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 Multicamadas de TiN/ZrN foram produzidas por PVD num regime combinado de rf e 

dc. As experiências de XRD aliadas ao refinamento computacional das mesmas projectaram 

luz sobre as propriedades estruturais das multicamadas. Foi possível determinar o período das 

multicamadas, a sua rugosidade interfacial bem como o perfil de deformação intracamadas.  

 As multicamadas de TiN/ZrN possuem uma estrutura morfológica característica de um 

crescimento colunar epitaxial, contendo alguns espaços vazios entre os grãos que crescem 

colunarmente. As suas superfícies externas aparentam ter uma homogeneidade excelente, 

possuem poucos defeitos superficiais, são planas e espelhadas, possuindo uma cor dourada. 

 A técnica do RBS é muito poderosa quando empregue para determinar o perfil de 

composição das amostras, bem como a distância das zonas interfaciais das multicamadas. A 

rugosidade interfacial evolui com o crescimento da multicamada. Quanto mais espessa se 

torna esta estrutura maior a desordem interfacial acumulada. O mecanismo responsável pela 

desordem estrutural verificada nas interfaces está associado à intermistura de TiN e ZrN nesta 

região bem como possivelmente de uma fase constituída por uma liga de (Ti,Zr)N. O 

desajuste estrutural (vertical) entre os dois materiais (~8 %) faz com que os átomos sejam 

depositados numa superfície cuja altura flutue continuamente. 

 Os períodos de modulação das multicamadas determinados por RBS são inferiores aos 

correspondentes calculados pela análise dos espectros de XRD. A possível discrepância 

prende-se com o facto de nas simulações dos espectros de RBS se terem utilizado densidades 

volumétricas (bulk) que são ligeiramente superiores às reais, relativas a TiN e ZrN. Enquanto 

que na simulação dos espectros de XRD uma discrepância no valor utilizado para a densidade 

só acarreta na perda ou ganho de sinal difractado, nas simulações dos espectros de RBS se as 

densidades reais forem relativamente mais pequenas os períodos de modulação 

correspondentes serão maiores. Uma maneira de resolver este problema seria a utilização da 

espectroscopia electrónica de transmissão (TEM). Esta última técnica é uma ferramenta muito 

útil, especialmente para medirmos as espessuras das camadas individuais. 

 O perfil de deformação intracamadas deduzido permite melhorar o enquadramento 

entre os planos atómicos de TiN e ZrN (e vice-versa) nas regiões interfaciais. Regista-se um 

mecanismo de constrangimento entre a evolução da distância interplanar de TiN e a da 

distância interfacial, há medida que o filme se torna mais espesso. 
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 Os testes de ultramicrodureza revelam que estas multicamadas são bastante duras, 

chegando-se a atingir valores ~3600 HV. O módulo de Young associado a estas estruturas é 

relativamente alto, flutuando entre os ~230 e ~370 GPa. Existe um comportamento 

semelhante na evolução da dureza e do modulo de Young com o período de modulação e 

rugosidade interfacial da multicamada. 

 Os testes de adesão dos revestimentos aos substratos confirmaram a boa aderência 

destas multicamadas. Chegam a suportar cargas críticas máximas até 45 N, sendo o limite 

inferior da ordem dos 20 N. Foi também possível identificar os mecanismos que levam estes 

revestimentos a falhar perante uma determinada carga crítica.  

 Existe aparentemente uma correlação nítida entre a ultramicrodureza, módulo de 

Young e carga crítica, para a maior parte das amostras. Assim, associado a durezas elevadas 

corresponde paralelamente valores elevados de módulo de Young e carga crítica. 

 Os valores obtidos para a tensão residual interna neste filmes finos situam-se entre 

~2.0 e ~7.5 GPa. Foi realizado um estudo da tensão residual das multicamadas em função do 

correspondente período de modulação. Verificou-se que todos os filmes encontram-se em 

compressão. A partir de períodos de 125 Å, a tensão residual aumenta bastante até atingir um 

patamar ~7.5 GPa. Os filmes com estes valores de tensão residual são também os que 

apresentam melhores resultados nos testes de ultramicrodureza e de adesão. 

 Conclui-se que, para as amostras crescidas pelo método estático e que possuíssem 

períodos de modulação entre 125 e 180 Å, as suas propriedades mecânicas enriqueciam 

consideravelmente. 

 As amostras crescidas por rotação exibem valores de dureza e cargas críticas mais 

elevadas do que as amostras crescidas pelo método estático. Uma explicação plausível 

prende-se com o facto que a rugosidade interfacial nas amostras de rotação é 

consideravelmente maior, daí que estes filmes se tornem mais resistentes. 

 Conclui-se deste modo que o potencial de aplicação tecnológica destas multicamadas 

de TiN/ZrN como revestimentos protectores é promissor. 

 

 


