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5.2 - TESTES DE ULTRAMICRODUREZA 
 

 Para a extracção dos valores de ultramicrodureza das multicamadas de TiN/ZrN 

empregou-se o ultramicrodurómetro Fischerscope H100 existente no Departamento de 

Engenharia Mecânica (F.C.T) da Universidade de Coimbra. Este aparelho permite registar a 

evolução, durante um ensaio, do valor da carga aplicada em função da profundidade de 

penetração. Este equipamento está ilustrado na fig. 5.7.  

 

fig. 5.7 - Montagem experimental para o teste de ultramicrodureza.  

 

 O sistema é composto por: uma cabeça de medição; uma unidade de controle e 

avaliação, que tem como função monitorizar a aplicação e controle de carga e movimento do 

indentador; uma unidade de posicionamento da cabeça de medição, que possui uma estrutura 

de suporte especial acoplado a um sistema de amortecimento de vibrações. A unidade de 

controle e avaliação é comandada por um computador (com software próprio) que permite a 

aquisição, gravação e tratamento de dados experimentais.  

 A aplicação da carga é efectuada por acção de um campo electromagnético, 

permitindo uma gama de cargas máximas entre 0.4 mN e 1 N, com uma resolução de 1 µN. A 

medição da profundidade de indentação (h) é concretizada através de uma sonda de 

deslocamento em capacitância, com uma resolução de 2 nm. O tempo de fluência em carga 

máximo foi fixo em 32 s para todos os testes.  
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 Como já foi oportunamente referido no Capítulo 3, o valor da profundidade 

extrapolado pela sonda deve ser corrigido, devido aos problemas de offset. Para isso, o 

programa para tratamento de dados efectua um ajuste a uma equação de 2o grau à curva da 

descarga, pelo método dos mínimos quadrados. De seguida, obtém-se a equação da sua 

tangente ( BD na fig. 3.7) no primeiro ponto da descarga. O ponto de intersecção desta 

tangente com o eixo das profundidades está relacionado com a componente plástica da 

profundidade (hp), estando o inverso do seu declive referido ao valor da complacência (C). 

Segundo Adelino Trindade [49], e após uma calibração exaustiva deste sistema, a correcção 

para o valor de hp (hpc) é realizada através do calculo da Eq. 5.1 (e com base na fig. 3.9): 

 

h hpc p= +0 052 1095. .  Eq. 5.1

 

Com base nisto e na Eq. 3.7, calcularam-se os valores de ultramicrodureza referentes às 

multicamadas de TiN/ZrN, que estão patentes nas tabelas 5.3 e 5.4. Através da equação 3.6, 

determinaram-se também os valores do módulo de elasticidade para as várias multicamadas; 

estando também registados nas tabelas atrás referidas. Neste calculo utilizou-se o valor de 0.3 

para o coeficiente de Poisson (ν) de TiN/ZrN.  

 Na tabela 5.3 estão patentes os resultados experimentais obtidos a partir dos nove 

testes realizados para o cálculo do módulo de elasticidade (E) e da ultramicrodureza Vickers 

(HV), no caso específico da amostra M21 crescida pelo método de deposição contínua 

(rotação). Nesta tabela também estão registados os valores relativos à carga máxima (Pmax), 

complacência (C), profundidade plástica e máxima (hp e hmax), e a profundidade de indentação 

corrigida (hpc). Para cada uma das amostras, os valores indicados correspondem à média dos 

valores determinados para cada um dos testes, enquanto que o erro é relativo ao desvio padrão 

associado ao valor médio. 
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tabela 5.3 - Resultados experimentais obtidos para o cálculo do módulo de elasticidade (E) e da 

ultramicrodureza Vickers (HV), no caso específico da amostra M21 crescida pelo método de deposição contínua 

(rotação). 

teste no Pmax 

(mN) 

hp 

(µm) 

hmax 

(µm) 

C 

(µm/mN) 

hpc 

(µm) 

