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DISCUSSÃO FINAL 
 

Sendo o objectivo desta tese o desenvolvimento de revestimentos funcionais em 

multicamadas susceptíveis de proteger ferramentas industriais quando aplicadas nas mais 

adversas condições de tensão, esforço e desgaste, o trabalho desenvolvido pode ser dividido 

em duas partes fulcrais. A primeira reside na optimização da câmara de deposição e do 

processo de produção, assim como a produção de revestimentos em multicamadas de 

Ti0,4Al0,6N/Mo no Laboratório de Filmes Finos do Departamento de Física da Universidade 

do Minho (polo de Azurém). O equipamento de deposição foi desenhado e desenvolvido neste 

laboratório pelo que o processo de optimização da produção destas estruturas em 

multicamadas envolveu muita experimentação quer com a automatização quer com os 

parâmetros inerentes à própria deposição, tais como: temperatura de deposição, 

posicionamento relativo dos alvos em relação aos substratos nos quais as amostras foram 

produzidas, potências de deposição, bombardeamento iónico durante a deposição, fluxos dos 

gases (reactivo e de trabalho), pressão de trabalho, etc. O esforço temporal foi recompensado 

dado que actualmente, e junto com algumas outras modificações posteriores ao 

desenvolvimento efectuado durante a tese, é possível a produção de uma panóplia de 

revestimentos de qualidade superior, para inúmeras aplicações, graças à versatilidade do 

equipamento de deposição.  

A segunda parte é original desde o ponto de vista da investigação estrutural destes 

materiais e as suas implicações nas propriedades mecânicas, pois envolve uma simbiose entre 

a caracterização física ao nível estrutural e a caracterização mecânica destes revestimentos em 

multicamadas. A abordagem é original, dado que ao empregarem-se técnicas como a 

difracção por raios-X (XRD), com a variante relativa à absorção dos raios-X (EXAFS), 

retrodispersão de Rutherford (RBS) e as microscopias electrónica por transmissão (TEM) e 

por força atómica (AFM), torna-se possível sondar a estrutura atómica à escala nanométrica e 

correlacioná-la com a nanodureza, adesão aos substratos e estado de tensão residual.  

A automatização e optimização do equipamento de deposição permitiu depositar 

revestimentos em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com períodos de modulação entre 1,4 e 20 

nm. As técnicas de caracterização estrutural sondaram não só a ordem intracamada como a 

relativa à intercamada, permitindo quantificar com precisão parâmetros à escala atómica, 

como o número de planos atómicos crescidos por camada, erro no número de planos por 

camada, a largura das interfaces devido à intermistura e interdifusão, a rugosidade e os 
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parâmetros de rede. Numa escala maior, o período das multicamadas e o tamanho de grão 

também foram convenientemente quantificados. Estes parâmetros serviram de base ao estudo 

das propriedades mecânicas como a nanodureza, estado de tensão residual e adesão dos 

revestimentos aos substratos. 

O estado de tensão residual biaxial compressivo nestas multicamadas revelou-se 

fundamental na explicação para o endurecimento anómalo verificado nestas multicamadas, 

em função do período de modulação. À medida que o período decresce de 20 nm para um 

período crítico (~4nm) a dureza aumenta exponencialmente de 23 GPa para um máximo de 60 

GPa, qualificando estas estruturas como super-duras. Abaixo deste período crítico a 

nanodureza sofre um decréscimo gradual à medida que o período tende para zero. Este súbito 

decréscimo está correlacionado com o desajuste estrutural entre os sistemas cristalinos de 

ambos os materiais constituintes das multicamadas, desajuste que se agrava à medida que o 

período decresce. O desajuste estrutural implementa uma modulação adicional no estado de 

tensão residual compressivo. Para esta gama de períodos as espessuras das camadas 

individuais não permitem a nucleação de deslocações que possam ser incorporadas para o 

alívio das tensões residuais, facto que acontece para períodos superiores a 4 nm. Este 

desajuste estrutural é responsável pelo aumento significativo do campo compressivo biaxial 

para um máximo de -4 GPa, para o menor período (1,4 nm). Porém, o desajuste estrutural não 

é o único mecanismo a contribuir para o estado de tensão para períodos de modulação abaixo 

de 4 nm dado que à medida que o período tende para zero a desordem estrutural nas interfaces 

é agravada pela interdifusão entre os dois materiais e consequente degradação da modulação 

química. A técnica de TEM, aliada ao XRD, foi uma ferramenta chave para sondar e 

quantificar esta desordem estrutural nas interfaces, que nos casos mais críticos envolve 

transições de composição ao longo de três monocamadas.  

