
NANOESTRUTURA E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE INTERCAMADAS DE SICX:H

Vanessa Piroli (PROBIC-FAPERGS), Ângela Elisa Crespi, Carlos Alejandro Figueroa
(Orientador(a))

 Uma  considerável  quantidade  de  energia  é  desperdiçada  em  sistemas  mecânicos  devido  às  forças
dissipativas  envolvendo  atrito  [1].  Revestimentos  de  carbono  amorfo  tipo  diamante,  conhecidos  como
DLC, surgem como alternativa na redução destas perdas energéticas via lubrificação sólido-sólido. Esses
filmes  apresentam  elevada  dureza,  baixos  coeficientes  de  atrito  e  são  quimicamente  inertes.  Embora
compreendam boas propriedades, a fraca afinidade do DLC em ligas ferrosas, em particular aços, leva à
delaminação  do  filme  [2].  Com  o  intuito  de  aumentar  a  adesão,  aplica-se  uma  intercamada  contendo
silício  entre  o  substrato  e  o  revestimento.  Esse  trabalho  tem  como  objetivo  verificar  a  presença  de
intercamada  de  SiCx:H  em  sistemas  DLC/SiCx:H/liga  ferrosa  e  avaliar  a  morfologia  em  função  da
utilização  de  três  diferentes  líquidos  para  formação  da  intercamada,  sendo  eles  o  hexametildisiloxano
(HDMSO), tetrametilsilano (TMS) e tetraetilortosilicato (TEOS). O preparo das amostras ocorreu através do
lixamento  e  polimento  da  superfície  do  substrato  de  aço  AISI  4140.  Em  seguida,  as  amostras  foram
colocadas em um equipamento PECVD de baixo custo, com confinamento eletrostático, onde ocorreu um
pré-tratamento com plasma de argônio por 30 min com tensão de 500 V, a deposição da intercamada por
10 min e tensão de 500 V e a deposição de DLC por 1 h e tensão de 800 V. A microscopia eletrônica de
varredura  por  emissão  de  campo  evidenciou  a  existência  de  uma  intercamada  homogênea  e  aderente
com  o  substrato  para  as  amostras  contendo  os  três  líquidos.  Além  disso,  as  amostras  contendo
intercamada  de  TMS  e  HDMSO  apresentaram  boa  aderência  do  filme  de  DLC.  A  espectroscopia  por
dispersão  em energia  comprovou a  presença  da  intercamada dos  três  líquidos  com o  aparecimento  de
picos de carbono e silício no espectro. A perfilometria mostrou que a rugosidade, encontrada para o TEOS
e  TMS,  é  elevada  e  para  o  HDMSO  é  baixa,  considerada  muito  próxima  da  rugosidade  encontrada  na
amostra sem tratamento, o que ocorre pelo preenchimento das ligações livres do filme pelo hidrogênio.
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