E 

(GPa) 

HV 

(Kg/mm2) 

2 50 0.170 0.297 0.00254 0.236 379 3737 

3 50 0.154 0.283 0.00259 0.218 413 4366 

4 50 0.176 0.309 0.00266 0.243 342 3530 

5 50 0.163 0.286 0.00246 0.229 414 3979 

6 50 0.183 0.312 0.00258 0.250 343 3325 

7 50 0.183 0.315 0.00265 0.250 331 3331 

8 50 0.185 0.306 0.00242 0.252 370 3265 

9 50 0.177 0.303 0.00253 0.243 366 3515 

 
tabela 5.4 - Resultados experimentais obtidos para o cálculo do módulo de elasticidade e da ultramicrodureza 

Vickers, para as diferentes multicamadas de TiN/ZrN produzidas. 

amostra no testes Pmax 
(mN) 

E  
(GPa) 

HV  
(Kg/mm2) 

M14 6 30 228 ± 31 1330 ± 347 

M16 6 50 283 ± 6 1998 ± 110 

M17 7 30 273 ± 7 2132 ± 170 

M18 6 30 322 ± 28 2779 ± 347 

M20 5 100 318 ± 32 3583 ± 978 

M21 8 50 370 ± 31 3631 ± 381 

M22 7 70 244 ± 58 1889 ± 534 

M31 7 70 329 ± 13 3060 ± 170 

M34 11 50 196 ± 12 1045 ± 175 

 

Na tabela 5.4 as amostras M16, M18 e M21 foram crescidas pelo método de deposição 

contínuo (rotação), explicado na secção 1.6.2. A amostra M34 não se refere a uma 

multicamada mas sim a um filme fino de ZrN; daí os valores relativamente baixos para E e 

HV. As restantes amostras referem-se a multicamadas crescidas pelo método estático. Nas 

figuras 5.8 e 5.9 estão ilustrados uma série de ensaios de indentação com o objectivo de 

determinar a ultramicrodureza das amostras M21 e M31. 
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fig. 5.8 - Gráficos representativos dos 8 testes de indentação realizados para a determinação do 

módulo de elasticidade e correspondente ultramicrodureza referente à amostra M21 crescida por 

rotação; Pmax= 50 mN. O tempo da fase de fluência foi de 32 s. 
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fig. 5.9 - Gráficos representativos dos 7 testes de indentação realizados para a determinação do 

módulo de elasticidade e correspondente ultramicrodureza referente à amostra M31 crescida por 

deposição estática; Pmax= 70 mN. A fluência foi de 32 s. 
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 A figura 5.10 - a) representa a evolução da ultramicrodureza (HV) e módulo de Young 

(E) relativamente ao período de modulação da multicamada, quer para as amostras crescidas 

pelo método de rotação quer para as correspondentes crescidas pelo método estático. 

Observando-se a tabela 5.4 constata-se que em ambos os tipos de amostras conseguiram-se 

medir durezas ~3600 Vickers (kg/mm2); valores estes bastante superiores aos descritos na 

literatura para o TiN (~2700 Vickers) e ZrN (~2100 Vickers) [61,70,71]. As barras de erro 

são dadas de modo a se assimilar o erro presente nestas medidas, que pode ascender por vezes 

a algumas centenas de Vickers. Observa-se que, para as amostras crescidas pelo método 

estático, a partir de períodos de 125 Å a dureza sobe bastante. Este pormenor já tinha sido 

identificado na evolução das cargas críticas em função do período de modulação (secção 5.1). 

Os valores para o módulo de Young referentes às amostras de rotação são relativamente 

elevados, variam entre ~280 e 370 GPa; próximos dos tabelados para o TiN (~450 GPa) [61]. 

São, em média, mais elevados do que os correspondentes às amostras crescidas estaticamente; 

o que confirma a boa resistência mecânica destas amostras crescidas por rotação. 