A rugosidade interfacial foi monitorizada através do calculo e ajuste dos espectros 

experimentais de XRD, quer com amostragens em profundidade curtas, da ordem do tamanho 

de grão ou de alguns grãos, quer para volumes cristalinos laterais maiores como no caso do 

ajuste dos espectros de RBS. As técnicas de RBS e EXAFS também foram muito úteis na 

determinação da composição do nitreto bem como da sua coordenação atómica. Em ambos os 

casos, a rugosidade foi correlacionada com a registada à superfície pela técnica de AFM. Esta 

última técnica permitiu traçar a morfologia superficial das amostras, revelando o diâmetro 

médio das colunas cristalinas. Adicionalmente, conseguiu-se correlacionar o tamanho médio 

das cristalites deduzido do cálculo dos padrões de difracção por raios-X em altos ângulos com 

o observado por TEM.  
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Houve um parâmetro inerente à deposição destes revestimentos que providenciou um 

melhoramento significativo na qualidade interfacial durante a deposição dos revestimentos: o 

potencial de polarização aplicado ao porta-substratos. Existe um compromisso sinergético 

entre o nível de bombardeamento iónico e consequente energia gerada às partículas incidentes 

sobre os substratos em deposição e a subsequente qualidade estrutural revelada nas interfaces 

e nas propriedades mecânicas do material. A variação do potencial de polarização entre 0 e –

100 V envolve uma mudança na textura cristalina predominante nestas amostras, que por sua 

vez revoluciona a qualidade estrutural e mecânica destes revestimentos, revelada pela 

natureza quase abrupta das interfaces. 

Na observação por TEM das secções de corte destas multicamadas não se 

deslumbraram poros nas interfaces nem junto às fronteiras das colunas cristalinas, facto que 

pressupõe que as multicamadas são densas. Adicionalmente, não se observou fissuração inter-

camadas, que por sua vez é sinal indicativo de uma boa adesão.  

Um modelo baseado na relação clássica de Hall-Petch para materiais policristalinos foi 

ajustado aos dados experimentais da nanodureza. O resultado anteviu o poder de barragem 

das múltiplas interfaces ao movimento de deslocações, quando sujeitas a deformação plástica. 

A boa recuperação elástica destas multicamadas não está certamente alheia ao elevado 

módulo de Young registado, que em alguns casos ascendeu aos 600 GPa. 

 Numa experiência de nanoindentação, quando o indentador atinge o revestimento 

pressupõe-se que as deslocações geradas por essa tensão de deformação são nucleadas nas 

camadas de Mo, dado que este material possui um menor módulo de cisalhamento. Se o 

período de modulação for muito grande (Λ>10 nm) essas deslocações podem propagar-se 

dentro das camadas de Mo. Neste caso a energia dissipada num ciclo de nanoindentação 

mantém-se constante e a dureza, e consequentemente a nanodureza, baixa. Por outro lado, 

para períodos pequenos (Λ<10 nm) as deslocações podem acumular-se dentro das camadas de 

Mo, junto às interfaces, e subsequentemente gerar deslocações nas camadas de Ti0,4Al0,6N 

adjacentes. Porém, dado que o módulo de cisalhamento do nitreto é muito superior ao de Mo 

dificilmente isto acontecerá, daí a elevada dureza destes revestimentos para períodos 

pequenos. Resumindo, estes efeitos interfaciais reduzem a energia dissipada num ciclo de 

nanoindentação e originam uma maior capacidade de deformação elástica no revestimento. 

A evolução da adesão em relação ao período de modulação é similar à registada pela 

nanodureza, evidenciando que os mesmos mecanismos já descritos estão directamente 

relacionados no melhoramento conjunto das propriedades mecânicas. A escolha de 

parâmetros como o período de modulação e o nível de bombardeamento nos substratos 
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durante a deposição condicionam o limite da adesão do revestimento em relação ao substrato. 

Nas melhores condições encontradas para a polarização do porta-substratos, período de 

modulação e espessura relativa das camadas individuais, estes revestimentos suportam cargas 

superiores a 90 N antes de haver um levantamento substancial de material na interface do 

revestimento com o substrato. Um factor importante em ter em conta na qualidade da adesão 

dos revestimentos aos substratos é a rugosidade. Caso a rugosidade seja muito elevada então a 

área de distribuição de carga diminui e consequentemente poderá provocar uma maior 

deformação plástica que eventualmente levará à ruptura do material. 
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