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O uso de tratamentos a plasma tem crescido significativamente nos últimos anos, com vista a melhorar
as  propriedades  da  superfície.  Existem  várias  maneiras  de  modificar  a  superfície  do  material  de
tratamentos por plasma tais como magnetron sputtering, arco catódico e implantação iônica. No caso do
magnteron sputtering pode ser utilizado para revestir metais com nitreto de titânio (TiN), o que melhora
as propriedades mecânicas e tribológicas de tais materiais que são amplamente utilizados na indústria. O
objectivo  deste  estudo  foi  caracterizar  filmes  finos  de  TiN  depositados  a  partir  de  um   equipamento
caseiro  e  de  porte  industrial  e  avaliar  a  influência  da  espessura  da  intercamada  nas  propriedades  do
revestimento  e  da  adesão.  Os  revestimentos  foram  depositados  sobre  substratos  AISI  D2  com  uma
temperatura  de  deposição  de  250  °  C.  A  fim  de  avaliar  a  homogeneidade  vertical,  as  amostras  foram
colocadas  em três  alturas  diferentes  no  interior  da  câmara.  Intercamadas  de  titânio  foram depositados
utilizando bombardeamento com Ar em diferentes tempos previamente à deposição de TiN. As amostras
foram caracterizadas por MEV, EDS, GDOES e nanodureza. A análise EDS indicou a presença de N e Ti na
superfície,  bem  como  os  resultados  de  GDOES,  que  mostram  fracções  de  Fe,  C,  S,  H  e  Cr  que  são
elementos característicos da AISI D2, e Ti, N, O superficie das amostras. A dureza de superfícial variou de
20  GPa  até  26  GPa,  para  diferentes  tempos  de  intercamadas  e  alturas  dentro  da  câmara.  A  taxa  de
deposição  e,  subsequentemente,  a  cor  das  amostras  estão  relacionadas  com  a  posição  no  interior  da
câmara. Os melhores resultados são obtidos na posição do meio devido a ser uma região onde o plasma é
mais intenso e confinado.
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