 Na figura 5.10 - b) encontram-se ilustrados os comportamentos associados à 

ultramicrodureza (HV) e módulo de Young (E), relativamente à rugosidade interfacial total 

(rms). Para as amostras crescidas pelo método estático essa evolução é nítida, pois esses 

parâmetros mecânicos incrementam com o aumento da desordem. Para o caso das amostras 

crescidas por rotação o comportamento, apesar de não ser tão obvio, é análogo. 
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fig. 5.10 - Gráficos elucidativos do comportamento da ultramicrodureza (HV) e módulo de Young 

(E) em função: a) do período de modulação da bicamada (medido pela análise dos espectros de 

difracção de raios-X em baixos ângulos; b) e da rugosidade total (rms) da interface entre TiN e 

ZrN. 

 

 A dispersão patente nos resultados de ultramicrodureza (HV) e módulo de Young (E) 

pode ser influenciada pela não homogeneidade das espessuras das amostras envolvidas nos 

diferentes testes. Nas amostras menos espessas deve-se sentir a influência do substrato, o que 

de algum modo contribui para um decréscimo nos valores da ultramicrodureza. 

 Tendo em conta que a dureza do TiN é maior que a do ZrN; como foi descrito na 

página anterior, e dado que o crescimento de TiN é favorecido nas amostras depositadas por 

rotação, justifica-se desta maneira a tendência para que as amostras em multicamadas de 

TiN/ZrN crescidas por este método exibam propriedades mecânicas mais satisfatórias, 

nomeadamente no que toca à ultramicrodureza, do que as crescidas pelo método estático. 
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5.3 - TESTES DE TENSÃO RESIDUAL 
 

 Ao pretender-se medir a curvatura do substrato antes e após a deposição, utilizou-se 

para o efeito uma montagem experimental de perfilometria. Esta técnica é baseada em 

emissão/detecção laser. Empregou-se para o efeito um analisador sensível ao deslocamento 

do feixe de laser (laser displacement meter) produzido pela Keyence (LC - 2100) combinado 

com um laser semicondutor emissor/receptor (LC - 2210). A referida montagem experimental 

encontra-se no Departamento de Física da Universidade do Minho, e está ilustrada na figura 

5.11. As características técnicas da mesma estão registadas na tabela 5.5. 

 
tabela 5.5 - Características técnicas da montagem experimental de perfilometria. 

comprimento de onda do feixe laser 780 nm 

potência do feixe 3 mW 

período do pulso laser 12.5 µs 

resolução do analisador de deslocamento 1 µm  

 

 
fig. 5.11 - Montagem experimental de perfilometria utilizada para a determinação da deflexão 

induzida num filme pelas tensões residuais presentes durante o seu crescimento. 



CAPÍTULO 5 - RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS MULTICAMADAS DE TiN/ZrN 

 118

 A técnica experimental consiste em posicionar a amostra circular 3 cm abaixo do 

laser, incidir de seguida o seu feixe no início de umas das diagonais da amostra e percorrê-la 

sucessivamente através de um passo preestabelecido. Para cada um destes passos, o laser 

emite um pulso, sendo o comprimento de onda da subsequente reflexão na amostra medido 

pelo detector. Por fim, efectua-se a conversão deste sinal para uma cota topográfica pelo 

analisador. Este método permite realizar um levantamento topográfico ao longo de uma 

diagonal da amostra, deduzindo-se a partir daí a sua deflexão. Após a recolha destes dados 

experimentais das curvaturas, para cada série de curvas experimentais, elabora-se uma 

simulação a estas através do ajuste pelo método dos mínimos quadrados de uma equação 

parabólica do tipo y=a+bx+cx2. A finalidade deste método reside na necessidade de se extrair 

os parâmetros a, b e c incisivos para o cálculo dos raios de curvatura ra e rd, e 

subsequentemente a tensão residual das multicamadas de TiN/ZrN.  

