
A utilização de tratamentos de superfície tem crescido nas últimas 4 décadas. 

Com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas e tribológicas de 

superfícies de diversos materiais, várias técnicas têm sido desenvolvidas, 

algumas com a utilização de plasma. Dentre estas técnicas, está a deposição 

física a vapor (PVD) através  do processo de magnetron sputtering. Um dos 

revestimentos mais utilizados atualmente é o nitreto de titânio (TiN) que pode 

apresentar excelentes propriedades como: elevada dureza, resistência ao 

desgaste, inércia química e estabilidade térmica, baixa resistividade elétrica. 

O método de preparação, deposição e caracterização das amostras 

segue o fluxograma descrito abaixo. A homogeneidade de deposição nas 

amostras foi avaliada em três alturas distintas dentro da câmara.  
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Caracterização de filmes finos de TiN depositados por 

magnetron sputtering reativo 

Objetivo 
O objetivo deste trabalho é caracterizar revestimentos de TiN depositados em 

um equipamento industrial nacionais de PVD, e avaliar a influência da 

espessura da intercamada nas propriedades dos revestimentos e adesão dos 

mesmos. 
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As micrografias feitas em amostras com filme depositado mostram que a 

espessura de camada de TiN é de aproximadamente 326 m, e a 

intercamada de Ti é de 558 nm, sendo a espessura uma variável da 

posição da amostra na câmara. As imagem de MEV abaixo evidenciam a 

estrutura colunar, característica do filme depositado. 

Considerações finais 
A espessura da intercamada influência a adesão dos filmes de TiN, quanto maior 

o tempo de deposição mais desplacamento é observado. O melhor resultado 

encontrado foi nas amostras feitas com 3 minutos de intercamada. Os resultados 

de GD-OES comprovam que o filme depositado é TiN e as medidas de dureza 

coincidem com as encontradas na bibliografia. 
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Procedimento Experimental 

Análises de GD-OES comprovam a presença dos componentes do filme 

(Ti e N) na superfície da amostra, bem como a presença de uma 

intercamada de Ti e os elementos que compõem o aço utilizado, 

basicamente C, Fe e Cr. 

Técnica de deposição: pulverização catódica magnetrônica. 

Resultados e discussões 
A Figura abaixo apresenta as macrografias das amostras depositadas em 

diferentes posições na câmara. 

Medidas de dureza foram feitas nas amostras em duas profundidades 

diferentes (100 e 200 nm) e os valores variam entre 19 e 26 GPa, em 

ambas as profundidades. Valores médios de dureza de filmes de TiN são 

em torno de 25 GPa.  
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