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Filmes diamantíferos magnéticos

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram filmes diamantíferos magnéticos, com características de
uniformidade, aderência e homogeneidade, através de um processo de crescimento por deposição química de
vapores.
Pode ser aplicada em:
• Setor de componentes eletrônicos, principalmente na área de spintrônica. (discos rígidos, transistores,
memórias magnéticas).
• Os filmes podem ser crescidos em substratos planos e curvilíneos, metálicos e não-metálicos.

Os diferenciais desta tecnologia são:
•Não há necessidade de implantações físicas ou químicas de elementos ferromagnéticos
• Agrega características inerentes ao diamante a propriedades magnéticas adquiridas pelo processo.
• Os filmes são uniformes, homogêneos e aderentes sobre substratos planos ou curvilíneos, tratados ou não.
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FILMES DIAMANTÍFEROS MAGNÉTICOS E CRESCIMENTO DOS MESMOS POR DEPOSIÇÃO QUÍMICA DE VAPORES
Algumas características dos materiais diamantíferos são desejáveis em muitas aplicações na indústria,
propriedades importantes como por exemplo força mecânica, inércia química, manutenção de potencial de
operação em ambientes agressivos, amplo sobrepotencial
para evolução de oxigênio, alta condutividade térmica e
biocompatibilidade são agregados a produtos e materiais
pelos filmes diamantíferos magnéticos.
O processo proposto pela invenção trata do crescimento dos
filmes diamantíferos magnéticos por processo de deposição
química de vapores (CVD). No processo, reatores de
filamentos quentes foram utilizados para realizar
revestimentos sobre substratos planos e curvilíneos com
diamantes, que assa a ter propriedades magnéticas com o
decorrer do processo proposto pela invenção.

filmes diamantíferos obtidos através de um
microscópio eletrônico de varredura
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