
Resumo 

 

O processo de evaporação catódica é utilizado na Mahle Componentes de Motores S.A. 

para o revestimento de segmentos de motor com nitreto de crómio. No caso particular 

deste trabalho, a optimização do processo acima mencionado passa pelo estudo 

focalizado no consumo das fontes de evaporação de crómio, as quais são os cátodos 

do processo. Cada fonte tem associadas três bobines: interna; intermédia e externa. Os 

valores de intensidade de corrente das bobines dos cátodos foram actualizados para 

valores progressivamente mais baixos à medida que as fontes eram consumidas, por 

forma a propiciar um melhor aproveitamento do material constituinte (Cr) e, a partir daí, 

tentar eliminar o gradiente de espessuras existente ao longo da vertical da câmara de 

deposição. 

Através de medições por perfilometria, verificou-se que a actualização dos parâmetros 

das bobines dos cátodos origina melhorias significativas no aproveitamento de material 

nas zonas mais centrais das fontes de evaporação, e que o arco eléctrico tem uma 

pronunciada tendência em circular nas zonas mais periféricas das fontes de 

evaporação. As diferenças nos perfis de erosão entre as fontes de evaporação do meio 

e dos topos, podem ser contrariadas permutando as posições das fontes quando estas 

se encontrem a meio de vida de utilização, conseguindo-se um aproveitamento de 

material suficiente para a execução de um tratamento suplementar. 

As alterações na distribuição de espessuras apenas se conseguiram alterando as 

correntes do arco eléctrico. Aumentando a intensidade de corrente no arco eléctrico que 

incide nos cátodos dos topos de 155 A para 170 A, consegue-se um aumento das 

espessuras de camada nas peças tratadas nos extremos das árvores, reduzindo o 

gradiente de espessuras. Com estes parâmetros de intensidade de corrente de arco 

eléctrico as taxas de deposição igualam-se em toda a vertical da câmara de deposição 

– 4 Sm/h. A uniformização de espessuras resultante permite a redução do tempo de 

processo e a idealização de novas metodologias de controlo de peças. 

 

 

 



Abstract 

 

Cathodic evaporation is used at Mahle Componentes de Motores S.A. to the deposition 

of chromium nitride coating on piston rings. In the present work, the process optimization 

is focused in the consumption of chromium evaporation sources, which are the process 

cathodes. The values of current applied to the cathode coils were lowered with the aim 

of improve cathode consumption and reduce the thickness gradient existing along the 

vertical of the deposition chamber. 

Significant improvements were identified in the material consumption by perfilometry 

measurements. These improvements were more noticeable at the inner areas of the 

evaporation sources. This is explained by the tendency of the electric arc to travel on the 

peripheral paths of the evaporation sources. By replacing the positions of the 

evaporation sources between them it’s possible to achieve sufficient improvements in 

material consumption to carry out a supplementary treatment. 

The last goal didn’t succeed only with cathode coils parameters variation. Although, by 

increasing the arc current on the cathodes of the top of the deposition chamber from 155 

A to 170 A, it was noticed higher values of coating thicknesses in the pieces treated at 

the tops of the spindles reducing the thickness gradient. Using these parameters for the 

arc current, the deposition rate is adjusted to 4 Sm/h all over the vertical of the 

deposition chamber. This allows the reduction of the process time and makes possible 

the implementation of other methodologies for the control of the piston rings. 


