo de
sputtering onde os átomos de um alvo são arrancados, e
depositados em um substrato. Após o processo esquematizado
na Figura 1, as amostras foram caracterizadas por GDOES.

Processo de deposição de
um filme de titânio
metálico. A cor lilás é
característica de plasmas
de argônio.

Figura 2

A localização da amostra dentro do reator foi uma
variável considerada, portanto, amostras foram posicionadas
no centro e na extremidade do porta-amostras, como ilustra a
Figura 3.

Figura 3

A Figura 4 mostra as caracterizações da amostra
localizada no centro e na lateral, respectivamente. É possível
observar que a amostra lateral possui maior quantidade relativa
de titânio, além de possuir uma camada mais espessa. Especula-
se que o processo de sputtering é mais intenso próximo às
barras, portanto, uma nova estrutura foi desenvolvida visando
aproximar as barras de titânio das amostras.

Figura 4
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O etching é um processo de remoção de impurezas à
plasma e sua utilização foi considerada nesta pesquisa. No
estudo, além de um etching pós-titânio, foi adicionado uma
etapa de etching pré-titânio, testando duas composições: 75%
H2 / 25% Ar, e 100% H2. Pouca diferença foi observada, e não
houve aumento da adesão.

Considerações finais

Apesar dos esforços, não foi possível obter a adesão de
a-C:H desejada, devido à elevada concentração de oxigênio e à
baixa concentração de titânio na intercamada. No entanto,
alguns comportamentos foram observados: a presença de H2 na
deposição de titânio reduz a concentração de oxigênio no filme
de titânio e a taxa de sputtering é maior mais próximo às barras
de titânio.
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Resultados e 
discussão

O fluxo de argônio e
hidrogênio que entram na
câmara de reação foi variado a
fim de determinar a condição
de processo mais favorável.
Meios gasosos contendo pouco
argônio resultaram em taxas de
deposições baixas, pois este é
responsável pelo sputtering das
barras de titânio. Meios gasosos
contendo pouco
hidrogênio resultaram em altas
quantidades de oxigênio, o que
leva a formação de TiO2,

prejudicial para a adesão de a-C:H. O hidrogênio pode reagir
com o oxigênio e formar compostos voláteis, mitigando a
contaminação do filme.
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