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Revestimentos  de  carbono  tipo  diamante  (DLC)  apresentam  propriedades  diferenciadas,  como  alta
dureza,  inércia  química  e  ultrabaixo  coeficiente  de  atrito,  habilitando  tal  material  a  ser  aplicável  em
processos onde se busca eficiência  energética.  No entanto,  a  baixa adesão de DLC em aço permanece
como um fator-chave  para  a  não  aplicação  em processos  industriais  amplos  e  de  baixo  custo.  Embora
intercamadas contendo silício possam melhorar a adesão de DLC em aço, temperaturas mais elevadas de
deposição (pelo menos 300°C) são obrigatórias. Tal parâmetro é importante para controlar e diminuir a
quantidade de átomos de oxigênio, tratados como contaminantes, nas interfaces, já que o elemento é um
dos  fatores  responsáveis  pela  diminuição  da  adesão  de  filmes.   Entretanto,  sabe-se  que  os  átomos  de
hidrogênio  possuem  propriedades  de  redução,  permitindo  a  remoção  de  oxigênio  de  superfícies.  Este
trabalho,  portanto,  propõe a  utilização de um tratamento  com plasma de hidrogênio  puro  para  realizar
uma  limpeza  química  seletiva  nas  intercamadas  contendo  silício  depositadas  sob  temperaturas  baixas
(100  e  200°C).  Uma  série  de  amostras  foi  realizada  a  fim  de  investigar  a  influência  do  tempo  de
tratamento  (a  partir  de  0  a  10  minutos,  com  temperatura  constante  de  300°C).  Um  equipamento  de
PECVD com o confinamento eletrostático foi  utilizado para a deposição de filmes em substratos de aço
AISI  414.  Análises  de  GDOES  mostraram  uma  concentração  crescente  de  carbono  na  interface  mais
externa, ao mesmo tempo em que as intensidades de hidrogênio, de oxigênio e de silício diminuíam com
o  aumento  do  tempo  de  tratamento  com  hidrogênio.  Trabalhos  publicados  mostram  que  a  maior
concentração de carbono na interface externa está relacionada com uma melhor adesão. Portanto, além
de aumentar  a adesão removendo oxigênio,  pode-se constatar  que a remoção de silício  e consequente
aumento de carbono também pode ser responsável pela melhoria. Neste momento, o efeito de limpeza
de  hidrogênio  para  intercamadas  depositadas  com  temperaturas  mais  baixa,  com  tempo  constante  de
plasma de hidrogênio, está em estudo.
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