 
tabela 5.6 - Resultados experimentais da medição da tensão residual das multicamadas de TiN/ZrN. Os 

parâmetros ra e rd representam os raios de curvatura dos substratos antes e após a deposição do revestimento, 

respectivamente. A espessura do filme é identificada por tf. O sinal negativo associado ao valor de σ denota um 

comportamento compressivo por parte da tensão residual do filme. O módulo de Young para o aço inox é de 215 

GPa, enquanto que o seu coeficiente de Poisson é de 0.287 [73]. 

amostra tf 

(µm) 

1/rd-1/ra 

(m-1) 

σ 

(GPa) 

M20 1.86 0.987 -6.64 

M21 1.91 0.232 -1.52 

M22 1.81 0.330 -2.28 

M23 2.17 0.636 -3.67 

M24 0.71 0.434 -7.70 

M26 1.84 4.790 -32.6 

M31 1.89 1.180 -7.81 

M32 1.75 1.060 -7.58 

M34 4.02 0.120 -3.73 
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Na tabela 5.6, e com base no formalismo da Eq. 3.4.3, encontram-se registados os 

valores obtidos para as tensões residuais de algumas multicamadas. As amostras M26 e M34 

não são da forma de multicamadas mas sim filmes finos de TiN e ZrN, respectivamente. As 

amostras M21, M23, e M32 são multicamadas depositadas em rotação, enquanto que as 

restantes foram depositadas pelo método estático. 

 Na fig. 5.12 e 5.13 encontram-se, respectivamente, as curvas experimentais antes e 

após a deposição do revestimento, com as respectivas simulações, para as amostras M20 e 

M31.  
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fig. 5.12 - Gráficos elucidativos do comportamento da curvatura dos substratos antes e após a 

deposição do revestimento para a amostra M20 (modo estático). Os pontos referem-se à curvatura 

experimental, enquanto que a linha contínua está relacionada com o ajuste efectuado aos pontos 

experimentais. 
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fig. 5.13 - Gráficos elucidativos do comportamento da curvatura dos substratos antes e após a 

deposição do revestimento para a amostra M31 (modo estático). Os pontos referem-se à curvatura 

experimental, enquanto que a linha contínua está relacionada com o ajuste efectuado aos pontos 

experimentais. 

 

 Ao observarmos a tabela 5.6 verificamos que os filmes estão todos em compressão. Os 

filmes só de TiN e só de ZrN possuem ambos tensões residuais (σ) aproximadas, cerca de 3.5 

GPa. Nos restantes filmes em multicamadas de TiN/ZrN, os valores de σ incrementam com o 

período de modulação, consequentemente aumentam com a espessura das camadas; como se 

pode ver na figura 5.13. A partir de períodos de ~125 Å, há uma subida vertiginosa no valor 

de σ, fixando-se num patamar de ~7.5 GPa para períodos até cerca de 180 Å. Estes valores 

são muito maiores do que os tabelados para o TiN (~4.0 GPa) [61]. Este comportamento está 
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associado aos valores medidos para a microdureza e carga crítica, cujos máximos foram 

obtidos para períodos entre 125 Å e 180 Å. 

Ao constatar-se a evolução da tensão residual com a rugosidade rms da interface, para 

o caso das amostras M20 e M22, de período semelhante (~124 Å), regista-se que σ aumenta 

com o incremento da rugosidade total. Este pormenor faz sentido, porque à medida quer 

existe mais desordem nas múltiplas interfaces, existem mais tensões mecânicas que 

contribuem para valores elevados da tensão residual; ao mesmo tempo o filme é fortalecido. É 

importante salientar que para as amostras que possuem valores de σ no patamar de ~7.5 GPa, 

apesar deste valor ser elevado, os filmes aparentam manterem-se coesos.  
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fig. 5.13 - Gráfico elucidativo relativo ao comportamento do módulo da tensão residual intrínseca, 

de carácter compressivo, dos filmes em função do período de modulação da bicamada (medido 

pela análise dos espectros de difracção de raios-X em regime de baixos ângulos). 


