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INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

Uma considerável quantidade de energia é desperdiçada em sistemas

mecânicos devido a 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 [2]. Embora compreendam boas propriedades, como as

citadas acima, a fraca afinidade do DLC em ligas ferrosas, em particular aços,

leva à delaminação do filme [3]. Com o intuito de aumentar a adesão, através do

nivelamento dos coeficientes de expansão térmica, aplica-se uma intercamada

contendo silício entre o substrato e o revestimento.
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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 (HMDSO),

Tetrametilsilano (TMS) e Tetraetilortosilicato (TEOS).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

PROBIC/FAPERGS

Figura 2. MEV-FEG da amostra 

contendo intercamada de TEOS, 

depositada a 500 °C utilizando elétrons 

retroespalhados

Com a realização deste trabalho, pode-se concluir que há

homogeneidade e aderência da intercamada com o substrato para as amostras

contendo os três líquidos. Se comparados, o melhor líquido a ser utilizado na

intercamada é o HMDSO. Isso ocorre em função da boa aderência do filme de

DLC, se aplicadas as etapas corretas de preparo da amostra, e baixa

rugosidade média do filme, uma vez que o hidrogênio do HMDSO preenche as

ligações livres do filme. O líquido TMS também apresentou uma boa aderência

do DLC, porém caraterísticas não totalmente homogêneas na superfície do

filme. Já o TEOS apresentou desplacamento do filme, portanto seu uso não é

recomendável.
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Embutir a amostra

Lixamento e Polimento

Banho Ultrassônico

Processo de 

deposição

Etapa

Parâmetros

(tempo, tensão, 

temperatura)

1º Etching de 

Argônio

30  min , 500 V

De 20 a 400-

550 ºC

2º Deposição  

da 

Intercamada

10 min, 500 V, 

400 ou 550 ºC

3º Deposição 

da Mistura 

25% Argônio/ 

75% acetileno

60 min, 800 V,  

80 ºC

A análise de microscopia por emissão de campo (MEV-FEG) mostrou que a

amostra de TEOS a 550 °C (Fig. 1), revelou mais detalhes da superfície se

comparadas com as amostras a 500 ºC (Fig. 2). Ambas apresentaram

característica homogênea na intercamada, sendo aderidas ao substrato.

Figura 1. MEV-FEG da amostra 

contendo intercamada de TEOS, 

depositada a 550 ºC utilizando elétrons 

retroespalhados
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Figura 3. EDS da amostra contendo intercamada de TEOS 

depositada a 550 ºC

A espectroscopia por dispersão 

em energia (EDS) da amostra 

de TEOS a 550 ºC (Fig.3) 

revelou um pico significativo de 

carbono e de silício, 

confirmando a presença de 

intercamada e de DLC.  

O MEV-FEG da amostra contendo HMDSO a 500 ºC (Fig. 4) mostrou

desplacamento do filme de DLC do substrato. Isso pode ter ocorrido em função

do corte mal feito na amostra. Entretanto, a intercamada continua aderida ao

substrato e o filme de DLC está bem homogêneo. Para a amostra de HMDSO a

400 ºC (Fig. 5), verificou-se a presença de uma pequena intercamada em boas

condições.
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Figura 4. MEV-FEG da amostra 

contendo intercamada de HMDSO, 

depositado a 500°C, com elétrons 

secundários

Figura 5. MEV-FEG da amostra contendo 

intercamada com HMDSO, depositada a 

400°C, com elétrons secundários

10μm

Figura 6. EDS da amostra contendo intercamada de HMDSO, 

depositada a 400 ºC

Na Figura 6, o contraste 

obtido na análise de MEV-

FEG para HMDSO a 400 ºC é 

evidenciado pelo 

aparecimento de picos de 

carbono e silício no espectro. 

Na Figura 7, verifica-se a presença de uma intercamada homogênea de TMS.

Também, pode-se observar três regiões distintas, o substrato, a intercamada e o

DLC. O EDS dessa amostra (Fig.8) confirma a existência da intercamada.

Figura 7. MEV-FEG das amostras contendo 

TMS, depositadas a 500 ºC, com elétrons 

secundários. A linha pontilhada serve 

somente para guiar os olhos Figura 8. EDS das amostras contendo intercamada de TMS, 

depositada a 500 ºC

Figura 9. Perfilometria das amostras e do substrato sem 

tratamento

A perfilometria (Fig. 9) mostrou 

que a amostra sem tratamento 

(ST) apresenta a rugosidade 

média de aproximadamente  0,01 

µm. Para o TEOS, houve 

delaminação do DLC, causando 

rugosidade elevada. Assim como 

o TEOS, o TMS apresentou 

rugosidade elevada. Já o HMDSO 

obteve rugosidade baixa, muito 

próxima da sem tratamento.
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